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A. c1emissão do :Yiinistel'io (conside1·aç;ões, do deputado 
Gm·eia Pit·e;:;, !:'iobro a suggestrw tlo deputado Zama f>ara que 
os U1inistros se justific~a.ssem pPrante o Congresso), 60.
Disc:ussüo elo rn·ojeeto do Constituiçiio, 66.- A inscripção 
é aberta 1l.a occasEio d~~ inida1·-se o clelmte (questão reg-i-

. _mental; decisrw elo Pl'esic1ente) ,. GG. -lijmendas, 70.
A constituição do Supremo Tl'lbunal Federal e os juizes 
e tribunaes de primeil·a o segu nc1a i11.stancia (justificação 
de uma,. emenda, pelo deputado Am}1hilophio), 123.
,.A demisstw do 1\finisü:rio; justificação de emendas; a 
clisc.riminaç}Lo das 1·endas; a, divida dos estados; os im
J)Ostos de importac:fto: a pena (10 morte; o arbiüamento; 
a eleg·H)ilidacl0 c1os ministt·os de~ religião ]:ara o Congresso 
Nac.ional: os bancos Pmisso1·cs: a União e os estado::;; 
o jogo da Bolsa: a Feder-aç:ão (discul'so do deputado Sel'-

-zedello), 124.-.Justificaç:ão de emendas; a divida dos 
estado~; as ten·as devolutas; a. União e os estados; a 
inelegibilidade de presidentes e clireetores de l:::anc.os; a 
separação eh~ Egreja do Estado; unidade judiciaria; colo
nizaç;ão; o D::trlamentarismo (discurso do . senador Theo
dureto ~outo), 142.- A HeDublica; dualidade da magis
tratura .e diversidade de lcgis1ação; a eleição do Pre
sidente e do Vic.e-Presidente da Republica por suffragio 
directo (discurso do deputado Pereira ela Costa), 153.-
Quadro demonstrativo elas réndas da Bepublica (justi
fic.aç:uo de emenda, pelo deputado Oiticica), 156.- O fal
lecinlento elo General Benjamin Constant (homenagem do 
Club l\1ilit.ar), 161. 

0.1JADRAGESÜV.IA PlUMEIRA SESSÃO................................ 1(}1 

·O fallec.imento do· General Benjamin Constant (con
vite ao Congresso, para uma visita· ao tumulo), 162.
A proclamação ela Republica (resposta a um aparte do 
cléputado Aristides Lobo, pelo deputado João de Siqueira), 
162.- A proclamaç:::io da Republica (replica do deputado 
Aristides Lobo ao deputado Jofl.o de Siqueira, contestando 
que tivesse sido feita a proclamação no dia 15 de No
vem.bt·o, pm· quem qr:E'l' quo fosse), 164.- A c.reaç:fto clü 
·Tl'ibunal c1c Contas (r0clamac~J.o do senadoe José Hygino, 
contl'a. a 11::t.o inserç·u.o, na l'í'clacç:ão (lo projecto para a 
~'1 c1iscu ssãu. da en1cn<la. appr(,vacla), 1 G~i.- Disc.ussão elo 
pt·ojectn lle Cotlstilui<::Do, 1 lili. ---Jijment1as. 1Gti.- O uso da. 
palan·a (1·ccl::unaç:üo llo d.l'!H.ltado Oiticica), 188.- O goso 
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do c1ireito civil ús mulhm·es, não o exermc10 elo direito po
litico de votar (rectificação, do deputado Epitaeio Pcssôa), 
18~.- Ccklifieaçfto das e1nencla8 (t)roposta do . depytado 
l\Iatta l\1achado, em nome da JY:Iesa), 180.- Analyse de 
que~tões constitucionaes; a discl'iminaçrw das rendas; a 
diversidade d<~ legislação; o casamento civil; os bancos 
emissores; a mudança da Capital; justificação de emenc1as; 
a demissão do Ministerio (discurso do deputado Corrêa 
Rabello), HIO.- A demissão do :!.Vlinisterio; clivergencia com 
a bancada paulista na questão c1e impostos; a Monarchia 
federa ti ''a, propugmida pelo senador Ruy Bm'bosa, antes 
da :R.e.publica; apoio á bancada do Rio Grande do Sul, em 
sua attitude sobre a discriminação das rendas; a rcspon
~abiÍidade do chefe de Estado has concessões c garantias 
de jÜros; os bancos en:iissores (discurso do deputado Carlos. 
Garcia), :200.- Côhsic1erações sobre o projecto de Con
stituição; o exercicio ci.os cultos b:~ligiosos; o suffragio uni
vel·sliil; a gi:;aride riaturalizaçfw; a i1ena de n1orte; voto ás 
mulheres (discurso do deputado Costa :Machaclo), 206.
ü exerci cio elos cüitos religiosos; c1uestões historicas e prin
cipios àttinentes ~L HeDüblica; a organização dos estados; 
a mudança da Capital; voto ás mulheres; a elegibilidade 
d9s ministros. de religião para o Congresso Nacional; a 
11rostltuição; a quéda <la l\1onarchia e suas causas (dis~ 

eurso c1o deputado Pedro Americo), 225.-. -A emenda do 
senaclm· josé Hygino sobre a 1m.idadc. elo Direito (decla .. · 
nu:tw dos deputados Lopes Chàves e Feliciano Penna), 234. 
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O úiUecimeúto do Genel'al Ikmjamin Constant (oHieio 
cio Miliistcl'i<) <lo Interi<.ir), 2 315. -· - Con::;idc1;aç;ões a. ]n·uposilo 
<.lo.•:.; qttadru::; sob1·c a. discriminaçãq das · rendas; ete.; os 
irnvostos ci.e importaç;ão c de consmüo ( :.lisc:ürso do <lcpu
tado. Oiticica), 236).- A p1·oclamação da ltepuulicà (teste
munho do deputado OlivP.ira Valladão), 24t. -Justificação 
de emendas, Delo deputado A.lexancli~e Stockler, 242.'·- o fal
lecirrierito do General Benjamin Constant e a coilservação 
do seu nome, perpetuamente, ~ntre os generaes ele bri·-... ·ada 
nu A.lmd.nácli 11Iilita.1~ (inclicaÇ;ão' do deputado Dionísio 1::>C~e1·: 

/ queii·a e outros), 243.- O nome do congressista em (~monda 
ttue não assignára (reclamação d.o senador -'I'avares Bastos) 
243.- Discussão do projecto de Constituição, 244. -' · 
Bmendas, ~44.-O Senado· da· Republica comparado com 0 
da. ~l?narchia; .os oradores na c1iscüssão da Constituiçri.o; 
a _d~ VIda ~os estados; à discriminação das. rendas; im
postos: o addicionàl de 1.5 %, o c1e captaç=}.o, 0 ·ele indüsü"ias 
e pr.o~issões; a Uniã.o e. os estados; a incompatibil:l.dadc 
dos. ~·overnadores . e a eleição do chefe do Govm•no Provi_. 
sor1() . para o. ca:t;go . de Presidente da Hepublica (discurso· 
do s,enador G1l Goulart), 25fl.- A vena de modo (discurso 
do .. deputa~o João Vieira), 276.-- A Republi0 a, 0 Exercito 
c a, .o;-irn1.alla :. as l.'Cl:::t.~.,;oes da representação r'aulista con1 
o Gov~rno; a di~crimh1ação das rc>ndas c a cm.cnda rio
gra:lde~Sf.:); J.i'cdc•ração e sobentnia; Nortó c Sul; a organi
~a?a.o elos. e~ ta? os_ <.discu~·so do deputado Costa :i·unior), 
293.- A organ1zaç;a.o do Poder J·udieiario (declaracão do 
deputado Badaró), 305. ~ 
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}>c~se (~· compromisso do <1eputado Bat·ão de Santa 
Helena, :~07. --A lll~omuJg·aç&o da Con:stituisão 11ela :l\Tesa 
c.lo CongTe::-;su Constituinte; uma. Commissfw, tirada da 
Con1.mi~são lD:::;lWCia.l dos 21, 11ara encarregar-se ela re
dacç:ã.o final do r>rojecto de Constituição (inc1icaç;ões do 
t1eputac1o Francisco Yeiga), 307.- A unidade do Dir·eito 
(üeclm·açãu, <lo d.:~p11t:l.do Gont;Dl \'c•s Chaves, sobre a 
l~mel,cb. c.lo senador .José 1-lyg-ino), :312.-Discussão elo })ro
jedo de• Constituiç:i:'w, 31.3.- Bn1endas, 313.- A cliscrimi
n::H}ã.o üas rendas; ~orü~ e Sul; a autonomia dos estados 
e a :F'ecleraç:fto; <:L 11 nidacle nacional; a divida dos estado~; 
o casamento ci \'il; a organizaçfw do Poder Judiciado; o 
t:)uore:rno ~l'l'i1)unal Fe<lf·ral (discurso elo cle]1utac1o Atl.gusto 
de FrE-itas). 3Hi.- A autonomia dos estados; o exercício 
dos cultos religiosos; a unidade naciona.l; o ensino: a ini
ciativa particular e o J~stado; a educação religiosa,; a pena. 
de morte (diseurso do deputado Santos Pe1·eü·a), 332.
O adiamento da c1iscussão (requerimento elo senador Al
meida Barl'E'to, não votado, por falta de numero), 338.
Justificação dt" emendas apresen Lacl:.1s na 1" cliscussüo; a 
natüra1ização; <L egualdade de representação dos estados 
no Congresso; a discrilnina<~ilo das rendas; o casamento 
.eiv~l; o arbitramento (clisct!TSO do deputado . Epitacio 
Pessô~7L), 338. - A reducç:ão do mandato presidencial e 
a e1eição elo Presidente e elo Vic:e-Presidente da Herm
h liea l)Ol' suffl·agio directo; a ~\1osa do Senado e o 
V ice-J:·1·esiclen te da Hevu blica; a renovação do Sena<l o: 
o tel·c:o, a J·enovR<:;ão integ1·a1, a duraç:ào do 1nanclato por· 
seiB a.nnos; as a ttribuiç:ões do Con_g1·esso; a l)OSse e · com
pt·omisso do PrE-sidente ela Hepubliea.; o l)arlRmeiltarismo; 
J'espqnsa.l)ilidacle <los ministros de Estado; o ensino livre; 
a f;e))aJ·a(;ão lla I~gre;ia c:lo F:st.ado; a organiza~~ã.n do~ PS

tudo~; a Tvionan ·h ia.: o Ilnperaclm· e o t'nnde e a. r~ondes::;a 

'd'l!~u; a m·udnrnac:fw da H.epublica; a c·.andidatura do Ge
nqr·alis~in1o Dcoclnro (t. lll'C'sii1encia. da lloJmNica (disCUI'Ho 
<ln deplltaüo Zarnn), 3415.---0 Genc:ralissimo J)C>o(lm:o <"a. 
Pl'O('.la.maL~fí.o <la Hc·]n!l)}j('~l; o;.; sy~ü.en1as JH'opnstos no Con
.t!.T<:•sio Con~..;tituintP, J)<ll':L a (·1eie8.o do PJ'esülC>nto ·da Jlc•
l}llhlic~;t; <' c·x<'·t·ci<'io dos cultn;:; 1'i..'li.r:;iosos; o casamento f'ivil: 
a m·g-ani%ac~::ío elos (~sta<](,s; clua1idade cle Ina.g-istratut'a e 
élivc:;.rsidàcle <lc· lPgi:..;ln.t)í.o; a. cliscriminac:fí.n elas renclas (dis
eur:;;;o (lo ck•THlt::ulo C:tP.siano do Nascimento), 372. ·-A na,
vegaQüo <le e:allotagc·m (<lc•c-lm·ar,i:;o, c1o . c1eputac1o Franç;a 
Ca.rvalho, soln·<~ n <'nwncla <1() •lc'])l!ÜH.lo Baptista <la :iVLotta. 
e OlJtro:.;), :1~:~. 

QUADP.AGESilVL-\. Q1TAR'l'A Sl;:ss.:\.0.................................. 3~:1 

A aho1ição elas loterias (rep1·esentação elo Montepio 
llos Servidores .·elo Estado. soin·e a emenda a1wesentada), 
3.R4.- A demissão dos fmwcionarios publicos; voto aos 
cstucl;:tnü·s; <"stados grandes e estados pequeno~; Nm·tc 
e Sn1; a muclanc:a da Capital; a constituic:ão elo antig-o 
nu1nidpio .llC'lll1·n em E;-::LHln autonomo, mudada a. Cn.pital 
((liscun;o elo dPput:ltlo ~l'hnm:l% DF·lfino), :=i~fi.- Discussf.í.o 
(}o rn·o.i<.'('[O ele Con:::;t it uic::íu, ::!i~.--·-- EmC'tlClas. :{~~~~. -- Sohr(~ 
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·1 ·p~:·oclan1aç;ão ela I1epublica.; o GC"ncralissimo Deocloro e 
a suprema r<"spcmsa1)ilidac1e nos acontecimentos ele 15 ~1e 
novPmbro; a <ruesti:'to militar de J f:;f)\) (cliscut·so do .::1eputaclo 
Thomaz Flores), 3\.l(i.- O enc01Tamento ela discussão, 402.-
0 numero das emendas apt·esentad.as na 2" discussão; a 
r<'clacção final elo 1wojecto de Constituic:tio, o parecer sobt·e 
as 011W11clas, e a Commissrto 1n:·oposta pelo deputado Ft·an
ciseo '\'eig·;:~,; inc1icac;ão c.1o c1e1nltadc.J Fróes ela Cnl?:, pro
ponclo se:i.a .. m as emencli:l s dassifi.cadas })elo P~·e.side~tc do 
CongT<:'sso 0 mais dois congrN>sistas; a elass1flcaç:ao elas 
t'mendas feita pelo director ela Seeretaria, sob a fiscali?:ac,fí.o 
rlo Presidente elo CongTesso: ac1ian1.c'nto e~a votaGiio: rn·E:·:
judicacla a indicação Frües c1a Cntz, 402.- As hon1enag-ens 
{t memoria do General Benjan1in constant (ag-raeleeinwnto 
elo clenutaclo ~lat·e.iano de JVfag:alhães, em non1e <la viuva, 
filhoR e n1ais par0ntes). 40-!. 

Q1iA1H1AGESI1VI:A • QUI~TA SESSÃO .......... • · · . · . • · · • . · · . · • · • • · · • • · 

O encerramento ela 2': cliscussf'to elo projecto de Consti
tuie:D.o (cleclaraç:rw, elo del)Utado Adstides Milton, contra. o 
r•ncen·an1ento, por ni1o ter sido exgottacla a lista dos con
gTessistas inscrirJtos), 407.- O attentaclo ú. 'l'r-i1mna: a at
titucle desta folh:=t e a liberdade ele imprensa (e1iscurso o 
moç,ão, elo denutaelo Zan1a, peelinclo a procur-a e l>Uniçã.o 
dos aucto1·es elo ahentac1o), 407.- O Bxe1·cito e os actos elo 
GoveniO Pro,:isorio; eSl)irito politico e1n o discurso e moçti,o 
elo deputado Zamá sobre o atten tado ft Triõ1t.na; clefesrt 
do Generalissimo Deocloro;' a elei~ã.o elo Presidente e do. 
Vice-Presidente da Republica (considerações do clel)Utado 
Jacques Ourique), 424. -·o attentado ú Triõ'una: appro
vaç;ão da n1oção Zama, 427. -·O attentaâ.o á. T1·iõttna: a 
moçã.o- Zama considerada assumpto extranho á uma Con
f;tituinie: a discussão ela moção e o Regimento (de
claraç;.ã.o ·e protesto elo deputado Justiniano de Serpa), 
427.- O attentaclo :1 'l'dbuna: a c1iscussrw .da. moçã.o Zama. 
(E>xplicaç;fw elo Presidente), 428.- A perpetuidade do nomEl 

do General Benjmnin Constant no .Almana.êh, 111ilitá1·. (pe
dido de informaçã.o, elo senador ... A.merico Lobo, sobre si o . 
Governo teve conhecin1ento ela resolução do Congresso), 
429. -· Adia1nento da votação do · projecto· ele Constituição 
com as emendas. por falta de numero. 429. 

405 

C,!UADRAGESIMA SEXTA SESSÃO .•......•• ~ ...••• >............... ... 430 
O clero e a instituiç[to rio casamento civil (restabele-

cimento· de um apa-rte, do deputado Couto .. Cartaxo, não 
publicado), 431.- Attentaclo contra o jornalista dr. Oscar 
de Macedo Soares (requerimento de informações, elo depu
tado Nilo Peçanha), 434. -Votação,. do projecto. de Con
stituição, em glol?O, e de emendas, elo art.- 1 o até o n··. '-4 
do art. 7"- ÇJ01Teios e 1'ele.o1·azJhos Federaes .: requeri
nHmto, do cleputaclo .José Marianno, r>ara que' fosse. voú.tcla. 
c;om as emendas ao art. 9" a que. se refere ao imposto 
acldieional ele 15 '% sobre os direitos de importaçfw, re
jeitado. Pedido ele verificaçrw da votação: inC'.idente; sus
]Wll:'là.o e 1·eahe1·tura da sessã.o: ex1)lica~ão f1o inciclente, 
1)elo Presi<1ente: recjueJ·imento ele pr")rogaçã.n <Ja scs;;;i1.o, 
rejc>itado, 435.- Declarações de voto, 445. 
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O cncarecin1erüo elos gener·os nlimenticios no comec:o 
da nerrublica, pelos negol·iantes esü·angeiros do com.
mer·clo a retalho; a fome, nas clasr-;es Dobres. r)rovocada 
pela. explol'::t~;u.o commercial; o imposto em ouro e a lei 
'l'mTens o11rigatol'ia.; o ex-1\'linistro da Far.enda; o rwole
ti:·a.l"iado; ê1,Yl1K'llo aos poderes publicüs ( üiscurso do elE' pu .. 
tado Vinha('S), 447.-0 incidente na -votac:;flO das emencla~ 
ao art. !J 0 (l'ectificac:rw, do clerruta<1o .T osé lVIarianno, a 

.]H'Ol)OSito ele pala vr·bl.s suas refel'entes ao deputado Vi
nhaes). /153.- Votaç:J.o (continu~~,çü.o), das emendas ao ar
tigo !l". até as emendas ao at·t. 2 G - ine legibil-iclaàe tJCtnL 
o C011 {il"f'8i)O ?V cw·ional, 454.- DeclaraçõE-s ele voto, 4G3. 

QliAD!!AGESlMA OITAVA SESSÃO .••....•.•••.....•• , •••..•••••• , •.•. 4(i5 

A 11erpetuiclade do nome do Gener·al Benjamin Con
stant no Al"Yrwn.ach 11Iili.lar (officio elo Ministerio do Jn
tcril)l·), 467.- PrPteriçHo ele oradores na cliscussfw elo pro
j('cto clf' Constituiç:fto; a cliscriminaçã.o elas rendas o o 
J<JBtado do Pat·ú; a Unirw e os estados (discurso do clepu
taclo Cantão), 4G7.- A incOITil1ati11ilidac1c elo c1eputado ou 
scnaclcw pm·a sc:·r· ))l'<:'sidE•Jüe ele l1anco ou con1panhia que · 
gosar de 1'a vm·es tln GoYerno F'eclernl: os financeil'os e· 
plutocrata::;-; no Congt·osso Nacional (considerações e reque
,l'imento. elo senadm· 'Gbalclino do A.m~u·aL pedindo seja 
declaracl~1, pelo Cong-resso si o art. 24 da Constituiçfw se 
applica aos actuaes eongTessistas), 4 7 3. -Reforma do Re
~:dmento, para que seja reduzido o expediente a um quarto 
elo hora, durando as sessões r.inco horas, e para se1· per-

. mitticla. a apresentaç:fLO ele emendas, na occasiã.o ela 2'l dis
cussrLo das emendas offereciclas E•lTI 2'l diSCUSSf'lO (indica
ÇÕeS do deputado .José Marianno, com requerimento de 
urgE:·li~ia, para serem as mesn1as incluídas em ordem elo 
dia), 478 .. - Votac;üo, ela emenda r·efercnte ao imposto aclcU
eional de 15 '% so1we os dil·eitos de impm·taçfto, y·é,ieitada., 
e das emendas ao ar·t. 27- fixaç:â.o elo mtmero ele clcpn
tados pelo Q()ngrcsso.. etc., até o suhstituvo elo deputac1() 
J.Jeovigilclo Filgueiras sobre a unidade do Direito, rejeitado 
o substitutivo elo senador José I-Iygino, 480.- DecJar~ções 
de voto. 48!). 

QnADl'!AGESIMA NONA SESSKO ................. ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . 4!)0 

A incompatibilidade elo deputado ou. senador para ser 
presidente' de banco ou com))anhia. que gosar ele fav01·c~·. 
elo Goven1o Fec1real (resl)osüt elo cle11utado Espil'ito Santo, 
ao senador Ubalc1ino do Amaral), 492.- O tratado ele com
mel·cio c~on1 os J<Jstaclos l'nidos da Atnerica (aprcciaç:fLO i:' 

p!'OÜ>sto elo dC'putaclo Oiticice:l.), cj!l:1. -·A. l'N1ucc:ã.o do t'X})€

c1iente a urn qua1·to de hot·a. etc., c a apt·esenlaç:ã.o de 
emendas na :2a discussão elas emen<las offereeiclas e1n 2n clis
~ussfto (rejeic:ão elo rertu0t'imetüo ele UTg'eneia, elo cle1mtaclo . 
. Tosé Ma1·innnn), 4DH.- O nl't.. :24 da Cnnst_ituic;flo e ns 
n1e1nlwns elo CongTesso ConstituintE' (votnc:ün elo rNtUC'l'i
n1ento do sc'nadoe Flmlclino l1o Arnn.rn.l: apJH'OYacln). 501. --
0 tl·ataclo c10 cmnmet·cio con1 os l;Jstatlos Uniclos da .-'\nwrica 
(indicaç:ão, c1o c1eputaclo Oitidca, }WOl)OlHlo o acliamento clrts 
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IX 

Üel:utn.c.lo_ P.achn·ú, ao ::\IinistcTju üo lnh•dor, de cup1a c1as 
c1t:l~l~Cl'aç:;oes ton18da~ }Jc•lns :.:;o-:c•lTJaüc •l'r·s dos estados), 55~J. 
- Lll"l~l·c1ac1e <1c ImlH·r-ns:t (1'E·ql..t(:·r·lm(·l1t(), do senador T!l'
.hano .M;:u·eonc1es c 01.Jt1'<l~, snln·c~ \'i< •kncin:s soflriüas 1w.l:l 
11:1.]1r-cnsa elo r:::stacln do J~io), G S~ 1.- O tr:lta.üo do com.m.er
CJO COlll OS :E~E. U"U. ela _,\mel'ic·;-l (::\Tu:,;üo, do c1eputado De
.rnetdo H.ibeiro e OlltJ·os, }Jara c~uc o CongTc·s:'lo l'econ1mendu 
ao '"chefe lll'ovisorio do Go\·er·n u ·· fn (::a. susl}E'llclc-1· en1 seus 
l'fí:eitos o ü·ataclo, até que ::;ob1·c· clk decic1a a l'C'J lresentacfu, 
J1acion:1l), 559 .. -'rratados: moi)!o, c1n cle~mtado Assis Bl'r;sil 
c outros, )Jara que o Governo Pt·oyisol'io JWnlnnn tt·ataclo 
assig·ne sem a clausula de l'efr:•n•ncb. 'lo PPc1<'1: Lc·_g·isln:li.vo. 
<'xig-iEdo a nwsma clau~ula, 1)ara o tL·cüaclo (Le con1n10rc~ic 1 

com os EJ<J. 1JU. da Amoricn., 5Gfi.- U1·g-encia, requ0rida J.W1( 1 

c10putado T~rieo Coelho, e al):prova.c1a, pa1·a entl'm·0n1 r•m 
1" (liscussftn, na. prox.ima. se:o;sfto, ::t.s n1oc:õc•s c1os derm b1 <.ln:-; 
Demetrio Hibeh·o c outros, e _c'\..ssis Dt·asil c outxos.- 5íi3 .. -. 
Votaç;ão, da emHnüa .. do d0putado Ac..l.olp!1o Gol'C1o, suhstitu
tiva do § 21 c1o art. :i3- m obi.Uzoc(t.o ela milida ci1:icn rlos r·s
"lru1os.. etc., até a, c•n1encla, üo d(~}Hlütc1o At·istic1es Nfilto11 , 

ao § 1.2 do a1·t. 71-m.a.:rvijestaçtio das OJJinü)cs, JJela 'i-rn-
1J1'Cn.sa, o·n pela tribu.na_, 563.- Declarasões de voto, G7:Z. 

.P.v;s. 

Q1TINQUAGESIMA TEHCEIIU Sl'~SS)\.0.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !í7 -i: 

Os tratados e, pl·incipalm_cntc, o tratado de com:tn<~l·clo 

cmn os EE. UU. da Amel'ica; discussão c1ns n1.o~ões Demctrin 
Ribeiro c outros, e Assis Drasil c outros; defesa do tr:t
ta.do, pelo deputado Seal;t'a; requerimento, do (1cputaüo 
Nilo Pcç;8.nha, rm.1·;1. c1110 o· Go-vm:no, cm ~css~io secreta d(l 

Congresso, e:~q;li(1UC <'m que conclie;ões celebrou o tl'[Üat1o; 
l'equerin1E"mto do sc•nac1ciJ· A.maxo Ca.xa.lea nti, Pl'OTKH1clo o 
aclia1nento da <.1iscuss~ 0: ""','nt.aç,ão t•1nlmtac1a.; ennsi<l0rac;~õ0s, 

d(, c1e1nl.ta<.1o Aristi(lc:s Lol)o, a pnianf10 :1, iclén. cl::t scssã.o 
Hecrct:"t: a.cliaxnento c1a disc:ussfio. 57fi.- ·vutaçfLO, do ;1dc11-
tivo, do c1eputaéln Viriatu elo lVT.ed(•it·os, ~10 r1. n elo art. 7.1 
---- ·i:wciolr.tbilidodc do rlomk'il'io_, :01.tC· n ac1d ith·o, cl< l:-; dr·pni.acJo~; 

Olivch·a Vallaüãu c~ <.ic.lllil1U Bc7.0lH'O, an ar L. 7G --· J+n1wrm.rJ 
~fri1mnol JLf.ili.íar, GSn. -- J)f•chl.T'fl(:i)cs (lc~ Yoto, fí~IO. 

QTTNQT1 AG1~SJ"lv1A QlíAitTA :-;r~SSÃO ...............•..•...• '......... !í~ll 

. O attenb"Hlo fL TrotfjliJICI (of:l'i<~io do ::Vfinist<'rio do Jn
t<.~r·iol· ::-:ohl'ü a 1·csoh1çã.o do Con,gn~sso), rín2. --O tra;tadn 
de cornmercio con1. os Estados Unidos ela Amnricn. (tek
gramrna,s, elo Rio C1·:.1ncJo (lo Sul, lidos pelo deputa(1o Assis 
Brasil), 593. --A separ:1c;fi o (la. :EJg-rcjrt elo Estado e a, ta
hella de eontinencias, guanlas ele honra e salvas, elo Exer
c:ito, ao Rantissimo Sac.J·nmento cm. JW'ocissiio, ao Sagrauo . 
Vi~tico, ú Relíquia du Santo T .. r>nho, ús irnn.gcns de .Tcsus 
Christo c ela Virg·em Maria., decretada pelo Governo Pl'O

visorio (lwotosto-do deputado Baptista da 1\fotta), 594.
Quaes as distincções, estabe1ccic1as pelos regulamentos, 
entrü :;ol'naleiros clHuna.dos omprcgac1os do quadro (r<"
qucrim<:•l1tn <lo deputado :crl.rhosa I ... ima), 505.- Acccitaçrt,o, 
('ffi 3n discussã.o, (tn <•m<•ndas restrictivas, ou a1npliath·:1:-:, 
(1a.s a.pJWO\'ndns c~n1 ~" <lisctlSS::Í.O c cont,idas n~ls Disposic:Ge:-: 
tl'~tnsitori~:o:; (iJHlica(:il o dcl (lepulaclo L:t.uro 1\:tiillc:•r), G9G. -·-
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disposições approvac1as sobl'e a discriminação elas rendas, 
para ser feita essa discriminação na primeira sessão ordi
naria) 501.- Votação, da emenda. suppressiva elos ns·. 2 5 
e 26 CÍ.~ aJ.·t. 33 -· 'U?iitonnização àa.s -l-eis .sob1·e nat1l/ralização 
e deti'lik:ào e 1.nLnição dos c-ri1~.tes 1Joliticos~ etc .. até o addi
ti~;o ·dÓ ~deputado Barbosa Liina, sobre o adia.1nento, 01~ cZis
solu~eão ào Óo11IJYcsso 1Jclo Presi.elen te dcL .Re1)ublica, 501.
Deci~1~aç6~s de voto, 51 O. 

(;~rJNQF AGESX.lVI.'- SESSÃO .....••. · .•....................••. • .• · . • • · 

F1e~~~~}p~ç~, reparo e protesto sobre o incidente ent~·c 
o deputado ·nerp.etrio Ribeiro e representantes elo R10 
G~P,ià.c~··c\Ó Su~; .o trat~.c1o de comm.ercio com os EE. UU. da. 
i\.merica.; a attripuiçfi.o ao Generalíssimo Deodoro da pu
blica administràçl.'í..o (diseurso do deputado Antfi.o de 
J!'aria)l 512.- Sessão na terça-feira de carnaval (requel'i
ment.o, do dep:utado Zama, rejeitado}, 51S.- A dualidade 
das camarê1,S (explic:=tç:ão, do deputado Cantã.o, a proposito 
ila cleclaracão de voto sobre sua en1enda), 51 S.-~:\. incorri
t;>atibÚÚià.d~- do deputado ou s.enador para fazer parte de 
r~om.p.p.l}'húi. o~ eini)resa que gozar de favores do Governo 
F'~der~.1; discussão da indicação t::l)aldino do Amaral: sub
stib.iüvos, ·do deputado Jústiniano de Serpa, determinando. 
que a disi>Osição do art .· 24 não se entende com os membros 
elo· C0ngresso Col1stituinte; ir).dicação, do deputado Ser
ze~~rlp,·, propondo só t~nha execução o art. 24 depois que 
Jei pr~lilf~.r~a e~t;:tbelecer .a natureza dos favores que NOSsam 
ser ~a\1-.Sfl· de tncompatibHid.ade; a11provaç;ão da indicação 
Scrzc_d.ello, prejuQ.icaào o substitutivo .Justiniano de Serpa; 
dedar~GÕes ··de voto, 521.- ·votação, das emendas e substi
tutivos ao art. 46- eleição do Presiàent:e c ào "Vice-Presi
de?ttC cln RepypHca, até a ~menda, elo senac1or Campo~ 
S~~1~S, [1.8 art. 49 -·- 'fÚtO aCC'U'JnUlCLÇÜO" pelos 'J?'I,i.nis"t1'0S Üe 

JE.~t·adp, .. clç cmt·ro em.1n·cgo 01t .fnncçfí.o 1nt1Jlica, 0tc., r)!U. ---
. Decl~r~çõf:!p de voto,· 537. 

ríll 

Ql:riN'QU,t\QE~IM~ PRIMEIRA SESSÃO .. : ..•.... ~ ..• •'·............... G38 

O tratado elo eomrp.ereio eom os EE. UU. <la .Amerioa. 
(c8n§\9~r~Çõe~ áo. depuütdo Vinhae~), ~40.- A in'for~açã,o, 
pe~f\: ~~~~·~ çle Í.!1eongi~ueno!~,s ou contraçlições entre emendas 
novas e emendas approvaàas na P n 2:t discussões (in
<.1icação <lo depütac1o Serzedello), !'544. -.- Votaçã.o,. da emenda.,· 
do deputado .. Julio <le Castilhos, á ultin1a parte do a1't. 50 -
sert::m o.c: "N~lato,1.·ios c~os ?n.inist:rós cli1"i.CJidos ao P?·esident'c 
rla. }tepublica. e clistribu·iào.c; aos ?nen!.b1·os do Oong1·esso, 
até o additivo, do ·deputado Frúes da Cruz, ao Titulo II-· 
Dos estado~.~ ~. depoi~, até a emenda, do deputado Barbosa. 
Lima-. e~ti1wção da Gucvrda Nacional~ 544. -Declarações 
de . voto, 5.54 . · · 

QtJINQ1.J;AGESJ,MA SEGUNDA SESSÃO ••...•..•.•••.••••••••••••••.••• 

Q !:\Y~tem.~ indirecto para a eleição do . Presidente e do 
. Vice-P:resiqente da Republica; o compa1·eeimento elos mi
ni.~tr()s ~e ~stac1o ao Congresso· (reclamação do deputado 
To~t.a s.obre ::;u~s duas c1eclarações de voto), 557. -Os bens 
ecel~~~a.s:t~cos Ol.:t,tr'ora perte11centes aos Je:;;;uitas (pedido, do 

56G 
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c1e1~utn.do _ I~ada1·ú, :w l\linistcl·ül llo Intc•J_·iol', ele cópia üas 
d.el~l~eraçoes tom~(Lts }JC~!os g·o•:t:l'l1:lü(,1·r·s dos estados), 55~. 
- L1h~rdacle tle JmrH·c•nsa (;-·eq1l(:·rimc.,1t< l, do senador Ur
.bano .Nlarronde~ e out1·os, snlH'(\ violendal-:l soHriüas lH:.'l:l 
nnprcnsa do }Jstado üo T~io), G5!l.- O tratado c1e commer
eio com. os IiJE. T:Te. <la Amc·r·h·a, C\Io~:~io, do deputado De
rnetrio Hibeiro e outros, llHT<t c,:_1.1r~ t1 CongtTsso l'eCOlTinlend(! 

ao "chefe lH'OYisorio üo Go-ver·r1o" frv_:a ~USlH''nc1Pr en1 seus 
(•fi:e!tos o tJ·atac1o, até que ;sohl'(' e11e tJecida a. l'C'prescmtac:f'L<• 
naclm!nl), 559 .. -'l"ratados: TI1CHjio, elo do::_-nltado Assis Bl·;:t:-;il 
c ouü-os, para que o Govcn1o P1·ovisol'io nenhu:n trata(lo 
nssign~;: S01Tl a chuJsu1a c1c l'ei:r•renclo. (lo PPd0r· Lc·g·isl:üiv<J, 
oxig-inc1o a rnesma clausul:cl, J:):u·a o tra.taclo de en-n1m0rei1• 
corn os JiJJ•J. LITT. da Americ:a, 5GO.- U1·gencia, rectn<"ridn. fJ<'l() 
c10]1Utadu TCr·i(:o Coelho, c :::qTrn·ovad::t, l)êU'<l, entntrC'm G11 

1" discussiin, rut proxi1na~ scssfio, :1s n1oc:Cíes elos d01m U1l11):S 

Demeb·io Ribei.ro c ouü·os, c Assis B1·asil c ouü·os. 5(;3.- --
Votac;ão, da emPnc1a, do deputallo Ac.1olpho Gm·c1o, s~lhstitu
tiva do § 21 do art. :33- mobiZizacüo da milici.a cirica ilo.<: r·s
trulos_, etc., até a c•mer1cla, do c1eputac1o Aristides :L\Ifilton, 
ao § 12 do at·t. 71- m.a.nifesLaçci:o da8 opin'ii)cs, JJela ·i:rn
pn:~n.sa, o·tt 1JCla -t·l'ib'lt.na_, 5G3.- Dec:larac:õcs ele voto, 572. 

QrTINQUAGESIMA TEHCEIHA Sl~SS_:\.o................................ :!74 

Os tratados e, l)l'incl})alrn,ente, o tnüac1o de comn1ercto 
com os EE. UU. c1::t Amel'ica; discussrw elas moqões Demetrin 
Ribeiro c outros.- e A.ssis Brasil c outros; clcfesn. do tra
tado, pelo c1eputac1o Seahra; l'N1Uerimento, do dcputaü() 
Nilo Pcç;anhn., pal'n. qu<:- o· Govm:no, 0m ~essfLO secreta. (}() 
Congresso, exvlique (:'Hl que condições ccleb1·ou o tratat1o; 
requerin1ento elo senact(ll' Anl::tro Cavaleanti, prorionüo o 
acliamcnto ela <1iscussfio: ':otaç~_.o t'mll:ltac1a.; eonsid<"'ra~;ões, 
<lf• deputado Aristides Lobo, a11oiane1o a icl&n~ cl::t scsfl[i(, 
seC'reta,: a.uian1cnto ela, (ÜRCll:"Sfto, 57 fí.- Vutaçilo, elo adcli
t.i't~rc}, t!t) c1e}.YL1"L~lélt; \Tiricttu t1G 1\'f.cCh·\·ir·os, ~tr) r!. ."! l do ~tl't.. 7.! 
-- ·i·wdúlabilidaclc do f!onl.'ir·iUo,. ate, o <.:uh1 iti\·o, (los d0pntac1o~: 
Oliveira Vallaüãu t~ (}al)ino BezOLn·o, an arL. 7G --- Nn1)n:m.tJ 
':rri7)"tt?wl ii:UlUa.r. fiS(). --- neclar:-l~i)cs cl1: Yoto, fi:JO. 

QrTNQUAGBSIIVlA QtrAHTA ;-;gssÃn ..................•.... ,......... !í~·l I 

. o :tttünta(lu [L ~l'T-i.f)lfna (officio do Minist<-~1·io do Jn
tc~rior sobre a l'Cf:loluc:ilo do CongJ'eRso), ()02.- O tl'atacln 
de cornmercio com. os Estados TTnidos <la America (tele
gr·amrnas, do H1o Cl1·ancle elo Sul, lidos poJo c1eputa(1o Assis 
Brasil), 59 3. --A sopal'<lC}í.o ela liJg-rej:-1 do Estado e a. ta
hella de continonc.ias, gmtrclas de hom·a e salvas, elo J<Jxel·
eito, ao Santissimo Sam·n.monto cm p~·ocisRiio, ao Sag-raclo . 
Viatico, f.t Relíquia do Santo Llmho, ús imagens de .Tcsus 
Chi·isto c ela Virgem Maria., dcc1·ctada pelo Governo Pro
visorio (protesto do deputado Baptista da 1\:Iotta), 594.
Quaes as distincções, cst:=t1)e1ccic1as pelos regulamentos, 
entre jornaleiros cha1nados Nnprcgados do quadro (rn
qucriml'11to elo deputado };~i.1·hosa Lima), 505.- Acccitaç;g.o, 
em 3:l discussrt.o, de <·nwnll::ls restrictivas, ou a1npliativas, 
c1as approv:ütas c~m ~" (1iscussrto ü cont._idns nas D_isposiçCíes 
tl':tnsitori~s (indien<:i:l o do cle]"JtttflÜO JJ:1.uro :i.\:tli11or), fi%.-·· 
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Votaç:üo, elo axtigo aclclitiYO, üo deputat'to Ale:xanelre Stocklc-y, 
i't Se>c(:f",o II <lo 'l"'it~ulo lV- crtni-]wraç:((o dos jornaleiros aos 
cmJn·euoâos do çrnacl'J"o, até o adc1itivo. elo senador José Hy
g·ino c- outro~, ao art. 7° das DiSl)QSiç:ões tt·ansitorias
'l:i . .(;orar n.os estado.<; a class'if'icaçâo elas Tendas cstcdJelcc·idn 
1w Consli"lu:icâo. 597.- Os tr·ataclos e, espedalmente, o 
t:·ataclo de c<;nl~ereio com. os :EJE. UU. da Am.erica; c1is
cussüo elas moc;ões DemE'tr·io Ribeiro e outros e Assis 
Brasil e outros: moç:ilo, elo cleputatlo .Tosé Avelino, solici
ta;1c1o ao Go\-el·no a colTespondencia e doC11111entos l'ü]a

Uvos ao tr·atac1o de com1nercio com os EE. ULT. ela Ame
l'ica, G05._- J)ecla1·a~ões üe Yoto, G05. 

Q1Hl'\Q1TAGESIMA QUINTA SESS.:\.0 ................. · · .-. · · · ·. · · · • · · · 

O C:'Xel'cicio elos cultos religiosos (re1wesenü-1GfLo <lo 
))asüw ela :I~g:reja Evangelica Brazileil·a, sobre a reclac~ã.o 
elo § 3° do art. 71 c1a ConstituiÇ:ão), G08.- A organizac:f'to -
elos estados e as eleições elo Estado de Minas Geraes (cle
r·.ln,raç:ão do cleputaclo .Taco h da Paixão e outros), G10.
'\lotí'tr;i"t.o, da emenda. elo deputado Feliciano Penna, ao 
n.rt. 8" das Dispof:;iQÕ·2s transitarias- norneaçõcs . pant, o 
-nut,.(li.s-t.ut t1t.ra f câeutl c para os est:cu?.os .. · até a ultima das 
offerecidas ao projecto em. za discussã.o, 614.- Os tratados 
0, esrJ(:'c-ialmente, n tratado ele commercio co1n os Estados 
T Tniclos ela Am0rica: discusRfto das moções Demetrio Ribeiro 
e outros, e Assis Brasil e outros; conside1~ações dos depu-

, tados Sampaio Férra7. e La})ér; adia1nento ela discussfto, Gl~1 
- Dcclarac;õcs ele voto, 632.- Confrontac:rw das emendas 
approvadas em 2" discussão com o projecto, 63 5. 

Ql~INQHAGt<::SIMA SEXTA SESSÃO ..........•••.••••••.•••.••••••••• 

O prolongamento da Estrada de Ferro de Ouro Preto 
rt Itabil·a elo' Matto Dentro (requerimento, do deputado 
Bac1arô, })e<lindo ao ·Governo informações sobre a ~us

pensfto dos trabalhos), GSO.- 9 imposto ac1dieiona1 de 15 l/o' 

a.os clil·eitos ele importação (inc1icaç;ão, do· deputado Ivo elo 
Prado, mandando co1locar nos termos elo art. 64 do Regi
m:ento a emenda do deputado J..-aUl'O lVIüller e outros), 
G82.- Incidente entre o_s deputados Zama e Seabra (pe
r1ido, elo deputado Zama, para que não figure nos Annaes 
o que se passou), 686.- Incidente entre o deputàdo Bevi
laqua e os representantes do- Rio Grande do Sul (expli
::açã.o d.o cleputado BevHaqua), G:S6. _-_A demissão do lVIi
nisterio (rectifica(~ão, elo_ ~enaclor Quintino Bocayuva, á 
affirmac;:rw, do deputado .Jo[o de Siqueira, ele .que os mi
nistros demissionarios hâYiam })('dido a:o Barão de Lucena 
para organizar o novo lVHnif:ltE'l'iO), G87. -- "l'el·ceira e1is
eussão das err1enclas appr·ovaclas na 2a discussão do projecto 
ele Constituiçfto, fiS7.- Os limites entro os estados; a auto
nomia dos estados; os pequenos• e os grandes estados; os 
limites hist'oricps do: Estado __ de Sen~;ipe: os limites entre 
Paraná e Santa Catharina; o irn11osto acldieional ele 1S 1}~} 
:::-Lo~ direitos ele · imr)Qrtac:f.ío; ·a. 'FNl.erac:fto (Lliseurso -_ do 
r1eputado :Feli~belJo F1·eire), GS7.- As· en1endas refer·t<nü'S 
:L naeionalizac~ão 0 elegihilic1a.clc r10- extrang-0iros, a nave
ga.ç8.o . de eabotagem, a.o im11osto aüdiciona.J- ele 1 5 ~'X sobre 

(i()':' 
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os c1il·f>Hos clu impm·tac:fLo; n. c•mc·JH1a, do derJutadu E pi
tado i_>(•ssGa. ao § '1" do al't. (;~ ((lis~-:ul·so do deputaüo 
DC'l'nan1ino ck Cam lJOS). ()~) r5.- o UO\"el'l1t) l'l·ovisol'iG C' 

o CongTE'sso <'nnstitui1ltc-·: :1. nrf.:::anizac:ão do novo 1\'lini;.;
tc•rio: o c1ec1·C'to do Co\'orno J'e1ativo ús sodedacles ano
:nyrna::--.; o jog-o da Do1sa: os bancos emissores; a Guarda 
Na.C'ional e a milicia ci vica dos estaclos; motivos da pa.r
drHu:üo do Exc•1·C'ito no mo,·imento ele 15 ele Novt•mhJ'O: 
a inc~olll)J<:Üilli1ic1a<1t• dos ministros elE' Estado 11an-1. c•xeJ·
coJ·Nn outro emvregn ou fune~~üo publica: refo1·ma. <-la. 
Constituição; o imposto ac1clicional de lS '~'.'(; aos clir0itos 
do irnpol'ta<;J.o: o in1.1)0sto om·o (discurso elo cleputacln 
Se·rzNlr::•llo)_, 705. -.-A emenda, do depntado Leovigi1c1o 1•-...il
gueiras, ao p. 24 do ::u·t. 33; 'Fc·cleração e Confeclen1.c:ão: 
a m·gani:;~,ac::ão dos <:•stados: a unidade de legislação; a 
locação ele servi,~c1s; os actos do Governo P1:ovisorio: [L 

cliv<:>rsidacle üe legislaç:ã.o (discurso do deputado Leopo!clo 
flf' ~Bulhõ(•s), 71 fi.- .Adiamento (la cU.se\Issf.w, 721.- 0s 
t1·:üados e, osppc·ütlmente, o tratado c1c conlrD.erdo ~,_.,nn 11s 

I-~sh1clos 1Jniüns da Ameri(~a: discussi~io das . moc;õe,;; DP
nwtf'io Tliheiro e nutros. Assis Brasil e outros, e José AV('
liüo: üi:::>ctH'St! do deputado Garcia Pires: adian~c·r~u ,h 
diseu~;;;são, 721.- ..::\ emenda sobre a equiparac:rw (:os j~H·

nn.l<"lJ·os aos emlWPgados do quadt·o (c1ee1ar~l.c:;Io cl) ;Jc->ptl

taclo Vinhaes), 730.-A clPmissã.o do lVTinistel'i•) (r::ntü<·f~-· 
t:u:f"w, (los senadores Eduardo '\Va.ndenkoH::, Car:1 r>< l.'~ f;. LliH.:; 

e Huy Barbosa, e do deputado Francisco G1ice1·io, ú affir:.: 
maQfLO elo deputado J·orw de Siqu<:>in:), 731. 

C!lTTNQlT~\cEsrNrA sETil\..r.~ s1~ss.tlo ... ..... : .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:rt 

A unidade do Direito 0 a redac.ç;fLO cl<:>finitiva do n. ~~l 
<lo art. i33 (r<:>que:-:rinwnto elo deputado Lcovig-ildo I'"'ih;·uc·ir:l.:-:;, 
7:33. --A. unidade do Dil·cito ~ Federaçã.o e Confef1pt·,v;::í.•l ~ 
a ol·ganização do J'oclE·l' .Tuc1kbrio (rectifierrc:r;o r~ (·~:pi!.(~nc::'"in. 

elo ~enador José Hyg-ino. a m·o11osito de '1fJ<lXÜ'S :::c·u~-..; a(, 
cliseurso do deputado Leopoldo dE:' I~ulhõe~.: -, 7 ;)~J. -- P1.·n
t0sto, do Partido 'J'euto-Brazileiro, de S. Paulo, contl·;:L a 
Yotaç:tí,o do Congresso sobre a nacionaliza:,~r:o ,·Jos cxtrn.n
geiros reside.ntes no Brasil a 15 de novembi"u de 1SSD, o 
contra .a nacionalizaçf"t.o da cabotagem (teiP.gTamnu, e eon
sicleraçõcs elo deputado Mm·aes Barros, 737.- O tt·aütdo 
de li~ites com a Republicá Argentina (propo:.:;ta, do se
nador Quintino Bocayuva, para que o novo .lVIi~1lstntio en
tregue o caso ao estudo do Congresso, em sessão c•speein.1, 
.7 40. - 'J'erc<:>ira discussão das emendas approvadas em 
2n discussão, 7 42.- A- nacionalizaç:ü o da eabotagem; a Ol'

g;anizaç;ão elos estados e a muc1anc,~a ela Capital: revisg.o 
ela C.onst.ituici.'"Lo: a l\1on~rc.hia: o 0nsino primaria no Dis
ti·icto Fed<:>r;l; a l)olitiea. (lo Distl'icto Federal no periodn 
ela. Constituint<:>; a organi:;~,ação judiciaria no Distl'icto Fe
deral (discurso (lO cleputarlo 'l~homaz Delfino), 743.- O 
Cona:resso ConstituiJlte e a Constituiç:ão: a eleiçã.o tlo 
Pt·e~idente 0 elo Vie<:>-Pres1<1Pnte da Republica: c.l"itica ::w 
chefe rlo Governo Proyisol'in (J'esalva de um disc:m·so lln 
deputado Lopes rl'rovão). 74~).- o 011CC'1Tarnento da (lis
CURsã.o (reqtH:•riinento elo cleputaclo Serz0ekl1o ~ ap]n·ov::u.lo). 
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7 49.- A<1iam€'nto da Yoütç;ã.o (requcl'imento do deputac1o 
Zama; 1·ejeiüt.do), 750.-Votaç:üo, da emenda, do deputado 
Lacerda Coutinho, ao art. P -- or.uuni.?:ação fcâ.cnü_. até a 
en1enda, <lo deputado At1gu:sto c1e F'reitas, ::to n. :1 G do 
art. 3:3 - eorreios e te1çgraphos. 7 50. - Os tratados e, es
pecialmente, o tratado de eomrnel'C:io com os Estados 
Unidos da An1e1·iea; c1iscussào das lT!oç:ões Demetrio _I-{i
beiroe outros, Assis Brasil e outros, e J'osé Avelino; 
<liscurso e moçã.o do senador Pinheiro Guedes, propon<ln 
que o Governo suspenda, de accôrdo con1 o Governn 
dos Estados Unidos da An1erica, a execução do tratado. 
submettenc1o-o, al)6s a approvaç:fw da Constituic;ã.o, :10 

<:ongresso Nae:ional, reunido, para esRe fim, ~x:traordinn.

yianücnte; discurso do c1epntac1o BarflO de Villa ·vic:osa, 
d0fenclPndo o Ú·atado; adiamento da cliscussã.o, 7 52.- De
e!araç~ã.o de voto, 771 . 

Ql.INQUAGESlMA OITAVA SESSÃO ............••...••• • .•. ·••.•.••·• 771 

O tratado de eomn1e1·cio cnn1 os Estados ·unidos da 
~o\mcrica (discurso elo deputaclo Antiio ele :b"~aria), 783.
O falleeimento do General Benjamin Constant; o decreto 
<:::oncedenclo ·honras n1ilitares a in1agens do culto ca.tholieo 
e a .se11aração ela Egreja do Estado; o novo Ministerio; 
os actos do Governo Provisorio (discurso do deputado 
lVIarciano de lVIagalhães), 78:2.-Votaç~.o da m:p.enda, do 
deputado Adolpho .Gordo e outros, ao § 21 do art. 33-
?noõilização da 1nilicin c-ivica. elos cstaf],os, até o fil11; :vac, 
o projecto, ('Om as .emendas appl'Ovac1as, ú Comn'lissã.o Es
peci~l de Redac:;:ão Final, 7S5.- Os tratados e, especial
mente, o tratado ele comm.ercio com os Estados Untdos 
c1a America; discussão das moções Dcmetrio Ribeiro e 
outros, Ass~s Brasil e outros, .T osf~ Avelino e Pinh0irn 
Guedes: discurso e leitura de c1ois telegran'lmas, pc~lo· depu
taclo Oitieica; adiamento da c1iscussã.o, 7HS~- A· dc:-.nl.is.si'í,o 
do Minjsterio (deçlaraç:ã.o do senc"Lclm· Ce$aXio Alvim, <10. 
c1ue <1.Pl1cllára l)a.t·a o B:ü:-ão ele Lucena, jnclu7.indo-o n. 
formar· n novo l\1inistPrin), 814. -- D<"clm·aQões ·ele voto, ::.l14. 

QlTJSQUAGl~RlMA NONA SJ<iSSÃ.O .••••.••..•.••.••••••.•• -~ . • • • • . • • • 817 

O imposto addicional de ,Hi '%1 sobre os clil:eitos de inl
vortaçfw (reclainaç~w c1o Ü011Utado Casemiro .Junior, ::;obro 
a nilo inelusfto de seu nome entre os que votaram-· nã.o), 
818.- O tratado. de con1.mercio com os Estados Unidos ela 
America (eeclamação dç inc1ustriaes), . 818.- A g-reve 11a 

Estrada. ele Ferro Central do Brasil; os actos do Governo 
Provisorio; ·,a ilha de Fernando de NoronhA.. (<liseurso do 
deputado 'Vinhaes), 818.-0 contrabando c interesses do 
Rio Grande elo Sul; titulas e conãecorações; o imposto 
ouro; <3. candidatura do Genera1issimo Deodoro á prosi
cle.ncia da Republica; os actos do Governo Proviso:rio; a 
questão Porto (tas Torres (discurso ·elo cleput~clo Victo
J:ino Monteiro), 824:: ---Discussão ela redacção final, do pro
:Jecto d~ Constituição, 828 .. -. - l~mendas, 828.- A pnidade do . 
Dil·0.ito (proposta. <lo sena<lm:· .Josf'~ Ffygino,: na.ra (Juc Jlft.o 
f.\Cja ~uhrnettüla r~. clj:--;cussfLo a (~mcnda pedh~<lo a, sup~ 
pr·essao elo n. :2:1 !lo art. :~5, poe incidir· snlwc o vcnc:Wo: 
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att0ndid:..1. lWla ::VIc:sa), R:J~.- A org-ani?.ac;i"LO dos estados: 
resposta ús considerac:uc's do de1Hltac1o Thomaz Delfino 
sobre a Ca11it::tl F0c10nll l'E•1ativ:nrwnü~ :w Estado ([0 T!.io 
de Janeiro; a cidade do IUo de~ Jn.neh:o o:ssencialmcnte flu
minense; o au etm· do :;_1rimeil·o a prlsionamento iJ.0 n<::t.vio 
neg-reil·o- .Tadntho .I osé Coelho; rP.mi!üscencias (la, JH'0-
1>H.ganCla l'Gpuhlicaúa.; o Sul)ren'lo '1~1·ihuna1. ?vfilitar 0 a 
rl'V5.são <los l'l'Oc·essos fiildos (discurso do d0putc1.do El'iC'o 
Coc,lhn). 835.- A unitl.ad\:' c1o Dh·eitn (discu1·so (" 1'<c;Lll1Ct·!
n1c•nto elo c1ellUtac1o Leovi.gildo Fi1gn0i1.'as, para C[U0 ~0:j;1. 
a l'E'SPC'CÜ'i.ra cliSJ)(•sic:ii o rNligida, ele accOrclo com o \'011 ci <1 o 
f1..Uanto ú. organização do Poc1er .Juc1ic1al'io f0cl0ra.1, nos 
tcen:.os elo n. 24 do art. :)3 c1o projecto primiti \"O: rc•til'~u'la 

da. c·rTwncla anterior), 8~2. - Enc<:•tTamento chl .. tliscliS~fít•. 
848.- RE"n1<:ssa das emendas ~t Commissii n Especial eh' n('
dacçfi o FinnJ, })ara· c1<lr imrrtec1btanwnte pareee1·, e inY(·rsfi n 
d<t orc1eni. elo t1ia (requeriinento do sen:::~.clo1· A.mar() CaY::ll
ca.nti: a.ppro~:ac1o), S48.-0s tratados t=>, es]wdalnwnte, n 
tn1.ta.do c1e r·ommercio com 0s BsLa.dos ur,idc;:.; da .1\111Pl'k<1: 
1liseussJo elas mnc:ões Df~metl'io RibPiro c· outros, Assi~ 

Dr·asil e outros, .José .Av0lino 0 PinlE'iro Gueües: l1iscm·:-;o 
do deputado Barhosa Lima: ronr·esent2c:ão de inclustdaes, 
ap1·esen ta da pc-1 o de1 Yu ta elo .. .:\ sssis Brm:;D : considerações elos 
fleputac1os Zama e Jacques Ouriq_ue, 0 elo senador Ra.mil'<> 
T1arc•:llos: encerramento c1a discussfLo, s~18. - Prorogaç:ão 
na se:-;são, })al·a da1· tempo a rttw :.t, C01111niss:Io Espeeial 
<lé J=~edal:Ç<ãn Final a.p}'rsente seu pat·eee1.· (l·equc'I'irnent() 
do senacloe Rosa .Tuniot; a.pprovado), SG:3. - . ..\s mor,õ<:·s 
HU1Jl't' o ü·atatlo de~ commerc:in c:.nm os Est::u1os T;nillos d:t. 
An1Pl'ica (requel·imc'ntn do (1C']>utac1o .Toi"Lo de 8iq11üin1, ]"Jal'a 
(J.LH~ · as rnor:ues ni"ío sejmn votadas numa 1woroga~:fi.o ~1<: 

sessft.o n<·~clicla para am·ess::n· o 11areeer ela. Comm.issã.o (lo 
H.edacc;rro: nrw votado, por falta de numero), 868. -- Parf'<;(~J· 

da Comn1issã.o · J!jspeeial de Re(]a.c(;il.o . F'ina1 so1JrC' as 
emendas ú redar~Qão final elo projecto ele Constituic.:ão, 
864.- Immunidades ]'larlamenta1·H.; (rech.tmaL;f'Lo, t1o delJll
tado Antonio Eu~ebio, "f.!nhre a. ;.;na cmc:nan. fL l'udacc:fLo 
do art. 20; :iustifk:J.(:fí.<J d<• p:u·ct'l.'l', ]leio S('na<1m· lJlx:.ltlinu 
do ~<\n1a1·al; l'<'Plka (1() l1<'l>Uhu1n Antonio J<~tl:r.<,hiu). :-:f:if;.
Vota<:üo do ]>Cll"t'l'L'I', e•nl ,!..!,'le >lHl, (.' tl;l. C'lilend:t. tln dqnlütd() 
Antonio :Kuz:elJiO, que· c~ a]llJJ'()\';Ub. S(;S,- Votat;f'LO (la ]'(~

dacçflü íi11al elo ]n·ojc'cLo (k Con~titui<:f'tn, SG!J.- O Pn'si
dent~~ <lo Cu11~.::res~o dc'<·hll'a :u1(qJül.da a Cunstituiç;i:"LO, SG!l. 

,-llnpl'üSSOS ~la Con:::;Lituit:iío, tvw1(1 ~\S fo1has 11umerada.s 
e l'Uhricadas con1 :L a~~si.~:mti ura do~ men11n·os cln Con
g-resso, con:,.;icl<:'raüos autugraphos :uühenticos, SG!l.- Desi
gnação d0. um. men1.ln·o t1a Clm1missJo }~spccial de Re
dacção Final, pant. fa:r.e1· a reYisuo <lo ]mpre.sso <l~L 
Constituic:fío na Tmpren~a Na.donal, ~fiD. -·-O dia ela 1H'U

Jnulg:u.;f1o d:t. ('em~Ut.uü/w consjdt·r:tclu dia. <lr: :t:cst~t. ua·· 
donal (J'I:'tfUct·inl<'JJt c 1 d11 de ·pul ade 1 S 1c'l'Zt~<lell<.l; :L~>\.Il'oVadn), 
~H!). - .... As 111 ncil<~•s ~·-) l>l'E~ " 1.1 ·a l:ú1 c, <ii' c ·1 lHHn <'I'< ·1 u < ·unt ll:··· 

1Dstaclus- Uni<l:>s tl:L .\lllt·:.·i<::l ft'NillCi'imPntn. rln ílepuiadn 
~arna, vara .St'l't'ln \'(lt:1tl:ts. J>i'ni·c,g·mJd(l-s(~ :L scssü.o; nfi.o 
vota.do. lHll.' :faHa d(' lllllllC'·1·u: :te li:nncnto da. vutac::u.u), 8G~l. 
-O im.po~tu ~ldllic·juJlal de 1 :J ·',; sobre o::; direitos de hn-
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P.-\c::3. 

' por-taç:ãu (Ü(~elm·ac;~io üo d~putado r .. nmoutü<..•l' Goüull'eüo), 
SGD.-

<.!'7' 
SEXAGESI:iviA SBSS.<\.0 .........•.•............ · · • · • · · • · · · • • · • • · • • • • cJ • v 

A unidade do Dü·eito e o rcgilnen fede1·ativo (consi
dera~;ões elo deputado Leopoldo de Bulhões sobre a recla
maç:ão do senador José Hygino, relativa á · emenda elo 
orador. e· outros m.embros da Commissão), 871- O fane
cimento elo General Benjamin Constant (mensagem de· 
pesa1·, 1nandada de Paris por br·azileiros e extrangeiros, 
e assignada p01: P. Laffitc, lida pelo deputado Úrbano 
Marcondes). S74.- Convite ao Governo. para a solenni
clade da prolnulga.(}ão da Constituiçfto (pergunta do depu
tado Gonçalo de Lagos), 874.-Votos pela obeaiencia e 
respeito á Constituição; voto de solenne reconhecimento 
á. Mesa do CongTesso pelo modo por que dirigiu os tra
balhos da Constituinte (requerimento do senador Amaro 
Cavalcanti; approvadol, 874.-Assignatura e promulg·açãa 
da Constituição, 878. 

SEXAGESIMA PRIMEIRA SESSÃO. . . . . . . . . . . . . . . • • • . • • . . . • • • . . . . • • • • 913 

.A Constituição, em autographo, recebida pelo chefe. do 
Governo Provisorio, Hl"l.- Eleiçuo do Presidente e do Vice
Pl·esic1ente da Hepublica, !J14.- Declan1.ç;ões de voto, 917.- • 
Rem.meia de mandato, elo clcputado Asf;is _Brasil, 919. 

SEXAGESll\L\ SEI_,~T~XD.~ ~Es::;:;1<o 
l,.. ".),. ,.._ -.. - .l.. e e I. I I I * I I I I I I I I I I t I f I 1 1 1 1 1 I I I I • I I a I 

Pos::;e do P1·esidente· e do Vice-Presidente ela:, Ropu
b1ica, S\21.- Encerramento üo Congresso Constituinte. 
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:l:.:u:JC0l~:::: -. tt1o syst.erna eléilo1·al), :21:~. 2-Jií, :::-\::, :1~12; :'ekgi!úli

cbcle e inelegibilida(le; inc:ompatibilic1ac1es), SG, 9 O, 109, 137, 147, 17'7, 
2:27. :2:2S, 202, 521, G39, 537, 558, 5'72, 57:3; (do suffragio universal); 
21;_;; (nu1lidac1e, quando intervier qualquer' poder goyernamcnlal), 105. 

EX:31XO - 111, 1~2, :251, :335, 358, 747, 703. 

EXBC17TIVO (O Poder) - 79, 354; (Eleiçã:o do Presidente c do 
Yice-:I?I'CSidcnte da Republica), 93, ~5, 103, 107, 131, 1G5, 2H, 251, 
25-!, 2iíS, :.:!5!:1, :n:~. !:::14, 347, 3GO, .3.74:, 5:31, G38, 554, 706) ; (duraç:ão 
Ju 1)erioüo presiCtcncial), 187; (do 'Vice-Presiclente da :Hepublica) ; 348, 
:-;4.!), :360, 45G, ·190; (elo julgarnento do Presidente da Republica pelo 
Congresso), :H 7, 2·1!l, 483) : (criminalidade do Presidente ou do Vicc
Prc"Sidente da Hepublica, e pena, por ac1iarnento ou dissolução do Con
gTC:>S:::;ü), ~i9:3, 587; (da posse (1o Presidente da Republica), 187, 21A:, 
25'1. 258, 2G~l, :358; (da substituiçã-o do Presidente c1a Republica), 180; 
(elos ministros de Bstado), 81, D7, 99, 100, 106, 112, 117, 119, 174, 
2:30, · 254, 258, 393, r:.::~7, 54::>, 554, G33, 711, 789, 815, 816; (da sancç;ão 
o 'l)éto), -91, 100, 106, 257, 352, SG5; (a clei(;âo do primeiro Presidente 
ela. Republica), 82G, 85·1, S57; 876. 

Jj]XERClTO E A A.Rl\'[AD.\. (0). - 169, 177, 293, 42G, 459, 751, 793; 
(o Ji:xereito e a Hepublica), 242, 700; (o voluntariado c o serviço 
m.ilitar obrgiatori:o), 111 114, :31G, 599, 605, 60(), 632, 815; (o com

. mando ·das forças de torra e mar), !788 .. 

F. 

li'EDERAç.Ao 

8 112, :373. 
(A) -- :121, l:W, l·iG, 2!.17, 

FJ<JitN ANDO DE NüiW:KHA (A ilh~'- ae). 

FGN CClON M~I::lMO l'lJBLWO - 113, 114, 120, 
dos jornah·iros aos E:JlllH'egados üo quadro), 

G 

:3:34, (ifJ5, 71.7, 7;; o, 

253, :JSG; (a nquiparação 
GDG, ()O !"i, GOG, 7BO, 8!)3. 

GoVBRNo J:JnovJso.lüu (ü) - 12,!, 514·, G7'""1, 70G, 70') ,...1'J '"'49 '"'8 A ' ' j • ,. ( .• ' j 'J:, 

79S, _824, 826, 850, 860. 

GUAHD~ NACION.:\L (A) J 11 11') J r.•7 181 5r:: 1 -2 - · . · , .... , .v , , ._, , 5o , 553, 
GG5, 786. 

H 
. HABEAS-CORPTJ r:; • 

I 
JMMJ.GRAÇÃO - 506 . 

.IJ\lPEr{AJJOJ~ JJ. :E'Enno JJ. ((J Hbc-) -- :{63, !Hi4, 860. 

~ . 
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l~\JPUSTOS -·- ] ](i 1'';' '''''I ·)r" ,,,. 1. ( ·•. - · · •. . . _ . . · ·· • '-' "• -'-'·· • - _..,, .,;·h. .Ul~ J~i ''i" rtlldJCli!lW.l ~'.IJ1 tl·~ 
ltnponaçao>, lJ::, 17o, 17·1 .,;~,;-; '1 (;(, ')t;·· ''Iiii 4·- 11 .. , 1 ~-;u 4 ,, :""}0 GS") ·""'1'., r-1 ,...( ·-l '.-- ·_ -· ~· ....... , - --.· '''~ - J•), ; u ' -X~, 4~tt', 
ü .. , v~ • -• I -!, 1.1(), i.H1, 8LJ; 81•i, Sl~, ~li!)); (Scdn·•-~ tliYitlas· t"•·d•~-
ral'S), 1:!0; t.em Ulll'u), 7ür:i, 71!. S:2G. 

Il\Il'RF~~S.\. (Lilwrdade llr~·~ ··- ~I-!, 1 0(1, 2:n, :!·10, 107, ·1~(\. ~2'~, s;i~)' 

IsAm~L (A l'rinceza) 24~. 

J 

J'l.~DICIARJO (0 Poder) - 70, 81, U:-{, ;jO;), ;;2:.;, 547, 5G;), 74B, 'iGG, 
84.2; (as primeiras nomeaç:ões para a n1:agistra.tura), 24G, 1;;;2; ( d<t. 
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431- 3:3, 458, 4i:í~), 510, S:2t', ~ll)::l. 

GGNHA .Jc:!'nor~ (Francisco ::\-lanoe l da C. J.) ( -;,) - Senador. :\Ja
ranhão - 894, 901, !)lfi. 

CcsTonro DE :\fELLo (C. José de :\'L) C') - D€putado. Bahia. --~ 

'71, 73, 9ú, 93, 109, 11i7, lG~l, 175, 243, 246. 2:H, :394, 425, 445, 55::;, 
5HO, tí73, 606, 641, 700. 7lll, 70:3, 75:?, itOi. !H6, 917. 

CYRILLO DE LEMOS (C. de L. ~unes Fagundes) ('-~) 

Hio ele .Janeiro - 177•, 24t~ -- 48, :2;:.;., -+Si\, G03, 90ti. 

Deputa•lo. 

D 

( ,,, 1 - Devuta<lo. Ex-1\:Dn-istro 

ela ..:-\grieultura, Indu~tria ~~ Cnntmür('iu. Hio C:-randt~ c]l) Sui -- 98, 109" 
lli?.. 121, 172, 24(i, :3n4, 41:!.. 5(it\, ~7t-)~. 7"j0, illU, ~~1:;, ~117, fllt\. 

DloNrsro C!!:RQUI.;mA 11 ). Enmg:'l i;.;ta ele Castro C.) ( ·') -- Dc·vu
tado. Bahia.- 7:1, lGH, :2·[:), 07:), íi-l1. :\H, 90·t. !11 1

;. 

DoMINGos nE l\ionA l·:s (.D. t'orrt:,a (lé :\-1.) ( ,._.) Depu.tado. São 
Paulo - 96, 107, 111, 11:2. lti7. u::_L ~~H. ,1,_i3. 4U4, 57:J, G:H:, li4~. ~~~;, 
908, 91ü. 

L"-.) Deputado. Minas Ceraes ~ . DoMINGOS PonTo (I). da Sil\'a r . . --

lüS, 175,. 313. 

Do~liXGos HocHA 
-.168, 175, 1~~o. ~1A. 

D J. ~ 1"' IL) - Deputado. l\Iinas Geraes 
( , (ISe ( "'· 
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E 

EDUAimo GoNçALVES (E. Mendes G~) ('k) -Deputado. 4° Secretario 
do Congresso Constituinte. Paraná - 174, 534, 550, 581, 766, 900. 

EDuAnno \VANDENKOLK ( '") - Senadcr. Districto Federal - 87, 
!)6, 169, 175. 394, 396, 73l, 906. ' 

'ELYSEU MARTINS (E. de Souza M.) c~) - Senador. 1° Secretario 
elo Senado. Pia:uhy - 96, 175, 313, 441, 442, 819, S52, ·902. 

EPÍTACIO PEssôA (E. da Silva P~) ~'") -.Deputado. Parahyba 
73, 7G, 76, 96, 97, 175, 178, 180~ 1 Sl, 184, 188, 18[) -- 90, 338 
46, 431 432, 481, 537, 538, 570, 664, 791, 903. 

E:rnco CoELHo (E. Marinho da Gama C.) e·) - Deputado. Rio 
de Janeiro - 71, 75, 76, 120 .. 17 4, 175, 181, 246, 438, 482, 559, 560, 
ü2~, S17, 829, 835 - 41, 906, 916, 917. 

EsrmrTo SANTo (Vicente Antonio do E: S.) (*) - Deputado. Per .. 
cnambuco - 67, 71, 97, ·113, 115, 121, 122, 169, 1~.75, 201, 210, 243, 302, 
303,. ~12, 349, 355, 366, 367,. i.68, 3.94, 440, 463, 474, 475, 488~ 492 -
93, 496, 497, 501, 502, 529, 530, 537, 571, 572, 5_73, 580, i.)O(i, 607; 
1'358, 903. 

ESTEVES JUNIOll (Antonio Justini.ano E.) ('~) 

Catharina - 75, 97, 103, 174~~ 175, 246, 252, 314, 
909~ 91 G, 

F 

Senador. Santa. 
!:í73, 766, .76~. 8143 

• FELLII'E. SCHIMIDT (*) Deputado. Santa Catharina - 75, 9,7, 
103, 119, 174, 175, 243, 252, 394, 563, 573, 606, 814, '909, 91G. 

-FELICIANo ·PENNA (F. Augusto de Oliveira P.) (*) Deputado. 
Minas Geraes ......;.. 168, 175, 180, 183, 234, 245, 312, 549, 550, 614, 634, 
G(H, 790, 907. 

F'ELISBELLO FREIRE (F. Firmo de Oliveira F.) . ( *) - Dei;mtn.do. 
Serg·ipe - ,73, i 75, 178, 246, 314, :394, 445, 490, 644, 687 - 95, · G72, 

,904, 916 .. 

FERNANDo AnoTT (*) - Deputado. Rio Grande do Sul- 249, 251, 
254, 464, 538, 563, 572. 607, 634, 910 ~ 

FERNANDO SIMAS (F. Machado de S.) ('k) ·- Deputado, Paraná -
175, 246, 510, 909 . 

. F'EllREIRA PIRES (José· Carlos F .. P.) (*) - ·Députado. Minas 
Gera0~ - 75, 76, 168., 207, 246, 395, 606, 614, G34, 814, fiOS .. ~llf'1-, 917. 

FERREiltA RABELLO (José Joaquim F. R.) (*) - Deputado. Minas 
· Gerat1S (Francisco Corrêa F. R., no II volume) - 74, 75, 7G, 88; 175, 

188, 313, 395, 634, 715, 908 . 

. . , FLEURY- C'OR.\DO (Sebastião. F. c.) ( w) ....... Deputado. :Qoyaz -
176~ 180. 24:6; 814:, '908 • 
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Fr .. oRIANO PETXOl'O (*) - S"nrt<lr•t·. "l · ''7 -,- - • .n. ag-Cta:-: - ~. , 169, 175, 24G_. 
606,_ 731, 903, 916. 

J?oNSECA HEnl\n~s (.João Severiano c1a E'. H.) ( *) - DeputarJo. 
I~"tio ele .JanPiro - D7, 17ti, lS.~. -134. •314, D05. · 

FÓNSl~CA E SIL'\~A (Franci~co Vietor da 1<'. e S.) (*) Deputado. 
Rio de .Janeiro - 97, 175, !:l05. 

l1'HANÇA C.\RVALI-Io (Carlos Augusto da 1<'. C.) ( ~ .. ) Deputado. 
Rio ele Janeiro - 174, 188, 313, 383, 389,_ 390, 3%, 4-1S, 483, 504, r.o;::;, 
059, .606, 634, 661, 789, 83G, SR7, 838, 906. 

F.RAxcrsco AM.'\.RAL (F. de Paula A..) ( ,,. ) - Deputa<lo. Minak 
GeraeB -_ 168, 175, 313, 3%', 572, 634, 910. 

FRANCISCO GLICER!O ( ~ .. ) -· · Dept.ltaclo. Ex-::VIinistro rla .:\gric•ultnr:J. 
·S. Paulo - 87, 314, 4G3, 464, 573, 634, 731, 908, 915. 

FRANCisco SonnÉ ( F. Maria S. Pereira) ( *) --· Depu ta do. B:th i::.t. 
·~ !373, 905. 

FRANCISCO VEIGA (]<'. Luiz V.) (*). - Deputado. Minas Geraes -
71, 87, S.9 ·- 94, 9G, !17, 108, 110 111, lGS, 172, 173, 175, 180, 188, 
.lúú~ · 219, 245, 307 - 12, 403, 473, 4·32, 5.06, 510, 5:3'1, 5S9, 590, 61:., 
649, 651, 653, G81, 709, 710, ~87, 788, 9~7. 

FnEDERico BoRGES (F. Augusto B). ("') - Deputado. 3° Secretario 
da Camara. Ceará - 99, 100, 153, 175, 246, 255, 257, 37G, 377, 487, 
'90, 55~ 555, 604, 816, 910, 916, 918. 

FREDER.Ico· SERRANO (F. Guilherme de. Souza S.) ("') -: Deputado. 
Pernambuco·-·· 175, 910. 

Fn6Es DA Cnuz (Luiz Carlos F. da C.) ('") - Deputado. Rio de 
Janeivo -. 97, ·112, 120, 174, 246, 256, 3l3, 315, 386, 403, 45S, 4G2, 
-~37~ 54~~ 5~9, 606, 607, 632, 634, 685, 816, 906, 916. 

FunQUIM '\VERNECK (Francisco I<'. W.) ('') .....:... Deputado.· District6 
. Federal . 120, 188, 246, 606, 634, (H4, 906. · 

G 

. . GABIN·O BEZOURO (*) - Dep-utado. Ccmmissàb ]!Jspecial dO}:; '21 · 
• ~Iagôns - 164, 169, 170, 175, 178, 179, 243, 2.73, 286, 2S7, 293, 2D;:), 

296; 303, 305, 335, 394, 565, 571, 601, 606, 629, 653, 669, 670, 711; 
~88, 793, 814, ~30, 904. . . . . 

: GABRIEL DE . MAGALHÃES ( G. de Paula Almeida l\'I.) ( -;,) - Depu
tado .. Minas Geraes - 168, 175, 185, 186, ·!62, 503, 550, 634, 641, 642 . 

. -~52; 842, 907, 917 . 

. GAncu .PIRES (G. P. · d.e Carvalho) (*) - Deputado. Bahia 
60. 66,. 7~,' 96, 1G7, 168, 174, 1·38, 246, 394, 721 30, 777, 904. 

GENEROSO MARQUES (G. M. dos Santo-s) 
.- 246 . 

Senador. ~ra.n{t. 

. GlL GouL.-\RT ( G. Diniz G.) ( *) - Senador. Commissão Especial 
.dos ·21. Espirito Santo - 71,. 96, 176, 177, 178, 188, 259 - 75, 3131 

82Gb 638~ 5721 ~73~ 63S1 7511 81., 816~ 830~ 866, 905. 
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Gol\IENSoRo (.To sé Secundin do )Jopt:s G.) C'') 
nhão - 71, ~IG, 99, 100, 901. 

Senador. Mara .. 

GoMES DA SrLYEIRA (Francisco G. da S.) (*) - Senador. Para
byba - 71, 96, 97, 178; 180,. 181, 314, 394, 510, 572, 838, 902. 

GoNçALo DE LAGos (G. de L. Fernandes Ba_stos) (*) - Deputado. 
Ct:ará. - 7l, 7fí, 76, 175, 243, 246, 874,, 902. 

GoNÇAI,VES CHAVES (Antonio O. C.) ("') - Deputado. Presid~nte 

da Camara. Mipas Geraes - 175, 1.0:3, 19·1, 216, :380, 31::?, rí87. 595, 910 ~ 

GoNQALYEs FErminRA (Antonio G. F.) (''') -- Deputado. Pernmn
bueo - 73, Jü7, 17ri, 246, 903. 

GoNÇALVES RAMos_ (J"oaquim G. R.) ~*) - Deputado. Minas Ge
;raes - 184, 188, 24G, 563, 607, 614, 634, 81:1, S1G, 907, 916, 917. 

. . 
Gun:r.n:.ÃEs NATAr~ (Joaquim Xavier G. N.) (*) -Deputado. Goyaz 

\181, 246, 255, 538, 634, 814, 903. 

H 

HENRIQUE DE CARV..:\LHO (H. Ah~·es d•e C.) ( ~) - Deputado. 1\Ia- · 
ranhão - 71, 96, 9], 112, 113, 168, 17.5, 246, 314, 621,. 901. · 

Ho~ÚJRo BAr•TISTA ('~) - Deputado. Rio Grande do Sul - 249, 
251, 254, 304, 464, 538, 563, 607, 634, 814, Si5, 910 . 

. - I 

INDIO DO BRASIL (Arthur I. do B. e .Silva)· (*) 
73, 75,. 76} 87, 97, 98, 243, 395, 445, 463, ·901, 916'. 

Deputado. Pará 

Ivo Do PR.An<> .(I. do P. Montes Pires da Franca) (*) - Depntaclo. 
8ergipe - 175, 234~ 243, 246,. 314,. 394, 606,. 682 - 86, s'o4, 916. .• 

' ...... 

. J 
• 

JACoB o.:.\ PAixÃo ·(Antonio J. da P.). ( *) Deputado. Mimis Ge.:. 
raes - 75, 7G,. 175, 246,. 607, 610 ---:- 14, 634, 907. 

JACQUES OtrRIQl!E (Alfredo Ernest<~ .J. O.). ( *) Deputado. Dis ... 
tricto Fed·eral. - 175, 246, 314,. 394, 410, 411, 424 - 27, 439, 860 
62, 906. 

JESUINO DE. ALBUQUERQUE ·(Domingos. J. de A~ JU,Iltor) (*) .
Deputàclo .. District'o Fecle.ral (Domklgos .J'. de A. O.~ I volume) . - ~4G,. 
394, 634, 907. 

JoÃo BARBALHO (i B. Uchoa Cavalcanti) (*) 
nambucD - 175, 90a. 

Deputado. Per:.. 

JoÃo .. LoPEs (J; L. Ferr1eira. Filho) {*) 
96, 814, 002, 916. 

Deputado. Ceará -

João r~uxz ( J. !;. ele Campos) ( *) .. _ ':OtJP~ti:\do, 1\j;infll~ · G~ff.\.e~ ··"'r" 

r~. l.68, lJ5( 245~ ·~~7, li8, ·a9~: ;Qà4t ~10; . ' 
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.To..-"\o NEIVA (J. Soares N.) ( '·) - SE-nc:t~Jor. ·io St::d't!Un-io do Cun~ 
g:n:sso Constituinte·. Commissão l·~speeial dos ::!1. Parahylnt -- 96, 1'7::"~, 
lSO, 1Sl, 251, 3fl4, S~S, SGG, 900. 

JoÃo PEuno ( J. P. I~elfort Vieira) ("") Senador. l\faranlüio -·""" 
71, 96, 175, 184, 188, OOG, 034, 901, 916, 917. 

Jo-~o PINHErno (.J. P. da Silva) ('\·) - Deputado. Commissao Es .. 
pecial dos 21. Mina:;; Geraes - lSO, 61~. ~no . 

• JoÃo DE SIQrEinA (J. àe S. CavaJcanti) C') -:- Deputado. Pel'
~nambuco- 73, 129, 1G2- G4 1U5 Hi7 17-1: 175 •)')'7 ·')'V~ ')3..-. ·)"1 Q.l·). ' r - " ' ' - • t -· ·- •. , • '4J, - '.t , .,.. .t - ~. 

314, 344~ 3GO, 357, 366, '36'7, 370. 39-!, 439, 46:3, -!94:,· 495, 498, 510:; 
ri24, 529, 811,- Sl~, ~315, 819, 820, 831, 855, 85\i, :SG9, SGO, SG9, 90~ ., 

.JoÃo VIEIRA (J.· V. de Araujo)" ("-~) -· Deputado. P-ernambuco ·-' 
96, 169, 174, 179, 27G - 92, 653. 788, 903. 

JoAQUIM BREVES (J .• Tosé de Souza B.) (*) - Deputado. Rio de 
Janeiro - SS, 168, 175, 188, 395, 906.· 

.JoAQUIM CRuz (J. Antonio c1a C.) (*) - Senador. Piauhy - 9H. 
16,7~ 573, 901. 

.Jo_-\QUIM FELICIO (J. P. dos Santo~) - Senador. Presidente dd 
Senado.~ 1\Iinas Geraes - 121, 175, 246, 61'! •. 

.JoAQUIM l\'IuRTIN"Ho ·c.r. Duarte l\1.) (*) - Senador. l\fatto Gro,'3SO 
1-- 243, 246, 606, 908. 

JoAQUIM SARMENTo (J • .Tosé Paes· <1a SilYa S.)" (*) - Senador~ 

:Amazonas - 87, 96, 174, 246, 255, 313, 3~5; 490, 828, 901.· 

JosÉ ,AVELINo (J. A. Gurgel do Amaral) (*) - Deputado. Cear{b 
166, 1_75, 314, 394, 442, 583, ti86, 605, 721, "745, 902. 

JosÉ BERNARDo (J, B. de Medeiros) ('\·) - Senador, Rio (~ratH1e 
do Noi·te -· 167, 175, 255, rí72, 902. 

. JosÉ HYGINO (J. H. Duarte Pereira) ('~) - Senador. Commissãó 
Especial dos 21. Pernambuc'ó -. 71, 73, 96. 97, 109, 110, 111, 112, 113, 
t6t1, 175, 179, "180, 188, 198, 81:~, 376, 377, :3.79, 4132, 4H:1, 464, 4S:2·~ 

505, .507, 510, 519, G20, 5:21, 528, 54;:;, 550, 551, 573, 5Sfl 1 ()35, 63U > 

646, 650, 667, 668, 674, 715, 716; 717. 718, 733 - 3T, "iül,. ·7SG, [787,· 

792~ 793, 794, 823, 828, 829, 832 - 34, 1366, 903 • 

JOSÉ 1\fARIANNO (J~ l';I. Carneiro da Cunha) e) ~ TJeputado. 
Permtmbuéo - 73, 88, 96, 113, 174: 175, 314, "394, 434, 437, 442, 443,-
4H, 453 -.·- 54, 456, 457, 460. 463, 477 - 79, 480, 48(), 4S8, .499, 500; 
501, S04, 508, 532, 53S: 567, 570, 601, 790, 809-, 903. ... 

Jos~ JoAQUIM DE SorzA ( 1') - Senador. Goyaz - 90S.' • ,_: 

Josf.l RoDRIGUES FERNANDES - Deputado. MaranhãO - 175, 246./ 

·Jos~ SIMEÃo '(J. S; de Oliveh·a} (""') - Senador. Perrta1:11buco ._ 
71, 96. 9·3, 169, 175, 24~, 246, 394, 463, 560, 573, 606, 607, '634., 903: 

ns, 917. 

Ju:Üo DE CASTII.Hos ( J. Prates õ.e c.) (-;;) - Deputado. Commissãd 
J]speci2J dos 21. Rio Gramte do Sul - 249, 25:1.. 25'1. 4fH, 538, 563, 
G7~ 606 60~ 6Q4 n~~ ~Gl 6PG 7Rq ·790 702, 830, 860, 909. 

-~ , a, u ·, u~tJ, u , u , .... ", ' 
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J"uLro I<'RoT.A (J. Anacleto Palcão da :B\)" ('~) -. Senador .. IUo 
Grande do Sul - 249, 2ü1, 254, 3lG, 464, 538, 563, 572, 673, 79-i, ~on •. 

JusTINIANo DE SERPA (*) -. Denutado. Ceará - 1,75, 314, 427 --
2S, -!45, 4ú9, 464, 482, .489, 521 - 25, 573, 603, 902. 

JuYE~cro D'AGUIAl" (João .J. Ferreira d'A.) (*) - Deputado._ Per· 
nambuco - 96, 167, 175, 246, 394, 903. 

K 

KATUNDA (Joakhn d'Oliveira K.) (*) Senador .. Commissão Espe~ 

cial dos 21. Ceará - 902. 

L 

LA.CERD..i. C-oU'l'INHo (José Candido de L. S.) (*) Deputado~ 
Santa Catharin.a - 75, 97, 103, 119, 174, 175,· 243, 252, 314, 438, 573~ 
~35,.750, 814, 909, 916 . 

. · LAMoUNIEl't GonoFREDo (Antonio Affonso L. G.) (*) - Deputado., 
Minas Geraes - 74, 75, 76, 108, 175, 433~ 530, 576, 577, 578, 634, t354, 
8,70, 907. 

LAPÉc (João Baptista· L.) (*) _,_ Senador. Commissã.o Especial 
d·os 21. Rio de Janeiro - 188, 256~ 621 - 32, 866, 905, 916. 

. . 

LA. uno MÜLLER (L. Severiano M.) ( *) ........, Deputado. C-ommissão. · 
Ê.~ecial dos· 21. Santa Catharina - 75, 97, 103, 133, 169, .174, 252, 
314, 351, 372, 457, .463, 485, 516, 551, 563, 573, 596 - 97, 678,. 689, 783; 
185, 786, 791, 796, 830,. ·866, 909. ' . 

LA.uao SoDRÉ (*) - Deputado. Commissão Especial dos 21. ·pará; 
- 91, 12(), 243, 246, 394, 463, 607" 830, 866, 901, 915. 

·LEoN~ FILHo (Joaquim L. de Rezende· F.) - Deputado. Minas 
Geraes. - 175, 246, 5?3, 606, '607, 614. 

LEo~oLDo- o~ BULHÕES · (José L. de B. Jardim) ( *) .- Deputado. 
Çomm'issão Especial dcs 21. Go~z - 75, 76,- 1J8, 179, 246, 255~ '437, 
487, 538, 60~. 634, 645, 659, 665, 669, 715' -· 21, 733, 735, 786, 7·89, 
.792, 793, 814, 866, 871 - 74, 908. ' . 

· LEovrGILDo CoELHo (Joaqu_lm .·L. de Sol:l.Za C.) (*) - Senador. 
Am.azon:as - .. 87, 395~ 490, 828, 901. 

LEOVIGILDO FILGUEIRAS (L. do Ipyranga Amorim. F~) (*) -.;.._Depu
tado. :Bahia - '73, 87, 101, 102, 103, 104, 113, 303, · 814, 445, 4•34,. 486, 
48.7 _,534, 536, 498, 615, 645, 670. 733, 793,. 831, 843 - 47. 905.: 

Lol'Es CHAVES (Joaquim L~ C.) (*) - Deputado. S. Paulo -, 96, 
fo7, 111, 112. 167, 183, 234, 256, 275, 314, 464, 634, 645, 661, 786; 908 .• : .. 

LorEs TRovÃo (José L. da Silva T.) (*) - D~putado .. Commissii.o 
Êspeciál dos 21. Districto Federal - 63, 75, 76, 175, 208, 209, 2io,. 
215, .. 216, 218, 222, 246,· 362, 394, 425.. 452, 453, 469, 415.. 606, 007 ~ 
~34 739, 749, 814, 821, 866. 9()6. 



LUIZ DE ANDP...\DE ("--) - l.10flllt.ado .. l't::rnamlmco 
:llG, 174, 175,· 243, 3H, 4ti3, ;:ilO Gl~ Sl~) no·) 

• , . ' J ~ , " tJ • 
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73, 9G, 1H, 

Lurz ~>ELFINo (L. JJ. dos Bantos) ('") - 8enador. San ta Catharilw 
- 75, !>7, 103, 174, 175, 2;:)2, 314, 5J3,' 909, 916. 

Lurz MURAT (L. Barreto M.) - Deputado. Rio de Janeiro -·- 2f,6, 
G45, 78f-i, t314. 

M 

MANHÃllls BARRETo (Dionisio M. B.) ('k) - Deplitado. Rio de Jaft 
ueiro - 75,- 76, 88, 113, · 175, 255, 313, 315, 483, 906. 

MANUEL BARATA. (M. de Mello Cardoso B.) (->') - Senador. Perâ 
.-- 120, 395, 463, 607, 901. 

MANOEL FRANCISCO 1\iACV _ ... Do ( *) - Senador. Commissão Especial 
dos 21. 'Amazonas - 71, 87, 96, 246, :ns, 395, 490, 632, 866, 901. 

MANOEL FuLGE:NCio CM. :B ..... Alves Pel't;;ita) ('k) - Deputado. Minas 
Geraes - 74, 87, 88, 113, 168, 175, 245, 313, 634, 819, 907. 

MARCIANO DE MAGALHÃES (M. Augusto Botelho de M.) (i') -

Deputado. Paraná - 175, 394, 404, 460, 1782 - 85, r314, 909. 

J\:IARCOLINo MoURA CM. M. Albuquerque) ( -;,) - Deputado. Dallia 
,_ 69, 71, 73, 96, 174, 445, 861, 904. 

MARTINHO PRADo JuNIOR CM. da Silva P. J.) - Delmtac1o. São 
Paulo - 75, 7G, 98, 246, 394, 395, 463, 485. 537, 555, 634. 

MARTINHO HoDRIGUES (M. R. de So•uza) - Deputado. C-eará - 175. 

1\IATTA BARCELLAR (José Ferreira da 1\I. B.) (*) - Deputado. 
Pará - 71, 73, 75, 76, 120, 243, 246, 394, 395, 4~3, 605, 607, 814, 815; 
001, 915. 

MATTA MACHADO (J-oão da M. M.) (*) - Deputado. 1° Secretario 
da Camara e 1 o Secretario do Gongi·esso Constituinte. Minas Qeraes -
S7, 168, 175, 274, 900, 910. 

MAYRINK (Francisco de Paula M.) (*) - Deputado. Districto 
Federal - 175, 394, 906 . 

. MEIRA DE VABCONCELLOS (JOSé Vicente M. de V.) (*) -·Deputado. 
Pernambuco - (11, 96, 113, 114, 115, 120, 121, 122, 183, 186, 187, 
188, 246, 374, ~41, 481, 487, .490. 588, 606, 640, 816, 829, 830, 831; 
903, 012. 

1\!ENNA BARRETO (Antonio .Ado1pho da Fontoura M. B. ( *) -

Deputado. Rio Grande do Sul - 97, 169, 175, 180, 18·3, 243, 249, 251, 

~55, ~01 1 404, G38, 503, 57p, 634, 910. 

MoNIZ Fl':.EIRE (José de Mello Carva1ho M. F.) (*) -, Deputado. 
J.iJspirito Santo - 265, 266, 271, 272, 5GO, 814, 905, 916, 918 ~ 

:i.\loNTEmÓ ~E BAimos (José Ccsario de :Miranda 1\I. de B.) (*) -
~-jet:mdo~·. Egpirito santo - 71, Dü1 17G, 1771 178, 180, 188, 314, 572. 

5731 638, 751, 816, 905. 
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:rt-1 :\93, :3D·!. 45G, 464, 47D, 5(1R, 573, t:i27, (i2S, Co;H, (i~S, (i:J7 - 40, 
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MormmA DA SILVA (Antonio lVI. da S.) (*) - Dt:putado. S. Pauli) 
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1\JURSA (Joaquim de Souza M.) ('-") - Deputado. S. Paulo - 87, 
107, 1G7~ 175, lS::l, :243, 23í:i, 314, 39J, 463, 573, 675, 705, 908, 915.: 
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N.EJLSON DE AL~IEID.i (){. de Vasconcellos A.) ('~)' - Deputado. 
Piauhy -. 97, 98, 114, 122, 123, 1_75, 243, 246, 314, 394, 67·3, 7!)6, 
902, 915. 

NILo PEQA.NHA ("k) - Deputado. Rio de Janeiro - 62, 73, 75, 76t 
136, 168, 175, 246, 308, 309, 394, 434 .,..-- 35, 582, 606, 785, 79G, 905~ 

916, 918. 

NINA RrnEIRo (Raymundo N. P.) ("!:) - Deputado. Pará -. 7:3~ 

120, 240, 395, 605, 607, 828, 901, 915. 

NoGUEIUA PARANAGu.i (Joaquim N. P.) (~:) - DeputadQ. Piauhy 
- 73, 175, 313,. 902. 

o 
OrTICICA. {~'raneisco de Paula Leite O.) (i·) - Depu~ado. Alagôas-

71, 96,. 99, 156 - 60, 1.75, 188 - 89, 205, 236 - 41, 246, 299, 300, 
301, 302, 320, 486, 493 -· 99, 501, 544, 57G, G06, 696, 697, 698, 703. 
)'i04, 705, 70(), 715. 72~. 723, 724, 725. 72G, 7.27, 728, 729, 7~10, :43$; 
739, 761, 762, 7()3, 7G4, 765, 7G6, 767, 76 3, 770, 498 - 814, 830 904, 917. 

OLIVEIRA 0:-\LV.Ão (José .Pedro de 0. G.) e) - Senador~ Ric 
Grande do Norte - 73, 175, 25G, 314, 394, 902. 

OLIVEIRA PINTO (Augusto d~O P.) ('},·). - Deputado. Ri~ éte Ja. 
neiro - 75, 76, 87, 9J, 112, 113, 168, 175, 188, 255, 315, 388, 412, 507 
508, 519, 520, 835, 906. 

OLIVEIRA V ALLADÃO . ( l\fanoel Prisciliano de 0. V.) ( ·k) :- Depu 
t.ado. Commissão Especial dos 21.. Sergipe- 73, 97,169, 170, 175, 178 
179,' 241 - 42, 243, 394, 46.3, 502, 606, 645, (353, !370, 788, 793, 814 
.866,.•904, 916. 

:PA.é1F~co M~scAnENHA.s (P. Gonçalv·es da Silva ~I.) ('") - Depu 
tado. Minas Geraes - 168, 175, 313, 395, 563, 907. 

PA"EJS DE C.HWAI ... Ho (José P. •de C.) (*) - Senador. 20 Secretari 
~1o Congresso Constituihte. Pará - 73, 87, 188, 4G3, 605, üOi, Sll 
900, 915. 
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P"\.ULA Gunr.\.r~AEs (Francisc•J P. tk~ Olin·i.ra. Guimarã(!s) (~') 
Deputado. Bahia- 71, '7:~. 87. 1r,7, Ht~~- 1-,. 1""') f4:-, -. .... ,., '"'O 'lfli . ·t' ' o ' ':i: ·- ' v ó' u ,.) ' • ·- • 

l~AULINo CAHLos (P. C. <1e Anuda Botelho) ( *) - Deputa !lo. S~J! 

Paulo - 90, 107. 11:.?, 167, ~5G. :n-1, ~tr;:~. -1\i-!, 57:~. G3·1, GOS, 91C. 
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71, 7:J. 87, 97, :1~. J 00. líG, 17S, lSO, 1•31, lS-1, :2:25 - :::4, 3·10, :;s.7, 
J94, 44:-\, 510, 57:2, 78:.?, ~00. 

PEDIW CHER:::.roNT (P. Leite C.) C') - Deputado. Pa1·{L - 120, 
175, ~0-!. -!03, 607, 001, 91H. 

PEDI:o PAl;LI~o ~1'. P. da F'onsoca} (''') - Senaum·. _-\1agüas 
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1 'r-:or:o V}:LHo (P. V. ü'AllJlHJUen1ue ::\Iaranh:lo) ( ,., ) - Deputado. 
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Ros.\ JuNroR (Manol!l da Silva R. J.) (*) - Senador. Sergipe -
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SANTOS ANDRADE (José Pereira S. A.) (*) Senador. Paraná 
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('k) Indica os congressistas que assignaram a Constituição. 



CONGRESSO NACIONAL 

HISTORICO DAS SESSÕES DE 26 DE JANEIRO A 26 DE FEVEREIRO 
DE 1891 

Aberta a sessão do dia 26, é lida, posta ern discussão r, 
scn1 debate, approvada a acta da sessão precedente. 

Na hora do expe.diente oram os Srs. Amphilophio e Garcia 
J,ires: este sobre assumptos políticos e aquelle sobre um sub
stitutivo, qüe pretende offerecer relativame.nte á organização 
judiciaria. · 

Passando-se ú orderu do dia, o ~1·. Presidente consulta o 
1Congresso sobre si dispensa a leitura do proje.cto de Consti
.tuição, uma vez que já foi i,mpresso e distribuido. - o ouJ 
é concedido .. 

Entra ern 2 11 discussão o projecto. 
São lidas .. apoiadas e ·entram conjuncta1nente em discussão 

,varias · 

Emendas 

Aberta a sessão do dia 27 ~ é lida, posta ern discussãó e, 
smn debate, approv.ada a acta da sessão antecedente. 

O Sr. 1 o .Secretario procede á leitura do seguinte 

.T!J:cpediente 

Officio, datado de 26 do corrente, dos cidadãos DT. Vi .. 
cent~ de .Souza, Capitão Thomaz Cavalcanti ·e Capitão Satur
nino Cardoso, convidando os representantes do Congresso Na-· 
·uional a con1parecoren1 ú visita quL~ ~erú feita ao tumulo du 
.General Benjan1in Constant, no dia 28 do corrente. 

[)ão explicaçõe.s pessoaes os Srs. João de Si queira e Aris-
tides Lobo. 

1Passando-se á ordem do dia, continúa a segunda discussão 
do projecto de Constituição, co1H as emendas apresentadas. 

:Vol. III 
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São lid9-s, apoiada~ o entra1n conjunctamente -em discussão 
varias 

Entendas 

V ern á .Me~a as seguintes 

Declw·ações 

·Declaran1os que fazem.os nossa a emenda apresentada pelo 
Sr. Senador José Hygino e outros :representantes, sobre. a uni
dade do Direito. 

Sala. das sessões, 27 de janeiro· de 11891. - Lopes Chaves. 
-. F. Penna. 

IDe~craro que, po'L, rnoLivos de rrwlestia, não con1pare.ci á 
sessão do 24 de janeiro -corrente .. o que, si a, ella houvesse com
parecido, teria votado a favo1~ de todas as indicaçqes que foran1 
apresentadas como hornenagern á Ine~noria do illustre fun
dador ela Republiea Brasileira, o ilnn1ortal rnr. Benjamin Gons
tant. 

Sala das sessões, 26 de jane.ir~o de 1891. - Ivo do Prado •I 

_' Abe,rt.a a sessão do dia 28, ·él lida~ ·posta en1 discussão e. 
seru debate approvacla a acta da sessão anteecdentc. .. 

O Sr. 1 u Seor·elario procede á leitura do seguinte 

Expediente 

Officio do MinisLe.rio dos Neg·ocios 1lu 1I1Leriur.', dH ';!,7 do 
corrente, communicando que foi presente ao chefe -elo Go
verno a resolução do Congresso Nacional, approvada e.m sessão 
de 2ft de,stA\ re.lati.va ás humenagens que deveriam: ser pre
stadas á Tnen1oria do Gene-ral Benjamin Constant, e declarando 
que o Governo, antecipando-se ao ·conhecünento official dessa 
rPsolucão, e solicito ern traduzi r logo mn acto o patriotico 
pensan1enLo do Congresso, expediu o -decreto n. i. 320, de 24 
-elo eorr~nte~ p, a reso.luçã~, da n~esma. data, nC!s·&Iuaes procuro.u 
concretizar toda a grahda.o nacwnal de qun e ~edor o egre.g1o 
cidadão. cuja morte a Patria deplora. - Fica o Congre.sso . 
inteirado. · . . . · 

Na hora do exp'ediente orar:n os Srs. Oiticica, V.alladão, 
.Alexandre S.t,ockler f~ Dionisio Cerqueira; ve'm á Ml~Sa é lida, 
apoiada, . posta- e1n discussão e approvada, sen1 debate~ a se-
guinte · 

1rul-icação 

. Para celebra1r o 7o dia do passarnento do bene·merito pa
ü·ial'cha. fundador ela Rêpublica Brazileira, Dr. BenjamÜJ. 
Constant, propomo:;;; se indique ao Governo Provisorio, corno 
justa hon1enage1n ao patriota ·General-cidadão, que seja per
pe.luanu~nté -co.nserv.arJo no A.lr:n!anak Mi.Hta.r, 110 logar que 
lhe cornpetia entre os generaes de brigada. o seu no1ne. irn:nwr
ial, de !-iOrtA, a 1noralrnente não t;er preenchida sua vaga . 

. Sala das sessões, 28 de janeiro de· :1891, 3° da Republica.
Floriano Reixoto_. -. . Quintirw Bocayuva. - José Simeão ... 



Al1neida Barreto .. - Lau/J'o Sodré. - Nelson de Vasconcello8. 
- Urbano ]1arconcles. - L11. Bezerta. - Uchôa Rodrigues. -
j}Janoel Coelho Bastos do Naschnento. - Custodio ele 1Vlello. -
Baptista da 1liotta. - 111. Vallodüo. -·- .Almeida P-e1·narnb-ucu . 
. :1. StocklcJ·. - C. Paletlu. -- Judio do B1·asa. - JlaUu. Bu
cellar. - Anto·nio Ba.cna. -- CanUio. - G. Besouro. -- J?. 
Schnúdt. - Lar~e.rda Couti·nho. --- Go·nçalo ele Lago~:. -
Jlu.rsa. - Ca .. rvalftal. - S. Oantpos. - A. 1l:l oreira da Silva. 
- Cam.p·os Salles. - Dr. Pinheiro Guedes. - Barbosa Lin~a. 
A .. Azevedo. - Joaqui7n J1urtinho. - ivlenna Barreto .. -
A .. thayde Junior. - Serzedello Cor·rêa. - Dionisio Cerqueira. 
-Ivo do Prado. - Cm·los CanL1JOs. -Antão de Faria. -.....Bel
fnrt V·ie'ira. - Lu-i:. de Andrade. - Espirita Santo. - .José 
Bev-ilaqua. 

Ora, ainda~ o Sr. Tavm·es Bastos. 

}.lassando-se á ordern do dia, continúa a ::.u discussão do 
projecto de Constituiç-ão: eon1 as emendas apresentadas. 

'Vêm á Mesa varias 

E1nendas 

Aberta a se::;são do dia ~9, é lida~ po~La ·en1 discussão e. ap
p.rovada a acta da sessão antecedente. 

COMPROMISS'o REGIMENTi\J~ 

E' intr,oduzido no recjnto o Sr. Ba:rão cln San ia Helena, 
representante 1re.conhecido pelo Estado de .Minas Geraes, que 
presta o con1promisso regünental. _ 

Na hora ·do expediente. o Sr. Francisco Veiga justifica a 
seguinte 

fndicaçao 

In.dicu que seja rnocli:ficaclo o artigo 67 do RegirnentL). nn 
sentido de ser a prornulgação e publicação da Constituição 
feita pela Mesa dei Congwesso: couforrne e.sle decidiu. 

Fica sobre a n1csa para set· tornada npporLuna·rnente ern 
consideração. 

~j'. eguahnente. apoiada. 8l'ndo adiada a sua di::;eus~ão. fJ'U!' 
h a ye.r pedido a pala\Ta o Sr . ..:-\.ri st.icles :\Ia i a. a seguinte 

Indicação 

Indico que. da Con1n1issão Especial dos 21 seja. tirada 
tuna outra. eomposta do Presidr.nto da m~esn1a n dr. n1a1s rlo~tN 
rnen1bros. · clP sua escolha. para rmeae,rcg'ar-se rht redaeQao 
:final rio· projec·in ciP Constitui'.~ão. devendo a n1esma.. nom
Jnissãu, anLr:'s eh~ volarrrn-SJ' a::; nrncndas nffP.reridas en1 :-~e
gunda discussão. da1· 8e.u pareeer_ sobre qu;H~~ elas Plnendas 
que, en1 :5eu concPito, devam ou nao ser approvada.s. 

Sala das sessões, 29 de janeiro de. J,S91. - F1·ancisco. 
Veiga. 
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Passando-se á orden1 do clia) c.ontinúa a 2:t discussão do 
projecto de Constituic.ão~ con1 as c1ne11das apresentadas . 

.;:_< -· 11· Ja·· ·c-')) o· 1:" · 1 :! :-: .. ··1lL1·an1 <.:unJ·unetarnenl.e. c1n ctis-~-=-ao .: :::\
1 

.l uU~-•J v v 

cuss~o \·:u·ius 

· ·v en t a. Mesa as seguintes 

Decla'rações ele voío 

Faço rneu o seguinte additivo ao art. 3° ~ do Sr. Baptista 
'Líva1nente ao alistamento eleitoral e á eleição de sde.putados 
'e senadores - F1·ança Ca1·valho .. 

F1ar~o trneu o se,gu.inte additi~vo ao art. 3° 'do Sr .. BapUsta 
üa Motta .e outros ~ devendo" porém, a navegação de cabo
.tagen1 se1r feita e.m navios nacionaes. 

Aberta ·a sessão do dia 30, é lida, posta em discussão o, 
sem debate, approvada a acta da sessão antecedente. 

O Sr. 11 o ·secretario procede á leitura do seguinte 

ltxpcd-ie·nte 

Officio do Ministerio dos Negocios do Interior, de 29 do 
corrente transmittindo, por cópia, o seguinte officio, de. 29 
tambem 'do corrente., da directoria do Montepio Geral de Eco-
nomia dos Servidores do Estado . · 

Secretaria de. Estado dos Negocias do Interior - 3a secção. 
!Montepio Geral de Econ01nia dos Servidores do Estado, 

26 de janeiro de 1891. 
::Exmo. Sr. MinisLro do InLerior - A direcLotria do Mon

tepio Geral de Economia dos Servidores do Estado, reunida 
hontem, resolveu dirig·i1r-vos -esta repre.sentação no intuito de 
.chamar a vossa attencão Q a do Governo para a critica situa
lção em que os ultimos acontecimentos collocara.In esta asso
~ciação de bene.ficencia. 

O Montepio foi creado por decrelo do governo, de 10 de 
jane·iro de. 1.835, para o firn de. ·<<henefici,ar, !S1em gravame d:o 
IThesouro !N'acional, as fan1ilias dos emp1regados publicos, que 
:fallecessem sem lhes de.ixar 1neios de honesta :subsistencia»; 
:e no longo periodo de n1ais de 50 annos nunca desmentiu a sua 
'-instituicão; e, graças ao poderoso auxilio que lhe d~ram os 
altos poderes do Estado, conseguiu possuir, hoje., um fundo 
~capital de 7. OOü: 000$, sem en1bargo do pa.gar, sen1pre pon
tualmente, a avultadissimo nun1ero de pensionistas, que, actnal
n1e.nte exceden1 de 6. 000 en1 todos os Estados Unidos. 
· Nestas éircumstancias, lembrou-se o Ministro da Fazenda 
de ·expedir o de~reto n. 94.2 A, de 31 de outubr·o de 1890, 
~creando o Montepio obrigatorio para os seus empregados~ 
~com o fim «de prover a subsistencia das famílias dos mesmos 
·~empregados, quando estes fallecessem», tornando-se, posterior-
lnente, extensivo aos ·empregados civis dos outros ministe-
;r!os. · 



· . Cessaram, pois, com· e .. ssa oreacão, duas das principaes 
fontes de receita do Montepio Geral de Economia dos Servi
dores ele Estado, quaes eram as joias e annuidades de novos 
contribuintes, porquanto ning'uem mais se inscrevera como/ 
socio do Montepio Geral de Economia dos Servidores do Es
tado, pagando elevadas joias o annuirlades. quando póde con
seguir ·o mesn1o fin1, que ·é deixar amparada a familia, poli' sua 
nwrte, concorrendo para o montepio obriga to rio com o pa-· 
game.nto de joias e annuidades insignjficantes. 

Abalados por esse rnodo os fundament..os da nossa insti
tuição. e quando a directoria cogita v a seriamente nos n1eio~ 
do conjurar a crise que se preparava, foi surprehendida com n; 
approvacão de uma en1enda. ultin1a·mente apresentada no Con
gresso Constituinte. durante a 1 a ·discussão ela Constituieão' 
d.a Republica. Essa· emenda, brev·e na expressão (ficam abo:_ 
lida~ to:~as as loterias), é, comtudo, de effeitos desastrosos e 
nnTuqu11adoras para o :Montcpio Geral ele E.conomia dos Ser
vidores do Esr.ado e pa1ra outras assoeiaoões de caridade e be
neficencia. que tinhan1 no beneficio das loterias do Est.ado o· 
seu principal elemento de vjda. 

Attendendo ás difficuldades financeiras do paiz e não de~ 
sejando aggraval-as nor meio da concessão de subvenções pe
euniarias. o Pode.r· Legislativ.o adoptou, ha rnuitos annos, a 
pratica de applicar o beneficio -das loterias ~s associações ele 
benefieeneia e cariclac1e. C[llC ma1s precisavarn dr. auxilio para; 
poder c.un1prür a sna rn issão hnrnanitaria. E que rnelhor ap
plicação pode.ria for n dinheiro proveniente· dessa origen1? 
Assim. tornava-se frrtil izantr. e n1oralizador 11m capital adqui-
rido á custa ela cxploraoão de uso e costume do povo. · 

Mas n Gnngrrsso Nacional ontenclc:n qne era rnatr-ria con
st.iLnr.ional a I'Xtirü~(~fin rlcss~ eostum0 do pnvo. r. aboliu todas 
as loten~ias. sen1, talvez, lemhrar-se ele cp1c os cosh1n1es de u1n 
povo nã,o se transf.nrrrw. 111 de repcnf o. P. sin1 gradualmente~ e 
que. as ·lotm"'ias ·do Estado podem:, talvez. ser substituídas por 
vicios peores. faes cornn n ah11so elas rifas e das pou.les nas 
corridas de cavallos. e. o r~xc.csso dcs·orc1cnaclo c IWrigoso dos 
.iogos de azar. ela Bolsa. etc. 

Bon1 fiséalizarlas as loter]as. con1o Rã.n rnJ Portugal. na 
França. Italia, Hespanha c em outras nações ela Europa~ satis
fazem a inclolo elo poyo o nã·o offereccn1 pcrig'o algun1 á conl-
munhão soei al. 

A dire.ctoria elo l\:Inntepin Geral clns Servidores do Estado, 
no desen1penho dos seus rlevores, limi.ta-s8 a di.rigir-:vos e?ta 
representação~ não como protesto. porque el!a s~ c9~s1dera In
colnpe.tente para fazei-o, visto cruo esta· Insht1.n~ao. C!reada 
nelo Governo e manticla Rcrnpro pelos podnres pnhl1cos no ele
curso de. tanl:os annos. poderia ser taxada de ingrata si le
vantasse protestos eontra ns actos elo Governo on do Cong-re.sso 
Nacional: não eomo prot0sto. mas corno lamentoso ec.ho da sen
tida voz de n1ilhares dn pr11sionistas, cnjo ip.st.incto ,os faz pre
ver o triste desfecho cp.le~ mn futuro proxu:no. esta resJrVado 
para uma associaçã.o que, por n1ais de 1pe10 seeulo~ nao deu 
senão provas de patriotisrn.o o de honestldade: . 

Saude e fratern.:i.dade. - Exmo. Sr. lVhn1stro dq Ip.t~
rior. -· Marquez de Paranaguá, Presidente. - Antarno Luu 
Fernandes da Cunha, SecretaTio. 

Conforme. - O direc~or, Pedro Gu.edes., 
:Confere .. r-;;;. Darrvalho e Souza.: ,.. . .. . 
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Na hora rlo e.xpN.lirn 1· (\ nra n Sr. Thnrnaz Dr.1fino sob1·e 
111 ua P.lilenda ao prnj eein de Consf.i h.1i~.ãn. 

Passando-:.;c~ ú ordrn1 do .._tia. c.ontinúa a 2'l diseussão do 
pr·ojecto de Cnnstitnição. co1n a~· e.n1endas ap•resenladas. 

São lidas, apoiadas c entram eon.]unctarnrntc en1 dism1ssão 
varias 

BTnenâas 

rrendo o Sr; Aln1eida Barreto requerido, verbaln1ente, o 
enc.erra1nento da d is c LLRsão, o Congresso approva r.str> reque
rimento. 

O Sr. Retumba faz algun1as observações sobre o nun1ero 
in11nenso de c•n1endas que se achan1 sobre a 1nesa, c declara 
que lbe parece convEmiente que seja adiada a votaçã.o rlellas, 
para don1ingo proxin1o, ou segunda-feira. 

O Sr. Presidente declara que o numero d·3ssas eln•3ndas 
excede a 600, sendo algumas dellas substitutivas, pnlo s~~u ~a
manho, do projecto que se discute. 

Essas ernendas foram impressas e distribuídas, 1nas, nu 
ordern de sua apresentação. não guardan1 a ordem dos artigos 
do projecto que se discute; ele modo que será muiLis.s :rr.to 
diffieil dirigir a votação, n1esn1o eolleccionar de momento 
todas as emençlas referentes a cada un1 elos artigos. 

Parec.e-lhe, ~onseguinten1ente. que o Congresso utilizará 
1nelhor o seu ten1po, si eonsentir que a Yotação dessas e1nendas 
fique adiada para. .o t.en1po sufficient.e çle que a Secretaria 
prt?cisa para con1pletar o trabalho, que ,já inieiou. e redigir o 
projecto. lendo ao lado rle eafla art.lgn as en1enclas respeet.ivas. 

Esse tral1alho poderá ser· impresso, rhstribu·ido aos 
membrüs do Congresso, que l.erão um roteiro para guiar-se 
na votação de e ada . uma das emendas . 

E accrescenta : 
Entretanto, esta é a occasião de sub1netter á deliberação 

do Congresso a indicação que o Sr. repreE?.entante Francisco 
Veigq offereceu, na sessn.o ele hontem. 

S. Ex. apresentou a se.guint.e 

Inclir.ação 

"Indico que da . Con1n1is~ão Espeeial dos 21 seja tirada 
um.a outra, eomposta do Presidente da mesma e de mais dou:;; 
men1bros, de sua escolha, para encarregar-se da redacção. 
final do pro,jecto de Constituição. devendo a mes1na Corn
missão. antes de votarem-se as emendas offel"ecidas en1 se ... 
g'unda ·discussão. dar seu parecer sobre quaes das emenclas 
que, em seu concnito, devam ou não ser a:pprovadas". 

Em 1~elacão á nomeacãó da Commissão Especial, parece
lhe QU? esta indicação está pre-venida pelo ,Regimento~· 

O Regin1ento dispõe, no m~t. 63, que, terminada a cliseussãn 
do projecto eonstituci.onal, seja enviado a Corr.~,missão Espeeial, 
para redigil-o, de accortlo com o vt.mcido .. 

1\ias o Sr-. l'fll)rcsentantr Fl'aneisco Veiga propõe· que a 
Con1n1issão sr,ja. t.amhem, rncarrr..g·ada de Pxan1inar e dal.' pa
rec 0r . so hrr as r.mP ru.las 
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. Suhn1ett.~ :'t delibnraçi'io rlo Cnngresso esta indieação,- si 
JUlga convenwnte que as en1endas vão á Con1missão dos 21 
para redigil-as, ou si satisfaz-se con1 o trabalho que a Se
cretaria póde pl'eparar, coordenar e distribuir eom as emendas. 

Vem á lVIAsa, é lida. apoiada (~ posta rm cliscussão a 
seguinte 

"O Presidente do Congresso r dous rnsmbros do Congrrs:;o 
por elle designados elassificarão as r·mendas aprPsrntaclas _-.,H 
2n. discus:;;ã( 1. - Prôes da. Oru.z". · · 

Depois de algunms observações dos Srs. Fróes da Cruz 
c José Marianno, o Sr. Presidente expõe o seguinte: 

O trabalho da classificação das emendas, con1o inforn1oi 
h a pouco, está, apenas, iniciado. O seu nun1ero é 1ntüto su.,... 
perior a 600. 

Esse trabalho está se fazendo agora, corno se fez na 
:ta discussão, pelo Director da secretaria do Congresso, sob 
a sua fiscalização. 

Actualmente~ está assim iniciado, mas, seg·undo lhe in
forma o Director da Secretaria, só poderá estar· concluída 
amanhã, e a hora tardia. · 

Esst? trabalho deye ser in1presso, distribuído, portanto. 
para que tenha .logar- a classificação, a in1pressão, :a distri
buição, de modo que os Srs. n1e·mbros do Congresso possarn 
reeeber· eada tnn seu exen1plar. exanlinando-o e estuclando-t), 
embora lig:eirarnente, não sendo possivcl proceder-se á vo
t.açãn, com cnnheeirnento de causa senão na segunda-feira. 

Conseguinten1ente, si não ha opposição da parte elo Con
gresso, marcarei o dia de segunda-t'eira j)ara esse trabalho. 

Fica, portanto, prej-::,Jdicada a indic.aça(l do Se. FróRs da 
Cruz. 

Y0n1 á Mesa a seguinte 

Declaração 

Declaro qu~: votei a favor do requerin1ento, hoje feito. 
para eneerran1ento da segunda discussão do ,projecto constitu.., 
cio na I. por julg.al-o debatido rleviclarnente, profieient.Pm ente. 
no Congresso Constituinü~. 

Achava-me 1nscripto para to1nar parte no debate, não 
porque tivesee a velleidade de illustral-o, mas no intuito ex
clusivn de justifkar, quanto em mim coubesse, emendas que 
tive a hon:ra de a.presentar, no tocante á autonomia dos estados, 

Sobreleva qne, ante a pt~ecíosidadc do ten:po, subindo 
«:~lla de ponto. e elevado alcance no grande movimento deste. 
seculo, para a H.epublica BPazileira, não n1e era licito adoptar 
outro alvitre. 

Na impossibilidade ela ailuclida justificação, limito-me á 
pre.sent.r. rleclaração n1ntiyada rl0 Yntn .- faeultacla pelo Re
gilnento. 

Sala das sessõe~ do Congresso Nacional. 30 de janeiro de 
1.89-1.- A .. âP .Arnod!ir. Gorciu. 
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O Sr. Pr·esidente dá para. ordem do dia 2 de fevereiro 
proximo: 

Votação do projecto de Constituição o das emenclas re
~pect.ivas; e levanta a ~sessão. 

Aberta a sessão do dia 2 de fevereiro~ é lida, posta em 
discussão e, sen1 debate, approvacla a acta da sessão de 30 de 
:ianejro. 

O Sr. Milton .iustifica a razão por que votou contra o pe
dido de encerramento do projecto eonstitucionaL e aproveita a 

· ocea~=üão para fazer uma declaraç;ão, concebida nos termos 
seg·uintes: 

"Deelaro que votei contra o requerimento, em que se 
propoz o encerramento desta za e ultima discussão., 

Ora en1 seguida o Sr. Zan1a. que trata, largamente, de 
un1 numero da Tribuna, distribuído na vespera, trazendo a 
data de 10 ele janeiro, em que o seu proprietario e redactor 
principal, Sr. Antonio de Medeiros, expõe, minuciosamente. 
os factos occorri dos antes do assalto feito áquelle jornal no 
dia 29 dl3 novembro de 1890, e ao mesmo .assalto dado na 
noite daquelle dia: 

Vem á Mesa.., é lida. apoiada e posta. em discussão a 
seguinte 

!.fação 

O Congresso Constituinte espera e conta que o Governo 
'rla -Republica não descansará omauanto não forem descobertos 
os auctorRs do attentado. no dia 29 de novembro do anno pas
sado. contra a typographia da Tribu,na. 

Outrosim: éonta o" Congresso que, uma vez reconhecidos 
os eriminosos. sejam elles punidos con1 todo o rigor das leis, 
e dn modo qne a sua punição sirva de exemplo a todos e prove 
ao Mundo que a. Republica B1'azileira em tempo algum pactua 
com os crimes e con1 os crinünosos. 

Sala da~ sessões, 2 de fevereiro de 189·1. - Cesar Zama. 

Ora ainda o Sr. .Jacques Oul'ique, que defende muitos 
actos à o Governo Provisorio. 

Submettida a votos, é approvada a n1ooão. 
Em seguida, ora o Sr. .Justiniano de Serpa, requerendo 

que se consigne na acta. que vof.ou contra a moGão. por con
Riderar o assun1pt.o inteiramente extranho á esphera rle .accão 
cto uma Constituinte no 1nomento actual e, em seg-undo logar. 
para declarar aue, fiscal da lei, julga que a discussão da mocão 
não eorreu os tramites regimentaes. porquanto, a.o passo que o 
Sr. Presidente annnnciava a discussão da moção. um repre-
sentante pediu a palavra nara negocio urgente, afim de fazer 
nma declaração pessoal. não para discutir a moçã.o, mas para 
tratar de assumpt.o inteiramente diverso, o que fez sem que, 
entretanto, t.ivesse fallado sobre a moGão. 

O Sr. Presidente declara que será Ratisfeito o deseJo do 
nobrP- representante; e observa que quanto a ser a ma teria da 
mocão extranha ao objecto para aue se reuniu a Constituinte, 
r-orno disse o oradot', os urecedentes da Casa. que não foram 
estabelecjrlos por elle, auctorizam-na, e não é a primeira vez 
que questões desta ordem se discutem neste Congresso. 



. _9uanto a njio ter corrido regularmente o processo da dís
cussao da moçao, eha!fla a attenção do nobre representantH 
para ... o ar L. 38 do Regimento, que, declarando em discussão a 
rnoçao, o Sr. Fcprosentantc Jacques Ourique pediu a palavra. 
~p ~~ue lhe. chssc que estava adiada a discussão, por haver 
S. Ex. pedido a palavr:.\ que é corno determina o Reg·imento 
"~atado. · 

9 n1esmo Se1fhor requereu 16 minutos de urgencia, que 
lho Joram concechdos, e suhiu á tribuna c discutiu a moção. 

Depois de outras considerações, accrescentou S. Ex. : 
Depois que o Sr. .Jacques Ourique acabou de fallar, de

elarou ben1 alto que. si não havia mais quem quizesse a pa
lavra. eneerraria a discussão da n1or~ão 

. Por·Lanto, não houve jnfracção ·aJgÚma cto Reg·imento. E. 
s1 o nobrt~ representante, ou outro qualquer collega, não fallou 
sohrR a n1oção, foi porque não quiz. 

Isto ~ muito elaro. porque declarou. alto e bom som, que. 
si. nãn _havia rnais quont pedisse a palavra, encerraria a 
cl1seussao. 

Assim, em relação ao n1odo por que procedeu. a Mesa, ·é 
improcedente a reclamação do nobre representante. 

O Sr. Americo I.obo, pela ordem, diz que o Congresso 
votou, unanünen1ente. na sessã.o de 28, que ficasse para 
sempre gravado no Almanak 1lfilitm .. essa gloria immortal (o 
Sr. General Benjamin Constant). porque, sem contestação 
nenhuma, é o pai da Republica Brazileira. 

Pergunta si n Governo .i:i !nve conhecimento dessa vo
tacão unanimr. qun ianio honra a Nação B_razileira, e no caso 
affirn1at:ivo, si a Mesa ,iú recebeu alguma resposta consoante 
ao grande acto que aceentua. 

O Sr. PrcsiderltA responde qnr .iú foi remettida ao Go
verno a cnn1munieação, nms que ainrla não veiu resposta. 

Passando-se ú ordem elo dia- votação elo projecto de Con
stituição com as ernondas apresentadas-. indo proceder-se á 
votação, reeonheee-se não haver ntunero. pelo que o Sr. Pre
sidente manda fazer a eha.mada: n reconhecendo-se não haYer 
numero legal, fica adiada a voüv~ão. 

Abería a sessão rlo dia 3, ~~ lida, posta em discussão e, 
sen1 debate~ approva.rla a- act.a da sessão antecedente. 

O Sr.- C ou 1: o Cartaxo observa que alguns dos apartes ou e 
deu quando orava o Sr. Epitacio Pessôa. ·em uma das sessões 
passadas, não foran1 publieados, e discorre sobre outros 
assumptos. 

Denois o e orar o Sr. Nilo Peçanha, é lido e posto em 
fiiscussão. aue fica adiada. por haverem pedido a palavra os 
Srs. José 1\'Iarianno e Joã.o ele Sequeira, o seg·uin.te: 

Requerimento 

"Requeiro. por intermr.din do Sr. :Ministro da Justiça. ~n
fornlaçõe~ sobre as providenci~s ~n~ t.om~u o J?oder publlc~ 
r.m face rlo attentado de que fo1 vwhma o .JOrnalista Dr. Osca1. 
de Macedo Soares. -Nilo Peçanha." 

Requerendo o Sr. Americo. Lobo cinco minutos d~ pro
rogação da hora. pa.ra justificar uma indicação rela_!.1va ao 
projecto de Oonstituiç~o. e, consultado. o Congresso, nao con ... 
cede a prorogação ped1da. 
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Passando-se á orden1 dn dia - votaç.ã.o rln projeeto de. 
Const,iluição -~ o 81'. Pr-esidrn.te observa qun o projecto será 
votado en1 g1obo, sal v as as emendas, que serão votadas acom
panhando os respectivos artigos. Mas entre as emendas ha 
uma, do Sr. Pinheiro Guedes, que lhe parece urn verdadeiro 
substitutivo a todo o projecto. Conseguintemente, si a appro
vação do projecto constitucional não prejudica as outras 
ernendas, parece-lhe que prejudica esta; portanto, os 
Srs. n1en1bros do Congresso que deren1 vret'ereneia aos sub
stitutivos devern votar contra tl projecto, para votar, en1 se
guida, a favor dns n1es1nos substitutivo~. De n1odo que, si 
for approvado o projecto. eonsideea prejudicado esse sub
stitutivo. 

E: subrnettido a votos e appr'ov.ado o pro,ieel".o de' Consti
tuição, salvas as en1endas, sendo considerado prejudicadn o 
substitutivo elo 8r. Pinheiro Guedes. 

Posto a votos o preambulo proposto pelo Sr. Americo 
Lobo para a Constituição, é rejeitado. 

Continúa a votação de outras emendas ao projecto. 
Vôrn á ·Mesa as seguintes 

Declarações dP voto 

"Declaran1os que votámos ·a favor dos addit iYos. assigna
dos pelos Srs. Arthur Rios e Theoduretn Souto. que transfe
l'ian1 para a União a rliv.ida dos estados. 

~~sala das sessões, 3 de fevereiro flA '1891. - Ruy Bm·bosa. 
- Arthur Rios. - Bar·ão de S. 31w·cos. -S. L. Me'drado. 
- Prisco Paraizo. - Paula Guimarães. - llfarcolino Moura. 
-. Bm·~o de Vil.la Viçosa. - Ignacio Tosta. - A .. ll'lilton.-
Ftl(Ju.etl'a.s. - .1. J. Seabra. - Augusto de Frettas. - A. 
Eu .. zebio. - Felisbello Freire. - Ivo do Prado. - Rosa Ju .. 
nior. - Santos Pereú'a. - Custodio de JJlello." 

(~Declaro que votei contra as en1endas dos Srs. Me ira de 
Yasconcellos, Espírito Santo, Arthur Rios e Theodureto Souto 
ao art. 5°, e que se referem ao pagamento, pela União, das 
dividas dos estados. 

"Sala das sessões, 3 de fevereiro de 1891. - Uchôa. Ro ... 
'drigues . " · 

"'Requeiro que se consigne na aeta a deelaração, que faço, 
de· que, llontem, quando o Sr. Presidente explicava um acto 
da Mesa, que motivava uma :r.eclamacão; não pedi a palavr'f\, 
cotnn entendeu R. Ex. o con~t.a rl n Dim,io Officiol fie hojr,. 

'~s. R. -.1 I de se·rpa." 

- "Declararflos aue votàtnos contra a emenda dos Sr.s. Rosa 
e Silva () Annibal Falcão, por não. considera1~ os bancos de cre
dito real, co1l'!o bancos de , emiss~o, unicos exceptuados pelo 
n. 6 do art. 7 . - Serzedello Corrê a. - J. J. Seabra. · 

"Não foi dado por tnim o aparte qur. n1e é attribuido no 
discurso do Sr. Martinho Prado. publicado no Dürrio Official 
de 30 de janeiro. . · · 

"Sala das sessões, 3 de fevereiro de 1891. - F. A. Rosa 
e Silva." 
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_ ';J?ecl~r_o qu1\ nw~mn_ fll'la r.iecumsLancia nccasinnal dt• 
nao Lnr filvirla algurna o 11~s!ado do Cnará, qun Lenho a honr~t 
d~e . ~>~presentar, votei a [avur ela cmPnda que consig·nav-a <t 
:Un1ao .o P,agarne~lto ~as \itviclas de iodos os estados, e dei pre
ferencm a do c1dadao Sr.nad<w Tlwndtn·rJ-o Souto. por sr1· a 
n1ais ampla. · · 

~;s,_'_ala ~-_las c-r.s - :\ T , R ·z ., . ,,,, ·soes. -1 ose em .aqt~a .. 

~;Deelar-o qtH\ si esl.i\'esse peesente á sessão dn 30 de ja
neiro, votaria eont ra o 1.mcer'f'an1en! o da 2a d iseussão da Con
stituic.ão, por ter siclo con1binado que essa discussão seria 
larga, afiln de que pudessP.nl ser ouvidos os 1nembros deste 
Congresso, que, con1o eu, forarr1 privados de fallar, ~~n1 vir
tude elos repetidos encerramentos votados na P rliscu::;são. 

"Sala das sessões, :3 ele fevereiro ele '1891. - Barão de 
,Yilla Viçosa." 

"Votei pela ernenda substitutiva ao art. 5°, assignada pelo 
representante Almino Affonso. 

"Sala das sessões, 3 de fevereiro de 1891. - Ar;naYo Ca
'~Jalcanti. ,, 

Aberta a sessão do dia 4~ lê-se e approva-se, sem de
bate, a ac.ta da sessão antecedente. 

O Sr. Vinhaes_ trata. extensa1nente. do estado de cousas 
que opprin1e o3 habitantés da: Capital da Republica, e da ca
restia dos generos de primeira neeessidade, que augmentaram 
de 50% . · 

O Sr. J o só Marianno reclan1a contra o seguinte aparte, 
publicado no Dia--r-io Ofj'ic'ial, e que lhe é attribuido: - Quen1 
é V. Ex. '? - quando o apar-te foi dado do seguinte modo: 
-Não é com V. Ex. 

Quando respondia a urn aparte, que lhe fôra dado por 
un1 digno representante de S. Paulo, o honrado representante 
pela Capital Federal, por un1 equivoco, julgou que o orador 
se referisse a elle; o que deu Ioga r a un1 incidente. 

Na ordem do dia, continúa a/votação das e1nendas offe
-recidas ao projecto de Constituição, na 2a discussão. 

Vêm á Mesa as seguintes 

Declm·ações de 1.wto 

"Declaramos ter Yotado contra a emenda. do Sr. Lauro -
~Iüller e outros, que estabelece a taxa addicional rlA 15 o/o sobre 
o valor ela 1mportação, em favor dos estados. 

~'Sala das sessões, 4 dA fovereiro de 1891. - B. Ca~npo.~. 
- A, Gordo I - Dontingos de 2~1orae.'1, - Alm.eida Nogueü·a. 
·- Ji,ranC'isc{' Glioe?'io. -- Costa lu.nior. - Alfredo Ellis. -
Paulino Ca1•los. -·- Rodolpho de Míranda.. - Angelo Pinheiro. 
- A . • '#oreira. ria Silva. - Carvalhal. - Cantpos Salle.ç. -
'lrl. Prado .Tunior. - Rnb'ião Junior. - Carlos Garcia. - Ro
drigues Alves." 

'"Declaramos ter votado eontra a en1enda que estatuiu, 
en1 beneficio dos (~stados, a cobrança, dur·ante cinco annos, de 
15 o/o addieionaes aos impostos de importação cobrados em 
cada un1 delle:;, poP preferirmos a e1nenda que deixaYa fa-
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cultativa essa taxação~ o que melhor consultava os interesse& 
dos estados. 

Sala das sessões, 4 de fevereiro de 1891. - Lauro Sod1~é .~ 
- Serzedello Corr·êa. - Cantão. - Antonio Baena. - ~fatta 
Bacellar. - jJ1anoel Barata. -.-. Ped1'·o Che1·rnont . ....- Paes rle, 
Cm-·valho . . " 

~~Declaran1os ter votado a favor do § 1 o da emenda, do 
Sr. Lauro Müller e outros. que isenta o Rio Grande do Sul 
dos 15 o/o addicionaes. · 

Sala das sessões. 4 de fevereiro de 1891. - Lniz de An
ll1·ade. - João de Siqueira. - Espirita Santo. - José Ma ... 
'rianno. - André Cavalcanti. - José H11gino. - Antonio de 
Car1,alho. - José 8-imeão. - Almeida Pernambuco. - Bel
larrn-ino Carnei'f·o. ,, 

~'Declaramos que. si demos os nossos votos ao principio" 
de eg·ualclacle de subsidio para as duas camaras, foi no sen
ijdo de não haver augmento algum no subsidio que cor-
responde aos deputados. / 

Sala das sessões, 4 ele fe\rereiro de 1891. - Joaqttim Val
la.dão. - Ivo do Prado.,, 

"Deelar·amos que votámos contra a en1enda que estatue 
a arrecadaoão ele 15 o/o addieionaes ao imposto de importação: 
1 o, porque .iulgan1os essa medida summamente pre:iudicial aos 
interesses da União~ pesando sobre sua principal fonte de re
ceita e t.i.rando-lhe a possibilidade do proeurar nella recursos 
para os easos necessa.rios; 2°. J)Orque, posta ella ern pratica, 
mais clif.ficil se !"ornará a vida flo povo, já g-ravado por im .. 
postos pesadissimos; 3°. porque julgamos tal disposição per
turbadora do systen1a :federativo. marcando aos estados ma
teria tributavel, ovi.denten:tente da exch1.siva competencia da, 
União. Deelaramos, mais. q1.w votúmos a favor da excepção 
quanto ao Estado do Rio Grande do SuL além dr, muitas outras 
razões, por julgarmos irnpossi.vel a repressão do contrabando, 
desde _que se eleve extraordinaria1nmlte o. imposto do im
portação. _ . _ 

Sala das sessõP.s. ~. de fcvrreiro ele 1891. _ Pereú~a "da 
Costa. - Thornaz Flores. - .A.bu.:v.. - Alricles Lima. - Vi
ctorino J:lonteh·o. - Cassiano do Nascirnento. - Ramiro 
Barcellos. ·-- B. Osm·io. - Jf.dnna Bm··reto. - .Julio F?~ot-a. 
- Assi8 B?'asi.l. --- Fcr·nanclo A.blwtt. - Pinheiro Machado. -
.Julio de Castilhos. - .Bm'aes ele ]!ledC'iros. - Homero Ba
ptista." -

"Declaramos que votámos contra. a emenda nue supprime 
a liberdade da navegação de cabotagem, entendenoo que em lei 
ordinada devem ser equ]paradru::; a~ condições ela navegação, 
nacional e extrangeira. - ..lnl.io rle Castillws. - H o mero' 
Baptista. - .Julio Frota. - Pere1:ra rla Costa. - Pinheiro 
~!achado. - Borges de 'Afedrdros. - Thom.az Flore8. - Fer
nando Abbott. -Assis Brasil. ~ Alcicles Lirna. -R. Osorio." 

Os representantes ele S. Paul o votaram cont.ra a emenda. 
do Sr. Baptista da Motta c outros. que supprimi.u a liberdade 
da ~avega~ão de cabotagem, exigindo que só seja feita por 
nav1os nacwnaes. 

"Sala das sessões, 4 .de fevereiro de 1891. - B. de 
Campos. -A. Go-rdo. - ],fo?'aes Barros .. ~ A. Moreira da 
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Silva .. - Can11Jos Salles. -- C. Garcia. - Angelo Pinheiro. 
- Custa J U/n:ior. - Cm"valhal. -- Pav,lino Cm· los. -- Ro
drigues Alve~. -- 1-HnLc'ida Nuuue'iTa. - Rttbü1o Jnn:im· ,, 
JJj'?'edo Elli~. -- Dom:inuos de lllor·tws. - Lo1Jes Chaves, -
Glü:er'io. - Rodol.pho Mú·anda." 

. "Declaro q~1e _v9tei a favor da en1onda ao § 1;) do pro-· 
.JC:f~Lo de ConsLütUÇ1J:O, para.' quo a navegação de cabotagern 
seJa pururnento naciOnal, con1quanto 1ne opponha, corno d-e
rnonstxarei ~m sessão ordinaria, a qualquer monopolio de na
vogaça~ nacional, con1o .agor?- S"::ccede co1n a Companhia Lloycl 
Brazller~·o, que reune crn sr Cinco companhias de nayegação 
sul:lvencwnadas, percebendo todas essas subvencões, que 
1nontan1 quasi a 3. 000:000$000. ~ 

Sala das sessões, 4 de fevereiro de 1801.. - J. Rel'-untba." 
"Hequeiro que se consigne na acta que, tendo· assignado 

a crnenda dos Srs. Baptista da lVIotta e outros, ao art. 13, 
tive, depois, de votar contra, por verificar, por un1 estudo 
accurudo do assun1pto, que visava tal emenda un1 privilegio 
insustentavel. - S. R. - .l. de Serpa." 

"Declaro que votei contra a emenda, do Sr. Serzedello, ao 
art. 1° do projecto, be1n como contra as emendas, dos Srs. Ar
thur Rios e A. Stockler, ao~ ns. 3 e 4 do art. 7o. 

Sala das sessões, 4 de fevereiro de 1891. -José Hygino." 
"Declaro que votei pela emenda dos Srs. Baptista da 

lVlotta e outros, redigida nestes termos : -- devendo, porém7 

a navegação de cabot.ageJ11 ser feita~ por navios nacionaes. 
Sala das sessões, /1 de fevereiro de 1891. - }feira de 

.Vasconcellos." 
"Declaro que votei contr·a as ornendas ao art. 24 do pro

jecto de Constituição, en1 2u discussão, assignadas pelos repre
sentantes Gil Goulart, Theodureto Souto, A. Azeredo, e a 
favor da emenda ao mesmo artigo, do representante Meira de 
Yasconcellos. 

Sal'a das sessões, 4 de fevereiro de 1891. - Americo Luz.'' 
·~Declaramos, para evitar duvidas, que as expressões -

liberdade bancaria - empregadas na emenda ao art. 33, § 8°. 
significam - pluralidade bancar.irt, isto é, que, embora re
gulados por lei federal sómente, ha.ja no p~iz tantos bancos 
·emissores quantos foren1 precisos, segundo o desenvolvimento 
economico ct·este, e dentro dos lin1ites e condições legaes es
:tabelecidas. · 

Sala das ·sessões, 4 de fevereiro de 1891. - A. Caval
.canti." 

Aberta a sessão do dia 5; é lida, posta em discussão e, 
sem debate, approvada a acta da sessão antecedente. 

O SR. 2o SECRETARIO (se'tvindo de '/ 0
) procede á leitura 

do seguinte · 

ExpecUente 

Officio do Ministerio dos Negocios do ínterior, de 3 do 
corrente, communjcando que na presente data se transp1itte 
aQ Ministerio da Guerra q, resolução do Congresso Nacional: 
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ap11rovada ern sessão de 28 do n1ez findO, propondo fosse in
dieada ao Governo Provisorio a conservação perpetua cln nornc 
do falleeií.lo Dt·. Benjarniu ConsLant no Aln~anaclt nlilüm·. no 
logar que lhe cornpetia ontre os generaes de brigada. - Fica 
o Congresso inteirado. 

Sobe á tribuna o Sr. Galltão, que trata, exLen~an16nle, de 
negocias do Pará. 

Estando terminada a hora do expediente, o Sr. Ubaldino 
do An1aral requer prorogação por 10 rninutos, para tratar de 
negocias urgentes. · 

Consultado, o Congresso approva o requerimento. 

O n1l~sn1o Sr. representante trata do art. 24 do projecto 
dl' Cnnstltui(:ão, que, :3eildO approvado en1 1 a discussão, não 
está, portanto, sujeito á 3lt, o que colloca muitos dos men1bros 
do Congresso en1 tnna situação esquerda, sendo o orador urn 
delles. · 

Vem á Mesa, ó lido, apoiado, posto cm discussão e adiado, 
por ter pedido a palavra o Sr. Justiniano de SerDa, o seguinte 

]{eqtwr·imento 

~'Requeiro que o Congresso declare si o -art .. ·24 da Con
stituição se ap11liea aos actuaes membros do Congresso. - U. 
do A rnaral." 

Requerendo o Sr. .To sé lVIarianno prorog,ação, por 5 rni
nutos. ela hora do expediente, e sendo consultado o Congresso, 
é approvado o requerimento. 

Depois· de orar o n1esrno .Sr. representante, vê1n á Mesa, 
são lidas e apoiadas as seguintes 

hu.licaçúe s 

''Proponho quA o Regilnento seja reforn1ado, para o fim 
de ficar ·lin1itada a um quarto de hora a meia hora do expe
diente, e as sessões dnraren1 cinco horas. 

Sala das sessões, 5 de fevereiro de 189-1. -·José M a'i'ianno." 
"Proponho quü se reforn1e o ar L. 58 do Regimento, para 

o fin1 de see permittido qur, por occa·sião da 2'L d1scussão das 
mnendas apresentadas ern 2a discussão do proje0to constitu
cional, possam ser. offerecidas ernendas, que terão uma só 
discussão, an1pliativas, restrictivas, 1nodifhmtivas, ou 8Up
pressivas, e, b13m assim, additivos contendo rnateria nova, de- . 
vendo, neste caso, o Congresso, por votação prévia, eonsideral
os in1portantes e tu~,gentes para poderen1. ser ae~eit.os. 

Sala das ~essões, 5. de fevereiro de '1891. .....:... José Jl a
rianno. '' 

· O Sr. Presidente annuncia que vai pôr em discussão a 
moção . do Sr. .José . Marianno, relativa á dirni nui\;ão da meia 
hora e prorogação da sessão por mais nma hora. 

Depois de algun1as observações de varios Srs. repl'usen
tant.es, o Sr .. José Marianno requer que seja votada urgencia 
para ser incluída a indieacão na orden1 do dia de amanbã, 
caso o Congresso~ julgue cõnveniente não ~ votar hÇije. 
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Poslos a votos este reque,riJnonto, fica empatada a vo-
tat:ão. · 

. Na ordcrn .do dia eontinú.a a votat:ão das etnflndas ul'fe
l'L'mdas ao pro.1 ceio de Const1 t ui vão na :'2a discussão. 

Vên1 á .Me:::;a as seguintes 

Declantções de voto 

. "Si não estivesse presidindo a sessão do Congresso. YO
tarJa, hontern, contra a en1enda dos Srs. Lauro lYlüller e 
outros, estabelecendo o il11posto addicional de t5 o/o sobre a 

· il!_lportaç~o, en1 beneficio dos e.stados; to, porque S. Paulo 
nao precisa desse augmento de Imposto; 2°, porque, cletenni
nando a ernenda que o producto. dos 15 o/o addicionaes arre
cadados na Alfandega da Capital seja repartido entre os e.s
tados do Rio de Janeiro~ Minas Geraes e Goyaz, dará em 
resultado qtH~ S. Paulo contribuirá com o imposto, e o The
souro daquelle Estado não receberá dous terços do seu pro
dueto correspondente á inlp,ortacão, que,. para aquelle Es
tado, é feita por intermedio da Alfandega desta Capital, visto 
que só um terço de sua importação é feita directamente, por 
Santos. 

"Votaria eguahnente contra· a e1nenda dos Srs. Baptista 
da Motta e outros, que supprime a liberdade de cabotagen1, 
que representa uma conquista liberal, feita ha cerca de 30 
annos." · 

"Sala das sessões, 5 de fevereiro de 1891. - P,1'udente 
'ele Mo1•aes." 

"Declaro que, si nstivesse presente, na sessão de hontern, 
votaria contra a mnenda dos representantes José Marianno e 
Lauro :Müller, dos t 5 °/o addicionaes, porque os estados pP.
quenos, con1o Sergipe~ que não têm importação directa, nada 
lueratn con1 a (~lnenda. Ao contrario, clla ·é inconveniente, 
purqnr. sobrecarrega o contribuinte o auxilia sómente n~ 
grandes estados vizinhos, para onde vêm, directamente, as 
nwrcadorias. 

"Sala da8 sessões, 5 de fevereiro de 18DJ. - Pelisbello 
F1•ei1•e." 

"Declaro que votei a favor da en1enda do Sr. Gil Goulart, 
e outros, suppressiva da incon1patibilidade. estabelecida no 
at·t. 24 do projecto de Constitujção, relativa aos membros de 
directorias de bancos~ companhias ou emprezas. 

"Sala das sessões, 4 de fevereiro de 1891 . " ( 1) 
'"Votei eontra o artigo ao projecto de ·Constituição que 

dispõB - será o Vice-President.e da R~publica 1:r~so fc:c!o 
Presidente do Senado; e, bmn assim, votei contra a d1spos1çao 
do projecto de Constituição qne estabelf~ce a regra de ser n 
Senado' presidido pelo PI~esident.e do Supr.emq r:rribunal Fe
deral, qnando deliberar como tr1bunal de J ustlça, e que este 

(1) No Diariu U{f'icial não se encontra o non1e do signa
tario desta declaração. (N. da ia edição.) 
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não proferirá sentença conden1natoria senão por dous terços 
dos n1e1nbros pre~entes ., 

"Sala das sessões, 5 ·de fevereiro de 1891. - Prederico 
Borges." 

Declaro que votei. pela e1nenda do Sr. Arthur Rios, que 
Inanda supprimir a palavra - egual - do art. 22 do pro
jecto de Constituição, redigido en1 2a discussão .. 

44 Sala das ~essões, 5 de fevereiro de 1891., - Me·ira de 
lVasconcellos." 

4~Declaran10s que votámos contra a en1enda ao ar~.- 27 
do projecto de, Constituição, apresentada pelo Sr. Gabriel de 
Magalhães, no sentido de auctorizar o Congresso NacionaL a 
regular, por lei ordinaria, o numero de deputados. 

Sala das sessões, 5 de fevereiro de 1891. - Manoel Pran
c·isco Machado. - Jo.aquirn Sarrnento. - Uchôa Rodrigues 
- Belf'o·rt Viei1·a. 

Aberta a sessão do dia 6, é lida, posta en1 discussão e, 
sem debate, approvada a acta da sessão antecedente. 

Na hora do expediente, o Sr. Es,pirito Santo -dá algumas 
-explicações sobre o seu procedimento quando, na sessão an
tecedente, orava o Sr. Ubaldino do Amaral. 

O Sr. Oiticiea refere-se ao ·tratado de comm.ercio, pu
blicado hoje, no Diario Official, que foi celebrado entre o 
Governo P:rovisorio e dos Estados Unidos da America do 
Norte. 

Em seguida, o Sr. Presidente annuncia a votação do r-e
querimento de urg·encia, ·elO Sr. José Marianno, afim de que 
as duas moções para a re.forn1a do Regim·ento sejam dadas 
[>ara. ordem do dia da sessão de amanhã. 

Consultado, o Gongresso rejeita a urgencia pedida ... 
· }1 em á 1M·es.a e é lido o seguinte 

Requeri1n:ento 

«l=tequeiro urg.enci a para se.r votàdo amanhã o meu re--
querin.1,ento de hontetn. 

"'Em ;6 de fevereiro de 1891. - Ubaldino do A:ma1,al.'~ 

Submettido á votação, é approvado ·este requerimento. 
E' .lida .e fica sobre a n1.e.sa, agua!\dando 1Jedido de ur-

genci1a, para. ser discutida, a seguinte 

Indicação 

('índico qut~ o Congresso, aguttr-dando o corihecimeii.to d.o 
tratado celebrado entre o Governo Provisorio e o dos Estados 
tJnidos da America ~e publicado hoje, nó Diario Of(iciàl, ·ê 
stendo em consideração a diminuiÇão dos. direitos de· impor
tação, basé da receita da União, pelo projecto de Constituição, 
adie as disposições approvadas sobre discriminação das r.en
da.s, para ser fe.ita esta discriminação, em lei organica, na 
.1 a sessão ordinaria, quando serão conhecidos dado$ certos 
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sobre a diminuit;âo du:-; itnpt•.:-~lus rl!' iJnpnr·Jat).io. trazida put~ 
este tl'atado; l'Ci'urn1adu para i:sln o n~gulanwnlu do Congresso. 

Sala da:s :::e:-;::JÕl'S, G eh~ feYereü·u de lt>~l 1. - LuUe Oi
ticica". 

;Passando-:.;;u á ul'den 1 do dia, eonlinúa a votaçãp ·das 
erncndas au pl'ujedo de CuusLituif;ão na 2/t discu::;são. 

V ern á ~lesa, U8 ::5'CgUhllCS 

~·neclararnos que .. votánws contra a en1enda. do gr. Cantão. 
ao art. 36, depois do § 3o do projecto, visto como essa en1endá 
é off.ensiva do principio da dual idade das camaras e tende a 
t\nutdlat· o Senado. - Jo,·H~ llyuino. -- Aluteüla Bo.rt·etu. 
Fil·m:inu da Silveira. - Pech·o Americo. --Couto Cartaxo. -
Lu iz de .Andl'acle. --. João r.ie S'iquei?'O .". 

"Declaro te1· voLadu pelo 8Ubstitut.ivo do § so, apresentado 
pelos Srs. Jullu de Caslllhos .e outros. 

··sendo vencido este substitutivo, votei pela. ernenda dos 
Srs o A1naro :Cavaleani:i p outros, que extinguia u 1nonopoli:J 
bancaria. · · 

"'Sala. das sessõe~, 6 de fevereiro de 189L - Angelo. Pi
nheiro." 

"l.>nelal'UJnus quo vola1110~ a ·ravo1.· da<S ~~m~~ndas do.s 
Srs. Jülio ele Castilhos e. A.1naro Cavalcanti, que c.ombatiarn o 
nwnopolio de emissão. 

"Sala das s~ssões, 6 de fevereiro de 1891 o - Ca1·los 
Gw·ciao - .Doutingos ele Jio1·aes." 

"CornmJUnico ao Congresso que por incomn1odo de sande 
deixei de co1nparecer ás sessões ultimas, d~sde o dia 29 de ja
neiro até 5 do corrente. 

"Aproveito o ensejo para deelarar que, si estivesse pre
sente á sessão do dia 4, en1 que se. votou a en1enda de. 15 o/o 
addicionaes aos in1postos de irnportação, teria votado contra 
ella .. 

"Sala das sessões, 6 de fevereiro de 1891. - Fernando 
J.ll. de 'Simas." 

"Declaro que votei a favor da en1enda apresentada pelo 
Sr o Theodureto Souto, mandando que un1a. lei do- ·Congresso 
ordinario n1arcasse as incon1patibilidades eleitoraes e parla
n1entarcs, e isto não só por me parecer injusta a inconn)ati
hilidade dos directore::-; de bancr•s c eompanhias. como vor 
julgar a n1ateria impropria da Constituiç.ãu. 

"Sala das sessões, ô de fevereiro de 18~.J1. - Franciscn. 
Yeiya."· · · · 

Aberta a sessão do dia 7, 8 lida, posta em discussão e, 
sern debate, approvada a. acta da sessão antecedente. · 
. O Sr. :t\.ntão de Faria pede a palavTa ·para fazer uma re
ctificação, for1uular u1n reparo e levantar u.m Pl'uteslo, (', uestc 
se..ntido, di.scO!rre largan1entc. 
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G Sr. Zama requer que se consulte o Congresso sobre si 
convém que não se trabalhe na terça-feira, terceiro dia do 
carnaval. 

Posto a votos o requerilnento, é rej citado. 
O Sr. Cantão requer a urgencia de 1'0 ou 15 1.ninutos, para 

dar urna explicauão pessoal. 

Consultado ·o Congresso, é concedida a urgencia pedida. 
O mesnw Sr. repesentante trata da declaração de voto 

sobre urna emenda, que offereceu ao art. 36 do projecto de 
Constituição, en1 que lhe parece haver un1a insinuação, senão 
directa, ao rnenos 1ndirecta, ás intenções que teve co-rn a apre
l:lentação de sua en1enda. 

· !-'assando-se á prin1eira parte da ordmn do dia - discussão 
da indicação do Sr. Ubaldino do ~-\.maral -, o Sr. Presidente 
diz que a Mesa n1arcou urna hora para a discussão da mesma 
indicação; mas o Congresso, concectendo a urgencia requerida 
pelo Sr. Cantão~ inutilizou a primeira parte. Corno não póde 
licar preterida a primeira parte da orden1 do dia, põe em 
·ctiscussão a indicação do Sr.. Ubaldino. 

Ora o Sr. Justiniano de Serpa. 
V"en1 á Mesa, é lido, apoiado e entra conjunctan1ente em 

_discussão o seguinte . . . . • _ 

Substit·ut,ivo 

t'ó éôngresso Nacioilal declara que a disposição do art. 24 
ilão se entende com ·os actuaes mem:Oros do Congresso, cabendo 
á Coinmissão de Redacção harn1onizar todas as disposições so
bre inc-on1patibilidades con1 o art. 26 do projecto de Consti
tüição. 

''.Sala das sessões, 7 de fevereiro de 1891. - Justiniano 
ele Serpa." 

· E' )ida, apoiada e entra conjunctamente en1 discussão a se ... 
gu~~ . . . 

Indicação 

''Considerando que o art. 26 confere ao Congresso, em iei 
ordinaria, a detérminação dos casos de incompatibilidade elei-
toral; · 

"Considerando mais que o art. 24 estabeleceu uma ex
cepção, que, para não ser antino:mica ao art. 26 e para não 
attingir odiosamente un1a classe numerosa de cidadãos, pre
cisa, para ter execução, que uma lei ordinaria determine clara
rnente a nature.za dos favores que constituem motivo de in-
con1patibiliclade:; . . 

"Considerando que. essa disposição não póde ter por fin1 
neste regimen_ de liberdade. e de tolerancia, quando o deputado 
e o se1.:ador ~ao a pena~ legisladores,. afastar do seio da repre
scnLqçao nacwnal os cllrectore.s o gu1as das classes indus.triaes, 
·hoje qüe o ideal é a concurrencia e a intervenção de todas as 
activ,~dade~ con1pete~tes para a confecção das leis; · 
. . Con$Iderando, finalmente, que a palavra -. favores - não 
póde ter sentido dubio e só poderá referir-se a clausulas que 
tran~f9rme:f9 os b~ncos ou e!Dprezas e~ prolongamentos àa 
f,\_ç!ll1Inistraçao publica, de moao que os directores sejam, pela 
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natureza 1nesn1a dos favores, por suas dependencias do Exe
cutivo, especies de funccionarj.os publieos -, resolve este 
Congrgsso declarar que o art. 2~1 só poclerá ter execução depois 
que tuna lei crdinaria precisat· o detennjnar clararnente a na
turm~a dos favores que serão ~a usa ele ineornpatibilidade. -
Scrzedello." 

O Sr. Presidente declara eneer1'ada a discussão, pela hora. 
O Sr. .João de Siqueira requer pro rogação da hora, por 

einco minutos, para continua<:.ão da discussão da indicação do 
t3r~. lJ baldino do Amaral . 

Consul tacto, o Congresso ~oneede a prorogação pedida. 
O Sr. Presidente diz que continúa a discussão. 
O Sr. João de Si queira re,quer o eneerramento da dis

cussão. 

Consultado. 1 l C o ngt·esso approYa o requerimento. 

O rneSlYlO Sr. representante requer preferencia, na vo-· 
tação, para a indicação do Sr. Serzedello. . 

O Sr:. Virgilio P-essôa requer que a votação seja nominal. 
Oram, ainda, os Srs. Espírito Santo, Justiniano de Serpa a 

llamiro Barcellos. . 

Consultado o Congresso, é' rejeitado o requerimento. 
·nepois de algumas observações, é posta á votação a indi ... 

eaQão do Sr. Serzedello, que é approvada. 
O Sr. Presidente declara que fica prejudicada a indicação 

d-o Sr. Justiniano de Serpa. 

Passando-se á segunda pat~te da orden1 do dia, cóntinúa a 
votação das en1enda,s offer·ectdas ao projecto de Constituição na 
zn discussão. 

Y ên1 á· Mesa as seguintes 

JJeciaraÇoes de voto 

'~:beclaran1os que votán1os contra o § 66 do àrt. 47~ qtie 
confe,re. ao P~esidente da Republica a faculdade de dispensa 
na lei, pelo indulto e pela commutaÇão. . 

'~Para corrigir os erros possiveis da justiça ordinaria, é 
preferível investir os tribunaes superiores, ou o Supremo Tri
bunal Federal, da attribuição de rever os processos, mediante 
pedido da parte, e nos casos e fórmas expressamente taxados 
en1 lei. 

"O c-ontrario é injusto e perturbador da independencia c 
harn1onia que deve reinar entre os tres poderes. . , . 

"Sala das sessões, 7 de fevereiro de 1891 . - Assis Brasil. 
- Ernesto Alves. - M:. P?'ado .Tunior." 

"Declaro que votei contra ;t emenda do Sr. Campos 
Salles e outros sobre inoon1patibilidade dos ministros de 
J;:stado. 

"Sala das sessões, 7 de fevereiro ·de i891 .... ___.. Epitacio 
Pessôa." 
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"Declaro qtte YOLl~i eouLra a iadical;fto~ do S:·. Ser~edello 
Corrê a. n>.lati v a ás incun1 patibi l itlades untre os prc:-;Idontes 
dos b::meo:-; · e mnprcz:as, e os molllbros do Congresso. 

"Sala . das sessões, 7 de fevereiro de :t 891 . - Es p il'ito 
Santo." 

''Deelaranws que ·vuláruos ~50lltra a indiuaçftu do Sr. Ser
zedollo, relativa á incornpatihilidade de pre~identes e clire
c:t.ores de bancos, que gozarcn1 de favores do Governo, por ser 
eontrariu ao que já deeidiu o Congresso .. 

''Sala das set~sões, 7 de :fevereiro de ·.1891. - Vil'"ialo lle 
Medeiros. -- J.tiguel. de Cast-ro. - Fróes da Cruz. - Vi·t•gilio 
Pessôa.~~ 

''Dedaro que votei por todas as enwndas ·que eonsj
gna \'arn pocte1· o l\Hnistro ser. L; leito senado.r ou deputado., ou 
qualquer desLes poder ~C i' l\lln.u;tro. 

''Sala da:3 sessões, 7 do fevereiro de 18~H. - Uchua Ro
chigues .'' 

."Votá1nos contra a in4icação elo Sr. Serzedello, corno vo
t.arian1os contra as n1oções dos Srs. Ubaldino e Serpa, por 
nos ... parecer que, tratando-se de 1nateria já vencida, não po
d 1a1n ter cabilnento e1nendas que levan1 o Congresso a re
considerar s.obrc assuntptos áceeca dos quaes deliberou, op
portunan1ente, de n1odo irretractavel, nen1, tão pouco, inter
JH'ét.ações de leis que ainda não existm.n. 

"Sala das sessões, 7 de fevereiro· de 1891. - Ba1•bosa 
Lima. - Chaga:) Lob.o.to." · 

. . 

"Declara1nos que votámos cqntra o addHtvo do Sr. Bar
bosa Lima ao art. f15 considerando c~·ime a, dissolução do 
Congresso pelo Prcs1dent.c da Rc]H.tbl wa, ~omentc vorqtH~ 
eonsideratnos ociosa essa 1nedida, já comprebendida no ar
.J.l. 0'0 t; ·-~ ~ 3" l .0 uv, 'S • 

·~sala das sessões. 7 de fevereiro de 18~)1. Epitacio 
Pcssóa. - J. Returnbá." 

"Declaramos que votán1os contra a incUcação do Sr. Ser
zodello, relativa ao art. 24 da Constituição. Assim. proee
dmnos porque, entre outros n1otivos, julgamos absurdo .votar 
indicações que interpretem disposições . constitucionaes -antes 
d(~ estar vot~da a Constituição. . ' 

"S. R.·- .Saia das sessões, 7 de fevereiro de 1891. -
.J-ulio de Ca.stillws. - JttUo Tosta. - 1l1enna Bm~·1·eto. - Pe
reiJ·a da C~sta. - Homero Bapt-ista .. - Alcü.les Li·ma.. ---1 
AbH'U. -. - 1"hmnaz Flores. - Pernando Abbott. - Pinheiro · 

.J.l:J.achado. -·Cassiano do Naschn.ento. - Alvaro Botelho. -
.José J..Uaria.nno. - Gu.hnarães 1Vatal. - L. tle Bulhões. ·
Bm·ges de Jledeiros. - 'Tolent-ino de Cm··valho.- J. Meira de 
Vasconccllos." 

. "Declal'an1os haver votado a favor da e1nenda do Sr. Al
nteida Barreto e outros, que egualava o eleitorado elos estado-:: 
na ·eleição do Presidente ela Hepubliea. 

''Sala das sessões, 7 de fevereiro de t'svi 
Domingos Vicente. ·- Áthaycle Junior. ,, · 

Gil Go:t~lart. 
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Aberta a sessão no dia Ç), ~~ lida, fHBI a rm discuss~ti1 P., 
sern dcbat f', appro,·ada a acl a da Sl's"üu antecNlr.nt c•. 

Na hora do exp0d iPn t t\ ora o Sr. Vinbar.s sobre o tl'a
t.ado eomnwreial feito corn o::; Estados Cnic1os ria A1ncriea elo 
Norte. 

O Sr. Oit.iciea. r·:~quer prorogação da hot·a dn pxpecliPntr. 
por 1·0 rninntns, para aprrsPntar: uma JnOÇ.:.ão rPlal iYa á eP
!Pbrat::ãn dn I r·atarlo d~.~ comlnet·eio Pnt.t·e o Brasil " (Is Estado;-; 
L~nidn~ da :\uwriea dn Nortr. 

Consultado. u Congre;..;so nfw concedf• a nrgr.·ncia ·pc~dic!a. 

E' lida, apoiada P fica sobre a n1r;-;a, aguardando peclidu 
dr nrgr.ncia para ser rli~euticta, a sPgninte,_ 

Indicação 

"'Por occas1ao ele sermn in1pressas as emendas que elevam 
soffrer nova discussão, ficará a Mesa auctorizada a incliear 
os artigos, ou en1endas que, tendo passado ern Ja e 211 dis
etlssão. encerrem, todavia, incongruencias, on ennlradicçõrs, 
afitn df' sr.rern, sem. discussiío, sujeitas a uma nova Yotaçãu, 
que os ~-·lilninarií, on n1anterá det'initivan1entP. --- Sri·zerlt?llu 
Co1,i'êa ." 

Passando-se á. orden1 do dia, continúa a votaeão das 
ernendas ao projecto ele Constituição, offerecidas na· 2a dis-
cussão. 

Depois de algun1as obscrvaçõrs de ·varios Srs. repl'rsrn
tantes, o Sr. Prr~sidentr rleelara qne aprovr.it.a a .npport.nni ·· 
dade para infor1nar ao Congresso que, tendo mandado in
dagar si terea-fcira havia conducção regular cln bondes. n 
fiscal da Con1panhia respondeu que para vincl'a era possiyd 
.haver COllducção, rnas que para a volta a Companhia não 
podia compron1etter-se a ter conducçã.o rt?.glllal'. 

Era, por conseguinte, occasião do Congresso deter1ninar 
si devia ou não haver sessão terça-feira. 

Os Senhores que approvan1 a prorogação da sessão cte 
hoje por n1ais un1a hora, queiran1 levaú.tar-sP. 

Consultado, o Congresso approva o rr.qnerin1rnl o de pro ... 
rogação da sessão. 

Yeh1 á Mesa a seguinte 

Declaraçl'ío 

"Dccla·r'O m.1r yotri rnnlra a rlispnsiGãn ennsl.iinriona1 ntlr 
transferiu da lJnião para os r~t::vlos n rlon1inin rla~ frrra·:; rlr
volutas. Não sendo rsta a 1.1nica divergcncia cln nwu Yntn. 
con1 referencia a outra~ disposições. assignalo-a, comtuclo, 
pela excepci0nal gravidado fl,e·::;sa delibera.ção, segundo a mi-
n.ha hurnilde opinião. 

"Sala cls.s ses~.õr.s, 9 c: e fevereiro de :1.891. - Q • Bo .. 
cayu.va." 
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O Sr Presidente. antes de proseguir, deseja que o Con
~n-esso se· manifeste corn relação á sessão de an\anhã. ~i não 
houver reclan1ação, dará orden1 do dia para depo1s de 
an1anhã .. 

O Congresso rnanifesta-se neste seutidr1, 
V êrn ~ l\f.es~ a~ seguJo..te~ 

Declarações de voto 

" ~Declaro que votei contra o art. 55 do projecto ·de Con
stituição, aue e.sta)?ele·ce o n1odo de organiza~.ã?-· ?o Supr~rno 
Tribunal Federal. preferindo nesta parte as 1deas ~onhdas 
1:ns ·snhstituti:Vos· offerle.cidos pelos Srs .·, An1·phNoqu10, ,;Bo
telho e Leovigildo Fil~ueiras, assim como em uma emenda 
do Sr. Serzedello Corrêa. quo. incontestavelmente, consultam 
n1elhor. não só os interesses dos estados da União, que terian1 
Tr.pre.sentantes seus no primeiro tribunal do paiz, conw as 
justas aspirações da classe da magistratura. 

''Sala das sessões, 9 de fevereiro de 1891. - Frederico 
Bm·ges." · 

"Declaro ter votado contra todas as emendas que trans
ferem para os estados o cl0111inio das terras e proprios na
cionaes e n1inas. 

· ~'Sala das sessões,, 9 de fevereiro de 1891.. - Ruy Bar
bosa." 

'" Declaro que votei a favor da emenda que mandava res
tabelecer as disposiç,ões dos art.s. 44, 45 e 46 (l.o projecto pri
nlitivo. que prescrevian1 o systema eleitoral indirecto para 
a e·sr.olha do Presidente e Vier.-Presidrnte da Republica, pelas 
seguintes razões: 

"1a. porque a eleição do prin1eiro 1nagistrado da Repu-. 
blica, directan1ente. nelo povo. poderá oecasionar, nas épocas 
eleitoraes, nerturbaçõcs de ordem publica, m.a.rirne neste paiz, 
onde a instrucção não está generalizada, e os galopins elei
toraes faciln1ente arrastam as massas populares; · 

"2a. porque un1 . eleitorado escolhido pelo povo, do qual 
sej a1n exclui dos os cidadãos que exerçam cargos retribuidos, 
e, conseguintemente, suspeitos de cledicaç.ão e reconhec;i
n1ento para cmn o chefe da Nação. poderá con1 mais calma, 
isenção. indcpencleneia n aeerto escolher o Presidente da 
Republica e R eu snbstit-1.1 to. ,que devmn ser cidadãos notaveis 
pelo talento, saber~ virtudes éivicas e cxperiencia dos nego-
cios publicos; · 

. "3a, finaliT?ente, porque a França, os ·Estados Unidos e a 
Stuss~, republicas modelos, onde· a instrucção está mais ge
neralizada entre as diversas cla.sises sociaes. adoptaram c 
ma~tiv~ra1n: até h_9je o systema dá. eleição indirecta, e a ex
pe-riencia ainda nao lheR aconselhou as substituições pela di-:-
recta. - lgnacio Tosta." · 

"Declar~m.os q11e votámos a. favor da emenda do repre
se~tantc Aristides Lobo. qur. clava entrada aos ministros no 
s~~g df? Co~~nesso para rcsnonderem nor sru::; actos á requi
siçao r.e qualquer representant;e· da Nação. votado pelo Qon-
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grcsso, não podendo em r.aso algun1 terminar a discussão par
lamentar- pm' nwção, ou acto, que clcLcrrninasse a T'otirada do 
:Ministro, pelas razões que sr. seg·ucm: 

B 111
• Son1os um povo rlo habitos parlarnentares, acostu..:.. 

macio a ver os actos n1ais in1portantes da adn1inistração exa
nlinados e discutidos no seio da representação nacional. A 
transiç.ão rapida-. som g-radação. do reg1n1en parla1nentar para 
o presidencial. choeaf'á inevil aYelrnentf:', a maneira de pensar 
g~ral da Nação e trará consequcncias diffcrentes, que po
derão ser pm·igosas~ con:fonnc a capaeidade e a indole do 
Presidente da Republica; 

"'211
• Nã~o sendo a escolha dos n1inist.ros dependente de 

approvação do Senado, n que, aliás, é exigido pela Consti
tuição ela A merica do Norte. a possibilidade das interpella
~:ões levaria o Presidente, zeloso de seu prestigio, a não col
locar ú. frente das repartições n1inisteriaes, por mero patro
nato, indlvith.1os inhahcis~ ponco aptos para o bom desem
pcnh n das arcluas Juncç:.ões do cargo; 

"3u. O receio de que as interpellações se snccodan1 fre
fiUie-ntemcnrc e caprichosamenfe, desviando o l\linistro dos 
trabalhos de sua repartição, con1 o fim de desaeredital-o, des
nloralizal-o e foreal-o a pP-·dir exoneração. dosapparcceria, 
desde que as intei'pellações sô fosse1n admissíveis á requi
sição ele qualquer representante, votada pelo Congresso. Con1 
nsl a lirnil :v:ãn. a rn·0srn<;:fl rio -~\litüstro só seria exigida quando 
se tratasse de rnaterias importantes; 

''·1 11
• Ffr..alrne11Lo, a cxperiencia dos povos eultos. Na Al

lemanha, o Conselho Federal, eujo PrPsidente - o Chan
cellor - 6 funecionario da confiança imn1ediata do Im:ge
rador, tern entrada no Hcichstag para diseutir o dar explica
ç,õos, apesar c1e não poclerêrn seus m.embr.os fazer parte elo 
parlamento. 

''Na Suissa acontece o rnesn1o eorn os rnmnbros elo Con
selho F cd eral . 

"Nos Estados Un1clos ela .Amerjca do Norte a Constituição 
não dú aos n1inisLr·os o direi Lo da palavra 110 Congresso, n1as 
não h a ln i qnr- o pro h il1a, e cada Canmra pôclc convidar qual
quer clellos a assistir ás sessões. si. deseja ·ouyil-o sobre tal 
ou tal questão~ eorno observam Adams c G-unnmgharn na sna 
notavcl obra - A Con fedcraçiío Snissa. 

"Sala das sessões. ·n de fevereiro de 1.891. Ianacio 
Tosta. -· Prrrlc1·ico Borars. 

"Deelaran1os q1.tc yoUín1os poln snbsLi Lntivo do Sr. re
presentante A1np h i l op ll i o, á secçã.o :3fl elo proj c e to ele ·consti
tuição. 

"S ·I R. - Sala das sessões, 9 de fevereiro ele 1891. -
Antonio Oluntho. - Chagas Lobato." 

"Declararnos que votárnos pela crnonda do Sr. Amphilo
phio sobre o Poder .Tud1ciario. 

"Sala das sessões. 0 de :fevereiro de 18flt . ·~ Santos Pi
?;es. _ Custodio rle ~lello. - Paula Argollo. --- Henrique dr.; 
Car1.'alho. - Gm·C'ta Pi.l'es." 

"DPc·1arn qw•, si l'~(iyrs.sP pt·nspnl.f.'. Yohnia rnnlr·a n in-· 
dicação do Sr. Serzcdelln: Em prirnciro Jogar, por julgar ex-
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·travagant.e r. exten1poranra ·a int.erpr·etaç~.o .de 1:llna. dispo
sie.ão· tão recenten1Emte votada e con1 eonllec1dn 1ntuüo .. E1n 
segundo logur~ porque queri~ n1anter o n1eu voto anterwr. 
Sen1 querm· offender aos n1a1s. collegas do Congresso~ dcelaro 
que voLt~i pelas incompatibilidades, afirn de :;egregar os re
presentantes do povo dt~ qualquer dependenc1a do Governo; 

'".:\ subserviencia e corrupção politica ne,ste paiz ton1an1 
taes proporçõe.s, que urgen1 medidas daqnella natureza. -
1\l artfnlt..o P·rodo .Tnrr/or. '' 

Aberta a sessão do dia J L c~ lida e posta en1 di senssão a 
aeta ela sessão antecedente. 

En1 seguida o Sr. Tosta pede a palavra para fa1.er u1na 
pequena reclamação a respeito de duas declarações que teve 
a honra de apresentar :i Mesa, na sessão anterior,. relativa
. rn0n t n a duas qu PSI õPs ilnportantes, agitados neste Congresso, 
~obre a eleição prc·s1 dencial r sobre. o re.gilnen parlan1ent:.=u:. 

Conclue pedindo aO' Sr. Presidente que, visto tere.n1 sa
hido algumas incorrecções na publicação, S. Ex. as n1ande 
Tectific.ar, no dia seguinte, 'com as razões qne particular
n1ente dará, para não· roubar tmnpo ao Congresso, cujos tra-
balhos . devem quanto antes ser concluidos. . 

Não havendo n1ais. quen1 peça a palavra sobre a acta, é 
dada por approvada .· · 

O Sr. Badaró ju.stifica o seguinte 

Reqnet•irnento 

''Requeiro que, pelo Minisi.Rrio do Interior. se ren1etta 
ao Congresso cópia das dnlibcrações tomadas pelos governa
dores dos estados a respeito dos bens ecclesiasticos. outr'ora 
pertencentes aos· jesuítas. -. F. Badaró." · 

E' apoiado e fica adiado, por ter pedido a palavra o 
Sr. João de Siqueira, o seguinte . · · 

Requeí·únento 

"Requeren?os, J.?Or intern1edio . da M~sa dó Congresso, ao 
Governo,, l?rov1de;ncms para obstar as vwlencias de que está 
sendo vwtnna a 1mprensa de, Estado do Rio como ainda hon
tem se deu en1 Macahé. - U1·ba.no 1lfm·condes. - Erico Coe
lho. -- Ji"'1·ança Ca.'i'valho .• - Fa·ôes da Cruz. - Bo:p· ti.'lta d:a~ 
.:.li otta. '' · · · 

E' t~ambem lida, apoiada, fiç.ando adiada, por ter sobre 
ella pecl1do a palaYra o Sr. João ele Siqueira, a seguinte · 

Moção 

'~Considerando que o Governo, isto é, o depositaria da 
força SQS!ial, .vara exercel-.a l~gitin1a1nente, Ró deye appli
cal-~. no sent_1do do bem pubhc.o; 

.. qu~. deste prec~ito se afastou a Dictadura assistindo n·a 
c.onven:çao comn1ere1al resolvida· entre o representante. do 
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Brazil e o elo~ Estados eniclos do Norte, c confirn1ada por cle
r.ret o n. . . . . . dn . . . . do correntP; 

"que r:-;sa eonvenc)âO ou tratado. golpt•a profundan1entr a 
jniciat.iva individual, bem couw rnuit.as das industrias n_as
centes, uma e outras, inc.ontestave.lmente, en1 franco- período 
de desenvolvin1ento en1 nosso paiz; . 

. " quP contra un1 tal desacerto estão a protestar os intf'
resses todos das classes productoras ela Nação; 

"qup os depuf.ado~ e senadores, aqui reunirlos ern As
sen1bléa. ConRtituinLP, não correspond0rian1 ú. confiança pu
blica e 1na l cornprehcnderi an1 os deveres Sll})eriorrs ela func
ção que (lp:;.;ernp0nharn silenciando sobrn ael.o tão inronve
niente P não in1pc(lindn as suas prejuclicialissimas cnnsra
q u enc i a_,s: 

"O Congresso resolve reconnnendar ao chefe. provisorio 
do Governo que faça irn1nediatan1erltc declarar suspenso~ en1 
seus e~feitos o referido tratado~ até que sobre elle decida a 
representação naeional. - Dem,etn·o Ribeú'o. - Erico Coelho. 
- Custodio de Jlello. - .José Sin1.eão. - Antão âe Paria. 
J.fvniz FPei·re. -. Ann'iba.l .Falcão. - Alcinclo Guanabara. ---. 
Ba1'bosa Li1'na." 

'Ora o Sr. Assis Brasil ·que justifiea, larg·arnente, nn1a 
n1oção ass.ignada por elle e outros representantes. 

E~ lida~ .apoiada e fica adiada, por ter pedido a palavra 
o Sr .. João de Siqueira, a seguinte 

'.Moção 

"O CongrPsso Nacional conta que o Govrrno .:provisorio 
não as~ig;nará tratado algun1 internacional, smn a elan~ula da 
referenda do Poder Le~islativo, e, quanto ao recente con
venio eom os Estados Unidos da An1erica, si não contiver 
tal clausula, espera que o Governo providenciará no sentido 
de ser adn1ittida e de não ter execução o. dito convenio antes 
de pronuneiar-se a respeito o Congresso ordinario. 

"Sala das sessões, 9 de fevereiro de 1891. - Ass1:s Bí•asü . 
.Julio P·rota. - Borges de .Medeiros. - Thom.az Flores. -

.:.'Wenna Barreto. - Pe?'ei.ra da Costa. - .Julio de Castilhos. -. 
C., Pa.letta.. - Gonçoives Ram .. os. - Alcides L{ma. - Cas..J. 
·siano do 1.Yasrinwn I o . - L . ~l'ii.T.ler·. - A b1·.eu. - : T(t.vw·:.er,: 
BaJ;toõ. -- F. Sch:tnidt. - A. Stockler. -· F. Viottf. - Du
tra tficacio. - .Fe1'1''eira. Pú·es. - L.eonel Fillto. - Pacifico: 
1Ya.scaí'enho.s. - Urbano Ma.1·cnndes. - Rarnú·o Ba1•cellos. -
Baptista da. Motta. - Aristides 'ffla.ia. - Pinheiro 'A1a.chado. -
Hornci'O Baptista. - Fe1•nando Abb_ott . . - Ernesto Alves." 

O Sr. Erico Coelho requer que as n1oções apresentadas 
pelos dignos representantes do Rio Grande do Sul Dernetrio 
Ribeiro e Assis Brasil sejarn dadas para a discussão na pri
n1eira part.e rla orden1 do dia da proxima RPRsão, visto con
t.erern n1at e ria identic.a. 

O Cnngeesso, sendo eonsultado, concede a urgencia pe
dida. 

Passando-se á ordern do dia1 continú.a a votação das 
ernendas ao projecto de Constituição. 
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O Sr. Quintino l3ocayuva justifica a seg11inte · 

Indicação 

~·rndico que, além das emendas ·de que trata.')~~ a:rtigo do 
Reginlento, sej an1 postos, tarnbem, a votos, en1 ,) d1scussão, 
os artigos do· projecto a que essas emendas se referern. 
Qu1~ntfno Bocayuva." . . . _ . . . 

ü Sr. Presidente r.hz que esta 1nchcaç:an 1111portn numa, 
reforn1a do Regin1ento. E accrescenta: 

Pela di.sposicão elo art. 58, § zo. do Regimento, na 3a dis
cussão são consideradas unicamente as emendas approvadas 
ein 2a discu:.;são. Essas emendas, ou são approvadas, ou re
jeitadas nessa 3a discussão, sen1 sub-emendas. 

Quanto ás incoherencias e contradicções que, porven
tura,· se note1n entre as diversas disposições da Constituição, 
na redacção final, o art. 64 do Regimento auctoriza a Corn
rnissão de Redacção a indicai-as, submettendo-as ao Con
gresso, que, neste caso, mediante discussão, poderá c-orrigir 
as incoherencias qne se notem no projecto. 

A' vista das judiciosas observações do Sr. Presidente, 
o Sr. Quintino Bocayuva pede que se consulte ao Congressó. 
si consente na retirada da sua indicação. 

_Consultado, o Congresso consente n·-- retirada da · indi-
r.~,..ao 
' .... U:X' . • 

Continúa a votação das emendas. 
Vêm á l\iesa as seguintes 

DeclaractJes de voto 

'"Declaramos que votá1nos pela suppressão do n. 4 do 
~ 1 o do art. 69, negando ao.s religiosos os direitos politicas, 
~or encerrar- grande attentado á liberdade espiritual." 

'"Sala das sessões_. 1. t de fevereiro de 1891. - Borges de 
},fedeiros. - Fernando Abbott. - Assis Brasil. - Cassiano' 
dQ lVascimento. -- Julio ele Castilhos.·- Julio Fróta. - Tho
'lnaz F'lores. - ltlcnna Bm·reto. - llome1·o Ba}Jtista. - Abreu,. 
- Alcides Lima. - Ra·rniro Barcellos. - -Victori.no Jfon
tei'l·o/' ' 

'"Deciaro que votei para que fosse supprimido o n. 4 
do §· 1 o do art. 69 do proj1eeto de Constituição, porque en
tendo que todos os religiosos devem exercer o direito de 
voto, mesmo _os cidadãos mep.digos e analphabet.os; pelo que 
tambern vo_te1 pela. suppressao dos ns. 1 e 2 dos referidos 
paragraphQs e art. 69. 

"Sala das sessões, 1.1 de fevereiro de 1891. - F1~ancisco 
Amm~al." 

'"Decla~"amos haver votado pelas emendas que estahelc
eem a un1da.de da magistratura em todos os estados da União.,, 

. ··s~~a das sess~es~ .11 ele fe:ver~iro ·de 1891. - Ba.r'lio rle 
Vtll~. l tçosa. --. .F'1nrnno da Sth:eu·tt. - Pcrli·o Ame1·ico. _ 
Barao de S. JJ W'cos. - Amorim Garcia. - A. Milton. - Gil 

• I 
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Goulor·t. -~ A.Uwude .l'Uniur. - Jionteit·o de Bm··r·os. - Do-
7-n'inuos Vicente.- R. Gnim.a1·iíes. - Esp·irüo Santo.-- Tosto. 
- .7. Bernardino." 

""DeclaranlOS t.el' votado pela e1l1enda do Sr. Dr. Milton 
ao § 2° elo at'L 71 do projecto de Constituição, ern que n1andou 
respeitar os dir·eitos adquirid.os. - Franc·isco A.rgoUo. -
Bspirito Santo. - Rosa Junior. '' 

'"Declaro que vaLei pela emenda suppressiva do § 4° do 
art. 69, e, ben1 assim, pela en1enda do Sr. A. Azeredo reco
nhecendo o dir'rito do yoto aos alumnos das escolas supe~ 
ri ores." 

';En1 11 ele fevereiro ele 1891. -· J. de Se1·pa." 

'·Dnclaranws que votarnos a favor da en1cnda do Sr. Mil
ton que n1andava respeitar a proprierladc dos cemitcrios 
rtc.tualmen1e cxisl.cnLes. consll'uidos por quaesquer h·manda
c.le.3 ou associações religiosas." 

';Em 11 ele fevereiro de 189'1. - lgnado Tosta.- Santos 
Pereira." 

"Declaran1os I.Ar volado contra as emendas do Sr. repre
sentante Epitacio Pessôa aos §§ 4° e 5° do art. 68, porque 
ella~ importam a annu1lação ele uma conquista liberal - a 
naturaliza<;:ão taciLa - obtida a!ravés de uma propaganda 
altamente conveniente aos interesses nacionaes. 

"Elias :iJnporLan1 a destruição de un1a das mais gloriosas 
. e Uberaes reforn1as instituídas após .o advento da Republica; 

difficultam 0 povoamento elo solo nacional e tornan1 extran
geiros eidadfa.os quA já são, por lei, brazileiros e como taes 
votaram na c·lc ição que ·con1poz o Congresso. 

"Sala rlas sessões. '1 J rle fevereiro de -1891. - Lauro 
~Iülle1·. - Este1)es Jun:im'. - Lacerda, Coutinho. - F. Sch
rrdât .-- Crrr·los Ca.Tnpos. - R. de Cam,pos. - Glicerio. -
A. Ellis. -- Pau.Uno Cm·los. - Do1ninuos de .Moraes. - .Rubiiío 
.Tnnio·r. - Rodriaues Alvf!,{;. - Jlnrsa. - Garcia. -.Costa 
.Tu.nior. -- Lu'i:, Delfino. - Jfnta.Ps Bart·os. - A. 1foreira da 
Sil'va." 

Deelaro que vo! e i pelas en1endas que rnantinham á 
l)nião o clominjo sobrr as 1Prras devolutas. 

''Sala clns sessões, 1.1 de fevm:ciro do 1891. -. .José 
Hygino." · 

"Declaro que votei contra a oinenda que confere aos es
tudantes das escolas supericn·c's, n1rdores ele JS annos, o di
reito de vo~o. 

Sala rias sessões, 11. ele fevereiro de 1891. - .J osf~ 
H1Jginn." 

"Declaramos que votámos 'pela suppressão cta disposi ç_ão 
que se contém no ar I. 69~ § t 0

, n. 1.~:, a qual exelüe do dire1fo 
rlr.. voto os me.mbros de ordr:ms reUgiosas. · · 

·'Sala das sessões, 11 ele fevereiro de 1891. - .4 Tn1Jhiln
JJhio. - Santos Pereira. - R. CaYneü·o. - Custodio de Jfello. 
- Almeicla Pei'luunbuco. - JmuJ Simeão. - GU Goúlart. 
~lfonteiro de Bar·rns. - flnminqos VicentP. - Paulo Gu.i1na-
rã'es. -- P1•isco Paraiso. - Almino Alves Af{onso. - Tlw-
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rnaz Coel.ho .. - Palelta. - l(Jnacio Tosf,a. - Banío de Villa 
V·içosa. -- A. 111-iU.on. - Ii!'i(/'lf.e{, Ca . .-;t}·o." 

"Dt>elaramo~ qtH', si esli\'Pssrmos J1rcs0nt~·s~ quan·d~ foi 
-votada a secção 3ll do ·projectu de Constit_Ul<,:cH~, lerlamos 
-votado a favor do substitutiYo dos Srs .. Amplnlophw e outros .. 

"Sala das sessões, 11 de fevereiro de 189L- .Toaquün âa 
Ci'ttz. - F. Sodré. - P,risco Par·a·iso." 

"Declararnos (fUC votán1os contra a r1nrnrla qur fez os 
nülitares perdessen1 as conrlccoraçõ(•s ganhas corn os ~acri
ficios proprios ú profissão nYilitar. 

"Sala das sessões, 1.'1 dr fesrreiro rlc 1891. - Goronel 
Pií'PS Prn·i'fi'l.'rt. --- .l. Het.urniJa." 

Ahr.rta a sessão do dia 12, (• lirla. posta en1 cliscussfio e, 
sr.m debate anprovada a acta da sesst'w antecedente. 
· Na 1a par.;te da orden1 do dia entrarn en1 discussão as 
n1oções apt·esentaclas pelos Srs. Assis Brasil e outros, e De
n1etrio Ribeiro, relativamente ao comm.ereio entre o Brasil e 
os Estados Un1dos da America do ~orte. 

Ora o Sr. Seabra. 
O Rr .. Nilo P~ç.anhá rleclara ao Sr. Presidente quo va1 

o CongrPsso no Rentido rlA votar uma sessão sr.cret.a, nos dous 
dias de interstic.io fla discussão do pro;ieéto de Constituiçfw, 
afin1 de resolver-se a proposito do contracto, que n8o é tra
tado, e que é uma simples convenção aduaneira~ que não foi 
assignada pelo Sr. Mini·stro dos Negocias Exteriores, e sim 
pelo Sr. l\'lin i stro da Fazenda. 

O Sr. Presidente -chan1a a al.tPnt;:ão do Sr. Nilo Prçanha 
para o art. 40 do Regimento, quf' diz: 

(•o reprc·sentante que .pedir sessão secreta deve dirigir ao 
President·J .proposta assignada por -elle c por mais sete repre
sentantes, á vista da qual o Presidente, consultado o Congregso 
e depois de dnliberação affirmativa rleste, · declarará que a 
sessão. secreta terá log·ar. no dia util seguinte, segundo lhe 
l:ouver sido pedido pelos proponentes, cujos non1es ficarão 
secretos. 

O Sr. ~ilo Peçanha declara ao Presidente que vai rt:u11et-
ter á Mesa a proposta. · · 

O ·sr. Pr~sidente dá. a palavra pela orde1n ao Si'. Amaro 
Cavalcanti, mnquanto o Sr. Nilo Peç.anha prepara a sua pro.:. 
posta. 

. O Sr. Amaro CavalcaÍüi propõe que a di:3cussão fique , 
arhada para quando o Congresso Constituinte julgar n1ais ~ 
opport.uno. ·· 

:pepo_is de algun1as observa~ões do Sr . .JosfS Avelino o 
Sr. Prr.s1denl r subln(~t.te· á vo t.a(:í'í.o do ·CongPesso o · 'l'rque'ri _ 
mcnto do Sr. A_l,l1ar·~~ Cavalcanti, de ])l'~eferPncia ao do Sr. Nilo 
P0eanha, que t1cara prejudicado si o pPim~iro f'or a11pro-vado. ·· 

Posto a votos o requerimento, tnanifestam-se a favor 82 
e contra 82 .. 

O Sr. Presidente declara que está empatada a votação, e 
quc- continúa a discussão. 
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Orarn os ~l'~ •• \ris lltks LulJu t' ~\ssi::. Brasil. 
O Sr .. los(· ;\..velinu limila-:-i~> a pPrlit· quP. Sl' lhe conceda 

~.l:?. la pari C Lla Ul'll Clll du di a segui TlLl~ 1 j:!_. lJO t'tt vara que flOSSa 

entrat· neste dt~bale. 
Pronuneiando-se algurua::; vozes pant qw•. o nol)l'e repre-

sentante (1 faea _já. o Sr.- J o só Avel i nu requet· tH'Ol'Ogaf;,ão da 
hora pur :30 m1nulus. 

Rendo eonsultado, o Uongt·e~:::o não eoncede a prorog·a,;,ão 
pcc1jda. 

O ~r .. Jus'í Avelino requer ut·geneia pal'a que a rnatet'ia 
contintH~. a1nanhu, na 1 n parte da m·dem do dia. 

U. '6r. Tulenl in() di'' Carvalllu faz algTI mas obs,~rva~.:õe~. ús 
quaes _responde o St·. Presidente, declarando que lhe parece 
que m:1.o procedo o qu c allega o nobre l'epresentante: o Con
gresso pôde nflo conct-~der l)ara hojr~ e eoncedcr para arnanhã 
~Cl' tratada U quc~tfto na 1 a parle da Ol.'d81D do dia. 

:E' uma questão ele orde1n elos trabalhos, que o Cong-resso 
resolverá. 

Posto a vulu~. o l'equcl'in1enlo é approvado., 
O Sr. Presidente diz que a ordem do dia da sessão de 

atnanhã será iJJYCftlda: a_ ill parte eunstal'á da -votacão das 
ernendas ao prujeclt1 da Constituição e a 2a .discussão das 
n1ocões dos Hr:-s. Demetrio Ribeiro e Assis Brasil, relativas ao 
t.ra tacto do conlinercio cmn os Estados Unidos da A1nerica do 
Norte. 

, Pa~sando-~t\ ú 2a partl~ da nrd1:~Dl do dia, eontinúa a vo-
tat;ão das e1nenclas ao projecto do Constituição. 

V ên1 á Mesa as seguinte:; 

"l)eclaro que votei pela adop<,:ão das t>tnenclas que c~nee
diam direito de voto aos estudantes das esüülas superwres. 
inclusive as militares, c pela·s emendas suppressivas do § 1 o 

do art. 70, na parte en1 que suspendo direitos de cidadão por 
incapaeidade phy:o;ica ou nlOl'al. . ... .. 

;'Declaro outrosirn, que vote1 pela manuLenc;ao dos §§ 2
9 

e 4o· elO' arL ~/1 c contra· todas as disposições restrictivas da li
berdade espiritual e ela responsabilidade individual. 

''Sala das sessôes. 12 de f~Jvereü·o dê 1~9 L - Hella,'i·.mino 
Cm·neü·o.,, · 

"Declaro que ma i:; uum vez vol e i eontt'a a v ena de nwrte 
no Exercito e na ..:\l'lnada, n1e:;ino eu1 ten1po de guerra. - Co
ronel Pires Perrei.ra.~, 

Aberta ~1 sessão elo dia 10. ô lida, po:.;ta Pl\1 di~tmssão c, 
::;etn debate, approvada a acta da se~são anteeed1HÜP. 

O Sr. 1 o Seerctario procede tt leitura du seg·uinle 

E;tpediente 

Offici o do M.in isterio dos ~ egocios do I~1terior, ~e _11 do 
corrente, declarando que na n1esn1a data fo1 t~ansm1ttida; ao 
dB .Justif~a. cópia da, resolução do Congresso ~acwnal rel~tlva
nrente ao attentact'o .da Tribuna. -. Fica o CongTeSSO intmrado. 



O Sr. Antão de Faria comn1unica ao Congresso que re~~
beu de S. Leopoldo~ que, por assirn dize_r,. é. o. c~ntro da reg1ao 
colonial, un1 telegrarnrna de applauso 3: lUlClah_va que to;nou 
sobre o convenio ou tratado cornmcreutl realizado m~ti e o 
Governo do Brasil e. o dos Estados Unidos da Arnerwa do 
Nor·te, e, posteriormente, outros telegrtnr1nms da 1~raça do 
corrnnercio da Capital vierarn refor<:.ar a rechunaçao eons-
tant8 do prirneiro. . . 

Os seus illustres con:1pruvrncranos general Osorio e 
Dr. Den1et.rio Ribeiro l'Cceberarn, como eH e orador Lelegranl
mas nos n1esn1os terrnos. 

A praf;a do eon1111ercio de Porto Alegre dirige-se _aq Con-
gresso e; por inLel'lnodio do orador, tan1ben1 ::c dn'Ige ao 
.Governo. 

Ern seguida lê os telegran1mas a que se referiu. 
O Sr. Baptista Machàdo trata de un1 decreto do Governo. 

que passa a ler, para que o Congresso fique perfeitamente 
habilitado a julgar dos actos do Governo. 

Tabellr.t elas contine·ncias, wuardas de honta e sa~vas qtte sé 
devern observar no Exercito 

De dia ou de noite 

''Ao ,Sanlisshno Sacra:1nento~ mn -procissão, Sagrado Via
tico, Reliquia do Santo Lenho, irnagens de Jesus Christo e da 
Virgem Maria, em procissão de culto catholico. 

"§ 1. 0 As guardas e· as tropas deverão abrir fileiras, per
filar as armas, tirar as barretinas~ pôr os joelhos em terra, 
abatendo-se as bandeiras horizontalmente, e as musicas, cor
netas e tambores baterão a marcha. 
. "Aos symbolos de correspondente significação de culto 
religioso seguido por povos civiliz-ados.: 

"2.0 As guardas e as tropas deverão abrir fileiras, per
filar as armas, tirar barretinas, e as musicas .. cornetas e tam
bores baterão a n1archa. 

"A' s imagens dos .santos e aos terços ou communidades 
religiosas do enlto catholico. quando passarem precedidas da 
cruz alçada: · 

:3. o Tirar barre tinas, continencias de espada e n1archa 
batida; as armas ficarão no braço. 
. "A'.s procissões de qualquer culto seguido· por povo ci-
vilizado, quando precedidas de syrobolos correspondentes. 

§ 4.0 Quando as procissões passarem por qualquer guarda, 
o ~om.ma~dant~ d~stacará uma parte da sua força, da qual lhe 
~~Ja _possivel dispor, pa~a as ac01npanhar; mas, si a procissão 
J::t vrer acomp3:nhada! nao deverá então destacar força al&uma 
lP?-r~ aquellc fln1. Sl pas~ar o Sagrado Viatico, não CD1 °pro
ClS~.ao~ ou a Santa Uncçao, os mandará acompanhar até ao 
primeiro posto militar, por uma força menor." 

. O Sr. Barbosa Lima justifica e manda á. Mesa um reque-
rlmento7 que é lido, apoiado e approvado sem debate.. . . 

·-'-...:!.': 
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Requerimento 

''Requeiro que sejam pedidas ao Governo as seguintes 
informações: 

"1.0 Qual o nun1ero de operar i os erYlpregados na.s repar
t;ções e officinas rnantidas pela Republica ? 

•• :2 ." Quacs a~ djslinc<;ues ~reaclas v elos reg;ularnentos ~311-
t.re esses operar i os e os chatYlaclos ernpregados elo quadro ? 

" S. H. - JJw·úo~a L iuw. '' 

Annunciando o Sr. Presidente que esLava da.da a hora do 
expediente, o Sr. Lauro l\1ülle.r requer prorogaçã.o da hora por 
cinco minutos. 

Con~lll t adu, u f :ungTüS:-:iU avv.t·uva o rcquerirnento. 

En1 seguida o mesrno Sr. representante justifica e IYlanda.á 
:Mesa a segu1nto 

Indicação 

"lndico que a :Mesa do Congresso seja auctorizada a 
modificar o art. 58 e seus paragraphos, no sentido de po
derenr se.l' accei tas ernendas ern 3a discussão, restrictivas ou 
arnpliativas das approvadas ern za discussão do projecto e 
contidas nas disposições transitarias, sem que por isso 
haja 4a discussão. 

"Sala das sessões, 13 de fevereiro de 1891. - Laura 
~llüller." 

E~ apoiada. 
O Sr. Presidente diz que, na fórrna do Regimento, en

t ral'i:'t en1 discu~são quando algun1 Sr. representante reque
.rel' e for coneedida urgencia para entrar na 1. a parte da 
orden1 do dia. 

O Sr. Lauro Müller requer urgeneia para que a indi
cação seja discutida amanhã. 

Consultado~ o Congresso não concede a urgencia. 

Na 1 ~ parte da. ordem do dia continúa a votação das 
emendas ao projecto de Constituição., 

A votação fica adiada, pela hora. 

~Passando-se tt za parte da orden1 do dia: continúa a 
discussão das n1oções apresentadas. 

·. Ora o Sr~ .Jos·é Avelino, que apresenta a seguinte 

1l1 oção 

~·o Concrresso rceommenda ao Governo a convenien-
r, . ·-cia elo trazer ao seu conhecin1erlto, na sua prox1ma reun1ao 

ordinaria. a correspondencía c documentos relativos ao êon
Yenio aduarwiro eelebra.do con1 a Republica dos Estados 
Tinidos da Arneriea do Norte, afirn de que em devido tempo 
·sejam apreciadas e estudadas as vantagens do dito con
venio. ,, 
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e· Vêm á I\Iesa a~ ::icg·uintes 

Declarações de voto 

uYotán1os pelas emendas do? Srs. Stokler, Vin:1a:~., e 
cutros. propondo que os operarw..; ernpregados no sen· IÇO 
d~ nnião ou dos estados g·oze1n de toda~ as vantagens con
fericlas aos ernpregados publicos. 

Sala da~ St'Ssões. 13 ele fevereiro de '1891.-Serzedello. 
Paes df! Ccu··vaLhu~ - Antoniu Buena. - :Matta Bacellcn".·l 
Cantao. · -- T'lina, Ribeiro.~, 

"Declaran1os que votámos eonl1·a a e1nenda Llo Sl'. Ge
nm'al Senador pelo Estado .do · Rio_ Grande do .. St~l, Julio 
Frota. estabelecendo. para precnchunento das fileiras do 
".Exercito, o voluntal'iado sen1 p1~endo, de pre_ferencia ·ao. ~o~·
teio, por julgai-o de nenhun1 resultado pratico, eontrano a!5 
boas l'Cgl'a.s de urga:nizac~.õe~ Hliltare~, peri•gosu ú propria eonl-
posicão do Exercito, e por ter tido u in(·,onveni~n!ct·.~ de ~ubstj
tu.ir a ultima parte do arUgo, em que era prol11b1da a rsençao 
pecuniaria. 

"Sala das sessões, 13 de fevereiro de 1891. ·~ G. Be:.ouro . 
. - jJJ, Valladáo. - Panla AJ·golo. - Barbosa Lirna. - Esp'Í'rito 
Santo. - Ivo âo Prado. -. Joaquirn ela Crttz. - Athayde .Tn
n'i.or. - Se1·zeâcllo Cor"t'êa. - .José Bevilaqua. - Cunha J'u
n:ior. - Caetano de Albuquerque. - F. Schuddt. - Be-
zer-ra.,, · ·· 

"Declaro que votei contra a ta parte da emenda do Sr. Re
tun1ha, substitutiva do art. 86, porque faz depender a con1po
sição do Exercito do fornecin1ento de conting·entes. pelos esta
do~. o que, alén1 de -attentatorio dos clireitol3 da União, desde 
qn~e o Exercito é uma instituição puran1ente nacional~ póde 
acarretar sérias difficuldades á forrnac.:,ão do 1nesrno Exercito. 

"Sala das sessões, 13 de fevereiro de 1891. - Mei1·a de 
Vasconcellos. ') 

. ''Declaro que votei contra a emenda do Sr. Virg·ilio Da
n1asio, que distingue as disposições da Constituição cn1 con
sl'itucionaes e não constituc'ionaes, para o effeito de serem 
estas alteradas, ou reformadas _pelos tra1nite::; ordinarios. 

"Sala da~ 3essões, 13 tle fevereiro de 1891. - ~leiNt de 
V asconcellos. ~.· 

. « Dec_laro ter vota~ o en1 favor das emendas .cios Srs. · Sto-
ck ler e V1nhaes, conferindo ·~os operarios em serviço da União 
e dos esta~os os ·mesmos direitos de que goza1n os· empre
gad'Os publwos . » 

.<4 Tam.~em yotei, porén1 .contra, as e1nendas tendendo · a 
abohr as H3enç.?es pessoa~ e pecuniaria,_ contra a primeira 
part~ . da do Sr • Frota, tirando o pren110 ao voluntario do 
~xer cito e Ar~ada, e a favor da dos Srs. Gil Goulart e 1\II·. 
o e Bar~os ao ~ 6o do art. 1 o das Disposições transitarias. 

Sala das sessões, 13. de fevereiro. de 1891. - Uc'}~ôa Ro
dd.gues .» 



« Uce1anuttus ü•t· vol.aclu a rav<JJ' da <•nwnda du ~~·. :-1Lt~
ck1<·r·, <~-- c•n1 sPg;uida, pda tl11 ~r. Vinlti:tt'~. ~"Xiingnind'' a'i 
c!i!-i1irw<.:iJPs <'11ll.'<' jut'lll.!-i<'iru:-; ~' ''111pr·,·gaL~·u:-; dt~ quadJ'fl. 

~ala da:-; ~us:-;õ<·-~. 1:3 d1: fpy,~r.·,~ir·u dt• 11'-:D t. - 1-Ju!'IJosll. 
J .. i tna. -- Chauus LI.JIJu.to. - F'1·anr·a Cw·vullw. -- .I ust.J 1\ 11.

!fUSiu Vi·nhúcs.- Ce:.u.r Zmna. -· Ann·ibat. Pulcllo.- .lo.~·(; 
Simeüo. -- .A..lnwü.ta Pe1·nau1.lnu:o. -Judo Ped:t·u. - Custodio 
l~e Jlel.l.o. - Santos. Pereií·a. - Lopes T1·ovilo. - A·,·istidr:s 
J.ll(da. - Leonel, F'ilho. - J. Avel,la·,·. - PerJ·eú·(t Pires.-
Dr. F'n1'(J'I.dni '\Ve·J•-rwck. - Thonw:, Dcl{Lno. - Se1·zedeUu 
Cm•:J•f]a. - Bel{ort VieiJ·a.. - Ctcnha ho1ÚJ'J'. -- Casi-nâ-ru 
Jnnior. -Caetano l.lc A.lbUl]UCf'([Ue. - .lnlio (/e Castilhos. -
(;assiar1-o do Nwsci:Jnenlo. - AZ.cides Lima. - Thumaz Flure;-; .. 
-Saldanha J..lla·J•inlw. - 1Yilo Pecanha. - L. BulhDes. -
J.'. PeL.coto. -.A . /tzer·Pdo. - J OU.fJiâ·m lllurtirthu.- Ra1JtllUndu 
Bandei'l'a. - Antdo de .b'al"ia. -- A. Stockle1·. - 'licto·J·i·no 
~lfonteiro. - Leite ()-iliC'i.ea. - Dntru Sicacio"' - Frúcs da 
Ct·u:. .: -- c:. Pol.eUa. >> 

<< N ús. aba b.::u-as~ignuuu::-1. d•~el aratltus qu < • vt d_atuu;-; para 
que não f't)s:-;c\ eonsid<'J'ada. JH't~.i udieada a t-'nH·nda -c! o ~1·. Dr. Gil 
Goulcn·•t au al'l.. 'iü do vru,iu<\fu enn~f ittwiunaL vL~to eom·n en
ft:•.ndernos qu1~ a ineonlpatibiUdacln ab:-;uluta untt·<~ as fun0ções 
<~:o:-~ tn~:-; :pucl<~rc~:-; attende n1elhor á:-; aspira(~.Õt\S gnrans do :pcn
sanH~nt' 1 republieano, c<nn: a vantagmn suprema da bôa marcha 
c da regulari<J~dc <'Jn to elos os ramos de- administração. 

Sala das snssões, 1.3 de fevereiro de 1891.. - Sa-m.paio 
Per·raz. - Jul-io (lc CastUiws. - Banl:iro Ba1·ceUos. - Pi
u./rdro Jladharlu. - '\/ir;t-orino ;}/o·n.tciro .- Go1u·alvc.~o,· Ranws. 
---:"A n.'t.oniu Ol:tnt.tlw. - A'r"istülcs Mu:ia. - 1~co':nel Filho. ~ 
.i. Arellar. - C. Paldta. - /"a-i:N1.u. - J)'u.f;·t·a 1Yir:w~ÜJ. -
.trislüles I .. uiJu. - Tho·m.r1: ./)~;~lfinJJ. - R. Osorio. - Lopes 
T-l'u·cü.u. - Thumaz. Flores. - (!ezar Zam.a. - Ju.'i(: Shneão. 
-- Ba1Jf'isla du. M uttu.. - F'rcíes llu. Cru-z. - A l.Gi·nd() Gna·á.o.
hura·. - .1 .. A'U{J'If.stu Viuluu~s. -· Cassiu.'t/(J do Nasr:iuwntu. ·~ 
F'r•rnautlo .A.bfJuU. - Ru·t·ues J.fedcirus. - Houu~·,·u Baptistu.. » 

« J)eelara!ll<lS qU~' YuLamu~ etlntea a .~.~rnenlla sumn·p::;:-;i.va 
l~U .m·t. ~fi, qw~ dt~.tt'T.'Jllina-va.a aboli(~-ft.o .das lob.'das. 

~~ala d.a~ ~css0Ps. 1:::~ ·de Jeverl' i r.··n de HHJ t. --ll.lianocl Ba.- · 
1·ata. - 1llutta Bacr:Uw·. - Nina lHIJch·o. - La:n1·o SodY'(~. -
Casün·i'l'o Jnnün~. - Pedi'U Chernwnt. - Sr:1·zelldlo CmTêa, 
·.por prnfnri r· q un fie.as~c n art. Hü, eorn a PUJ~'JH1a que n1an
-llava rPspcitar: os rlir·1•itos ad·quiridü:-;. por e<•rf.a:-; i n::;tituit.Õ<!~. 
-R. o~otio. j, ietn. - .\ nton.iu Bu,enu • . idPm. - Canti'io. --
t!assiano du ~Yascl~'llwHfu.- Victm·inu .Monll'iro.·-.F. Baclarô. 
---EspirUo Sa·ntu.--Bapti:sla da MuUa.--Pacs de Carvalho.>> 

Aberta a se~sãn do dia J.'t. ,·~ lida, 11usta f'nt diseussã.n e. 
sent debate:•! appruvada a Ul'fa da ses:-:;H.< 1 antP.t·.nrlPtü.e. 

O Rr. Ju ·SeerC'tarill l)l'fll'·<·de :'i leitunt Llu seguint(~ 

8J:·}Jediente 

Officio dll :Pa::;t-or da EsTeja EYangclica Brazileira_l en
viando a seguinte 

Rep1·esentação 
«Ao Congresso: 
Como cidadão brazileiro. e cuja vida tcn1 sido~ at.e hoje, 
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e continuará a ser, de un1 con1bate firn1e a favo~ ~a libm:
Jadc o das a-aranLias indivicluacs e soliiaes, pernutbr-rne-ms 
que cllan1e ~ . vossa illustruda o pêi.trioLica atLe~1ção para o 
art. 71, s 3°, da Constituição, cuja redaoçilo prcc1sa torn?-r:-so 
n~ais cla1·a, para que seja ünpossivel toda e qualquer n1a lll-

terpr81tação tutura. . , . . . . 
No ton1po da 11onarcl11a, urn senaaor, confundindo og1·eJa 

con1 il'n1andade, e rnal interpretando leis ben1 claras, apesa.~· 
de ser legista, accusou-me perante o .senado,. s~rn que ~e~ 
u1na voz se erguesse en1 defesa da le1, do d1re1to ul'~raJaao 
e da jus Liça torturada,. d~ ser eu pastor·. d~ un1a ~greJ a sen1 
que préviamente constltu1sse un1a as~oc1açao 1nunfc~a de es
té\itubos approvados pelo Governo, e sou pena de. pnsao, n1ulLa 
o fechamento da egreja, que, aliás, estava garant1cla pela velha 
Constituição; e estando eu, alén1 disso, recor:hecido P.el.o Gq · 
verno il11perial, pelo registro egualmente feito no M1n1sLeno 
do llnperio. 

A esdruxula her1neneutica de un1 senador. advogado 
deu-n1e urn · anno e tanto de horrível, atroz e iníqua perse
guição, que percorreu todos os seus trmnites, desde a policia 
subalterna até o Conselho de Estado, succun1bindo, finalmente, 
á força da verdade levada á evidencia. 

A Republica deve offere'cer perfeita garantia em tudo, e, 
por isso mesmo, torna-se indispensavel não só a c'Onfecção de 
bôas leis, mas, tambem, que sejam redigidas de modo a não 
deixar rnarg·en1 a hermeneuticas obtusas, capciosas ou apai-
xonadas. . .· .. ' : .,,.,.,,;;~;::...i 

Peço venia para transcrever o artigo c·omo se acha for
mulado, e, em seguida, apresentar-vos como penso dever ser 
redigido para . traduzir fielmente o vosso pensamento. Não 
discuto. · 

Art. 71 ~ § 3° da Constituição: «Todos os indivíduos e 
confissões religiosas podem exerce1' publica e l·ivr·emente o sett 
culto, associando-se _para esse fún, e adquirindo bens, obser
vados os limites postos pelas leis de mão-morta e guardadas as 
leis criminaes .» Eu supprüniria as palavras: observados, etc. 

O gryp h o é meu. A redacção deve ser: Todos os indivi
quos e confissões religiosas poden1. exercer publica e livre
n:_lente o seu culto; reunir-se, associando-se· ou não, para esse 
fim; e adquirir bens, observado"s os lin1ites postos pelas leis 
de mão-rnorta e guardadas as leis criminaes. · 

Saude e fraternidade . 
. . Capital r:ederal, aos 12 de fe_vereiro de 1891.- D1·. :Nliguel 

Vtevra Fer-reu·a, pastor· da EgreJa Evangelica Brazileira .» . 
. O Sr. Ja.cob .da Paixão trata extensamente dos factos 
lllegaes e arb1trarws c-on1mettidos no Estado de Minas a pro- · 
posit_o da eleicão realizada,· e conclue remettendo á Mesa a 
seguinte 

Declaração 

«Nós, abaíxo:-assignados, declaran1os ter votado contra a 
emenda suppre,ssiva do art. 2° das Disposições provisorias, 
por ent_:ndern~os ·que as eleições P...,ara a organização dos es;... 
tados. l1i:~O ___ dev1an1 effectuar-se senao. depois do approvada a 
Co~sbtuH~.ao Federal e g:uando o pa1z tivesse já entrado. no 
regnnen legal, sendo Irregulares as feitas anteriormente 
á.qnolla approvação e realizadas no intui·to de falsear a von-



-35-

tade popular, como aconteceu mn l\Iinas, en1 que a COln
lJJ:essüo e a fraude fontnl a tnola pnxlorninante, ape:sa1· d(L 
absLenç:.Cw, quasi uu1 ltla:::;.-:;a, do::; n~puLdújanos sincel'os. 

So.la das St!::i::iÜt.ki, ern :1!1 de feve1·eil'o de 1891. -A1·istides 
1llaia. --- l)aletía. - .I. Avellar. -J->ai:r;üo .·-P. Badaró. -
Gonçalves Ra1nu~. ·- A. UL'Uiúlw. - Ferreira Pi·J'C:i. - A. 
:i lo c ft:le J'. - L c oncl PU h o. -- J . P c lú.:i u . ·----A nw l"ico Lobo . ---
Chaga~ Lobato.>> 

Passando ú ia parte ela ordern do dia, continúa a votação 
das ernenc!as au projecto ele Conslirluiçfw, na 2a discussão. 

O ::)r. Presidente declara que esLú tGrminacla a yotaçãu 
uas cnwnda.:::; ao p1·oj e c to de Constitu içüo \O Lado em 2" Ul~
cussão. 

1\ a fórrna . do Hegür1ento, as on1endas approvadas ern 
2u. discussào sofi'ren1 urna Lerceil'a. ~sLão dada:s as providen
c ias, atnn de que os brs. n1ernbros do Gongresso rece.oarn 
an1anllã, con1 o lJiar'iu Olf'iciat, urn novo ünp1·e:Ssü, ona.e vem 
o projecto ue ConsLituiçào, segundo o vencido, tend-o á margen1 
as ernencias approvadas. Gontiegu1nLen1ente, na ~egunaa-lell'~t, 
será iniciada a 3" discussão. 

Na 2:1 parte da orden1 do dia continúa a discussão da'3 
moções dos t:;rs. .A,ssis .Brasil e Denwtrio Ribeiro, ·sobre o 
tra1aclo con1 os Estados Unidos da A.1ner10a do Norte. 

Oran1 os Brs. ;:;arnpaio Ferraz, Henrique de Carvalho e 
Lapér·, que lê un1 resun1o da exportação, de cai' é nos ultimos 
25 annos, de 1 de janeir-o a 31 de dezembro, do pürto do H. i o 
de Janeiro, e sobre a exportação do c até de Santos, em sacca;:, 
de 60 kilogrammas. 

V ên1 a Mesa as seguintes 

Declm•ações de voto 

«Declaro que votei pela approvação da emenda do 
Sr. representante B. de Campos, considerando approvadas· as 

. no.mea:ções feitas para a justiça federal. 
· Sala das sessões, 1.4 de fevereiro de 1891.- B.osa Junior. » 

« Declaran1os que votarnos a favor da emenda do Sr. Mar
tinho Prado Junior, que dava aos estados faculdade de res-· 
cindirem as concessões de terras devolutas. 

Sala das sessões, 14 de fevereiro de 1891. -· Baptista da 
JJf.otta. - Fróes da C·ruz. - Antão de Fa1'ia. » 

«Declaro que votei contra a emenda do Sr. represen .• 
tante General Julio Frota, crn que estabelece o voluntariado 
sen1 premio, para preenchiment-o das fileiras do Exercito, de 
preferencia ao sorteio, por ser positivarnente nuUo o seu re
sultado pratico, e o julgar contrario ás bôas rea;ras da or~ 
ganização militar. 

Sala das sessões, 14 de fevereiro de 1891.- Rosa Junior. ~ 
« Deülaro que votei a favor da emenda dos Srs. Gil 

Goulart e Monteiro de Barros, que propunha a dissolução do 
considerei o presente Congresso como uma Constituinte cuja 
-considerei o presente Congresso con1o uma Cunstituinte cuja 
missão devia terminar pela pro1nulgação da Constituição e 
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e1f•kão du Pre~idente u Vice-Prcsi_denl;e da HL'lHtblic.a.. mn.s 
nunca cmn podr>res ele emnaras ordnutnat:l. 

~ala elas ~essÕL'::'~ J. ii du fevt'l'oi.t·u d~-~ HHJ 1. - Almâd~l 
Barreto.» 

<< J)1~claramo~~ ttllt'. vuLmnos nn1 favo I' dos addlti;··o_;;:; a_,1 

lH'o,iecto de Conslih.lÍ\~·ão atis1guadu~ pelos. ~rs. F. \ e_Jga ~\ 
·1\larl.in hu Prado .Junior, fazendo depPnder da ap_pr-ovaçao. Ju 
Congresso todao as concessões do Poder _Ex~C}ll.Ivo que Jjll·
rortanl en1 aug1nento d~ desp(_lsa e clin1lnu.Iy,ao de I~~c?1t?: 
assirn conl'o as de garantias de JUros e anctonzando os L~~a.dus 
a rescidiren1 os contractos ele concessõe:= do tet'l'as~ rnedwnte 
determinadas indornnizacões. 

Rala das sessões, 14 do fevoreil'o do -189-1. - 1llanoel 
P1·anéisco .'ftfachado. -- Alniino Alf'onsv. - Uchôa Rodrigues.>> 

«Declaro que ·v·otci contra a enwnda do Sr. Berna1·dino 
Camnos e outros, pela qual o CongTPsso, Pln veí': do fl.neet~r 
~uas·· func..:.õe.s ot•dinarias log·o após a prmnulgaçü.o da Consti-
tuição. scí as encetará a 15 de junho. _ 

.lulg.._, ]nconveniente e~ta ernendu, ·p<.ll'QlH~ das euncessoes 
feitas pelo Governo, n1nitas qun· ag·ora podja1n ::;;m.· annullada[, 
se1n. o nus vara o Tbe.:;;ouro, só o poderfto ser mais tarde~ ln e
diante inden1nização aos concessionar] os. 

· Sala das sessões, 111 de fevereiro de 1S!H. --Antão de 
Faria.>> 

«Para· evitar duvidas, que se quoiran1 suscitar sobre a 
ver-dadeira· intell1geneia a dar-:-se ás cn1endas approvadas pelo 
Oongresso' aos arts .. 4.H e 78 da Constit.ui~,ão, os abaixo-assi
gnados, conw auetot't~:-:1 das mcs1nas enwndas, · avresenta1n · a 
~eguhltc declaraç.ão: 

No al'l. 49, eonfm·1ne dispõo o Lexlcl,.· tratava-se~ varticular
mente, de inconlpat]bilizar u exe1·c-icio súnu.ltaneo do cargo de 
Minist·1·o de Estado con1 o de outro ernprego ou funct,:,ão pu
blica. 

· A. e1nenda approvada, arn]Jliando essa disposjção·~ estatuiu 
que a incompatibilidade resultará, nã.o do cxerci.oi.o sômente, . 
mas do siJnples .facto da accumula<,:.ã-o desse cargo co1n algurn 
mnprego . publico. Assin1, o cidadão que acceitar o cargo de 
M-inis,tro de Estado perderá, ex-vi desse preceito, o emprego 
ou funcç!.o publica em que se achar investid-o. 

ü ar:t. 78, a~r~~gendo a ge:ncralidad_e do_s ca_sos, dispunha 
sobrn a Incon1pat1bihd.ade, relat1va aos lndadaos Inve~3tidos (~m 
funcções de qualquer dos trus poderes, sen1 cogitar d11 caso 
p_ar:ticular ~·elativo ao Ministl'o de Estado, IWis que este já 
fwara prevrsto e regulado pe.lo art. 49. · 

. A einenda, ·corrigindo o rigor do texto ( ern vir-tude do 
aual, nem· sequer, o deputado ou senador poderia ser elejto 
Presidente ou Yice-Pre~iqe_nte da Republica)~ estabeleceu sin1-· 
plesm~nto a Incomvatibihdade do exercic'io sünultaneo da~ 
funccoes. 

~n1 conclusão, uus preceitos consLitucionaes cuüsagrados· 
en1 virtude da approvaçao das emendas, resulta que: 

1.0
, O 9idadão que acceitar o carg·o de Müüotro de Estado· 

perder:a, su por esse í'acto, o empreg-o publico en1 que se achar 
1nvestid o . ,. . 

2.o ? ci~larlão que, estando investid~ e1n funcções de 
qualquer dob tres poderes federaes, acceltar outro en111~ego 
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publico que não seja o C'W'go de Mini.st·t'n de Estado, sómente 
deixará o exerc1cio daquPllas 1'l1ncçõrR. 

~~ Nãq ~xisto, portanto, antinomia, nern contradicção, cntl'e 
as d1sposrçoe~ das duas emendas: ao contrario, disp·ondo sobro 
bypotheses drvel'sas, ellas se barmonizanl Derfeitamente res
tabelecendo, con1 a l)ropri.a leüra, o systerna do projec'to de 
Constituição apresentad'O pelo Governo Provisor i o. ·. 

Sala elas sessões, 1 lt: de :fevereiro dr. 1891 . - Ca.rnpos 
Salles. - B. rle Cmnpos. - Crt.dof.: Gm·cia. - A. MnrPi.r·a. 
rla. Sil1 1o.. - 1Horaes Bm·1·us. - Lopes Chaves. -- Prndino 
Cm·l.os. - Domingos de MoraPs. - Rodolplw Miranda. ·- A. 
Gordo. - Almeida Numu:?·.,·(t. -- · Glicerüi. - J. A. Ru bir1o 
.iunüvr. - A. Pinhei'to .» 

« D·relararnn:;;; qun yntan1nR a favnr dos additivos do 
Sr. Martinho Prado .lnn ior, .i á tornando dependentes de appro
vação do Congef~sso ordinarin as garantias de .iuros concedidas 
pelo Governo Provisorio e nãn auct'Orizadas por l(-\Í, ,já con
cedendo aos estarlos a faculdade de rescind iren1 ns eontractns 
de cessõt~s de terras devolutas, situadas nos JllPSino-::; L-\Stactn~. 
sem ou:tra indenulizaçã.o aos cone(~ssionarios que n 1H'cço da 
acauisição, juros de 5 (1o ao anno sobro 'O eapital en1pregado, 
e despesas de n1edição. 

Sala das sessões, 14 dR fevf~reiro dP. 1891. - limnero 
Bapt-ista. - Cassiano do Nasci'inento. - 'Tlwrnoz Flores. -
Borge.ç: de 1lf edeiros. -· Jf enna Barreto. - PereiJ·a rla. Costa.
Ran"iro Barc-ellos·. ~Assis Brasil.-J)ut1'a Nicacio. - Ab1·e'u. 
-Antonio Olyntho. - C. Paletta. - F. Pites. ---Paixão.
.J .• Avellm'. - P. Badm'ó; - Smnpa1.'o Ferra:.. - Abotr. -
Pinheiro Jllach ado. - Julio de Castil.ho8. » 

« Dec.laramns tl!r· votado a fayor· elo addi,tfvn 
Veiga.. que torna depvndente dr ·approva(:.ãn do 
todas as cnncessõt•s que impnl'tar,'nl nm augmnnto 
ou dinlinuição de re.ccita. » 

do Sr. F. 
t. ~·ong·res:;;n, 
(h~ desprsa 

Sala das sessões, 14 de fevereüo de 1891. - Ar·ist'ides 
1lfaia.- Gonçalves Ranws .-Antonio Olyntho .- J. Avellar· .
Aristides Lobo. - D-nt,ra Nicaci.o. - Furquim 1Verneck. -
Jesu'ino de Alb'lJ.quP-rque. - Thmnaz DPlf"ino. - Sam. poJo 
Ferraz. -· R. Osorio.- Houw1·o Baptista.- Vict:or'ino illon
teiro. - Alci.dc.<;· Lirna.. - Abreu. -- Ramiro Barcel.los. -
Lopes Trovão. - C. Paletia. -_ - F. Badcn:ó. -- F'. Pirf!S. -. 
Paixão. -- jJfa.1·ti·nlw Prado .Jun'ior. - t•assiano do Xasc'l
me_nto. - Borge~ de Medeiros. -· Thom.az FLm·es. - Julio 
ele Castilho..r;. - 1lienna. Barrr>to. - P'inhei1'o Machado. -
Bulhõe..;;. - Na.la.l. - Oanerlo. -- F1•ancisco A 1nct"Ntf. -- João 
Lniz. - M·anrwt. J?ulgencio. - Pe1•rei1'a RtJ.bel/.o. -__ - (}a1Jr!~e7. 
de Maqalhties. - Cürlos OhaçJas. - J1". PPnna .. - .l.Ja:moun1e1' 
Godo{Í·Pdo. - A.1net'ico LofJn. - Baptista (la jlf.otta.. -.Ji'1'óe8 
fia Cruz. - Beltort "\i .. iei1'a. - 8antus Pere1.ra. - Sara1.va .. ,__ 
Raym,undo Bandeira. - .To.çé Simõ~s. - Bella.?:_rnino ç·m·?"'et1·o. 
-João Pedro. - Scr:.edello CoT'1'ea. - Antao de } ana.. -
Chagas Lobato. - França Carvalho. 

O Sr. Prrsidentc dosig11a· para t() do corrente a seg·uintc 
ordem do dia: 

ia parte- Discussão das crnendas ao projecto cte Consti
tuição. approvadas na 2lL rl iscuss~o. atj ~::; % .ho~as. ~ 

2u partP- Cont.inua<:ão da d1senssao rlas HHlicaçoes sobre 
o tratat:..lo eh' con1merciu anH'r i cano. 
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Confrontação das mTtendas approvadas cm 2n discussão 
eon1 o projecto apDrovado na -rnes1na discussão. 

_'\.berta a sessão do dia 16, é lida, posta orn discussão 
e. sen1 debate, approvada a acta da sessttO antecedente. 

Na hora do expediente o Sr. Badaró trata da construcç;ão 
rio prolongan1r.nt'O do ran1al da estrada de Jerro de Ouro Preto 
a Itabira de Matto Dentro. 

Vem :i lVIesa, é lido e apoiado o seguintr 

]{equerirnen-to 

«Requeiro que, pelo Ministerio da Agricultura, se r·e1netta 
ao Congress'O cópia das razões cn1 que se fundou o Governo 
para suspender a construcção do prolongamento do ramal da 
Estrada de Ferro de Ouro Preto a Itabira de Matto Dentro. 

Sala das sessões, 16 de fevereiro de 1891. - F. Baclaró. » 
Posto a votos, é rejeitado o requerimento. 

O Sr. Ivo do Prado justifica, largamente, a .seguinte. indi
cação, que é lida, apoiada e fica sobre a mesa, para ser dis
cutida quando for concedida urg·eneia. 

Indicação 

«O Congresso Nacional: 
<<Considerando que o systema da discrim1nação de rendas 

P-ntrB os estaflos e a União. aprovado ultimamente, tem todas 
as probabHidades de se . tornar o definitivo; 

«Considerando que este systema só poderá produzir os seus 
bons effeitos depois de um período de tempo mais ou menos 
longo; 

«Considerando que os estados federados, co1n raras exce
. pções, nã.o têm, actualmente, _os recursos precisos para se 

t.ornar effect.ivo o mesmo systema, sem grave desequilibrio 
entre as respectivas receitas e despesas; 

«Considerando que a emenda relativa aos 15 o/o addicio
naes aos impostos de importação, assignafla pelos Srs. Lauro 
Müller e outros, não satisfaz os interesses de torlos os es
tados, e, ao contrario, levanta. grandes difficuldades á eco
nomia de muitos, attendendo ao modo ·por que é feito o nosso 
commercio interno: · ·· 

« Re~olve collocar a referida emenda nos termos do art. 61.~: 
do R:eg.imento, por encontrar-se nel1a "ahsurno .manifesto", e 
anm1ttn ontr~s emendas que tenham "exclus1vamente por 
fim" substituil-::t: podenr:lo conter, cana uma dellas. svstr.ma 
radie~ lmente differente do proposto pelos Srs. · Lauro LMüller 
e outros. · 

«Sala das sessões, 16 de fevereiro de 1891. - Ivo do 
Prado. 

O Sr. Zama trat.a de um desagradavel inr,idente. que se 
deu no romeco df-l. sPmana i r;..nsaci a, entre e lle e on tro re
nre~r,ntante pelo Estado tla Bahia. E poraüe não ap,.nveitaria 
a mng-urrn constar que e11!re o~ ctnus rlcputados se lrocassr.n1 
~pmplhantes palavras, pede ao Congresso que auetorize o 81'. 
Prpsirlentp a mandar supprimir nos r'lnnaes a ])arte relativa 
a esse incidente·. · 

i 
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O Sr. Seabra declara que não só não SP oppõe ao requeri
mento do nqbre repre..sentante, con1o não alterou o seu dis
curso, que foi p1.1blicado tal como se acha nas netas tachygra~ 
phicas. 

O Sr. Presidente pede ao Sr. Zama que faça o seu reque
II'imento por escripto. 

·Submettido a votos o re.qnerimento do Sr. Zama para ser 
retiii'ado dos Annaes o 1ncidente. havido entre o mesmo Sr. re
presentante ·e o Sr. Seabra. é approvado. 

O Sr. Bevilaqua trata. tambem. de um pequeno incidente 
desag'radavel, por occasião das discus~õcs vehementes entre 
os il1ustres repr(~scn tantos do R1o Grande do Sul, e explica o 
sentido em que deixou escapar un1a palavrR bem adequada ao 
momento. mas crue. de sua parte, não visava a miníma offensa 
áquelles illustres representantes . 

O Sr. Ouintino Bocayuva declara que não é exacto que os 
ministros dcmissionarios do Governo Provisorio houvessem 
solicitado do Sr. Barão elo Lucena que acceitasse a incum
bencia ele organizar o novo l\1inisterio. 

Na 1a na1~fr, ela ordem do dia o Sr. Presidente annuncia a 
3a discussã.o .. elas emendas apnrovadas na 2a discussão do pro
.iecto do Constitu1ção. c declara que a discussão deverá ser 
restrjcta ás emendas approvadas, não podendo nenhum orador 
aDrescntar su11-cmendas. 

Entram en1 3a disc.ussão as emendas ao projecto de Consti
tuição. approvaclas cm 211 discussão. 

"Na 2a parte da orclen1 do dia con!inúa a discussão das mo
cõcs. dos Srs. Assis Brasil c Demetrio Ribeiro. sobre o tra
tado de cnmmercio entre o Brazil e os Estados Unidos da Ame
rica do Norte. ·· ·· · ~~- · 

E' lida e apoiada c entra conjuntamente em discussão a 
seguinte 

Jl,foção 

«O Cong-resso recommenda ao Governo a conveniencia de 
trazer ao se'l1 conhecimento, na sua 1woxima reunião ordinada, 
a corresnondencia c doclJmrnf-os rela! i vos ao convenio adua
neiro celebrado con1 a Republica dos Eqfados Unidos da Ame
rica do Norte. afin1 ele que. em drvido tempo, sejam apre
ciadas e estndadas as de_svantagens do dHo convenio. 

«Sala das sessões. 12 de fevereiro de 1891. - José Ave
lino.» 

Ora o Sr. Garcia Pires, ficando a discus5ão adiada, pela 
hora. 

Vêm á Mesa as seguinte.s 

Declarações 

«A omenda rela L1vamente a fu~cci o~arios puhlicos . c Ol]r
rad os rlo rm adro c .inrna1 eirm; !nl ass1:narla ncl~s c1 da<Janc:; 
nemrf.rio R.ilw.iro. Annibal Fnk~1o, Anf.ao r1c F11r1a. Ale1nrlo 
Gnanabnra. Brn·1•o~fl Lirna r r'1l. ... 

1
• d 

<<A esfcs cirlarlfíos r.ahr r'nl gTrtnclr. ll8rtr .8 ll1lr-'l::t lVft r 
ial f'nleTH1n. nois fizrr:trn-11':1: rhrg-31' an ronhceJmen!o da Com-
rnissii.o elos 21. 
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«0 r.idaclfto Den1f~lrio nibeiro. quando Ministro da Agri-· 
cun,ulra. ch~g.ou i1 esbo~;ar dPCPPtü eonsagvarltln a _idéa nella 
contida. Au n1osnw cidaclrlo dc•Yt'nl os operarios a heença an-
nual de 15 diàs, sohrornoclo alLrnista o hygienica.__ . . 

«Apresso-me, portanto, a lazer tal cleclara<,:.uo, po1s deseJO 
que todos os operarios conheçan1 os qne. pugnarn pelos seus 
interesses e ben1 estar. 

«Sala das sessões. 1G de fevereiro de 1891.-José Auwu.stn 
.Vinhaes ·' · · 

«Nã.o. tendo ostado 1wosenLes na oceasião en1 que o. Sr. 
João de Siqueira, digno representante. dA Pernambuco, fhsse. 
en1 aparl.e. <KCJUe os n1inistros dmnissionarios instaran1 par·a 
que o nobre Barão de Lucena. fizesse parte do novo Ministerio~~ 
r.u1npre-nos drclarar que não intervimos de n1odo algum, di
recta ou indirectamente, na organização que sueeeden ao Mi
nisterio de 15 de riovernbro. do qual fizemos parte. 

«Deven1os egualrnente, declarar, em contestação ao referido· 
aparte, que a proposito de tal organização não tivemos a honra 
de formular pedidos ou indicações ao nobre mareehal Deodoro~ 
nem a qualquer dos honrados cavalheiros que actualmente 
occupan1 as }Jastas de Ministros. 

«Sala das se.ssões, 16 de fevereiro de 1891 .. - F. Peixoto. 
- Wandenlcolh. - G-Ucerio. - Ca:'fnpos SaUcs. - Ru.11 Bar·
bo1sct. » 

Abe.rt.a a sessão do dia 17', é lida,· posLa mT1 diseussão e sem 
debate, approvada a acta da sessão antecedente. 

· O ·S:r. Leovigildo Filg·ueiras funda1nenta un1 requerilnento. 
que julga estar nos termos do art. 37 do Regimento~ visto 
como se' refere á n1ateria do projecto de C~nstituição. 

;'Vel'n á Mesa n seguintP 

Requerürwnto 

... ~Tendo ·sido o encarreg·ado de restaurar a disposição do 
n. 24 do art. 33 do primitivo projecto de Constituição, substi
tuindo a· expressão cod1:(icar pela expressão legislar, o pensa
sarnento, que presidiu á e1nenda que o;ffereci, na 211 discussão 
do mesmo . projeeto, ao correspondento n. 24 do art. 33, re
queiro, para evitar-se incoherencia entre os termos dessa 
emep.da approvada e o systema de organização do Poder Ju
diciaria federal, adoptado pelo Congresso, que. se,ja auctorizada 
a Commissão encarregada da ultima redacçã.o da Constituição 
a redigir nos seguintes termos, ou nos que melhores lhe pare
cerem, a disposiçã.o do n. 2 .. 1 do art.. 33, si for dA 1iovo appro-
vada aque.lla Pn1enda: · 

«Leg·islar sobre o Direito Civil, Commercial e Criminal 
da Republica, e· n Processual da .iustiça federal.» · 

«S. R.-Sala das sessões, 16 de fever.eiro de 1891.-Leo'lJi-
gildo Filgueiras . >> . 

O Sr. José Hygiú.o con.testa varios pontos do discurso elo 
Sr. Leopoldo de Bulhões, a elle referentes. · : 

O f;r. l\'[oraes Barros con1munica ao Cong~"esso um telA
gr-anlma, que a~aba de rr.ceber do S. Paulo, e q110 den1onstra 
rp1F~ R P~'pulac_an t.ncla, nacional r. P.xf:.rangt~ira, se interessa 
rJF:la:=.: rlf:llhr~r~H:(J(~:.; rlo rnc~rno Congres~o. -
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. Diz assin1 o t.elegrarnma (lê) : 

«PaFLiclo tt=~u~o-brazilüil'O levanta protesto solenne por in
termedlO df~ .v. Ex.,. contra resolução do Congresso. exigindo 
dos extr~ngen'os res1dentes no vaiz ant.es de 15 de noven1bro, 
deelar_açao formal. ele adoptar nacionalidade brazileira, pois 
em virtude da le1 de 14 de dezembro effectivamente são 
brazileiros. Da 1nestna fórma protesta 'contra a suppr'essão 
de cabotag·en1 livre, por ser anti-liberal. Pedimos levar nos
sos protestos ao C\Onhecimento do Cong:rcsso, dc.f'cndendo di-· 
reitos adquü·iclo~. - .Bu.1'clwrrl. - Heinrüz. - Ger·ke. » 

O Sl'. Qui nl.ino Bucayuva assignala, largamnntc, quA o 
tratado com '• Gn\·ernu dos Estadus Unidos da Arneriea do 
Norte fni feito nrl ref'e't·Pndum. ela Assembléa Constituinte, eo1n 
a elausula dt} s(• I nr· valor o d'fieacia depois de approvado pelo 
corpo ll!gislal.isn, !'if'In u que es;;.;f~ l-ratado não terá Yalor, nen1 

. cffeito algun1. . 
Na 1 a parte ela ordem elo dia entran1 em 3:L discussão as 

emendas ao projecto de Constituição. 
O S1·. Presidente observa ao Congr1~ssn que na ·collecção 

das en1ondas publicadas deu-se urna on1issão relativa á que o 
Sr. Sehn1idt ofi'ereceu ao n. !1 do art. 3ft; 1nas isso já foi re
ctificado, hoje, no Dim··io Of'{iciaL 

Oram os Srs. Thon1az Delfino e Lopes Trovão, justificando 
co1n largas razões o seu silencio. e discute alguns artig·os, 
ainda por approvar da Constituição. 

O Br. APrzndello pecle ao Sr. PrPsidente qun eonsulte ao 
Congresso sobrt~ si eun:;.;rnü~ :r1o enereranwnto da discussão. 

Consultado,. o Congresso approv.q, o requerin1ento. 
O Sr. Zan1a requm~ qur se adie . para a· sessão do dia se

guinte a yotaçã.n das t=nnendas ao projecto de Constituiç~o. 
propondo tan1brm. para nssr dia o eneer1~an1er1to das 1~1oçoes 
sobrt\ o trataflo Jeito r·.om u~ Estados TTnHlos da Arnrrwa do 
Nortn. . . 

Consultado, o Congensso re.ir-ita o adianHm to; submetLidas. 
successivmnente, a votos, são approvadas varias emendas ao 
mesmo projecto. 

Na 2~~ parte da ordem do dia continúa a di~cussão das Jr!O-
ções sobre o tratado feito com os Estados Un1dos da Amenea 
do Norte. 

Oran1 os Rrs. Pinheiro Guedes e Barão da Vil la Viçosa. 
iFica adiada a disc.ussão. pela hora. 

Vên1 á l\Iesa as seguinte~ 

«Declaro quo voLaroL Sf-'.111Pl't~: ~ysLemaLicam.r,nte por ln~a~ 
as emendas tendentes ao beneflcw das classes proletar1as, 
assin1 como fiz po:r todas aqunllas que. garantia1n a plena 
liberdade e indr.pendencia espirH,uaes. 

«Sala das sessões, 1G do fevereiro. de 1891. - José BeV1~-
laqua .» · 

«Declaro que votei contJ~a_a emenda do Sr. ~apqsta da 
1\tlotta, propondo que a navega(;ao dr cabot.agen1. se.1a fmt.a por 
navios nacionaes. 

«Sala das srsstirs. 1ll dr fpyeroiro de 1891. - Alcüles 
Lim.a.>> 



Aberta a sessão do di a 18. é 11d~: posta em discussão e, 
sem cle1)nte. approvarla a ac.ta da sessao nntecedente · . f ·t 

OSr. Antão de Faria trata, 1ongamentc. do coven1o e1 .o 
com os Estados Uni à os ela An1edca no Nor!e. 

Em seguida, o Sr. ·Marciano de l\Iaga1h?tes req11_cr aue ~e 
prorogllB por dez minutos a hora do exped1ente, af1m de 1 e 
ser dada a palavra. 

Consultado, o Congresso concede a prorogaç:.ão pedida· 
O n1csn1o Sr. representanf e, depois de varias conside

rações. trata do decreto dando honras militare.s aos santos do 
Catholicismo. . t ... · d 

Passando-se á P parte da orden'l do d1a -. - vo acao as 
emendas ao projecto de Constituicão -.o Sr. N1lo Peçanha re
quer a inversão da mesnm ordem do d1a. 

Consultado~ o Cong1resso rejeita o requerimento. 
Requerendo o Sr. Lauro Müller que ~e lhe concedam 1;0 

rninutos de prorogacão da hora do expediente, o Sr .. Presi
dente declara que já luwia annunciado a orqem do d1a. . 

Procede-se á votação das emendas ao proJecto de Consb-
tuição. - d 

Na 28 parte da ordem do dia continúa a discussao as :rpo-
cões dos Srs. Assis Brasil, Demetrjo Ribeiro e José Avehno, 
sobre o tratado de commercio an1eri cano. 

Ora. o Sr. Oiticica, e a discussão feia adiada, pe1::t hora. 

Vêm á Mesa as seguintes 

Declaraç.ões 

«Acompanhando os n1eus i1lustres collegaR do Ministerio, 
que se demitt.iu .. na declaração de que nenhuma parfe tivemos 

. na organizacã.o no que nos succedeu. devo. entretanto. accres
c~nt.ar. a b~m da verdade, q1Je. eonversanrlo por vezes com o 
digno Sr. Barfí.o de I.ucr-ma sohre a pos~ihilidafle de no~ rRf.i
raT·mos antes ne conc1uida a obra da organizacã.o le2'a1 rln He
publica~ appellei sempre para o sen patriotisrrw, afim de in
duzil-o a não. recl1sar o se11 concurso [-lO nobre chefe do Go
verno. caso. eon1o a todos nós parecia, de11e ca:recesse e o exi-
gisse no governo. · · 

«Sala das sessões. 17 de fevereiro de 1891. - Cesario 
Alvim.>> · · · · · , 

« DeclaT'O ter votado em favor da emenda, do .Sr. C::1mpos 
S~lles e outros, s~lb.stitutiva do art. !(9. pnr parecer-me illicito 
e ~mmoral que mm1stros e. secrRtario:-; da Presidencia da Repll
b!lca pretendam accnmular as fnncoões de .iu izes desta a11 cto
ridade, auan do ·é ccr·tf1. CllJ e a (lu elles serventu a rios participam 
sempre da re.snon~ab1ll~arle dos actos pnrvenlnra nelicf.uosoc:; 
sopr,e Ql~e.. ha.1am dP ~ecidir anandn trasladados do Gabinete 
m1n1ste!rl al para· o Tr1h1Jnal Federal. 

. <<Sala rlas s.essõeR. 19 dr frvereiro de 1891. - Barlw.rw, 
Ltma. -- Ma~ctano de Magalhães.» . · 

<<Declaramos nnc vofámos n favo, dn en1cnda do Sr. A . 
. Azerr,rlo. n0 :wL ô9. rnw ronccrle o rlirrito rle yof o :~os csfn
rlantr~ mrnorrs rlr 18 anno::::., rht~ 8r.nrlrmi~c:; Sll!")0t'inrf's. 1101, 
r:l.credi!armos que na mo~icbclP. d:ts r.sc.ol::ls ha comnotrnein. 
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bastante para o exermcw desse direito, e como uma homena ... 
gem aos seus grandes servjços á causa da liberdade. 

«Sala das sessões, 18 de fevereiro de 1891. - Serzedello 
Con·êa. - José Augusto Vinhaes. - Fleury Cu1·ado. - Ale
xa·ndre Stocldc1·. - Aristides Lobo. - Fn1•qui1n 11Terneclc. -
Lopes Trovao. - Polycarpo Viotti. - C. Paletta .. - Pedro 
Chwrn~ont. - AlbeT·to Brandão. - Dutra Nicacio. - Fer
reira Pü·es. - J. A vella1·. - E. Rwnos. - Aristides ll1aia. 
-- :Mon·iz Freú·e. -- Alvaro Botelho. - Thornaz Flor·es. -
IIo1nero Bapt'ista. - RarniT·o Barcellos. -- Guimarães Natal. 
- Leopoldo de Bulhõcs. -- Victm·ino ·Monteiro. - Rocha 
Osorio. - AntorLio Olyntho. - Schmült. - Esteves Junior .. 
- S. Pinheiro Guedes. - Lacerda Cmltinho. - Matta Ba
cellar. - Cesm· Zan1,a. - .! os é Bevilarrna. -- Antão de Faria. 
- F. Peixoto. - G. Besouro. -A. Azereclo. - Manoel Val
ladão. - Cas'i1nirn Jnn1~or. _ __!_ Ruy Barbosa. - .. 4 .. Guana
bara. - Ra?rm·undo Bandeü·a. - Fonseca Ilermes. Luiz 
Jl.'lurat. - Dionü·io CerqueiTa. - Cantão. - Paes de Car-
valho.» · 

« 1"1eclaro que votei contra a emenda suppressiva do art. 82 
do projecto constitucinonal, approvado em 2a discussão. 

«Sala das sessões. 18 de fevereiro de 1891. - A. Gar-
cia.>> · : :· 

«Declaro que votei contra a emenda do Sr. Lauro Mül
ler, estahe1eccndo a taxa addidonal de 15 o/o sobre os direitos 
de importação, porqt1o convenci-me. ele que a medida consi
gnada nessa en1enda atacava de frente os interesse~ da maio
r-'ia dos esta elos elo N ortr, rrn l o~ar cio favorece l-os: como sup
puz, quando subscrevi a referida en1enda. 

«Sala das se.ssões, 19 de fevereiro de 1891. - F. Schmidt .. 
« Declarnn1os haver votado contra a emenda, do Sr. Bu

lhões e outros. ao art. 70~ § 2G. porque ella favorece aos 
hrazileiros pcrdcren1 sua qu::tlidade ele cidadãos brazileiro'3 
para se libertar do serviro n1ili.far obrigatorio e de outros de
veres civicos. -- Gil Gou.lm·t. - Dom1~ngos Vicente. - Athay
cle Ju.nior. - Thom.az Cruz.» 

« Declaran1os ter votado a favor ela emenda que concede o 
direito ne voto aos estudos das academias superiores, maio-
rr-es de 18 annos. 

<<Sala elas sessões. 18 ele fevereiro de 1891. - A1·istides 
Mrda. -Homero Bavlista. - Thonwz F'lores. --Ramiro Bar
cellns. -- Antnnio Olynthn. - .T. A ?Jellm·. -- Alvaro Botelho. 
- Gonçalves Ran~os. - Victorú~o Monteiro.>> 

<< Vot~mo~ contra a 0111enda, do Sr. J_Jeovigildo Filguei
ras, supprimindo o art. 82. 

«Sala dns sessõ.cs. 18 de frvereiro de 1891. - Antonio 
Baena. -- Jl!fatta Bacellar. - Cantão.» 

<< Derla1'a1nos que voh1mns a favor da emenrla nos _Sr~ .. 
Can1pos Sallcs c ouLr~s. an arf_ .. '~.!=l no projecto de Con~t~tuJ
(:.no. esf ahel0r.cnrlo a mrompn f ·1 h11I dacl c rlo rarg"o de M1m stro 
Óôin llU80~C!ucr (lllfros. c ennfra a rmenda do n1esmo senhor, 
a o a rt . 7 8 . » 

«Sala da~ ~f\s.;;;õPs, '17 clr- fryrreiro de 1891 .. - Astolpho 
"P1~n. - .Per·tcir:l Hahel.ln. '» 



« Declaran1os ter votado pela e1nenda ·do Sr. A. Azeredo 
dando aos alun1nos das aeaden1ias supcriore~, maiorns elo '18 
annos, o direito ele voto.» 

Sala das sessõe.s, 18 de fnvereiro ele 1891. - Lu·iz de An- . 
drade .. - João de Siqu,eü·a. >> 

«Declaro que votei contra· os 15 o/o, por ter a emenda pren
dido a cobrança deste irnposto, no prazo de cinco annos. 

«Sala das sessões, 18 de fevereiro de 1891. - A1·i.stüles 
Lo1w » 

«Declaro que votei ]JCla en1enda do Sr. Azcredo: que re
conhece o direito de voto aos estudantes das araclenna~ supt~-
riol'es, n1aiores do 18 annos. 

«Sala das sessões, 18' do fevereiro de 1891. -· J. V. 31 eü~a 
de Vasconcellos. » 

«Declaro, ainda un1a vez, que votei contra a e1nenda do 
Sr. Virgilio Dan1asio, pela qual se distinguem. e1n constitu
cionaes e não constitucionaes as disposições da Constituição, 
para o efeito de. sermn as ultin1as reformadas pelos t;ran1ites 
ordinarios . , 

«Sala das $essões, 18 de fevcreil'o de 189L - J. V. 11lei1•a 
de V asconcellos. » 

«'Declara1nos haver votado contra a ·elnenda an· art.. 13, por 
entendermos que não era n1ateria constitueional ne1n liberal. 

«Sala das sessões, 18 de fevereiro de 1891. - Thon~az 
0/'UZ. - Gil Goulm·t. - Dorrn:in.gos 1l'i.cente. - Jlfon.te·i.ro 
lle Ba.r1•os. » 

«Declaro que, . tendo votado na 1 a discussão contra a 
e·menda que concedia aos estados 15 o/o addicionaes aos im
postos de importacão, votei, agora. a . favor da en1enda dos 
Srs. Lauro Muller e outros, por não se ter conseguido dar 
á questão outra solução mais vantajosa, e ser. essa dos 15 o/o, 
ainda que defeituosa, a unica que restava aos estados do Norte. 

<<Sala das sessões, 18 de fevereiro de 1891. - J. V.· :Af.e·ü·a 
de Vasconcel.los. » · 

« Deelaro que votei contra as mnendas suppressivas dos 
arts. 2° e 3° das Disposições transitarias, por ter sido signa
tario dos additivos. approvados en1 1a diseussão. 

«Sala das sessões, iR de fevereiro de 1891 . -.F·;~edericn 
Bm•ges. >> 

« DRclaramos ter votado a favor da en1enda, dos Srs. Can1pos 
Salles c outros, apresentada ao art. 49. · 

«.Sala das sessões, 18 de fevereiro de 1891. - Ba.ptistà 
da Motta. - Próes da. C1·uz. » 

« Deelaro que votei pela emenda que doou o direito de 
voto aos estudantes das academias superiores, 1naiores de 
18 annos. 

«Sala das srssõeR~ 18 de fevereiro de -1891 . Frederico 
Borges. » 

I ' , 

L_:~ 



, « Lllt~e!ui'amus !Pt' Ytd.adu 1wl.a C'lllt~nda du St·. A. Azut·ctlu, 
dd.rtdn aus .alt.tunws da~ al~ad,•tma:-; sutweiurPs, 111 aiurcs di' 18 
t.lllllUS~ U dH'I'l(u dD Yu(O. . . > 

. ~ Su~a das s~·s:;ÕPs, ,.I~ d_P J',.,.,.,.i'it·u tJ,. J~\) 1. Lui::, de 
.J w/1 wü . -- .f uuu de ..... , urw· u·u. >> 

.... ~~~~~ Sl'gujd':l <_, ~~· .... P.t't'S iunu L1• dt•e1ara qu" st'l tnarc;al'ti. · 
s~·~~au l)Plo .lJwno 0/(lctal, quandu a Com.missão Especial 
ltver eoncluutu u SI'LL trabalho sot11'e 0 pt'UJt~c1.o de Consti
tuiçfto. 

Abol'La a sc•ssü', do dia 23. (·~ 1 i ela e posta mu c.liscussãu 
a acta da ult iJna sessão. · 
, . _ O Sr. Cw;ünit·o ,J uniol' ~oela1na .ec!LÜJ.'::t a Px:Cll!são do un1 
o os qu(~ '\TO taram-sobrn os 1 ~) rto addwwnaes. Esteve presento 
(' ro~pondeu - nau; - entretanto, não vê o sou nomo na acta 
pubheada. 

Ning·uern mais fazPndu olJsL•rvacõt)s, é dada a neta no1· 
approvada. 

O 8 .. 1 o Sccl'elat·o lH'Ot:~du ú ll'lura do ~eg·unll' . 

. g;rpedie nl r: 

}{epreseata~}w 'lo:::; i ndu::;Lt·iac•s lJl'asilPi ru~ contra '1 con·· 
venio conuurn·cial e•~ldJradu urrl.rn u Bnu;il e u~ J~~tadus Uujdo~ 
ela Anwrica do No r te. 

Ora o Sr. Vinhaes. 
O Sr. Victorino Monioil·o pecln qtw soja consultado o 

CongTesso, afirn de ver si nstn euneecle cinco on dc•z nlinutos 
de urg·eneia vara que o oradut· justifique a :;;ua vosü;.ão no 
Congresso . 

Consulado o Congresso, ,; enncf•drla a ltegoneia JWdida. 

O Jl10S1110 Sr. reprP:::~enantP trata~ desonvol vida mente.. de 
diversos · assumptos e riu eontractn, como concessionaria do 
Porto das Torres. 

Passando-sn ti 1 u parte ela orden1 do dia~ o Sr. P.l'esidente 
declara que entra en1 discussão a redacção de Constituição. 

São lidas, apoiadas e. ontran1 Donjuncta1nente on1 discussão 
varias 

Bnwndas 

Ora1n u~ Sr~. ,Josl~ .Hygiuu, Erieo Cu olho, Leovigildo Fil:--
gueiras e ê eneerrada a diseussão. . 
- O Sr. A.n1aru Cavalcanti diz que, sendo innumeras as 
ernendas off'erecidas ú redacção do proje.cto, requer ao Sr. Pre
sidente ·que subnH~tta ao Cong·resso o s~guint~: 

1 
que ~s _n1es-

1uas e1nenclas sej an1, desde. log·o, ron10ttldas a Cun1nnssao de 
Redacção, a qual. l'eeolhendo-se a uma d~s an~e-salas, po
derá dar. ·drsde ]ngo, St'tL vareeer, solldo n1.verhtia a orcle·m 
do dia. · 

AssinJ. have•rá ternpo yara que. a n1es1na Uomrnis~ão dê o 
seu parecer, e o Congresso apprOYI\ hoje mesmo, a redacção 
definitiva. 

O Sr. Presidente diz que o Sr. representante Amaro 
Cavalcanti aeaba de fazer u requerimento que o Congresso ,. ' .. : -~ ..-. ~J·,-._~'1 
ouviu. 



H a sobre a mesa mais do 20 emendas. Muitas dessas 
ernendas versarn sobre o n1esmo assun1pto, ou procurarr1 cor~ 
ri O' ir os rnesrnos defeitos de. redacção. N e_nhurna clell as cs La 
in~pressa, tendo sido to~ as apresentadas hoJ~. . " ,-

Pare.ce-lhe que o Congresso procederra a~er_L, •. damentc 
constituindo em Vribunal- das emendas a Comn1rssao do Re
dacção . Esta examin~rá as emendas,_ e as que forerr1 por olla. 
acce1tas,. serão attendrdas e a redacçao sera logo alterada de 
accôrdo·. . . 

11 
d 

IDes ta maneira, ainda hoje, tal vez con1 o rnterva o e uma 
hora, a ConlnJ.issão de Hedacção puss,a apresen~ar o _seu tra
balho reflectido, e o Cong,resso tomara e~n Eonsrd.,~r~ç_?.o, e ap
provará as erne.n.das acceitas pela Comn1rssao, dennlLrvarnente. 
evi tand~ o processo, aliás inconveniente c que póder{L_ pro
duzir n1áo resultado, de se votar un1a por uma as vrnte e 
tantas ernendas offere.cidas. -
· Interpretando, neste sentido, o reque,rimento do Sr. repre-
sentante Amaro Cavalcanti, vai subn1etteJ-o á votação. 

Consultado, o Congresso approva o requerimento do Sr. 
Amaro Cavalcanti. 

O projecto com as emendas é remettido á Commíssão de 
Redacção. 

Na 2a parte da ordem do dia continúa a discussão das n1o
cõe.s ap!resentadas sobre o convenio · celebrado na Republica 
dos Estados Unidos da America do Norte. 

Ora o Sr . Barbosa Lima. 
O Sr. Assis Brasil, occupando-se das moções, pede ao Con..: 

gresso que sobre ellas decida hoje mesmo. 
Faz varias considera.ções sobre as mesmas, e apresenta 

uma representação de muitos industriaes co,m relação ao tra
tado. 

Discorda, . em alguns ponto~, da representação, e dá as 
razões por que assim o faz. · 

Oram, ainda os Srs. Zama, Jacque.s Ourique e Ramiro 
Barcellos, o qual, c;lepois de outras muitas considerações com 
refe!l'encia ao assumpto, conclue dizendo que vota pela moção 
do Sr. Assis Brasil. 

O Sr. Pres-idente diz que a discussão das moçõe.s está en
c-errada, por não haver mais ·orador inscripto. 

O Sr. Rosa Junior requer que o Sr. Presidente consulte o 
Congresso sobre si concede. prorogação, por n1eia hora; tempo 
:SUfficiente para que a Commissão de Redacção apresente seu 
trabalhq. -

Consultado, o Congresso approva o requerimento . 
. O Sr. Presidente declara que se vão votar as moções 

apresentadas sobre o tratad-o com os Estados Unidos da 
Ameri,ca do :l'iorte, n~ orp.ern .ern que foram apresentadas. 

O Sr. Joao de S1queua d1z que o requeriinento que acaba 
~e S!3r votado en1 relação .á prorogação da hora, foi feito no 
1ntulto de poder a Cort.lmi~são de Redacção apresentar, hoje 
n1e'Sp10, o seu trab~lho, afrm ~e ser votado pelo Congresso, 
e n~o para. a votaçao das ,moçoes apresentadas sobre o con
venio amerwano. 
· O orador chama .a attenção do Sr. Presidente para esse 
ponto, e pede que SeJa consultado o Congresso afirn de ve" 
Eo este consente que taes moções sejam votadas desde logo~. 
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O Sr. Presidente diz que, eHectivamente a prorogaç;ã0 
da lwnt p0did~ i'oi para dar ten1po a que o Cor1gres~o pudeS::J'J 
lu mar (jonilccJlnenLo da l'edac[Jüo final do projecto do ConsLi
t.ui<;üo. Es Lo Lrabaiho, porém, ainda nuo está conclujdo, se
gunLlo iui'ormação que acalJa de r·eceber. Para uüo 1'ica1· o 
congresso pa_eaty~aelo, _ent(~~1de que podia pôr a votos o 
nssu1npto, CUJa d1scussao iwou encel'rada. 

~1n todo o caso, e á. vista da reclarnação do nobre re-· 
presenlanle, consultará o Congresso. t\i, porventura, o Con
gresso não consentir que seJ an1 votadas agora as ;rnoçõel:i, 
~u spendorú a sessão por meia. hora, até quo a Con1n1issão 
apresento o seu trabalho. . 

Ao ser consulta do o Congresso, reconhece-se não lla ver 
nurnoro para volar, pelo que o Sr. Presidente declara sus
lJCnsa a sessão, até que seja apresentado pela Comrnissão 
:Dspccial o parecer sobre as ernendas oHereciclas ú rcdacçf.w 
úo projecto do Constituição. 

Suspende-se a sessão ás 4 horas c 5 1ninuLo~. 
A,s 5 horas e 15 IninuLos reabre-se a sessão. 

Vern a Mesa e é lido o seguinte 

PARECER 

<<A Con1n1issão Especial, a que foran1 presentes diversas 
en1endas offerecidas á redacção da Constituição, adoptou as 
:::eguintes, que submette á deliberação do Congresso.>> (Se
guen1-se as emendas). 

O Sr. Presidente diz que a discussão das emendas apre
·sentadas ficou encerrada. 

Ora o Sr. Antonio Euzebio, que trata de uma emenda 
que apresentou á redacção do art. 20. 

Hesponde-lhe o Sr. Ubaldino do .Amaral, replicando o 
Sr. Antonio Euzebio. 

O Sr. Presidente diz que o Congresso acaba de ouvir' 
a recla1nação do nobre representante pela Bahia e a resposta, 
que deu o Presidente da Con1rnissão de Redacçã.o. 

Submetteria a votos o parecer da Commissão, em globo, 
si não houvesse reclamação; e, adoptado o projecto, consi
àeraria prejudjcada as outras emendas. Tendo, porém, havido 
reclamação, submetterá. a votos o parecer da Commissã.o, com 
prejuízo de todas as en1endas, excepto a do Sr. Anl.onio Eu
zebio, que terá votação especial. 

Posto a votos, é unanimemente aprovado o parecer da 
Commissão de Redacção. 

Em seguida é posta a votos e approvada a seguinte 
Emenda do Sr. Antonio Euzebio : 

4: Art. 20. Os deputados c os senadores, desde que ti
verem recebido diploma, até a nova eleição, não poderão ser 
presos nem processados criminaln1ente sem prévia licença de 
·sua Can1ara. salvo caso de flagranci.a, em crirne inaffiançavel. 
1\ este caso, ·levado o processo», etc. 

· Tendo sido envjados :i Con1missão Especial, composta dos 
Srs. Ubaldino do Amaral, Lauro Sodré, Lauro 1\IIüller, Leo
r-oldo de Bulhões, .Julio de Castilhos, José Hygino, Theodoro 
Pacheco. l\1anoel Val!adão, Lopes Trovão, Amaro Cavalcante, 
Manoel Francisco Machado, João B. Lapér, João Soares Neiva, 
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Uabino Bczuuru, V ir'gil i o Darnazio~ :\.qui li no dn Antaral~ Gil 
Cioula1·L t~ Ca:-~üníro Junior, o pa1·e(:er e ~t en~onda. apprn:·~ulu~, 
afin1 Lle ::5t:ren1 i orn actos ern eonsHiera~,ao, e~ d l'l)Ol~, uJ tl~r·e
e ida. pela mesrna Con1n1issão a redaCfJtto final, q lll\ pu:-;la .. 
~~ votns. ~· appl'OYada. 

O Sl'. 1->resiclente diz que, na fórn1a do R cgin H~nlu, t~r;.-
Lanclo clefirüt..jvamentc approvada a J.:.edacçãc}, declara adoptada 
a Collst ituieão da Republíea dos Estados Unido8 do Brasil. · 

A Comn1issão de Redacção "\rai incorporar, agora, a enH:.lndn 
do Sr. Antonio Euzebio, e vfto ser preparados o~ autograp.l:w-; 
que. têm de servir de base para a pron1ulgação. Sobre Isto 
d.esejava ouvil' a .opinião· elo Congt·csso. A Secretar]a inforn1a 
que seria difficil preparar tres autographos de modo a s·c.t·
virem arnanhã. Lembra o recurso de serem impressos. 

Ha na nossa historia politica urn precedente nesto sentido, 
que se i·ealizou eon1 o Codigo Crinünal. Desde que as Jolha':l 
do in1prosso sejarn nunlCradas e rubricadas e tenha cada im.
(lresso a assignatul'a de todos os mernbros do Congresso, pem;a; 
que de lal n10clo J'icarú :t'irtnacla a authenticiclade. 
· Ern todo caso, não quer assurnir a responsabilidade desse 
peocedin1ento, e pede ao . Congresso que resolva a qu~stão. 

Con~ultado, u Congresso resolve que a prornulgaçao t5'J 
ittc;.a vor rneio de ünpre-ssos. . 

O Sr. Presidente pede á. Commissão de Redac(;ão. l.llF~ 
c! estaque .ctc seu seio· um ou dois 1nen1bros para faznr, hoje, 
:.J. revisão do impresso da Constituiçã.o, na In1prensa Nacional. 

ü Sr. · Serzedello requer que seJa. consultado o Congress;J 
sobre si deve ser declarado de· festa nacional o dia da lH'O
P.1ulgação da Consti'tuiç .. ão; o que a sessão de an1anhã seja 
tolonnemente destinada a este acto. 

O Sr. Zan1a requer prorogacã.o da hor·a, para scren1 vo-
l.3da& as rnoções so-bre o tratado atnericano. · 

O Sr. João . de Siqueira pede que sej an1, suecessivan1ente, 
postos a votos os requerirnentos dos Srs. Serzeclello e Zan1a. 
_ Consultado, o Congresso approva o requerimento do 
~r. Serzedello. 

.. Ao ser consultado o Cong·rosso sobre o requerimento do 
Sr. Zama, verifica-se não haver nun1ero para se votar, pelo 
que o Sr. Presidente deelara adiada a votação das 1noções 
sobre o. tratado americano. 

Vem á Mesa a seguinte 

Declaração tle 'Voto 

«Declaro que yotaria contra o ad·ditivo do Sr. Laur•J 
Müller e outros -. ·mandando eobrar, en1 beneficio~ dos es
i.&d?s, 15 °/o addicignaes _aos irnpü'stos de irnportação - si 
mst~vesse prHsente a sessao de 18 do corrente. . · 

Sala das .sessões, 23 de fevereiro uc 189-1. - La·1noun:ic1' 
(;odofredo. » · · · 

Aberta a ·sessão do dia 2·1, é lida, posLa em discussão c, 
sem debate, approvada a acta da sessão antecedente . 

. Ora o Sr. Leopoldo de Bulhões, que trata de Unla emenda 
assJgnada por elle~ pela Inaioria da Comn1issão Especial e 
por outPos ·lnembros do CongTe-sso. 

En1 ,seguida o Sr. Urbano Mareonde·s dl·z .. q·tl P ·t · - . _. !11Ul OS Cl·· 
cladãoe, extrangeirgs e brasileiros, residentes e1n Paris, en-
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viararn ao Congres::;o, por ~en inf.urn1edio, uma mensag·em de 
pesar pelo vassanwnto ])ren1atu1.·o do Sr. BPn,janlin Con.-;tanL 

Pede l iocn<_:.a I>ara lel-a, ant<·s de a t>nviar á l\I·csa. 

~~i eYW:ja[J ern 

'·<< _.\ 111es.~ieurs le·s nwrnbl'e!; du Congl'i~s Natiunal de la 
Hévublique du Brésil, à Rio de Janeiro -- Paris. 29 de janvier 
'1891 ( 1 Cl' Hon1er·e 103). · 

Messieurs -Nous venons nous associer aux regrets qu'a dú 
né.cessairen1ent inspirer la 1nort prérnaturée, et pour nous si 
irnprevue, .cte run des plus én1inents i'ondateurs de la Répu-
hl i que du Brésil. . 

Aclhérents cl'une doctrine qui a pris polir divise: Ord1·e 
et P1·ogrr·es, nous avons été tous frappés de la maniere si 
i'eJnar·quable dont s'est accomplie, non pas yotre révolution, 
mais votre évoluti'On. Pour la prmnier(~ fois. peut-être, dans 
l'llistoire une transfor.n1ation politique du pren1ier ordre s,e.st 
accornplie sans convulsion violente. Vous a vez lenten1en:t nré
pal'é I"n passage capital du rég·ime monarchique au régin1e 
l'épublicain; vous l'a.vez accornpli quand ii était opportun 
et non -rnoins nécessaire pour l'ordre que pour le progres. 

Suivant notre belle forn1ule, le progTes n'a été pour vous 
que le développemen:t n1ê,me de l'ordre. 

N ous sornmes glorieux de pense r que c' est un posi ti viste~ 
lVI. Ben;amin Constant. qui a été un des principaux a.gents 
d'une transformation ainsi opérée, et que, placé au point de 
vue relatif' en conservant la plénitude de ses opinions syste-~ 
roaLiques, il a surtout chercbé à en appliquer ce qui était 
npportun et possible. » (Seguem-se as assignaturas) . 

O Sr. Gonçalo de Lagos ·pergunta - si, tendo S. Ex. 
( esignado o dia de hoje para a promulgação ela Constituição 
que nos ha de reger, votada por· este Congresso, a Mesa fe:~~ 
Pnnvite ao ('1-oVE\rno, para que esse acto tives·se a maior so
}(lnnidade. 

O Sr·. Prc•siclenl e J•e:-:ponde que ainda 11ão fura fui to eon
vil o. 

Ot·a, ai1Hla, o Se .. Amaro CavalcanLi. 
Vmn á Mesa, é lido, apojado e, seril debate, approvado 

(• seguinte 

nerf1l·~ ;•irnent () 

(( ReqLu:~ü·._, qlH'· ~e ~~onsigiH\ I~a. acta de hÇ>je un1 voto de 
~olenne recon heeinwntu ao Presidente . e 1na1s n1embr~s ,da 
Mesa de::;L•~ Cong1·e~so, LJ(-~lu 1110dO condigno. lt•al e pat.rwtwo 
vor que o::;ta soube clirig·ir O? noss_s>s trabalho~, facilitando-:os 
~obren1aneira, pelas suas dellberaçoes e expedientes da ma1or 
r-:• •ndm·a(;ãu. i rupareial idade e .i ustiça . 

.Sala dati :-;e::;sõe~, ~.í de fuvereil'o d.e 18Y1.-A.uw..Po Ca· 
'Valcant'i.. » · · · 

Passa-st~ ;i ordern du dia·- assignatura e promulgação da 
Constituição. 

O Sr. ~Presidente convida os Srs. representantes a as si
. gnaren1 os tres aütographos da Constituição. 

Vol. nr 4 
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São assignados os autographos pela Mesa e pelos mem
bros do Congresso presentes. 

O Sr. Presidente (levantando-se, e corn elle todo o Con
!J1·esso e todos os espectado1~es) profere as seguintes palavras: 

""Nós, os representantes do Povo Brazileiro, reunid_os em 
Congresso Constituinte para organizar un1 regímen l1vre e 
democratico, estabelecemos, decretamos e promulgamos a se
guinte Constituição.» 

Segue-se a Constituição da Republica dos Estados Unidos 
do BraziL. assignada por todos os membros do Congresso 
presentes. 

O Sr. Presidente, continuando: Está promulgada a Consti
tuição da Republica dos Estados Unidos do Brazil (Muito 
bem !) ; e a no~sa Patria, após 15 mezes de um Governo re
Yolucionario, entra, desde este 1nomento, no regimen da le
.galidade. 

E é força confessar que, graças aos esforços e á dedicação 
.deste Congresso, legiUmo representante da Nação (Apoiados), 
E'Jiás recebido con1 desfavor· e prevençã-o pela opinião, que 
conseguiu vencer, e que termina os seus trabalhos rodeado 
da estima e consideraç~o publica, o Brazil, a nossa ·Patria, 
de hoje em deante, tem uma Constituição livre e demooratica, 
cem o regímen da mais larga Federação (Muito bem 1 Muito 
bem!), unica capaz de mantel-a unida, de fazer com que 
possa desenvolver-se, prosperar e corresponder, na America 
do Sul, ao seu modelo da America do Norte. (jJtJuito bem 1 
Muito bem!) 

Saudemos... n1eus concidadãos, ao Brazil e a Republica 
.Brasileira. , 

Rompen1 vivas á Nação BrazHeira. (Applausos prolon-
uados elo recinto, das t1·ibunas e das galerias.) 

UMA voz- Viva o Presidente do Congresso ! (Applausos.) 

OuTRA voz-Viva a Republica I 
VozEs - Viv·a! Viva! 

. UMA VOZ DAS GALERIAS - Viva O cidadão Prudente de 
Moraes ! 

VozEs - Viva I Viva I 
OuTRA voz- Viva o Congresso Nacional I 
VozEs - Viva ! Viva I 
Ora o Sr. Serzedello, que acredita interpretar .os senti .. 

mer1tos . d_este Congre!'so pe.diD;d'O a S. Ex., o S~. Presidente, 
:~ue SUJ elte á yotacao a Indicação, que hontem apresentou 
.(~ . que é a seguinte 

Indicação 

«O Congresso Nacional~ hoje unico Poder soberano por
.que cessou. a Revolução, porque,., cessou. a Di~tadura, porque 
.t~d_o des~PP?receu dean~e da Naç~o, aqui r_eun1do, decreta que 
,e un:: d1~ oe f~sta .nacional o d1a ~c hoJe., 24 de fevereiro, 
·.l ~ais extraord~nar1o de nossa Patr1a. (Numerosos apoiados· 

. ,.rn'l/!tto b.e1n.;. ?nutto bem.) . . ' 
O . Sr .. ~arna,. obtendo a palavra pela ordErm, diz que 

pr.qmett~ J?O} sua honra defender, a custa da propria vida, 
u Gonstitu1çao que acaba de ser votada. 
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VozEs-- Todos nós. 

O _Sr. Preside~te diz que o Congresso acaba de ouvir o 
1·eq~er1mento do Sr. ~epresenta_nte Serzedello. S. Ex., na 
se~s~o ~e honte.m, propoz que o d1a da promulgação da Consti
tulçao fosse pelo Congresso considerado dia de festa nacional. 
Na hora em que foi apresentada a PI"Oposta não pôde ser 
submetti~a á deli~eração do Congresso. Agora,' S. Ex. requer 
que o d~a de lloJ ~' ern que ~e pro_mulgou a Constituição, o 
Congresso o declare, por dellberaçao sua dia de festa na-

. cional. Está em discussão a indicação . ' 
VozEs - Votos I Votos ! 

O Sr. Me ira de Vasconcellos propõe que a prooosta do 
Sr. Serzedello seja votada por acclamação. 

VOZES - Votos ! Votos ! 

O Sr. Presidente encerra a discussão e declara: 
Os Senhores que entende1n que o dia 24 de fevereiro 

deve ser considerado dia de festa nacional do Brazil por 
ser o dia da promulgação da Constituição da Republica' Bra
zileira, queirarn levantar-se. · 

O Congresso approva unanime1nente o requerimento do 
·Sr. Serzedello. 

O Sr. Presidente diz que a ordem do dia. de amanhã 
. ~::erá a eleição do Presidente e Vice-Presidente da Republica. 

Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a sessão. 
· :._Applausos prolongados. Vivas á Republica, dados do recinto 
e das galerias.) 

Aberta a sessão do dia 25, é lida, posta em discussão e, 
. sem debate, approvada a acta da sessão antecedente. 

O Sr. 1 o Secretario procede á leitura do seguinte 

Expediente 

Officios: 
Do -chefe do Governo Provisorio, datado de 25 do cor-

1 ente, declarando ter recebido o autographo da Constituição 
da Republica dos Estados Unidos do Brazil, promulgada em 
sessão do Congresso Nacional Constituinte.- Fica o Congresso 
inteirado. 

Do chefe do Governo Provisorio, de egual data, decla
rando esf.ar sciente de que a Constituição da Republica dos 
[Estados Unidos do Brazil foi pr~omulgada pela Mesa do Con
Fresso Nacional. -Fica o Congresso inteirado. 

Passando-se á ordem do dia - eleição de Presidente e 
·V ice-Presidente da Republica-! o Sr. Pres~dente d~z que vai 
·se proceder á eleição do Presidente e VIce-PI'esidente da 
Republica. 

Em attenção á importancia desta eleição, a Mesa do 
Congresso, para obviar qualquer irre~ularidade, que, ·Pç>rve.n-

. tura, se possa dar, estabeleceu o _seguinte processo: sera feita 
S! eleição mediante chamada nonuna_l, e. cada um dos. membros 
ào ConO'resso terá o trabalho de vir á Mesa depositar a ce
dula na

0 
urna, entrando pela direita e sahindo pela e.squerda. 

O Sr. Zama pergunta si a cedula é fechada. 
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o Sr. Presidente responde que o Reg'i,mento nada dispõe 
sobre a fórmula da cedula; esta pódc.~ ser fechada ou aberta; 
é. indeffe1·ent.e. 

Ora o Sr. Quintino Bocàyu\'a ( 
Ven1 á :Mesa, ó lida, apoiada e, ~mn debate, approvada 

unanin1emente a seguinte 

1l1oção 

«Considerando que a veneração pelos · grandes natriotas · 
fallecidos é urn sentimento que concorre para a -elevação 
rnoral do homcn1 C aperfeiçoamento dos JOstunleS !:H~bliCOS, 
tanto é verdade que « somos sempre, e e-ada vez ma1s, go-
vernados pelos ~mortos»; . . 

Considerando que as mawres hon:1enagens rend1das aos 
que bem mereceram da Patria: e d3: Humani~a.de, em nad~p 
absolutamente, deslustram o brilhantismo çlos feito ... s que ~ssl
gnalaram de n1odo glorio-so aquelles quR a1nda estao serv1ndo 
Õ.bj ec-tivarnerite; . . . 

Considerando quel ao contrario,. estas homenagens q_Igni
fjcaJn aos que as tributa~m, e constituerr1 o n1elhor estimulo 
& novas e crescentes benemerencias; . · 

« üonsiderando finalmente, que este. pensa1nento syn
thetiza os justos 'sentimentos e as· n1anifestações -unanimes 
externadas nesta Casa e no paiz en1 geral : 

«O Congresso Nacional constituinte, consubstanciando 
nesta moção a gratidão dev~da a todos os patriotas que pugna
Iram pela Republiea, resolve lançar na acta da. sessão solemne 
de hoje o seguinte: 

«O fundador da Republica Brazileira, Benjàn1in Constant 
BoLe lho de Magalhães, passou da. vida. ob,j ectiva para a ilnmor
talidade a 22 de ja.:i.leiro de 1891, tendo nascido a 18 de ou
tubro de 1837. 

«O Povo Brazile"iro, pelos seus representantes no Con
gresso Nacional Constituinte. se desvanece de lhe s1w facul
tada a gloria dp, apresenta~r éste bello 1nodelo de virtudes aos 
seus futuros pres·ictentes. 

«.Sala das sessões, 25 de fevereiro do 1891, 3o da -Republica. 
- Quintino Bocayuva. - Arist'ides Lobo. - Cam,pos Salles. 
- Saldanha :J.larinho ., - Francisco Glucerio. - Demetrio 
Ribeiro. - jJ;Jursa. - Laur"o Sod1·é. - Paes de Carv·cdho -
- 1Vina Ribeiro. - ~fatta Bacellm~ ., -- Nelson de Vasco~cel
los Al·me_ida.. -· Rodol1Jho 11firanda .. - Anue lo Pinheiro. -
... 4..l{'~·e.do El.l-is · - PauUno Ca'rlos. _;_ Al1neida Nogueira. -
Dorntngos de :Jtlo,raes. - A. AzePedo. - Ivo do P1·ado. - Ser
ze_dello Cor:_rêa. -. ~. Os~rio. .- V'icto1·ino kl onteir·o. - An
nt~al I[alcao. - -fl.lctndo Guanabara. - Ruy Barbosa. _ Sarn
P_ato.Perr0z·- Urbano·Marcondes.- Jfoniz Freire._ Can
tao . . -. -. Ntlo Peçanhl11 . . - Bellarnt.int) Carneiro. - Indio do 
B_rastl. - Zfstwves. J'Un·wr. - F. Sch'm:idt. - Lacerda Cou
ttnh~ · - ·Carlos de Carnpos. - Fel.isbello Freire. _ Luiz -
Delft_no. -. A. 1~/ore-i-ra da Sflva. - J.1lanuel Beze'J''I'a de So,uza 
- .. At~ayde .htn1.o1·. -.. Bapt'tsta da }fotta. - José Sirneão de 

Oltv.e1ra. - Cu.stod1o de lJf.ello. - João Pedro. _ Cunha 
Jurywr. - Barbosa, Lima. - Beze'l'?'il. - }Janoel Uchôa Ro
drtgues · - ... 4.nton~o Olyntho. - Casimiro Junior. _ .. Erioa 
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Coenw. - Gonçal.'ves Ra)nos. - Alexa.nd1·e Stoclrler. - J oa
quirn Avellm·. - F·róPs rla C1•uz. - Rcnnnundo Bande·ira. 
Flor·iano Pei:r:oto. - Antãn de Faria. - Theodureto Souto. -
tbne1··ico Lobo. - A.1··istitles J.vla.io.. - Dionísio Ce1·queü·a. -

João Lopes. - Pedro Che·t·uwnl'. - Constantino Palletta. -
Fe?Te·ira Pires. - C. Zarna. - Lapér. - Santos Andracle. 

- Bel{o'rt Vie·ira. -Santos PereiTa. - 'Al. Valladão. - F?·e
de?·ico Borges. - . . hn:é BP.vilaqna. 

O Sr. Presidente diz qur. Yai SI' proceder ~l PlPi-ção do 
Presidente ela Republica. 

Procede-se á ehan1ada dos Srs. n1embros do Congresso. os 
quaes. suce(\ssivan1ente. depositam na urna as suas eedulas·. 

O S1'. PrPsictc:mtr dt>r.lara que votaran1 23!~: St's. rPpresen
tantes; Yai-sP abrir a urna para se verificar o nun1ero das 

. cedulas. (Depois da ve?•ificaçãn.) Estavarr1 na urna· 2.3 !1 ee
dulas e accrescenta: 

Apezar de não ter sido candidato á eleição a que o Con
gresso vai proceder~ eonstando-lhe que o seu nome est.á en
volvido nessa eleic~ão, -convida o Sr. Viee-Prcside.nt.~~ do Con
gresso a oecupar esta cadeira. 

VozEs - Confiamos em V. Ex. : ten1os a 111ais plena eon
fiança. 

OUTRAS vozEs -- E' correet.o o procedin1ento de V. Ex. 

O .Sr. Vier-Presidente (depois de oecupm· a cadeií'CI) de
elara que vai-se procPder á apuraç.ão. 

Apuradas as 23!J. cPdulas, 1-:\ obtido o seguinte resultado: 

1\Ianoel De odoro da Fonseca. . . 
Prudente. José de M.oraes Barros. . . . . . 
Floriano Peixoto. . . . . . 
Joaquin1 Saldanha Marinho. . . . . 
.Jos'é Hygino Duarte Pereira . . . 
Cedulas en1 branco. . . . . . . 

Yotog 
'12D 
97 

;) 
;;) 
,..) 

11 
'J 
,..) 

O Sr. Presirhmte di:~:: Rstá eleito PreRidentr. da Rr.pul) li na 
dos Estarlos TTnido~ do Rrar.il o H1·. MarP.r.ha.l Deocloro da 
Fonseca. (A1)1.Jlausos 1)1'olo'n.qados e 1JilJa.-; de ttnnUo.r.,· do.<; Sr.io:. 
'I'BP"NJse.nta.nte.~ ·e elas ualer~(l..ç. ·l . . . · .. 

Vai-se ·proceder á elelt;lo para V1Cc-Pt\es1denLe. da Repu-
blica. (O Sr.. Prudente .de Moraes reassurne a cadeit•a db1 
presidencia, e· este acto é ar.nlh.ido com salva~ prolo.ngadas de 
palmas e vivas de grande n.um.ero de membros do Congresso e 
dos ·espectadores.) 
. Procede-sr. á eleição elo Vier--Presidente da Republica, e 
recolhen1-se 232 certulas, qlH\ apuradas, dão o seguinte re
sultado: 

Votos 

Floriano Peixoto. . . . . . . . . . . 15:1 
Eduardo Wan.de:nkolk. . . . 57 
Prudente José ele Moraes Barros. . 12 

· Coronel ·Piragibr,. . . . . . . . fi 
.Tosé d1~ Almeida Barrctc1 • • • • • • 

1i. 
Custodio .Tnsé eh~ Mel ln. . . . . . . 1 
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O Sr. PresiffAnfP di:z qne. em virtnrle elo r8!=;uHadn da éle!
ção, nrnclarna Vir.e-PrPsinAnte nR 'RPpllhlirR nn!=; ~~tann~ Uni
do~ ní) BT'nzil o Rr. Floriano "PAixoto. (Arnlnusos dns Sr.c:. re
pTPSPntarntes e 'Vivas das galeria.c:.) Na fórma do diRpo~tn na 
Cnnst.itn ição. o Pre~idente e o Vice-PrPsinPnfe eleitos devem 
tomar posse dos seus cargos perante o Congresso. 

Amanhã á :l hora da tarde. !I'ennir-se-á o Cong-resso em 
ees!=:~o so 1 Pn~e para empossar o Presidente e o Vice-Presidentf;l 
da Republica. e encerrar-se. 

Vêm á Mesa as seg~iP.tea 

Declarações de voto 

«Declaramos ter votado para Presidente da Republica dos 
Estados Unidos ,do Brazil no Dr. Prudente de Moraes. 

«Rio. 25 de fevereiro de 1891. - José Sim.eão. ·- R. Os o
rio. - Victorino Monteiro. -Sampaio Ferraz. -Antão de 
Faria .. - João Pedro. - Alcides Lima. - Santos Pereira .. 
- A m.philovhio. - Leite Oiticica. - Alcindo Guanabara. -
Demetrio Ribeiro. - Custodio de Jtello. - Pereira de Lyra. 

«Nós, representantes do Rio Grande do Sul. declaramos 
que votámos no Dr. Prudente José de Moraes Barr·os, para 
Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil. 

"Rio de Janeiro. 25 de fevPreiro de 1891. - Victorino 
Monte1~ro. - R. Osorio. - Alcides Lima. - Antão de F.aria. 
- Demetrio Ribeiro .. 

«Declaramos haver dado os nossos. votos para o elevado 
cargo de primeiro Presidente da Repnblic.a Brazileirra ao ci
dadão Dr. Prudente José de Moraes Barros. 

«Sala das sessões, 25 de fevereiro de 1891. - F. Badar6. 
- Du.troa Nica.cio. Alvaro Botelho. Gabriel de Paula Al

rneida Magalhães. - Astolpho Pio. - Polycarpo Rodrigues 
Viotti. - J. Avellàr. - Antonio Olyntho. - Cha(Jas Lo-: 
bato. -.- Aristides Maia. - Ferreira Pires. - C. Paletta. 
- Gonçalves Ramos. -Americo Lobo. - Erico Coelho. ___,. 
Thomaz Del(ino . » 

«Tendo sempre pugnado pela conducta ás claras, devo de~ 
clarar que votei para Presidente da Republica no cidadão. Pru

dente. de Moraes, e para Vi-ce-Presidente no cidadão Floriano 
Peix·oto. . 

.., "Quep1 me conhece sab~ que o sentimento de ingratidão 
nao se aninha em me.u coracao, e, portanto, só o dever cívico, 
e!Yl .... face dos aconteCimentos, poderia ter sobrepujado a gra
tidao pessoal que nunca desconheci a quem devo . 

«Sal~ das sessões ·do Congresso Nacional Constituinte, 125 
de fevereiro de 1891, 3° da Republica. -José Bevilaqua. » 

«Declaramos que votámos no .Sr. Prudente José de Moraes 
e Ba1rros para Pre.sidente da Republica do Brazil. 

«Sala das sessões, 25 de fevereiro de 1891 ~ _;;. Nilo Pe..::. 
çanha. - Urba.nf.l Mq.rcnruie\ç:. 



«Declaro que votei para Vice-Presidente da Republica nó 
Dr. Prudente de Moraes. 

«Sala das sessões, 25 de fevereiro de 1891. - V'ictorinn 
]f onteiro. » 

«!Declaramos que votámos no Gene,ralissimo Deodoro da 
F~onscca para o cargo de Presidente da Republica, em que elle 
acaba de ser investido pela maioria dos suffragios do Con
gresso, levados pelas seguintes razões: 

i a. Para a verdade. da installação do II'egimen republicano, 
tal como elle deve seir, pela intuição scientifica de sua orga
niz.ação, e tal 0omo ficou estabelecido na lei fundamental do 
paiz. o chefe da Nação precisa impor-se ás opiniões com~o o 
chefe real e effectivo do Governo, pela sua superioridade mo
ral e intellectual, tomando sempre a iniciativa do conselho, 
a parte mais energica na acção e a mais directa nas responsa
bilidades. Sen1 estas condições, o Governo republicano será 
un1a ficção peTfeitamente congenere das monarchias consti
tucionaes, que se caracterizam por uma dire.c·cão nominal attri
buida á maior somma de poder; 

« 2a. Par.a honra da Republica Brazileira, e para gloria das 
elassr.s armadas da Nacão, que tomaram a si o papel culminante 
e decisivo da Revolução. por uma fatalidade historica apenas, 
cuja confissão, que mais as ennobrece, porque liberta a His
toria do feito revolucionado da injnstiça. que se lhe faz, 

' pintando-o como uma surpresa armada. imposta á passividade 
do espírito nacional, parece que o nosso dever seria testemu
nhar á. Nar,ão e ao Mundo ae exuberancias de uma organi
zação politica forte. francamente apoiada na confiança irre
dutível de todas as classes, extreme de todas as oppressões in
ternas. acceita como nma condição de progresso e não como 
uma transacção humilhante c.om o espirita de manutenção da 
ordem material, e~ sobretudo. assente no magnanimo desinte
resse das classes armadas. que tinham o direito de exigir de 
nós esse tributo de justiça historica. que seria o melhor penhor 
de sua gloria, do seu civismo e do seu incomparavel patriotis
mo. - Moniz Freire. - Barbosa Li?na. ~ Frederico Borges. 
-.- Anrt.ibal Falcão, - Dem.etrio Ribeiro.» 

Declarar-ão de ?~esignação de mandato 

«Declaro que não votei no Sr. Marechal Manoel Deodoro 
da Fonseca para Presidente· da Republica. 

«Pessoalmente lhe devo provas de affecto e distincções 
muito acima do meu merecimento. 

« Pat1riota e amigo. propagandista da Republica fede.rativa, 
devo-lhe hnmensa gratidão,. por haver contribuído decisiva
mente. para a definitiva destrui·ção da Monarchia. 

«Estes sentimentos. p.arém, nã.o me tiram á razão a sua 
natural serenidade e inteireza para reconhecer, auxiliado pela 

· observação de longa s:érie de factos. que faltam a tão digno 
cidadão as qualidades elementares de homem de governo. 

«A convicção. CfU8 tenho - de. que a sua administração 
será funesta. só é eg-n alada pel·o intilno e natri ot.ico desejo. qn e 
alimento .~ de onÃ o fufnro não dê razã.o ::í.s minhas preor-
cupacões ~ 
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«Não se pagan1 divida3 de g:ratidão, ne.m se serve1n s~n
tin1entos pessoaes, por nobres que sej a.n1, c.on1 o sagrado In-
teresse da Patria. . 

«tNem n1e jn1prPssiona a supposLa necessidade de. evitar 
p-assiveis exhibições de força, legalizando-se e01n o voto o que 
se teria de impô r pelas arn1as. . 

«Si o de.spotismo 1nilitar existe~ de facto, elle que. se 1111-
plante sen1 a eapa n1al cosida de suffragios e~torqu1dos ao 
temor e ·á Na-ção. deantA ela evidencia, que se disponha a Sei' 

livre ou escrava. 
«Mas antes de tudo, 1'aço idéa bastante ,justa e digna do 

Exercit·o ·brazileiro. para crer que elle, en1 qualquer e.mergen
cia, sabe.rá conservar-se u que se.n1pre foi .!.- nobre insf..r1nnent.o 
da soberania naeional . 

· «Declaro, 1nais, que, sendo representante de elei~ores quP-. 
en1 tempo aeceitaran1 a eandidatura que agora repudio, corN~
n1e. o dever de honra de resignar, como resigno, o meu n1a.n
dato. 

"Si não observei esse procedin1ento antes da votação, foi 
por estar firn1emente persuadido de que agi de conforn1idade 
com os verdade.iros sentiment·os de quem n1e elegeu. 

« E, si ficar demonstrado que assim não foi, espero que 
não n1o negarão a ;justiça de reconhecer que ago.ra, como sein
pre, fui superior a toda e qualquN' consideração que não fosse 
o 'bem da Pat.ria e da Republiea. 

«Sala das sessões do: Congresso Nacional, ?.5 ·dr~ :fevereiro 
de 1891 .. ~R. P. de Assis Br·asil.» 

Aberta a se.ssão do· dia 26, f. lida. posfa ern diseussão e, 
sen1 debate. approvada a acta da sessãó antecedente. . · · 

Segu(~.-·se. a o-rdem do dia - posse do~ Prrsirlent.l~ ,: .. Viee-
Presidente da Republica. 

·Achando-se na ante-sala os Srs. PresidenLe e. V ice-Presi
dente da Republica., o Sr. P resjdente nom.êa para recebei-os as 
seguintes commissõe.s : · 

Para receber o Sr. Presidente da Republica, os Srs. : 
Campos Salles, .Cesario Alvim, Quintino Bocayuva:, Amaro Ca
valcanti, José Segundino, ·Elyseu Martins, Arthur ·Rios Re-
tumba e Indio do Brasil. · ' · 

Para rece.ber o Sr. V ice-Presidente da Republica. os Srs. 
Aln1eida Barreto, Ruy Barbosa, Luiz Delfino. BezRrra de AJ
buquerque Junior, Rosa J·unifw, üli.cerio, {lonçalvAs Chave;o~, 
'8erzedello e Astolpho Pi'Ü. · 

Se.ndo i~troduzidos no recinto, pelas conullis.sões ucirna. · 
. noJ!leadas, os . S~s. Manoe~ 1Deod9ro da .Fonseca,· Presidente 

eleito da ~epubhca, e Flor1ano Peixoto, V1ce-Presidente ele.ito 
da Republica, torr1an1 assento â mesa, o primeiro á direita e 
o segundo á e.squerda do Sr. Presidente do Congresso. 

. Prestada a aff~rmação pelos Srs. Pre.sidente e V ice-Pre
Sidente .da Republica, .o Sr. 1 o Secretario procede á leitura 
do seguinte. 

Termo de posse e af{irmação do primeiro Presidente da Repú- · 
· blica dos Estados Unidos do Brazil · 

~Aos 26 dias do mez ~le fevereiro de '1891, 3° da Republica. 
re.un1do o Co~gJresso Nacwnal~ ern numero de 23'5 represen~ 
tantes da Naç.ao~ na sala de ·suas sessõe~, no palaeio da Quinta 
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da Boa Vista~ da Capital da União, sob a pre-sidencia do Sr. 
Prudente José de Moraes e Barros. á 1 hora da tardP. perant~ 
o n1esn1o Congresso compare.eeram os eidadãns Genei·alissimo 
Manoel De~do~·o da Fonser~a e Gene·ral .Fl-oriano Peixoto, elei
tos po·r rna1or1a absoluta na sessão de assembléa geral reali
zada a~s 25 do corrente. rnez e anno, o prin1eiro Pr.esidente da 
Repubhca e o segundo Vice-Presidente. para servirem no pri
mei,ro período presidencial, na fórn1a do art. 113 da Consti
tuição prornulgada, Joi pelos referidos cidadãos profe.ricla a 
seguinte. affirmação, constante elo art. 44 da Constituição: 

<< Pron1etto n1anter e cun1prir com perfeita lealclacle a 
Constituição Federal~ pron1over o bem ge~ral da Republica. 
observar as suas leis. sustentar-lhes a uniã.o, a integridade e 
a independencia. » 

«E. paPa constar. a t.oclo o lt\lnpo, lavrou·-;";~· r.·S.'H' TP1'111o. 
que vai assignado pelos l111'mbros da ·Mesa do Congresso Na
cional. - J.lfanoel De odoro da Fonseca. - Floriano Pei.rcoto. 
- Prudente .!. de 1l1oraes e Ban·os, Presidente. -·Dr. João 
da 1vlatta 1lfachado, 1 o Secretario. - Dr. José de Paes Car·
valho, 2° Secretario. - Tenente-c.oronel João Soares Neivau 
3o Secretario. - Eduar·do J.vlendes Gonçalves, 4° .Secretario.>> 

O SR. PRESIDENTE - Estão empossados os dous prin1eiros 
magistrados da Nação, eleitos pelo Congress.o Nacional Consti
tuinte. na f6rn1a da Constituiçã.o proinulg'ada. 

Neste momento solenne, eu, fiel interprete. rln Congresso 
NacionaL legitin1o representante da Naçã.o, :fat:o ·os mais fer
vorosos votos pela felicidade. da Patria, e pela felicidade dos 
n1esmos e levados magistrados deste paiz. eerto do que cun1-
prirão seus deve,res, proeurando fazer C•Oll1 que a P-atria ca
minhe para a construeç.ã.o df.'. ~eus altos destinos. (Apphmsos. 
ge'raes.) 

Cnnv ido as c.ornrn:issi"in~ a neon1pa.nltarr~m ns 81·s. Prp::;;·irlrnl ~ 
c Vice-Prc~sidentc da Republica. 

Os Srs. IJresidente e V ice.-Presidente da .Republica reti
ram-se, acompanhados das respectivas comn1is$ões. 

O ·Sir. Presidente suspende a sessão, atê ser lavrada a 
acta. · 

A' J hora e 20 n1inutos reabre.-se a ses$ão. 

E' lida c approvada esta acta. 
O SR. PRERIDRNT.R ~ .Meus collegas, deixatnos, ao retirar·

nos, pro1nul~ada a ConstittJfção da Republica dos :~~stados Uni
dos do Braztl. 
· Esta Constituição, elaborada durante o periodo de tres 
mezes o alguns dias, com trabalho assiduo, naturallne.nte te,rá 
defeitos, por·que não h a obra humana I?er:feita; entretanto, é 
força reconhecer que o Congresso Braz1lerro esfor{}Ou-se, por 

. conseguir, e conseguiu, consig:J?.a'r. ~o pacto fundamental c~m 
que dotou o pai1; tod·os os prJnciplos cardeaes da Republica 
federativa. 

E e.lles ahi ficam bem claramente consignados; a pratica 
poderá desenvolvei-os, e trará ao nosso paiz a prosperidade ·e 
a felicidade de que é digno. , . 

Cumprin1os o nosso ~ever. O _Çongress? pode retr,rar-se. 
safisfeito, porque, con1o tn:e occas1ao de chzer dest~ .~esmo 
logar, este Congresso~ rcce.b1do eon1 desfavor pela opinia·o. pu
hl i c a, e01n m11 i ta pr('VPn(:ão, prncndr.n dr~ rnodo a dnstrtnr, a 
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'combater, pelo ~enos, es~a prevenção, ~ a ganhar. pre.stigio ~ 
confiança na estima publica, que o rodea ao terminar os seus 
trabalhos. (Muito bern; muito bem.) · 

Entretanto não está tudo feito: é preciso que. todos os 
poderes estabeiecidos pela Constituição que o Congresso pro-
mulgou colloquem-se na altura de. seus deveres, _procurem 
cumpril-os fiel c xeligiosamente, afim de que. as 1déas car
deaes alli consignadas sejam praticamente re.ahzadas, como é 
necessario para a felicidade da Nação. (Muito bem; 'muito 
bem~.) 

São estes, meus collegas, os votos que exte.rno, em nome 
do Congresso, ao encerrar os seus trabalhos. 
. . Por minha parte, ainda uma vez tenho de agradecer-vos, 
penhoradissimo, a posição e.m que me collocastes, sem me
recimento. (Não apoiados.) 

VozEs - Com muito merecimento honrou a cadeira. 
O Sn.. PRESIDENTE - Como vos disse, ao assumir esta ca-

deira, nunca me passou pelos meus sonhos de propagandista 
a idéa de, um dia, caber-me a extraordinaria honra de ser o 
Presidente do Congresso Constituinte da Republica Brazileira; 
e, si aceitei o posto, apesar .de que era e:xtraordinariamente 
superior ás minhas forças ... 

VozES - Occupüu-o brilhantemente. 
O Sn. PRESIDENTE - ... foi contando, como disse entao, 

com o vosso concurso, com o vos:so auxilio, que, felizmente, 
nunca faltaram-·me. durante o periodo da s-essão . . 

VozEs - Era o noss·o dever. 
O SR. PRESIDENTE - Agradeço, ainda urna vez, este tes

temunho de estima e consideração. 
Si, em uma ou outra occasião, usei de· alguma phrase un1 

pouco energica ou impertinente. deEculpai-rne; ella tinha por· 
movei o fiel cumprimento do dever, tinha por unico fim fazer 
que o Congresso não se afastasse de sua I inha de condu c ta. 
fazer com que o Congresso trabalhasse com calma e re.flexão, 
pBJra chegar ao .re~ujtado .a que chegou, de dotar nosso paiz 
com uma Consbtuu;ao CUJO confronto faz honra com as dos 
·paizes 11?-ais ad.eantados. (Muito bem; m.uito bem.) . 

~SSIID,· r-eiterados •OS meus agrade.cimentos do alto desta 
cadeira, que vossa generosidade me confiou tenho a honra de 
declarar concluidos o~ t~aball!os do Congre·sso Brazileiro, no 
seu caracteir de Constituinte.. Está encerrada a sessão. (Ap"'! 
plau.sos.: palmas e vivas prolongados.) · 
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~oa Sessão1 em 28 de janéiro ~e 1891 

Presidencia ele S1•. Antonio Eusebio 

(V ice-Presidente) ·~ 

. Ao · 1neio-dia faz-se a · chamada, . á qual _respondem os· 
Sr~.~ Antonio~ Eusebio~ Matta Mac~~do, Paes de C~rvalpo, João 

·Neiva, Francisco M-2:chado, L~ov1glldo Coelho, Joa.qu1m Sar
. ··mento, João .Pedro~ Uunha Junior, José Segundirio, · Manoel Ba-
. rata, Antonio Baena, Joaquim Cruz, Theodoro Pacheco, Elyseu 
Martins, J oakim Katunda, Bezerra de Albuquerque Junior, 
Theodureto Souto, José Bernardo, Oliveira Gaivão, Amaro Ca
valcanti, Almeida Barreto, Firmino da Silveira,_ José Hygino, 
.José Simeão, Frederico. Serr:ano, Floriano Peixoto, Pedr_o Pau~ -

· lino, 'ravares Bastos, Rosa Junior, Coelho e Campos, Thomaz 
Cruz, Virgilio Damasio, Domingos Vicente, Gil Goulart, Mon
teiro de Bar·ros~ Quintino Bocayuva,- Lapér, Braz Carneiro, 

.. Campos Sall es, Ubaldino . do Amaral, Santos Andrade, Esteves 
· Junior, Luiz Delfina, Ramiro Barcellos, Pinheiro MachaQ.o~· 

.. ·Joaquim Felicio, Cesario Alvim, Americo Lobo,. Eduardo 
.:\Vandenkolk, .. João Severiano, Silva Canedo, Silva Paranhos, 
·Aquilino do Amaral, Jqaquiin . Murtinho,· Pinheiro Guedes, 

. · Belfort Vieira, Uchôa Rodrigues, Indio do Brasil, Laurci Sodré, 
.. Innocencio Serzedello, Nina Ribeiro, Cantão, Pedro Chermont, 

· Matta Bacellar, Costa Rodrigues, Caseiniro Juníor,' Henrique de 
·Carvalho, Anfrisio Fialho, Nogueira P.aranaguá, Nelson, Pires 
·Ferreira, Barbosa Lh11a, Bezerril, J,oão Lopes, Justiniano de 

. Serpa, Frederico Borges, José Avelino, José Bevilaqua, Gon- · 
(;alo de Lagos, Nascin1ento, Almino Affon~o, Pedro Velho, Miguel 
Castro .. Amorim Garci,a, Epitacio, Pedro Amei'ico,_ Couto C.a.r-

. · taxo, ··Sá Andrade, Retumba, Tolentino de Carvalho, .-.Rosa· e 
· ·Silva, Gonçalves Ferreira, José Marianno, Almeida Pernam

buco,. Juvencio d'Aguiar, André. Cavalcante, · Raymundo- Ban
.· de ira, Annibal Falcão, Me ira de VasconceUos, Pereira de ·Ly~a, 
João de Biqueira; ~Toão Vieira, Luiz de Andrade, Espírito Santo, 
Bellarmino Carneiro, Pontes de Miranda, Oiticic:a, Gabino Be-

. ·. zouro, Ivo do Prado, Oliveira Valladão, FelisbeUo ~reire, Au
gusto de· Freitas, Paula Argollo, rrosta, . Seabra, · Zama, Arthur 
Rios, Garcia Pires, Marco li no Moura, ·Santos Pereira, Custodio 
de Mello, Paula Guimarãe·s, .Milton, 'Amphilophio, Dionysio 
CerquP-ira, Leovigildo Filgueiras, Medrado, . Barão de Villa. 
Viçosa, Prisco Paraiso·;- Moni~ Freire, Athayde Junior, Fonseca 
.e Silva, Fonseca Herm~s, . Nilo :peçanha,_ prbano Marco~des• 
Manhães BarPeto, Oliveira Pinto~ VIriato de Medeiros; 
.. Toaquim Breves, Virgilio Pessoa, França· Carvalho, Baptista 
da Motta, Fróes da Cruz, Alcindo Guanabara, Erico Coelho, 
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Lopes Trovão, Jacques Ourique, Aristides Lobo, Ma~rink, 
. Furquim Werneck, Domingos, J esui?~' Vinhaes, Thon1az ~ D~l
fino Antoni"o Olvntho; Badaro, Pac1f1co Mascarenhas, Gabriel 
de· Magalhães, Chagas Lobato, Jacob da Paixão, Alexandre 
Stockler, Francisco Veiga, C9s~a Sen~a, A~eri~o Luz, L~
mounier, Alvaro Botelho, FeliCiano Pe_nna., Vwtti, Dlftra~ ~1-
caeio, . Corrêa · Rabello; Manoel Fulgencio, Astolpho PIO, Ar~s
tides M1aia, Gonçalves Ramos, Costa Machado, Paletta, Ferr~1ra 
·Rabello, Bueno de Paiva, João Luiz, Martinho Prado Junwr, · 
Bernardino de Campos, Fr,alicisco Glicerio, ;L-opes Chav_es, J?o
mingos de Moraes, Adolpho Gordo, Carvalhal~ Angelo .Pinheiro, 

- l\iur·sa, Rodolpho Miranda, Paulino Oarlos~ Costa Junior, Ro- . 
drigues Alves, Carlos Garcia, Moreira da Silva, Almeida No
gueira, Fleury Curado; Leopoldo . d~ Bulhões, · Guimarães 
Natal,., f.._zeredo, Bellarmino de Mendonça, Eduardo Gonçal~~s, 
Fernando Simas, Lauro · Müller; Carlos. de Campos, Schmidt, \, 
Lacerda Coutinho, Victorino lVlonteiro, Pereira da Cõsta, Antão 

. de Faria, Julio de Castilhos, Borges de Medeiros, Alcides Lima, 
· · rJ1homaz Flore.s. Abreu. Homero BÇtptista; Rocha Osorio, Cas-. 

siano do Nascimento, Fernando Abott e Dem~trio Ribeiro. 
· Á]?re-se a sessão. 

Deixa.m de comparecer, com· e:ausa, os Srs.: ·Prudente· .·'de 
Moraes. João -Barbalho. Saraiva, . Generoso Marques, Raulino 

· · Horn, Julio da Frota, Joaqui:rp de Souza, Rodrigues Fernandes, 
. Martinho Rodrigues, . Theophilo dos Santos,. Leandro Maciel, . 
. - FrancisQo Sodré, Barão :de · S. ·Mar-cos, Conde· de Figueiredo, 
. Leonel Filho, Ferreira Brandão, Domi'ngos Porto~ Gonc~lves . 

Chaves, ]f,rânciseü . Amaral, .l_oão . de A velar; eesario Mott!a 
J1.1njor,. Alfredo Ellis~- Caetano de Albuquerque, Marciano de 
:~Magalhães. e Ernesto· de Oliveira, e, _sem causa, os- Srs. :. Ruy, 

, _Barbosa, R·angel Pesfana,· · Saldanha Marinho,. Bernardo .de 
Mendonça, Cyr1llo _de _L_emos, Alberto Brandão, Luiz -~urat, · 
~antpaio. Ferraz~ ~T óão . Pinheiro, :Oomirtgos Rocha, Barão de 
Santà. I:te~en~, ·Luiz. Barreto; -~oraes e Barros, Antonio Prado 
e Assis. Bi'tas1l. · . · · · · . 

ln' .Uda, _pdsta ·em discussão e, sem debate, approvada a 
acta da sessão . antecedente. . · · 

.. · O Sr .. Amphilophio, ·tendo obtido a palavra. comeca a fazer 
àlgumas ponsideracões a respeito de· um substitutivo ·que pre-

. tende ·Offerecer ·sobre a parte do projeeto constitucional re-
.. ~at.rva · á .organiza.cão judi·ciaria; deixa, poréni,_ de proseguir, 
por ter .. d · Sr.·. Pre~idente observado que, sendo aqueila · hora · 
··~o_ exped-ie~te, não poderá o orador o.~cup~ar~se do assumpto 
a ·que a1lud1u, devendo aguardar occas1ao opportuna. . 

. O' SR •. GARCIA PIRES-· . Peco a pal~vra. ' 
·_:.-.~ () .. sa. ZA.l'ltA -. · Peco a V.· Ex. que me· conceda a pala vi~, 
quando êrttrar a ordem do dia.. . . . . · . . · . 

ó Sa .· · PRESIDENTE -·· · Tem a palavra. o Sr~ Garcia Pires . · 
O Sr ... · GarÓ_Ia Pites·-. Sr~ Presidente, em· uma das ultimas . 

Se$gões. da _S~rtia!J.'a que .findou, .o meu illustre arpigo, repte~ 
. ·sêtttante da Balna, Sr. Dr. Zama, trouxe ao seio do Congresso 

Naciô!tal os boato·s, que circulavârm, de uma profunda· des-
. · harmortfa no- séio· do GOverno Provisorio. .. · · · · 

· . E'stes btHttos, Sr. Presidente, traduziram-se em factos: os 
membros do Governo Provisorio abandonaram a . seu chefe as 
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po:Si~;ões Que a Hevulução de 15 ele novenüJeo lhes havia as
sjgnalaclo na direecão do paiz. 

Cmnprt~llendf;~ Y. Ex.~ Sr. P1·esidentc~, comprehendc o 
Cu ngt·csso Const1 t ~Jinte .a g-ravidade deste fac tu. (Apo-iados.) 

..:\ e~nsequenc1a a tn·ar-se ~~ qw-~ os nwrnbros tlo Governll 
Pro:·JDOl'JíJ qtw sP. d(-'nriltiraJtL das ~mas posiçõe~. ereara1r1 um 
r,~g1!1wn novo Jwsie ]Jaiz, ereararn un1a clletadura. que não 
ha:vm, que a .~evolução de 15 de novembro não havia consti
l.Ludo, que a Naç.ão não havia proclamado e que o bene1nerito 
ehef'e do Governo Provisorio não havia assumido. (Apoiados 
e apartes.) 

~mn1ensa, porlanlo, Sr. Presidente, é a responsabilidade 
dos .lllust~'es cidadãos que abandonaran1 a posição que lhes 
hav1.~ cles1gnado a ~ev9lução; a posição que a Nação lhes tinha 
coní~ado (Apa1'te~) : :taltararn, portanto, elles, ao seu dever 
trahm.do os deveres de patriotisn1o. (.Apo·iados e não apoiados.) 

UIVr Sn.. REPRESENTAN'rE- Sahiran1 vela nwralidade; sa
lürarn · brilhante1nente. (F.la outí·os apaPtes.) 

O Sn. GAHClA PrHES- Ellcs subira1n t>elos n1osmos dP.
gr·áos pol' onde subiu o chefe do Estado; por eon~cqueneia, 
não m·a nas rnãos do chefe do ]~stado que elle.s dcvian1 en
Lrogar aquulles deveres, n1as nas n1ãos da Nação. 

VozEs- E' outra. questão. (Apartes.) 

{) SR. GARCIA PIRES-- Por consequencia, bem vê V. Ex., 
Sr. Presidente, e o Congresso, que os membros do Governo 
Provisorio, que abandonaran1 as suas posições, faltaram ao 
cumprin1ento do dever de pa triotisn1o. (Jfu.itos apoiados; 
rrnuüos não apoiados e apartes.) 

Senhores, deante a gravidado deste facto, o Congresso Na
cional, reúnido por urna convenção desse Governo Provisorio 
para votar a Constituição da Republica, parece-me que tc~n1 
o direito de cnnheeer. de inquirir dos rnembros denüttidos do 
Governo Provisorió qÜar.s os n1otivns por que abandonararn o 
Poder. (Apuiado_s e nãu apoüulos.) 

UMA Voz- .Já saben1os; os jornacs o disseram; o vropri.o 
' chefe do Governo o disse. . 

ÜU1.'BA Voz-· -Não lhe serve o LestCinunlw do chefe do Go
verno Provisurio ·? (Ha outros apartes.) 

O SR. GARCIA PIHES- E' pelo testc~Jnunho· · do ehefe ·do 
Estado~ para qLWHl v .. ~x .. appella, que eu desejo, e. e.xigi, ern . 
nornA d(~· nm dos ma1s In.lpurt.antes ustados da Republica. UJl:!a 
explic-aÇão t'ra.nca da partL~ do~ men1bros d.n Govorno Provi-
sorio den1ittidns. 

YozEs- V. Ex. não púd.(\ fazei' .isso. (H a uut'rus U.1Ja'l'te8.) 

o ~H. CL\.1-tel:\ PttHi';S- Cuu1o não o p~sso fazer ? 
o SK.. CAl\tlPOS SALLES- V .. , Ex. nã.o pre~isa, p~rguntar

nn::~ u1na eou~a qu;J o pair- t,udu Jêt sabn; rsto nao e digno nern 
nubt·e. (ff.a müros uzmrles.! 

o :-;R.. U~\HUL\ Pn-tEs- V. ~x. h a de permittir que eu 
não acceiLe li~~ões de dignidade de V. Ex~ .• e n1enos, absoluta-
111ent.e, que se.ia V. Ex. quen1 n1'as queira dar. ( T-roca·m-.se 
rn-uitos apartes.) 

Si tenhQ estado ealado até agora, co1no ouço un1 Sr. re-
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presentante dizer é porque não me foi possivel obter a pa 
lavra, apesar de me haver inscripto por mais de uma vez. 

O SR. PRESIDENTE- A ··Mesa não negou a palavra a 
nobre Deputado. 

O SR. GARCIA PIRES- ~une a pude obter a palavra, . fo 
o que eu disse; e de nunca poder obter a palavra para d1ze 
que n1e foi negada vai grande dií'ferenca. 

0 SR. PRESIDENTE- Ah ! bem. 
O SR. GARCIA PIRES- Sr. Presidente, ouço dizer: O 

motivos são conhecidos. E u1n dos nobres representante 
acaba de perguntar-me: Não lhe basta o testemunho do chef 
do Estado?· 

Inquestionavelmente, Senhores, o testemunho do chefe d~ 
Estado ·é n1uito valioso; mas vou lel-o, e os nobres represen 
tantes verão, nas phrases deste testemunho, que outros mo 
tivos havia que actuavam para a retirada dos membros d'1 
Governo Provisorio. 

UM SR. REPRESENrrANTE- Isso compete a.o chefe do Es 
tado, ou a alguem que fallou por elle, não aos ministros de· 
missionarias . 

. O SR. PIRES GARCIA- Então peço ao nobre representant1 
que me diga qual a posição dos membros demittidos, porqu1 
não os chamarei ministros. A Revolução de 15 de novembrt 
destruiu o antigo regímen; mas não construiu o Poder que s1 
organizou, nem o que dirigiu e administrou o pai.z. O Go· 
verno Provisorio não foi nomeado, não foi eleito por ninguem 
Joi imposto pela posição que cada um de seus membros tinh: 
tomado antes da Revolução. (Diversos apartes.) 

Comprehende-se, po.rtanto, que o G:overno Provisorio er: 
antes uma commissão administrativa que um governo orga. 
nizado . . · . -. ____ . 

UMA voz- Dado o conflicto entre os ministros e o .ohef1 
do governo, elles retiraram-se. · ·· 

O SR. GARCIA PIRES- Faltaram ao seu dever, si err 
maioria abandonaram o Poder. 

O SR. CosTA JuNIOR -E V. Ex . ignora que os ministrof 
foram demittidos? 
· O SR. GARCIA PIRES - Para que V. Ex. insiste em dar
lhes a posição de ministros, quando elles eram membros d( 
Governo Provisorio, cada um delles dirigindo um departa
mento da administração ? 

· O Sn. CoSTA .JUNIOR -· Mas nomeados pelo chefe do go
verno. 

O SR. ·GARCIA PIRES--- Não foram nomeado.s. 
O Sa. GosTA JuNIOR-=-- Pois, não ? 

. O Sn. NILO PJJ:çANHA- Foram, até, demittidos por elle. 
que- nomeou outros. · . 

O Sn .. GARCIA PrR:EJs ·-· · Vejo no Diaroio Of(icial acceíta a 
exoneração, mas não a demissão. (Cruzam-se numerosos 
apartes.) 

() Governo Provisorio era urn,a commissão administrativa 



imposta pelos acontecimentos de 15 de n~vembro, não era um 
governo constituído. 

UMA voz- DesLe modo o Sr Aristides Lobo não devia 
ter-se retirado do Governo.' · 

. O SR. GARCrA PIRES- O Sr. Dr. Aristides Lobo retirou
se Isoladamente ~o G ovcrno, ficando todos os outros membros. 
(Cru3am-se rnuttos apar·tes, e o Sr. Presidente reclama at
tençao.) 

O Sn.. LOPES 'rRov..:\o- Senhores, nós não estarnos em um 
club; estarnos em nn1 Congresso . 

. O Sn.. GAHCIA P lHES-- Sr. Presidente, sinto que a pri
meira ... v~z- que subisse a esia tribuna, provocasse estas 
questoes tao ardentes. 

Isso não estava na n1inha intenção, poeso afirmar ao 
Congresso. 

_Q~eria, silnplosJne~üc,. estudar um facto, que reputava e 
conbnuq a reputar ser10 na mareha dos negocias publicas do 
meu pa1z. 

. ~ntendia, Sr. Presidente, que, constituído o Governo Pro
VISOr lO como urna eon1missão rr-voJucionaria e administrativa, 
o seu papel não deveria ser outro senão o de continuai-a, ap
pellando imn~ediatamente para a Nação, afim de que esta pu
desse determinar a marcha a seguir nos negocias publicas. 

UJ\1 SR. REPRESENTANTE- E isso já está feito. 
Ü SR. GAHCIA PIRES- Mas, Sr. Presidente, O que tenho 

visto é que cada um dos Srs. membros do Governo Pro.visorio, 
desviando-se do verdadeiro caminho, destruiu tudo quanto 
havia e nada reconstruiu. E' assim, Sr. Presidente, que no 
Ministerio da Fazenda deu-se uma modificacão extraor.dina
ria, profunda no nosso syl)tema economico~. (Apartes.) E' 
assim, Sr. Presidente, que no Ministerio da Agricultura fi
zeram-se concessões extraordinarias, tornando-se cada vez 
mais graves os compromissos do paiz. . 

E' a.ssim que no Ministerio a cargo do nobre Senador por 
S. Paulo, no Ministerio da Justiça, deram-se os. mesmos 
factos anormaes . 

O SR. CAMPOS SALLES - Mas V. Ex. não disse nada disso 
antes. Esta é que é a questão. 

UM SR. REPRESENTANTE- Seria por ter medo ? 
OuTRO SR. REPHESENTANTE- O nobre representante de

veria· accusar os ministros quando elles estavam no Poder. 
O SR. GARCIA PIRES- Dizem os nobres representantes 

que não dirigi accusações aos ministros quanilo elles estavam 
no Poder. Pergunto: Que mal me podia vir dahi ? Absoluta
mente nenhum, Sr. Presidente; porque. não preciso do Gq
verno; não dependo do Governo. Conseguintemente, os Srs. MI
nistros não me podian-1 fazer nem bem nem mal. T~ndo-s~ dado, 
porém Sr. Presidente, um facto desta ordem, JUlguei estar 
no ·meu direito vindo, em nome do Est_a~o que represe.nto, 

· pe.rguntar as razões de semelhante modifiCaQao., os motivos 
pelos quacs os Jnembros do ç;.overno se d.emittiratp.. . Acho, 
Sr. Presidente, que. é de algum modo uma 1nconveni~nc1a coi
locar certas questões no terreno pessoal, porque muitas vezes 
aquelle que com alguma desidia en_frenta certos factos, articula 
palavras que desejaria não proferir. (Apartes.) 
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O nobro l'ClJl'CSouLante que se rnostra tão rnassado e a 
q w~ ut não tenho o prazer de conhecer, assirn como venso que 
i1üu nw eonheec. pt~ssoalrnente, está pert'eitarnonte enganado. 

O S1-t. CosTA ,Jl;~LOH- Infelizn1enLe, não. 
ú Sn. GAHCL\. PIHES- Pois ben1 ! Si rue conhecesse sa-

lJurüt que nenhurn interesse particular me move. . . 
Por consequencia, os Senhores con1prehendem perfeüa

Jnente que quen1 está aqui procedendo con1 n1enos criterio, fe
hzmente. não é o hurnild.c orador que occupa a tribuna neste 
n1omentó. 

Mas eu· dizia. Sr. Presidente, que o que · n1e parecia era 
que os Srs. men1bros do Governo Provisorio deviam ter pau-· 
tado o seu procedin1erlto no Governo corn a rnaior prudencia 
e cautell'a, nada n1ovendo, aguardando a reunião da Assembléa 
geral, da Constituinte7 at'in1 de que a Nação se pronunciasse 
sobre a fórma de governo a adoptar, sobre a direcção que se 
devia . dar aos negocios publicos. En1 contrario, tudo foi al
terado e Jnodificado, tudo co!npletaJnente rnudado : o Poder 
leg·islativo, absorvido por cada un1 dos. n1embros do governo 
no seu departarnento; o Poder Judiciaria, cornpletamente in
utilizado, as suas decisões desrespeitadas, os cidadãos presos, 
julgados e conden1nados ás n1ais graves penas, sem nenhuma 
das fórrnas salutares do processo. Vimos tudo isso. 

Virnos, porérn que, reunido o CongresE:o Constituinte, no 
projecto de Constituição apresentado por todos os n1embros 
do Governo Provisorio, havia uma disposição, isto é, o Con
gresso tomava sobre sL encarr1pava todos os aetos elo ·Governo 
Provisorio, tra.nsforn1ando--os em lei. 

Senhores~ nós estan1os no seio do Congresso, e a votação 
foi do Cpngres~So. Os motivos dessa votação estão na con
~ciencia de todos. O Congresso procedeu com a maior pru
clencia c o maior patriotisn1o, afastando de si, como Consti
tuinte, a responsabilidade de actos que elle não conhecia. 

Vin1os que foi. elilninado do projecto de Gonstituieão o 
ar L. 2° das Disposições ~rovisorias, que era como que~ uma · 
canada de arrua benta lançada sobre os actos do Governo 
Provisorio ... 

UM SR. REPRESEN'rAN'l'E- Un1a especie de benzedura . 
. o SR. GARCIA PIRES- .•. e pouco.s dias depois, quasi im

rnechatamentc, apresenta-se a idéa da retirada dos membros 
do Governo Provisorio. Retirarn-se definitivarnentc. 

. Pt~rg·unto agora: Q_uem ó _o responsavel perante a so~ie
dade, pera~Ü!j a Hepublwa doH Estados Uu:i.dus do Bra:dl pelos 
actC?s pratiCados duranto este p1~dodo pelo Oovet·no Provi-
~orio ·: . 

. . O f?R .. Uos~rA _.J~iN roa- Quen1 assumii.t a I'esponsabilidade 
de denuttJr os nnnistl'us ? 

. . .o ~H. ()ARUIA Pnms- Pel·tlôe-Jne; nlnguen1 denüt.ti u os 
m1n1strus... .· 

O SH._ A:::-J'J;'f~LPi-.t.o Pw --Os rninlstros uãu podern Jug·ir a~ 
e~ ta responsahlllliasle, nem fogeJn. (H a ontros apartes.) 

. Q SR:. GARCIA PIRES~ ••. Ot:l rnen1bros do Governo Pro-
VIsorw ret1rara1n-se . 

Ul\I SR. REPRESENTANTE- E' a 1nesn1a COUsa. 

. ,, 

.'-·o.i 
·I, 
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O SH. G.\R.CL':_ P IREH- H a .. 1neu nol)l'c collega. d iffeeença 
Pll.Lru urna clen1 .. ssao qur~ parLf'. cl.u ehr-'.fe do Govm·no ~~ 11111a re
tirada pedida pelos rnen1bros cio Clovm·no Provisor i o. 

O Sa. Mo_RE!r:A DA ~ILVA-l\Ias pediran1 por urua ~~au:-~a; 
C(t.wrn deu razao a causa ? quem creou essa causa. essa razão 
pela qual elles se dPmittiranl? O nobre Deputado ·por ahi en-
contra o responsavel. · 

O SR. GARCIA PIRES-:\ ão comprehende V. Ex. que. na 
situação g.T·avissima en1 que se acha o paiz, quando nós te.rnos 
de reconstruB-o, é un1 passo de gravidade tal a retirada dos 
n1embros do Governo, que um n1otivo qualquer. uma pequena 
divergencia sobre a fórma, quasi sobre o modo de fazer-se 
uma obra, não póde influh' en1 cidadãos patriotas, para aban
donarem o Poder. 

0 SR. ASTOLPHO PIO- Mas. perdôe-me V. Ex. uma 
observação: estabeJ~cida a dive:rgencia nas circumstancias em 
que se estabP:eces, qual a solução a não ser a retirada do Mi
nisterio ? Havia de sujeitar-se o l\finisterio á vontade exclusiva 
elo chefe do Poder ? 

UM Sn. HEPRESENrrA.NrrE- V. Ex. não póde encontrai: 
1una solução a não ser essa que se deu, salvo si queria que o 
Ininisterio acC'eitasse o porto das Torres. 

O SR. GARCIA PIRES- Não quero que se acceite o porto 
das Torres, nem n1e importo com o porto das Torres. 

O Sn. PRESIDENTE- Observo. ao nobre representante que 
está finda a meia hora do expediente. 

O SR. GARCIA. PIHES- Vüu já tern1inar. 
Perg·unta-n1e o nobre representante, dada a clivergenci,a

qual o n1eio de solvei-a ? 

O SR. ..:\s·roLPHO P 10- Nos ter~nw:::; ern q uc clla se deu; 
absoluta. 

O SR. GAH.GlA PIREH- Senhores, p.aee~e que entre hun.1cn~ 
eollo~adus naquolla posição, todos interessados .Pelo de~euvol
v.i rnentl, do paiz, pela bôa rnarcha dos negoews pubhcos, a 
snltw.ão não sel'ia tão difficil si entl'c clles se désse urn ac
cÓrd.o, o adiaJnento da questão. 

o Sn. AsrroLPHO Pro- Essa conclusão foi in1poss:ivel. 
o Sn. GARCIA PIHES- A questão fui uniearnenle de ae

ceita(:.ãu ou recusa. 
o SR. As•ruLPHO Pro-Sobre a fóen1a vur l.JUe :'3e havia 

de effectuar· esse ~erviç-o. 

o ~R. GAH.Cf.A. PIRES- Enlfinl, Sr. Pre~ident~~~, V. Ex. me 
adverte- que está findo. o ~empo .en1 .., qu~, P?ss~ _ tr~ta1: d~ 
assurnpto, ·e vou e~nclu11· cllz~ndo a~. Uong1 e~~o. L~r;s.Llt~11nte.: 
Os factos qun se vao des~nrolct:nclo !,J. a.ze~1-1n.c t~es ~p~r ehen _ 
sões, que~. 8enhorr~:o;, rceew lllLntu ela sorte da 1! edm. a(;d.o, que 
vamo::; organi~ando o 

N -· l l · ,. tla,_l:', l1a de ar-O Stt. As•roLPHo Pru-l a1.1_ m LU se. ~· 
ranjar-se tudo o 

( ' PIRES- Não sei '::ii ::;m·á l'Oln essa facili-0 SR. _TARCI.-\ 
dade. 
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o SR. As•roLPHO Pro- Devernos contar com a nossa de
dicação, o nosso. patriotismo, e, tambem, co1n o nosso bo1n 
senso e prudenc1a. 

o SR. GARCIA PIRES- Temos en1 j-ogo interesses de toda 
a ordem. 

o Sn.. As·roLPHO Pro- Creio que o patriotismo do Con
gresso será superior a todos esses interesses. 

O Sn.. GARCIA PIRES- Sou dos ql?-e faz~n1. ~~1ais justiça :a. 
este· Congresso: pela minh:a parte, ahas lllSignlficante, mes,mo 
pelo silencio que guardei, enten_do que o Co?-gresso:-- sou~e 
conocar-se na altura dos acontecimentos; e, s1 eu naÇ> esti
vesse convicto disso, não viria aprese!lta~· o facto e pedrr 1.1ma 
explicação, que é necessaria, que é rndrspensavel para a ~a-
rantia do futuro. · 

o SR. Cos'l'A JUNIOR- .r'\..cho dispensavel e inconveniente. 
'Ü SR. GAH.CIA PIRES-. Julgue V. Ex. con1o quizer; tive 

necessidade de incorrer em seu desagrado, sobretudo a res
. peito desse acontecimento (ha tanto~ factos de,..,sta: ord_ern na 

vida do hon1e·m !) ; mas ha de permrttrr que nao accerte seu 
conselho. . 

Vim, Senhores, apresentar essas idéas e pedir urna ex
plicação que sirva de salva-guarda para o futuro. Vi que o 
Governo, que n1archava regular,mente, segundo o pensamento 
da Revolução, transformou-se de repente; vi que uma corn
missão unicarnente revolucionaria, destruidos os intuitos da 
gloriosa Revolução de 15 de· novembro, transformou-se em 
uma dictadura; e julguei necessario prevenir o futuro. 

Cabe-me :pedir aos nobres membros do Congresso que me 
desculpem; não tive o pensa,m.ento de levantar uma celeu1na 
no seio do Congresso; apenas quiz esclarecer-me sobre um 
facto, porque este facto ainda está dependente de explicação. 

O SR. AQUINO DO AM.ARAL- A explicação é facil : o Mi
nis,terio todo naufragou ·no porto . das Torres. 

ORDEM DO DIA 

SEGUNDA DISCUSSÃO DO PROJECTO DE CONSTITUIÇÃO 

. O SJi. PR~SIDENTE- Consulto o Congresso si dispensa a 
leitura do proJecto, uma vez que já foi impresso e distribuído 
a todos. · 

VozEs -~Com certeza. 

O SR. PRESIDENTE-Entra em 2:1. discussão ·o proJecto de 
Constituição. , .. ._!'!. ·- I 

· MUITAS vozEs -Peço a palavra. Peço a palavra. (Grande 
8USSUTTO.) . 

·O SR. CosTA MtACHADO pede a palavra .. 
-.,. o_ SR: PIN:I}EIRO G~EDES (pela ordem)- v. Ex. a.caba de 
lJur em d1scussao o proJecto: o Senador Pinheiro Guedes pede 
a palavra. ·· · 

J
·a' O _Sn.. PRESIDENTE--- Não ha duvida, mesmo porquo muitos 

o fizeram. 



O Sn. PrNH~!HO Gu.EDEB - Antes não o podi()J fazet•. 
(Apar·tes . ) 

O Sn.. PRESlDEN'l'E- Vai-se ler a lista dos Sl's. repre
sentantes inscr~ip,tos. 

O St-t. EsPIRI'ro SAN'ro- Peço a palavra pela ordem. 
O SH.. PRESIDEN'l"'E --Depois de ler-se a lis,fa dos Srs. in~ 

scriptos. 
O Sn.. EsPIHI'l'O SANTO- Peço a palavra pela ordem sobre 

a lista que se vai ler. 
O SH.. PHESIDEN'rE- Tern a palavr·a pela ordem. 
U Sn.. ESPIRrrro SANTO (pela orde1n) - Pedi a palavra 

para chan1ar a attenção de V. Ex. para o facto que acaba 
de dar-se neste momento. 

Na peuultima sessão o Sr~. P1·esidente, ao tern1inal-a, de-
clarou que estava aberta a 2a discussão. 

VOZES- Anp.unci~da. 
O SR. CANTÃO- Peço a palavra pela orde·m. 
O SR. PRESIDENTE- H a outro r~pr.esentante corn a pa ... 

lavra. 
O SR. EsPIIU'l'O SAKTO - Chegando á :Mesa, vi muitos 

representantes inscrevendo-se; nesse n1o~nento vi que fôra 
postergado o. n1eu direito, por isso que eu havia pedido a 
p~lavra com antecedencia. · 

Entendo, Sr. Presidep.te, que aqui não deve haver par
cialidades (Não apoiados) ; agora acabo de ver. que, por uma 
co1nbinação, fica annullada a inscripção que anteriormente 
s·e fez. 

VozEs- Não era tempo de· fazer-se inscripção alguma. 
O SR. EsPIRITO SAN'l'O- A anterior inscripção contava 1 O 

representantes; agora a que avisto conta 40 ~ 
Parece-me que este syste·ma não é o rnais correcto, o 

mais sério, quando a imparcialidade é que devia presidir á 
direcção dos trabalhos do Congresso; e~m logar de progre
d.irmos nos habitas, retrogradan1os. 

Peço a V. Ex. que se annull.e essa inscripção, prevale-
cendo a primeira. · 

Si V. Ex. não acceder ao meu pedido, dando-me o lagar 
que a primeira inscripção me assignalava, ahi fica o meu 
protesto4 

O SR. PRES.IDENTE - O nobre representante labora em 
equivoco. A inscripção é aberta na oceasião de iniciar-se o 
debate (Apoiados), e não quando ella é annunciada. · 

Não havia lista alguma; l1avia ·uma nota a Iapis, que a 
ninguem podia obrigar. · 

O 8R. ZAl\1"~~- Apoiado. 
. O ·SR. PRESIDENTE- Si. alguns Srs. representantes pedi

ran1 a palavra e não foram inscriptos, não devem attribuir 
esta falta á Mesa, mas sim porque pedem a palavra ao 
mes·mo tempo. (Apartes.) 

A Mesa não faz combinação alguma para dar primejr,J 
a palavra a este ou áquelle. (Apartes.) 
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Ao conéluir estas observações, chan1o a attenção do Con
gresso para o que .diz o art. 22 do nosso Regimento, no seu 
paragrapho: (Lê) 

«Quando muitos pediren1 a palavra .. ~ (o foi . o. que so 
deu hoje)~ <1 Presidente dará a p~eced~n~ia ~ quen1 ~h~ P~
recer. ficando~ porén1, a sua deClsao SUJ elta a approva~.:.ao do 
Congresso, si algum repres~ntante o requerm·. >> . .. 

Portanto. já vê o Congresso, que a Mesa, quando ~e Lra~ar 
de neg·ocios de in1por~tancia, póde dar a palavra, de prefe-
rencia, a este ou áquelle orador. . 

Mas elevo declarar que, con1o Presidente da Mesa 4o 
Congresso ainda não usei deste direito que me dá o Regi
mento: e o Sr. 1 o Secretario, quando fez a inscripç~o, prestou 
a attenção, como costuma prestar a todos os serviços a seu 
cargo. 

-o SR. CANTAo (pela oTdCTn)- Sr. Presidente, é exacto 
que na penultin1a sessão, quando o Sr. Presidente do Con
gresso declarou qual era a orden1 do dia seguinte, 1nuitos 
Srs. representantes ].)ediram a palav~·a; e creio que se fez 

- un1a tal ou qual lista de inscripção. (Apm·tes.) 
Eu vinha disposto, si V. Ex. fizesse prevalecer essa 

inscripção, a reclamar contra ella, porque i'oi feita cm occasião 
inopportuna, e, portanto, illegaln1ente (Apo'iados), porque a 
inscripcão não se faz quando se dá a ordem do dia da sessão 
eeguinte, .111as quando é pelo Sr. Presidente posta a 1nateria 
ern discussão. (Apoiados e apartes.) · 

E' essa a occasião, repito, em que devem os Srs. repre-
eentantes pedir a palavra, ser feita a inscripção. . 

Portanto~ a inscripção feita na penultima sessão, não póde . 
·v lgorar, porque não í'oi feita de accôrdo con1 o Hegimento, 
não é legal. 

:fi.Ju creio, que o art. 22 do nosso Regimento dá ao Pro
Ri dente do Congresso o arbitrio de conceder a palavra, de 
prd'ereneia, aos senadores e deputados que entender, quando 
n1ui.tos sirnultaneamente a pedem. Mas, parcce-rnc que essa 
disposição oo Regirnento deve ser entendida mn trmnos que 
o procedilnento do Pr.esidentc na hypothese deve ser pautado 
vela Justiça e pela razão, não deve ser tão arhitrario de 
Iiwdu a prejüdicaJ.· os direitos de alguns senadores e denu
tados. Na j~lscripç-ão que se fez parer~e ostarcrn nos rn·.iJncii·os 
log·ares n1u1tos Srs. Senadores n Deputados que já :t'allaran1 
duas, tres e quatro vezes . na 11l discussão. Entretanto, ha 
outros que ainda não conseguiram fallar nenhuina não 
obstante haverem-se inscripto. ' 
. . ?ra,, Senhor·es, i~so ID!J parece uma . i;njustiça~ porque 
toq-o~.:. nos ten1os aqu1 o direito ele rnarntestar as nol-3sas 
OJHllioes. 
, . ~~o ponho ~m duvida qu_fl a ins1.n-ipçãu seja lega], porque. 
í~r J~1t~ '!~~ ae_co~·do ·cu121 o Regirnent..o. .~a.s parece-1ne que 
na~ f; .1Ul5ta, por que uao· attende aos d1reltos -que devia1n 
ass1s.tu· aos n~er~1bros do Congresso qut\ ainda não Uveran1 
ense,Jo de •~mlitlr suas opiniões sobre a Constituioão. · 

?. S1~ .. P~Es.mE~~r~- Exigir: que o Presidente f~ça 1nais do 
QW\, a.qu1llo que du;poe o Reg1nwnto, parecu-1no nnpossivel . 

.. , . 9 ~1: · . CAN'rÃo- ~ tanto esse al'hitr i o do . Presidente deve 
~e~ llnntado, quanJ o o rn'J~rno arf:.. 82 do Reginwnto dá di
reito . a-o representanle. par r~, reclarnar appellando nara · 0 Congresso. ' 
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O SR. PRESIDEWrE- Estou satisfei(.o con1 o rneu proco ... 
dilnento. 

ü SH. CAN'r.:\o- E eu co.n1 o n1eu proteslo 

O Sr. Marcolino de Moura- Sr. Presidente, s1nto que 
pAla priJnrira vc·z que tenho a honra rln occupar a attençã.o 
do Cnngrf\SRo, vrnha rPclamar t·nnt !'a n mnrln pn1' quH acaba 
clP Jazt~l·-sn a inscripç:ãu. 

DPsdP qLH~ o Pl'P~iclt=>nl •• tln CnngJ'f'SSu ter:n n rlÍJ·(•j t () ~~~~ 
insere\·t~r· t• dar a palavea ans srus arnigns, nãn lla 1na1s 
liberdaclt~. 

Aehava-n1t:. insrriptn r.n1 quinto Jogar, e appt:·llo para n 
R r. ?.C' SPCrPtarin. S. Ex. dissP-n1A qur>. para CJUP a palavra 
l11A fns-81-"~ r· o nr..nd i rla c• a minha i nsrri pç:fi o manl i rla t•ra nP. 
crssario q LLt\ eu a J)f~d is sr, da bancada. 

Fil-n_; P o m0u nuuH• não figul'a na lista dos in:;;criptos. 
Faço este protesto n.ão porque n Congresso tenha 1nu ito 

a lucrar cmn as 1ninhas palavras, n1as S'im porqnn t~mho n 
dever de dar uma satisfa~ão áqucllcs que me eleg-eram. 

rrerminanrlo, repito O QUC ainda ha pOUCO CliSS8: flPSfl~ 
que a Mesa tnn1 o arhitrio de tnsernvet· os .SPUS anligos, não 
ha ntais lilwrcladr.. 

O SR. PRESIDEN'l'E- O nobre representantP declarou que 
o Regimento dava ao Presidenír. o direitct de fazt=·r a lista da 
inscripção ü. ·vontade dos seu~ arnigos. 

O SR. lVL-\RCOLTNQ DE MouR .. -\.- E' o que se acaba de fazer. 
AppPllo paca V. Ex. n1Psmo (l J.1Rl'a a i\fPsa. (H a nufí'M· 

a}Jn.í'iPs 'litJ nu~snw sentido.) 

O RR. PHEAIDEN'l'E- Mas o nobre representante fiqne certo 
de que os representantes que estão inscriptos, si são n1c:1s 
amigos é porque são ·meus collegas aqui no Congresso, ~Hlih~ 
viJn conhecei-os, n1as não dAi preferencia a nenhun1. ( Cú :1.· 
Unuam as rcclarnações.) 

O SR. BELLAR"M.lNO DE M·RNDONÇ:\ (pela m·rh•m.) -Sr'. PTP
sicle,nh~. r·espeito n1uito a honr·ada palavl'a d0 V. Ex. r a~ 
affirrna·ções da '!\fPsa. nHl~ vnn apr·Psr>ntar nrn rrquí'!''imr>nl o 
para r·esolvr•r ~~~la questão. 

O RHginH~ntt~. quancln muit.ns Sr·~. Congr'nRsi~t.as prrlt•m 
a nalavt'a ao· mPsmn tnmpo, ·dú ao P r·e~·,ir!Pn LP a rae uldadn dt"· 
drlihrra1.· sotn·p a orcl~:•n1 da inser·ip~ão ou clt:o RtlhmPtiP!' :'.11 

Cnngr1~ssn a dncisão a rPspeito. 
O ~n.. PRERJDEN'I'E --Para isto não (• prrr.i~n o nnhr0 r·r

pt•nsnnl.antn rnqurrcr narla. 
O Sn. BEr .... LALU\1~lNO nE MENDONÇA -V. Ex. me• tWI'miUa 

r.ontin ua r, porque a sua in torrn]1ção rnn ohriga a d izrr· q u h 
contra fac los não h a argumentos. 

En dcjxei de seguir para S. Paulo hont.cn1, como tinha 
dito a V. Ex. e a alguns men1bros da Mesa, para poder, hoje, 
a ou i inserever-me. 

· .Tá estava nun1a lista, não a lapis. como V. Ex. rliss.~ 
ainda ha pouco. -mas numa lista a tinta, organizaria pr.lo 
Sr. ? 0 Rr.erntario. tinha nt>lla n 12° lngar. 
. Porém V. l~x. c1 i ssn ainda h a pnuen qui' sô · dar· ia· a 

nalavr·a ájquellrs qw• a J)t~d issrrn dnpois qur. a ma LP t·ia t:•n
tr·assr. 8m discuss5.n: cr1 pedi a palavra. logn qun V. Ex. 
anrnmciou a Qrdern do dia; Jui até a Mesa, pr_oxirno da qual 
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não havia nem dez rnembros, e; entretanto, _já estavam in-, 
51
criptos 35 Srs. representantes. (Apoiados e dtversos apartes.) 

o SR PRESIDENTE- Para se fazer a lista ele inscripcã.o 
não é nréciso que os Srs. representantes estejan1 em volta. 
da Mesa. · · t. d bre repre Mas. em sum·ma, qual é o requerim·en o o no -:-
sentante? 

1 

0 SR. BELLARM•lNO DE . MENDO~ÇA-E' para aue cada um 
dos Srs. representantes que qumra usar da palavra se in-
screv~ no livro com· a propria letra. 

o SR. PRESIDENTE - Devo lembrar ~o nobre represen
tante aue seria isso fazer uma alteracao nq Regimento. 
(Apoiados.) 

0 SR. BELLARM,tNO DE MENDONQA- M~s, que si.gnifi.ca in? 
sereverem-·se os representantes e, afinal, nao serem Inscriptos . 

O SR. PRESTDEN'l'E- Peco ao nobre representant~ qu~ leja 
o art. 22 do Regimento, e verá que segundo elle a 1nscr1pçao 
é feHa nela Mesa. 

E, depois, para . que ~stão o~ noqre~ rep-resentantes c9m 
estas questões, quando a l1stá da Inscripçao vai ser submettlda 
ú approvação do Congresso ? 1 · 

São lidas, anojadas, e entram con,junctamente em dis
oussão as seguintes 

E·mendas. 

Substitutivo á seccão 3• do pro.H~cto de Constlttiicã.o _e 
emendas a.nprovadas na primeira discussão desta '!)arte do 
mesmo projecto: 

Art. O Poder Jurlicfario será regulado no r lei . clo 
nongresso e pelas dos eRtados, na parte que a estes competir. 
tendo por orgãos de accão : . · · 

Um Sunremo Tribunal com s~ne na Canital da Re.nublie::t 
" iuriRdiccão em todo o naiz. tribnnBes rle appellacão dis
trihuidos nelos estados e Districto Federal. na razão de 11m 
tribunal para cana uma de~tas seccões no territorio naP-iona.l. 
P os .iu1zes nu tribnnaes da 1a instanc1a aue cada Estado 
crear para sj. e o Congresso naT'a o DiRtricto Federal. 

A rt. E' mantida a instituição do jury, nos casos e 
l)ela fórma cru e a lei determinar. 

AT't.. O Sunremo Tribunal será manUdo nelo~ cofres 
na União e. composto de um nnmero de .inizPR qne se.ia egua:l 
aos dos tribnnaP.s de a-ppellacão a.ngmentanào de um t.erco. 
sr.ndo sens me,mbros em parte tiradoR cle todos os trih11naes 
rie apnellacfío, nor nr.onosta desses tribtinfl.eR e nomeaP-ão do 
Presidente da Renu~hca. em parte nomeados livremPnte -por 
e:te. r.om approvaçao do Senado, de entrp os P-idarHí.os. ma
g-~~tr.::J.rlos üU n.ão, que reunirem as condições de idoneidade 
r:~x1guias ·na lP-I. 

Art. · Semnre que. verificada uma vag-a no Snnrem~ 
Trihunal. ella referit'-~P. a .. iujz tir:vio rle algurn dos triburi'ae~ 
nr. annPila~ão. a. S1lhstituicã.0 recahir~. em .iuiz ·do mesm~ 
t~··1~11nal. rle onffe houver sabido a.quelle cn.ia vaga tra.far-~r. 
nr. n,..,eencher. de ~modo ane nnnca deixe rle haver entre ns 
rnr.mh.rfls rlo Rnnr~mo Tribunal nm .in~z tirado rle cnrla f.rj
hunal dr, appellarno, 
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A_rt. C<:td~ Estado nonwar;í. o manfcr:'t. a expcnsaEi 
prop1·ms ~~us JU~zes c trihnnaes, assirn ela primeira como da 
~egnnrla msta~1c1a: eslr~hc:1eecn·:'i as eondi<~õcs de idonojdaclP 
p,?-ra a .respectiva JnvesLldura, o nrovcrú so1wr tudo mais qu:~ 
i nr at~.Incntr. ao assumpto, guardados os princjpios c regra c; 
da 101 federal. ·· · 
.. . .Paragraph9 11!Jico. Un1a 1ei elo Congresso organizará as 
:;ustH:~as da primeira e segunda instancfas do Districto Fe
deral. ficando a .ca;rgo da União as despesas respectivas. 

Art.. Os .1u1zes do Supremo Tribunal e os dos tribu-
naes de appellação serão vitalícios, só por sentenca poderão 
perder o cargo ou soffrer suspensão, c terão venc'imentos 
que, uma vez fixados em lei. não poderão ser diminuídos_. 

Paragra!pho unico. O Sériado .iulgará os membros do 
Supremo TnbunaL e este os dos tribunaes de appellação, os 
quaes, por sua vez, julgarão os juizes da 1 n instancia, assirn 
nos cdmos communs como nos de responsabilidade. 

Art. O Presidente da Republica designará, de entre 
c·s memhros rlo Supremo Trjbunal. o Procurador Geral da 
Republica. o, de entre os ,membros de cada tribunal de. appel
Jação. um delegado daquelle funccionario com as attribuições 
que forêm definidas em lei. 

Art. Ao Supremo Tribunal compete: 
i' 1.0 Proo.essar e julgar, originaria e definitivamente: 

a) o Presidente da Republica nos crimes communs. e os' 
ministros de Estado nos casos do art. 51 do projecto de 
Constituição; 

b) os mjnistros djplomaticos, nos crimes com.mui1S e nos 
de responsabilidad o; 

c) as causas e conflictos entre a União e os ·estados, ou 
entre estes· uns com os outros; 

d) as reclamações entre nações extrangeiras e a União 
ou os estados: 

e) os coriflictos dos trjbunaes d_a . 2a i~stancia entre si, 
e entre elles e as auctoridades, administrativas federaes, ou 
os governos dos estados; 
. 2.0 Julgar. em g·ráo de revista, as causas decididas defi-

nitivamente pelos tribunaes de juizes inferiores, segundo. a 
alçada e regras qno a lei prescn.'eve2'- ·sempre que houver vw
Jação do Direito. nc18 nfln Rpphc.ac.ao deste, ou por essa falsa 
ou indevida n]1plicaç::í o. 

Sala das sessões. 20 de janeiro do 1891 .. - Am"f!hilophiá. 
- Garcia Pires. --- Pn.u.ln .·1 ?'(tollo. - Dorntn.(IOS Vtcente. -
Francisco 1' ei(Jo. -- Anliio rl;e F~uia . . - Costa. ~~açhado. A

Barão rle Villa V·i rosa. --- P1·u:co Parrm so. - Vtrgtl.1.o Pessoa. 
- "ftf. BezCJ'Nt. --~ ~~fanorl F?'a.nci.c:co 1lfachado . . -. Cou.to Car
taxo. _ s. Pereira. -- Marta Barellar. - Ansttdes Lobo .. - . 
.José Hyginn. __ f _ _,r•ifr: nitiri r!l. - Zmna. - Pedrp Amertco. 
- J.farcolino M~mrrrr.. -- .Toao Perl'i'O. -. Custodw .José de 
Mello. _ lqnacin Tnslrr .. - .1. Ret'llm7Ja. - Amaro Caval
canti. _ A.·. jlfiltnn. --- Gon ('trlo rlc Lagos.. - F. Bastos. 
Costa .Tuninr. - rasrmiro .Tun.im·. - ~f?.gU:el d~ Castro. 
Badaró. _ Pú"m?.~no da Sil'nd?'n. - P. Gu.~n_J,araes. - Hen
n"qu,e de rm·?.lO}hn. --- (J.nmm.r?7Sní'O. -~ ~fon;te?.?'n de Barros.-
A m.m·1>rn Gm·da. ____ E.'-'Jih·irn Sa:1~fn. -- 1lfe1.ra de_ Vasconcelos. 
~--Gil r;oulm·f.. ___ A t 11 ((?tdr .ht.n 101'. -- Theodor~co Souto. -
Ericn Cnrlho. - .T nRé Simeão. 
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DO PODb:R. ;Jl!DlCI.AR.LO 

Art. O Poder Judiciario da União tem por orgão um 
tribunal. com séde na Capital ria Republica, sob a denomi
nac;:.ão de Tribunal Federal de .Justiça, n cornposto, alérn de 
um Procurador Geral da Republica, clr tantos ,juizes quantos 
os estados fAdrraclos e ma:is um, qu.e :r·epl'PS-f~nt.ar::l. o D·ist.rieto 
Pederal. 

Esses, juizes sPrã.o eleitos pelas leg·islaturas dos estados 
dentre n1ag·istrados ou .iurisc.onsultos de notavel saber e repu
tação, elegiveb para n Senad.o. de 1n~neira q~e cada Estado 
se.ia representado por 11111 ju1z no sew do Tribunal. 

O Procurador ·Geral .du Republica seJ•ú. nmneadn twlo 
Prrsirlrnl.c ela Republica dAntee .iuris·consulto-s notaveis do 
paiz, e exercer{t no rrribunal as aLtribu:iç:ões de·f:inidas ent lei 
do Congresso. 

O ,juiz representante do Districto Federal será eleito pelo 
Senado. 

§ 1.0 Os ,juizes do Tribunal Federal de Justiça são vita
Iicios e só por sentença poderão perder o cargo, ou sof.frer 
su·spensão o 

~ 2.0 Srus ·vencimentos, assirn c.on1o os do PI'oeuraclor 
Geral da Republica. serão detern1inaclos en1 lf! i elo Congresso, 
que os não poderú. diminuir o 

§ 3o0 O Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal serão 
annualmente .eleitos por rnaioria de votos dos ,Jnembros do 
mesmo Tribunal o 

§ 4.0 Os rnembros do Tribunal serã.o pr·o.ees~:;ados e jul
gados ])elo .Senado, CflH~t· por rloimRs r.OlTtnnrns, t'fllC'T nos iÜ~ 
rm;.pnnsabil idade. 

Art Ao Tribunal Federal de Justiça compete: 

I. Processar e julgar, originaria ~e privativamente: · 

a) o Pre1.:wlente da Republica, pelos crimes communs; 
lJ) os mini•stros do Poder Executivo pRlos crimes d,J 

r-e~ponsahil irlarlR não cnnnr.xm; eorn oR do Pr·Rsidrntr. da Hepu
blwa: · · 

c j os minjslr'ns diplomatieos, por qualquer cr1me: 
d) os jujzes de 11ltilna instancia das justieas dos estados, 

qnflr• pr-los crilnes conununs, quer pelos do responsabilidade: 
c) as causas c conflictos entre a União o os estados, 011 

entre estes uns corn os outros; 
f) os conflietos entre os tribunaes de ultin1a instancia 

dos estados e os respectivos governos o 

II. Rever os processos eriminaes findos, nos Lern1os do 
.nrf. o 80. · · 

III. Decidir, em gráo de r.ecurso necessario, dns sentcncas 
dos trihunaes de ultima instancia dos estados: ·' 

a) as causas em que algumas das partes tiver estribado 
a acção .ou defesa em disposição da Constituição Federal· 

b) os processos por crimes politicos; ' 
o • c) os pleitos entre estados extrangeiros e cidadãos bra-

Zileiros; 
d) as ac.ções de divorcio qu de ntlllidade {le casamento 

civiJ; 
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P) as quest.t',rs d.r DirPi I n Cri rninal on Civil Interna
cional. 

IV. Julgar, em g!~áo de recurso voluntario, corno tri
bunal de ultima instancia do paiz: 

a) as causas en1 que se tiver questtonado sobre a validade 
ou applicabilidade dr. tratados o leis federaes: 

b) a:-:: causas mn qun so LiYr.r enntcstarlo a validarJt~ ele lt>i · 
do~ estadns nu dr acLos de sr,us gnvpr·nos nrn facP da Consti
tuição FAderal. ou do Dir·rüto gp.ral da Fniã.o: 

c) o~ litigio~ entre urn .l~stado <> cidadãos ele oulro: 
d) as questões de Direito :Mar i tilno e navegação: 
e i r1s processos por erin1es de natureza n1ilitar; 
(J as eausas en1 quo se tiver arguido nullidade insanaveL 

ou incmnpetencia dt• juizo ou fôro, qualquer· qut> seja a ~~·1!
tenca elo l1' ibu ua I dr- u Hi1 na i nsLaneia do EsLarlu: 

" g) o haéeas-corpus, quando negado pelo tr_ibunal do Es
tado ao paciente; 

h) as questões de espolio de extrangeiro, quando a es
pecie não estiver prevista en1 convenção .ou tratado. 

§ 1°. Os ares tos do Tribunal Federal de .Justiça terão 
força de leis para os rasos ela especie por Pile l.'f~solvida. quer 
originarian1enle. quel' -por via de :reeul'~o das deeisões dos 
tribunaes eh~ ultilna instaneia dos estados. 

~ 2". O Congres·so Nacional poderá conferir a esse Tri
bunal, por un1a lei, outras attribuições que tenhai11 por fim 
assegurar a apphcação liDiforn1e das leis geraes da Repu
bliea ., 

Sala das sessõe~. 2ô dr-:. janeiro de I R9 l . - Lem_•iqildo F il.
gu PiT'a.8. 

Enwnda add'itiva 

Aerrcsccnte-sc onde eonvicr: 
Art. A União avoea a si a divida :fundada dos estados, 

inserlpta alí~ 15 dP no-vembJ'o clP t.BÇIO, fieando paEa PSSA filn 
auct.orizadu o GnYf'lTtO fPclPral a taznr as op0l'açnt•s dr c.rP
di t.o nr-:.ee~sarias. 

8. H. - A.rthu.1· lhos. - Santns P~re-ira. - Angustn rh~ 
FP~'ilas. - Bm·liu rle 8. Jllarcus. - .I . .Hctum,ba. - Custodio 
.Josú riP 1llello. - Pr-isco Paraiso. - ~.!. Seabra. - Conto 
Cm·tru:o. - EpUacio l'esstw .. - Felisbello Frc:i're. - "\'it
(lilio Dwmrudo. - Sebo.siÜíf! :Merü·arlo. -. OUveúort. Gal.1H'lo. -
Pau.la Oui,man1f?s. - ATm,rno A.lvo'l'es Affonso. -- Rosa .Tu
nüw. --- Bo.rüo de .Vüla Vi<:osa. - D1·. N ogu.eh·a Pa1·an.açr1uí. 
_. [.~eov'irtilrlo Pilgne-iras ·,. -·- .João dr! S.iqu,erra.. -.- M .. V~tl
larlao. - Se'tzedello Cortea. - Bellarm,-tno Carrunrn. - N1na 
Ribeiro .. - M. . .Beze,rra. - M.arcolino 11fowt·a. - An{ris/o 
Fiallw. - A'm,~"Jhilophio. - Dionisio Cerqu.eira. - }fat·ta 
Baccllar. - Nüo PeÇanha. - Cantão. - Antonio Baena. -
.T. L. Coelhn r Cmnpos. - Pedro A1nerico. - :Ignar·io Tosla. 
- A . .31/Unn.- Thrnnaz Cntz. - Ind'in do Brasa. 1

- Pa.cs 
rle CaPvolho. - Rnsa e Silt·n. - An.r.lrr~ Crcno}r.anti. - G_on
f.'IO.lves Fr'1'1'r?i'l'a. - Alrneüla Per·nam bur.o. -- .Tos r~ Hygwu. 
~ Lu i: de Andrade. -- .Tosrj Mm·ianno. . . . . ............ . 
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Àu ar·t. 59, ~ '1°: 

Hcdija-se assim: 
Ne~tas, a nomeação e demissão dos empregados. ]_)Oln 

com o provimento dos offieios de justiça pas respect1v~s 
circumscripções judiciarias, compete aos presidentes dos tri
bunaes. 

Ao art. 68, paragrapho primeiro: 
Supprima-se, por ser a repetição do que está consignado 

em o n. 25 do art. 33. 

Ao art. 71: 
No segundo periodo do § 2°, accresce~te-se, ·tlepots da pa

lavra _ extingue, - estas outras: respeitados, entretanto, os 
direitos adquiridos. 

No § 3°, substituam-se as palavras - cuja celebração 
será gratuita - pelas seguintes: p.or cuja celebração os juizes 
não poderão receber emolumento algum. 

No ~ 5°, in fine, accrescente-se: - Fica entendido que é 
respeitada a propriedade dos cemiterios actualmente existen
tes, construidos por quaesquer irmandades, ou associaoões re-
ligiosas. · 
· No § 12, supprimarn-Re as palavras - não sendo admit-
tido o -~nonymato. 

Ao art. 89: 
Supprima-se. ' 
Sala das sessões, 26 de janeiro de 1891. - A. ~liltori. 

Ao art . 4 7, n . 12 : 

Supprimam-se as palavras -. os membros do Supremo 
Tribunal Federal. ,., 

Substitutivô 

. Ao a ri. 4 7, n . '12 : 

Ar~ .. 55. O Supremo Tribunal Federal compor-se-a. a e 
tanf.?s .1u1zes auantos forem os estados da Federação e mais 
o DI&1triCto Federal. 

§ Os m~ml!ros do Supr~mo Tribunal Federal serão ti-
rados. por ant1gu1dade ab.soluta, de Rntre os magistrados dos 
estados, sempr~ de manmra a. serem estes representados. 

_ § ~m c~so de vag-a. sera esta preenchida pelo magis-
trado mais antigo do Estado a que ella corresponder . 

. Sala das sessões. 26 de janeiro de 1891. _ Bueno «e 
Pa'wa._- L_amouner . GodofrerJo. -Polucarpo Ro'dn:(Jues v1:otti. 
- . .Toao Lu.tz. - -.4.stolpho Pto. - Manoel Fulgencio _ F 
ren·a Babello. · · e'r-

Ao art. 32: 
~ 2o. Em vez de - 2!3 dos membros nrese. diga-se"' 

maioria dos seus membros. 
Ao art. 33: 

jecto~s. 10 e 11. - Sejam substituidos pelo n. 1.0 do pro-
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N. 1/1: -- Dig-a-se: rnudar --.- em vez de --- designm·. 
N. 17 - Transfira-se para o Cap. 3° da Secção 21

\ eou .. 
forme o vencido em 1a discussã.o. 

N. 33 - Redi.ia-se assin:: Legis1ar sobre~ terras e n1ínas 
pertPncentes á União. -

Ao art. 34: 

N. 4-
Supprimam-se as palavras - primeira c - secção C) O 

{ . .) .. 

Ao art. 4.7: 

N. 11 - Diga-se: mediante proposta - en1 vez de -
mediante approva ... ção. 

Ao art. 58: 

Suppdma-sc o n. L d. 

Sala das sessões. 26 ele janeiro de 1891. -- Schrnidt. -
Jlfül.l~r. - Lacerda Cont·(nho. -- Carlos de Ca'rnpos. - Luiz 
!Jel{1no, -.. Esteves .Twn.'wr, 

Secção II 

Declaração de direitos 
O nrt. 71 seja stihstituido pelo seguinte: 
A Con~tituir,ão assegura a todos os bahitantes no paiz a 

ÍJ1violabilidade dos direitos concernentes á Hberàaàe, á · segu
rança indivjdual e á propriedade nos termos seguintes: ·-

§ 1°. Ninguem póde ser obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma cousa, senão erh virt.ude de lei: 

~ 2°·. Todos sf-io e~:.maes nerante a lei: 
~ 3°. Fica conferido o rlireito nolitieo ás rnnlheres di

nlomadas ~orn tit.ulos sr,ientJficos e de professora de qualquer 
instituto de en~ino da União ou dos estados. ás que estiverem. 
na nosse e ndministração de seus ben~=:, á.s que exercerem 
qualquer cargo publico e ás casadas, .nos termos da lei elei
toral. 

S~Ja das sessões. de janeiro de 18~H. . - Saldnnha 
;wm·inho. - FerrAira P1:res. - Costa 'A! achado. - Cesa~ 
Zam,a. - .T. A. vellar·. - Nilo PRcanha. - Urbano Ma.r
r.ondes. - T?vitac1"o Pessôa. -- Oliveira Pinto. - Virçrilio 
Pessna. ·- Rr?'r.o Coelho. - Sá Andrade. - lndio do Bra.~?il. 
- l,ones Tro'não. - Casemirn .Turdor. - Paixão. - J~. Bu
lhries. · -- Srf Paranhos. - Pinh.eh·o Gnedes. - Ferre1~ra Ra
belln. _ Athrr.yde Junior. - ]t.Jatta BacPllar. - Na.~cimento. 
- 'Afa'Yiháes Ba:1•reto. - José Angu,sto Vinhaes. - Barão de 
Vll-ia V1:cnsa. - Santos Pe?"eirrr.. - Chaqas Lobato. - La
?nou.nier · Godofredo. - Gonçalo de Lagos. - He1~'mes da 
Fonseca. -- Mart?:nho Prado Jnn1:or. 

Ao art. 59: 
Accrescente-sR á cHsposição na letra a do art. 59: 
T, .Tnlgar todas as ca~1S~f' proprú:;tas contr~ o .G~verno 

rla Unifí.o. ou· Fazenda NacwnaL fundadas em d1spos1eoes da 
nonstit.uição. lei~. regulamentos rln Poder Executivo, em con
traetos celebrados com aquelle Governo. 
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II. Julgar as causas proyenient.es de r.on1prnsaçôes, rPl
vindicaçõPs.- inrle1nnização de vre)2lizos, on qu aes_quer .outras~ 
propostas pelo Governo da Un1ao c.ontra particulares, ou 
vi c e-versa. 

Sala das sessões, 20 de janeiro de 1891. - Leopoldo de 
Bnlhões. 

São oleitore~ e elegivris, nos termo~ da lei elnit.m,~l, 
para o~ cargos 1nunicipaes, as rnulheres thpl~)ma_das con1 ll
tnlos scientificos e professol'as de qualqw~t· 1nsLd.uto de en
sino da União ou dos estacln~.~ a~ qtw nsl.tvPrern na posse P 
adn1in'istração de seus bens. as qne ~~xn1·eeretn qua1quel' 
carg·o publieo, e as casarlas. 

Sala das ses~f)es, dn janeiro de 189'1. -- Saldanlu1 
Jlm•ú1ho. - iFeí·l'f?ira Pires. -· Costa Mochrulo. - .!. A'l-'ellat·. 
_ !V'ilo Per:anha. - U1·ba.1w 1llarcondes. - Epitacio Pr?ssôa. 
- Oliveir/t Pinto. - Virgilio Pessôa. - Er1~co Coelho. i_ 

Sá A .. ·ndntde. _ lndio do Bras·il. - Lopes Tr-·ovão. - Ca
sentiro Junior. -- Pai.r;ão. - L. Bulhões . . - S. 1 Pw·anho.s. 
- Pinhe·iro G-uedes. - Ferre-ira Rabello. - Cesar Za·ma. 
- A..thayllrJ :.Junior. - Matta Bacellar. - Nasci1nento. -. 
j]Janhães Bo.1··1·eto. - .fosé Augusto Vinhaes. - Barr1o de 
Villa Viçosa.. - Santos Pereira. - Chagas Lobato. - I La
m.ounier·" Godofredo. - Gonçalo de Lagos. - Herrnes da 
Fonseca. - itlartinho Prado Jun.ior. 

Em.enda.s .ao Projecto de Constit·wiçii::.,, off erecidas para. a 
2a discussão 

.Ao ti L 1°. Disposições pJ'üliminares: 

Sob estes qualificativ-Os deven1 figurar, e invertidas, as 
secções do Tit. 4°, cuja ma teria é preliminar. 

Aos arts. do Tit. 1 o. Organização Federal. Toda a ma .. 
teria deste titulo deve passar para o 2°. . 

Artigo3. Substitua.nt-se pelos seguinte~: Seceão :1 a -

Organi~ação ferl era.l : . .. 

Art. .L o. A Nação Brasileira~ no cxercieiõ pleno clf-~ sua 
soberania~ por r.onsnnso unaninw de sAus povos, adopta pa e a 
fónna tln govnrnn a llnpu bli c a frrln r·al rPpi·t~sPntath·a, r (··nn
stil.un-se r.n1 E~~1ados Unidos do Bra~il. 

ArL. 2°. A séde do Governo Federal será no cAntro o o 
t.erritorio naeional, oecupando a área, para esse fim fletcr
minada pelo Congresso Nacional, quanto t. zona c ex:ten~ã.o. 
e constituirá o Município Federal. · · 

Art... 3°. O territorio nacional será dividido em tanta~ 
porçõe~ quantas sejan1 precisa~ para que eacJa :r~stado tnnha 
approxtmadamente a 1nesma extensão c limítes naturac~;. 

~ J o. Ficarrt eonstituindo territorio~, annexos aos estados 
dentro de cujos limites actuaes se acharen1 eompreh~ndidas' 
as zonas pouco ou nada povoadas. · . ' 

_ § ~o. As z~nas que contiv~ren1 população regular, pas
sarao a eategor1a de estados autonomos. 

Art. 4o. Cada un1a das antigas províncias constitue urn 
Estado,_ corn. a ~1csrna de~on?inação actual; sr.ndo, porém, os 
l'HSpecLI vos tt~rn f.m·ws clellm d.ados, nos tnrn1os do art. 30 e 
paragraphos_.j . . . . . · 
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Art. 5o. E' attribuição da soberania nacional regular, 
para uniformidade, toda. a sorte de relações, quer dos es
tados entre si. con1o individual idades separadas~ quer conw 
a Republica, corno entidade distincta, resultante da federaiião 
dos estados. 

~ A Republica possue, pois, virtualmente, todo o ter-
ritorio elo Brazil, e não uma fracção deste, qne pertence, dü 
direito. eompletamente ao Estado, pela rnesrna ràzão porque 
o corpo pertence á alma. . 

Art. 6°. Cabe á Republica o direito de crear fontes de 
renda geral, sobre todas as funcções productivas dos orgãos 
de sua vida propria. 

§ Aos estados, coni'orrnando-se cada un1 com as regras 
e preceitos geraes, compete o n1esmo direito, na esphera de 
actividade peculiar a. cada qual. 

Ao art. 7°. - E' dever da Republica, como ta1nben1 dos 
estados, prover cada qual, a expensas proprias, as necessi
dades de sua administração e governo, cun1prindo á União 
subsidiar os estados, no caso de calamidade publica, quando 
s.olici tem. 

§ 1 o. Inctunbé aos estados, co1no n1en1bros autonon1os e 
~olidarios da Federação, concorrer cada- qual corn urna quota 
lJI'oporcional ás suas rendas, para a Inanutenção da União. 

§ 2(). O Congresso Nacional fixará annualmente a impor
lancia dessa quota. 

Secção 2a 

Dos poderes 

Art. 8". O Poder federal, instituído por livt·e consenso 
dos estados, representa, no lilnite ele suas attribuições ii~
trwnas n nas relações inte1·nacionaes, a unidade e soberania 
da Nação Brazileira. _ . . . 

Art.. go. O Poder, encar.naçao da soberania nacwnal, tern 
por orgãos de sua Inanifestação: . o que elabo~a .c. :forJ!lUl.a a 
l1:ü; O que julga do. a~c9rc~o da lm,. c.~nn os I~rmcipiOs ele. JUS
t H,; a n a~ Tegras du D1r·e1 Lo, e applJCa-a; fnmln1cnte, o que 
ex e e uta as leis. . . . . 
· § 1°. O prüneiro é o que st: denmnina Po.der Legisla h v?; 
o 2(\, Poder .Judiciado e o 3°, .Poder Executivo; todos soh
darios, mas independentes, ha.rmouicos e autonon1os. 

Do Podet· Leuü;lalfvo 

Art. 'tO. O Poder Legislativo ~~ exercido pelos represen
tantes da Naç.ão. divididos etn dous grupos: um con1posto dos 
enviados do povo, charnaclos deputados; out_ro. dos . delegados 
dos estados, rleno1ninados sr.nadorcs, eonstJtumdo atnbos o 
Congresso Nacional. . . . . , . . . 

Ar I:.. 1.:1 . O Gongresso Naewnal tuucciona1·a. ordinana-
nwnte, etn ;:u::~nml.Jléa~ snpaTadas. sub u nonw de Cmnara para 
os enviados do poYu~ f', Senado para os delegados dos es
tados. 

~ J ". :\~ duas assernbléa~. lJUl'ént, senliJl'C q uc a neces-
sidade u exigir, se fundirão e.rr1 .un1a só, e funccionarão eomo 
Congresso :Federal ou Const.Ittunte. 
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§ zo. Este facto pó de realizar-se em virtude ·de delibe

Tação iniciada em un1.a das assembléas e approvada :Qe~a 
outra' quer p'or convocação pelo presidente do Supremo 'rn-
bunaÍ Federal, ou pelo Presidente da Republica. ~ 

Art. 12. O arl. 17 o seus paragraphos da r~dacc:;to p~ra 
a za discussão diz: Supprilnido o final, e funccwnara ate o 
fim -, completado com o seguinte: em qualquer ten1po e 
local dadas as condições dos paragraphos do art. 11. 

Art. 13. Cada legislatura durará tres annos para o depu-
tado e nove para o senador. 

~ 1 o. As sessões serão publicas ou secretas, quando a 
necessiddae o exigir e fôr deliberado; durarão quatro mezes 
a erontar de 3 de n1aio ; poderão ser pro rogadas, · n1as nunca 
adiadas. 

§ ?o. O paragrapho e os itens do art. 18 da emep.da· 
para a 2:r. discussão. · 

Art. 14. O § 3° do art. 16 .. 
§ 1 o. O art., 19 .. 
§ 2 o • O art. 20. 
Art. 15. Os deputados e senadores, além da ajuda de 

0usto para transporte, vencerão um ~ubsidio pec:uniario, fi
xado pelo Congresso, no fim de cada legislatura. 

§ 1 o. A ajuda de custo será egual p~ra deputados e se
nadores, dependendo o quantum da distancia entre o Estado 
e a Capital Federal; o subsidio, porém, será, para o .senador, 
o do deputado augn1entado de um terço, o que é conforme 
á natureza do Senado, á n1aior con1plexidade de suas func
ções, e ao rnenor numero de seu~ men1bros. 

Art. 16. o art. 23 e .pa-ragrapho da redacção para zn 
discussão. 

Art. 17. O art. 24 .. 

Art. 18. São elegi veis os cidadãos brazileiros que, além 
dos requisitos do artigo (direito$ políticos), apr·esentem as 
condições de capacidade moral e intellectual, e residam ou 
.tenham residido no município ou, ao :menos, no Estado,' por 
e~p~ço de 4 ann.os, para ser dep-q. tado, e .3 para ser senador. · 

Art. 19 .. ~ão inelegh;eis aquel~es que nãó preencheren1 
tod )S os requisitos do artigo anterior. 

. Art., 20 o As ~leições pa;ra ~embro~ do Congresso Na
mona! se effectuarao no me~mo· d~~ em toda a Republica. 

§ 1.0 
o Os deputados s.e;rao eleitos pelo· p,ovo, mediante o 

suffrag1o directo. . · · 
§ zo. Os senadores serão eleitos pelas. municipalidades .. 
§ 3o. Cada Estado terá numero egual de representantes 

tanto senadores como deputados. 
§ 4o. O Congre~so regula;rá o p;rocesso eleitoral em um 

e outro ~aso . · 
- '···. 

Da Camara 

Art. 21. . O art. 28 da redacção para a 2a discussão. 

Do Senado 

.A:rt. 22 ~ o art. 32 da redacção para a 2 11 dsicussão, 
supprimindo o § t• .. , 
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Das attribuições do Congresso 

.~\L' L. ~3. O arl.. :3B e seus paragraphos~ com as rnoclifi-· 
cacões indicadas. 

~ § 2°. Auctorizar o Poder Executivo a realizar todas as 
operações de credito indispensaveis á gestão dos negocios pu
blicas, menos a de emprestimos, que só se fará con1 audiencia 
do Congresso. 

Art. 24. O art. 8!1 e paragraphos com as rnodificações 
aqui indicadas. 

§ 1 o. Supprima-se .. 
§ 2°. Passa a ser 1 o. 

§ 3°. Crear instituições de assistencia publica e de en-· 
sino superior e pro+issi-onal, ou auxiliai-as. 

§§ o0 e 4o. Supprin1am-se .. 

Das leis e ·resoluções 

Art. ~5 • O art. 35 da redacção para a 211 discussão. 
Art. 26 . O art. 36, assin1 modificado: 
O projecto de lei, adoptado em uma das assen1bléas, 

s·erá submeLtido á outra, e, sendo approvad!o, a Mes~a o re
Inetterá a-o ·Supremo Tribunal Federal, para r·eeeber a san
eção necessaria, sendo então remettido ao Poder Executivo 
que o pron1ulgará. 
· § 1. o Substitua-se - o Presidente da Republica - p.or 

o Supren1o 'J.1ribunal Federal. 
§ 2. o Supprirna-se. 
s 3°. Passa a ser 2°. 
s A :sancção e a promulgação effectuam-se por estas 

~ormas: O Congresso Nacional decretou, o Supremo rrribunal 
Federal sanccionou, eu promulgo, a seguinte ... 

Art. 27. O art. 38, substituídas as palavras Can1ara 
·por - Assembléa- e - Poder Executivo 'por-sanccão-

Art. 28. O art .. 39 .; · 

Secção .2a 

Do Poder .llixecutivo 

Art . 29 . O Poder E:x:ecutivo será exercido p·elo Pres'idente 
da Republica. como primeiro magistrado - chefe supremo 
do Governo auxiliado por cinco ministr.os e tantos secre
t~rios ·do Governo quantos sejap1 preciso.s para velar pelas 
funcções geraes em que se manifesta a vida de um povo. 

· § 1.0 ,Substitue o ohefD do Governo, :t;lOS caso de imp~ 
dim,ento. e succede-lhe no de falta, o Pves1dente do Supremo 
rrribunal F~ederal; no impedimentü, ou falta deste, o Presidente 
do Senado ~e na falta, ou impedim.ento deste, o Presidente 
da ·cama~á. . . 

§ zo. São .Tequisitos essenCJ.aes para. ser e'leito Pires i
dente da Republica, chefe supremo do Governo: 

o Ser brazileiro; 
2.,. Estar no goso pleno de t9.dos os dir~itos; 
3o. T.er dado provas de capacidade ;moral e intellectual. 
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Art. 30. O ehefe suprem.o do Govern~ occupará o car_s'o 
r':Nercendo suas t'uncções, por ·espaço de c1nco ~nnos, e nao 
poderá ser reel~ito ant~s do decurso de do1us pei'lOdos cgua.e~: 

~ :1 o. o VICe-Presldente que occupar o carg.o P.O'l' nu1~ 
de Li~es annos. sem interrupção, não poderá ::::cr elc1to para 
occupal-o no i)eriodo in11nediato. 

§ 2(1. O Presidente da Republica deixará o ·<Ja.rg1C?·, pa~s-
sando o exercício das funcções para .o seu successor, Imprc
teriv·eln1e·nte. no m·e·sn'1o dia ·em que termina'!~ o prazo do seu 
n1andato. · b t't · -

§ 3°. Na falta ou impedirnento do eleito, a su s 1 urçao 
.se fará nos ·berm·os do § 1°, do art. 29. 

Art. 31. O art. 42. 
Art. 32 ·: O art. 43, supprinüda a palavra Vice-Preêi

dente. 

Da eleiçã-o presidencial 

Art. 33. O Presidente da Republica será e9colhido por 
eleição directa e escrutínio secreto, sendo eleito~es: os go
vernadores dos estados, os membr.os das respectivas asse.rn
bléas, os magistrados, os officiaes de terra e mar, o-s P}'O-: 
Jessores de todas as faculdades e escolas de todos os graos, 
os n1edicos e phar1naceuticos, os advogados, os engenheiros, 
.os industriaes, os fazendeiros, os commerciantes matri
culados, os bánqueiros, os en1p-regados 'publicos e os mem
bros do Congresso. 

§ 1 o. Servirão de titulos de eleitor: os diplon1as, as pa
tentes, ·OS titulos de nomeação e de propriedade, e as decla
rações das n)esas das assemnléas, que serão apresentadas 
pelos proprios, por occasião de se proeeder ao alistamento 
para esse fim. 

§ 2°. A eleição se effectuará, en1 todo o territorio da 
Republica, no dia 15 de julho do ultüno anno do periodo 
presidencial. perante as 1nesas das c amaras municipaes. 

§ 3". Cada u1n ele i to r votará en1 dous non1es, um dos 
quaes filho de outro Estado, en1 cedulas c urnas separadas: 
um para Presidente da Republica, e o outro para Vice-Pre
sidente; este será o presidente do Supremo Tribunal Federal. 

§ 4n. O § 3° do projecto, com este accrescimo - devendo 
ficar um no archivo do município, outro remettido ao gover
l}ador do_ Estado, e o 3o á mesa da Assembléa, para proceder 
a apuraçao. . 

§ 5o. Feita a apuração pelas Inesas das a~sernbléas dos 
estados. obse_rv~rão o. mesmo pr:oces~o que as municipali
dades, e envi~rao cop~as aut~entlcas das aetas de apuração, 
un1a ao Arcluvo Publico nacional~ outra ao do Estado e a 
311 ao ,Supr~1no Tribunal Federal, parêl: apuraçãé i'inal; b que 
deve!'a realizar-se um mez antes de t'lndar o 1nandato presi-
dencial. · · 

§ 6o., A ses.sãn de apuração no Sup:rerno Tribunal Fe
deral sera pubhca,. e re':estida de, solennidade excepcional; 
sendo pro~lan1ado JnlnJedi~tarnente, pelo . presidente do Tri
bunal, ehefe, SUJ!l'eJno do Governo e Presidente da Republica 
dos. Estados Unidos do Br~zil, o cidadão. que tiver alcançado 
ma1or ~umero .de suffragws; e acto continuo será procla
mado V1ce-Presidente da Republiea e Presidente do Supremo 

- ... 
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Tribunal FedePal o eidadão que para is~o tivm· obtido o 
111aior ntunero de votos. 

§ 7°. O § do projecto. 
§ so. Em caso do empate, dec.idü•ü, a sorte. 

Attribuições do Poder Executivo 

Art. 34. O art. 47 do proje-cto, uonl as n1odificações 
indicadas. 

s to. Suppl'itna-~n a pa\tvt·a-sancl~ionat·. 
~ 2... Supprirna-se a palavra- demittir. 
~ 3o. Accrescente-se: ou designar quem o exerça. s 12. Substitua-se a palavra ~ approvação. por esta pro-

posta. . 

Dos n1inistros 

Art. 35. Os ministros do Estado, em nun1ero de cinco 
o do Exterior, o do Interior, o da Justiça, o das Finanças 

e o da Miiicia - são auxiliares do chefe do Governo, que 
presidem cada um a uma das funcções geraes em que se di
vida a adrninistraçãu da Republica. 

A.rt. 36. Os n1inistros, con1o auxiliares da irnn1ediata 
confiança do chefe do Governo, occuparão os seus cargos 
en1quanto a merecerem; não podendo, entretanto, ser exone
rados senão mediante processo pelo Supren1o Tribunal Fe-
deral. · 

Art. 37. Con1p:ete-lhes informar serr1pre, com a maior 
isencão e fidelidade, ao chefe do Governo, oriental-o sobre 
a n1areha dos negocias, aconselhal-o sobre a melhor norma 
a seguir, e. referendar-lhe os actos. · 

A.rt. 38. Os rninistros são responsaveis por seu~ ·actos, 
quer perante o Congresso Nacional, quer perante os tribu-
naes. · 

Art. 3·9. O art. H:l do proj ecLo. 
A.rt. 4.0. ü art. ·50 do projecto. 
Art. .11. O art. 5'1 do projecto. 

Da responsabilidade do Presidente 

Art. -12. O art. 52 do proje.cto e paragrapho unico. 
Art. !1-3. O art. 53 da redacção para a segunda discussão. 

Do Poder Judiciaria 

Art. 44. o Poder Judiciaria ó o orgão da soberania na
cional. a que 'incumbe distribuir justiç~, de acco~do corn us 
direitos do hornmn, sanoci.onar e appllcar as le1s, e velar 
pela guarda ela Constituição. .... r • 

Art. 45. Compõe-se . de. u_rn- ~uprenl,O rnbt~nal. COJ_l: 
séde na Capital Federal e. .Junsdwçao etn todo o pa1z, e tantqs 
tribunaes ú:deraes quantos for.em os esta~o.s~. e tanto~. t.ri
bunaes n1unicipaes quantos forem os n1unw1pi?S, e n1a1s '~s 
juizes de Direito especiaes~ e outros ne~es~a~IO? no .111Unl
cipio, tantos quantos forem o::..; termos .JUdicJarws em que 

Vol. III G 
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csLc se diviJn, vara que a LlisLt·ilJuit,~ão da j.ustiça seja prornpta 
c ·inleira. 

~\rt. /tü. O 'frilJunal Supl'Cn1o se ron1porú de .tantos 
mcndJrus quunLos foi'Clll os Ltibunacs fcderaes, e n1a1s urn 
ter!:o de nwmbros livrns, escolhidos: ,os prirneiros do ont~·e os 
JnPn tllrus dos tribunaes Jocloracs, un1 do cada un1, 1nechant.r. 
Plf.\if',ãu entt'ü os que tivercrn mais de ·cinco annus dl\t exer
eiei(~,; us segundos ele entre cidadãos distinclos, Uln de. cada 
EsLad(), uttc tcnharn se tornado notaveis por seus talentos c 
ltHn·alida~lP. teudo de eclallc q'uarenta an1ws. 

· .:\rl. ·17. A organiza(;ão se realizará· por nwio de rela
t,;ões eompleLas c explicitas en1 inforn1ações, :feitas nos actuaes 
tl'ibunaes dos estados, contendo .os nomes de todos os seus 
nwrnln·os que saUsfaçan1 os requisitos, o n1ais o ele. u1n ci
dadão nas eondiçõos indicadas; as quaes serão l(~nvwdas ao 
Presidente do Tribunal Supremo. · · 

Com estas relações, o Presidente do rrribunal. c1n con
i'C:•rencia eom os men1bros do Governo, organizará duas listas, 
um-a elos no1nes elos mcrnbros dos tribunaes fcderaes (un1 de 
cada tribunal) e outra do terço dos cidadãos propostos pelos 
estados; todos os quaes serão approvados pelo Governo·. 

§ 2° .. :\s vagas que· se derem serão preenchidas 1nediante 
o rnesmo pro.cesso. ex0o.pLo a conferencia con1 os n1en1bros do 
governo. 

Ar L. !iS. Os 1Ttmnbros dos tribunaes fccleraes serão ti
rados fJe entre os juizes especiaes de. un1 e .outro fôro, com 
Ina1 s de. tres annos de exerci cio; dos advogados distinctos, 
ron1' n~a 1 s d(: quatro anno~ . d~ pratica~ e dos j urisconsulto5 
notavms, um de cada 1nunwlp10, escolhidos segundo o n1esino 
vrocesso anterior. e approvados pelo Governo do Estado. 

§ O art. 57 do projecto. 
. . Art .. 4Q. Em. ~ada 1nunicipjo haverá. UlJ~ tri~Junal para 
JUlgaJnento e dec1sao das quostoes on1 pr1men·a Instancia . 

. Os cargos de juiz de Dine i to o. de juiz n1unicipal serão 
obtu!os por concurso, perante o Tnbunal 1Tederal, sendo no
meados aquelles que deren1 Inelhores provas. 

Attribuições do '.liriLunal Supren1u 

Art: 50. O art. .... 58 do projecto c ~eus parag1iaphos, com 
as seguultes alteraçne.s : 

1 n. A sancção das leis; . 
2a. l)rocessar~ etc., .-. a, b, c, tl, e; accrescente-se: b 

c, â, f, g. h - do art. 59. . 
3a. O II do projecto. 
411

• 9 III' do. projecto. 

AtLribtüções dos tl·ibunaes federaes 

Art. 50. O art. 50 e seus 'itens, 1nenos b d , c e . 

Disposições geraes 

I . o~rt~ 52T. 9. Podei"' Judiciaria ~orá regulado por leis do 
ContJ. es .... o NaciOnal. e das assembleas dos €stados na parte 
l!llC a estes con1petn·. ' 



Art. 53. Os. 1nembros do 'rribunal Suprerno serão jui
ga~los pelo Senado, os dos tri.lJunacs federaes pelas assen1-
bleas dos estado~, (~ l~'l d.os Lribunaes mu nicipaes, bem con1o 
os .Ju.izes avulsos,. serao Julgados pelos tribunaes federaes,..., 

·§ Os rrmgi.straclos são inarnoviveis, c só perderão os 
~eus cargos cnt v1rtude ele sentenea. 

~ · Vencerão s.ubsi.dio dete:nftinado: a) pelo Congresl:íu, 
r. pag·o pela Hcpubhca aos rnembros üo Tribunal Supremo; 
b) pelas assemblóas dos estados, c pago pelo seu governo 
aos mcnürros d~s. tribunacs fcderaes {~ juizes avulsos; c) pelas 
can1aras munw1paes, e pag·u~ por sua administração aos 
1nembros dn t1·.ibunal n1unici'pal. 

A ri. f),L O art. 60 do projecto. 
A]·t. G5. Na_ O!.'ganizaçãu elo pl'irncir~·o Tribunal Supremo 

poderao se1· admlt.tJclos us rDernbt·ns do ~UJH'P.mo Tribunal ele 
Justiça qw.•, achando-se nas eondif;.ões cxigidâ:~, u qucirarn. 

TUulu li 

bos estados 

Art. 56. O Estado, como a personificação de um povo. 
de um membro real que se erea no seio da Nação Brazi...: 
leira. tern existencia p:ropria, antonoma. 

A1·t. 57. Cada :E~stado, etc., o art. 62 da ·redacção para 
a 2R discussão. 

Art. 58. Cada Estado tem o direito de forn1ar uma bri
gada de tropas regulares; c aquelles que confinan1 no mar 
poderão apparelhar~ pelo rnenos, um navio armado. 

Art. 59. · O Estado, . no exercicio da sua soberania, ten1 
o direito d:~: crear os orgãos necessarios, as funcções que têm 
por fim 1nanter a vida interna son1ente, porque as da vida 
de relação nos estados federaes são as dos membros de uma 
familia. 

Art.. 60. Os estados têrn o dever de respeitar e cun1prir 
as regras e preceitos da Constituição Nacional, adoptando os 
principias nella esta tu idos. 

Paragraphos. Arl. ü5 e ~eus 'lHll'agrapho~. 

D.u 1nunicipio 

O 1nt1nicipio é para o Estado o que a fan1ilia é para a 
sociedade. 

Art. O município é o. ~11icio da. vid~ social: deve s~ecr· 
livre e autonon1o no exerc1c10 das funcçoes que lhe sã.o 
peculiares. . 

Deve ter utn orgão da. sua vortt~d~ .. -, é a Ca1nara Mu
nicipal, que deve s~e·r electlvà o se d1v1d1ta en1 duas partes: 
uma provedor.a e outra ex~cll:tora. . . . . . 

A' prürteira. cabe o'"' direito . de 1nqu1nr .d~s. necess~dades 
n11.1nidpaes - 1nanutençao da _v1da .do2 munw1p1_o~, me1os d~ 
vida, coop,e·ração - irtstrucçao,_ v1açao -. pohcullm~nto.; . a 
segunda corr~petc pôr_ em execu_çao .._os preceitos da primeira 1 

Ct'eação, percepçao o appllcaçao das rendas. 
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E'l\lENDAS AO PROJECTO DE CONSTI'rUIÇÃO 

Tiltll.ó /0 (titul.u_ ·Í 0 do pro;jecto) 

Disposições prelilninares 

Art. to. A Republica consti tue ... se p.o Brazil sob o re
trirnen da Uberdade, egualdade e fraternidade, que .g~rante a 
todos os habitantes do territ.orio naciona! o ~~erc1c10 ple~o 
de sua. actividade, assegurando-lhes a invwlab1lldade dos di
reitos concernentes á pessoa c aos bens. 

Secção pri1neira 

Declaração de direitos 

Art. A conservação da vida, sendo, 1nais dq que u.n1 
dir.eito, un1 dever imposto á creatura, e, _alé~1 .d~sso, u~a 
condição para a reaUzação do progresso, nao e llelto extln
guil-a. 

§ 1°, Incu1nbe ao Estado: resguardar, defender e an1~parar 
a vida aos incapazes, desde o embryão ao det.n~·epito. 

§ '2°. Ninguem póde ser condeinnado á n10rte. 
§ 3°. São prohibidos os combates singulares. 
§ !1°. Thdas as questões internas, quer entre estados qune 

entr eindividuos, que se não resolva1n amigavelrnente, serão 
decididas pelos tribunaes. 

. § 5°. Nas externas só se ,recor1·erá ás aPnms üepois do 
exgottapos todos os r~e.cursos, inclusive o arbitra1nento. 

Art. A fatnilia é a base da sociedade;· con1pete, por 
isso, ao Estado regular a sua formação. 

§ 1 (). Estabele-se a farni lia por ·Jneio- do eolH3ür.eio vo
luntario entre .um homem e urna mulhel', celebrado pel&. 
auctoridade civil, perante testen1unhas. 

§ 2°. O casam~ento estabelece um laço de união vitalícia. 
p2rpetua e indissolvivel entre o homem e a mulher, e erea 
direitos e deveres recíprocos para os conjuges .. 

§ 3°. A quebra sciente e consciente desses direitos e de
veres póde determinar a ruptura do laço nos casos e pela fór-
n~a previstos em lei. . 

'Art. Aos que o quizere.m, é livre o direito de dar ao 
easamento civil a sancção religiosa bem como aos outros 
(}Ctos civis da vida social. ' 

Direitos politicas 

.. ~ Art. Rão ele\Lores os cidadão.s b~'azileiros, emancipa-
no.:. ou qu~ st; mantem a expensas proprms, no gosu nleno de 
todos os d1rertos, e que pagam qualquer contribuição- directa. 

Deveres dos cidadãos 

1°. Acatar a Constituição. 
:?o. Manter a tór.ma do. Governo 
3o. Cumprir as leis e obedecer ·ás autoridades Iegithn'~as1 • 
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4°. Exercer con1 inte.ireza os cargos de eleição popular. 
5o. Prestar-se ao servi~o militar, de terra e mar. 
6°. Honrar os princípios da fraternidade universal sendo 

sovero cornsi.go e toleranLe para con1 os outros. ' 

T'it'ulo q·uinto 

Disposiç.ões geraes 

As do projecto ernenclado. 

Disposições transitarias 
Idem, iden1. 

Dr. Pinheiro Guecles. 

Art. 63.' Substitua-se-o pelos seg·uintes: 
Art. As terras devolutas são do domínio da União,. que 

por lei do Congresso distribuirá aos estados, dentro dos seus 
Hmites, certa extensão dellas, sob a clausula de as den1arca
rem, povoarem e colonizarem em determinado prazo, devol
vendo-se, quando esta resalva se não cumprir, á União a pro
priedade cedida. 

Paragrapho unico. Os estados onde não existirem terras 
devolutas serão compensados pelo modo que o Congresso or
dniario determinar em lei especial. 

Art. As minas situadas nas terras devolutas perten-
co.m a União; as situadas nas terras dos estados ou dos par
ticulares perLencem aos proprietarios da superfície. 

Paragrapho unico. Uma lei especial regerá toda a ma
teria das concessões e explorações. 

Sala das sessões, 26 de ,janeiro de 1891. Theodureto 
Souto. 

Dispos,ições 't1'ansit:orias 

Art. O Governo Federal pagará as dividas eon!:rahiclas 
pelos estados (antigas províncias) até o dia 15 de novembro 
de 1890, podendo ·desde já realizar quaesquer operações para 
i~so necessarias, e ficando os estados exonerados de toda a 
responsabilidade. 

Paragrapho unico. Não se con1·prehendem nas dividas a 
saldar as garantias de juros, subvenções e outras obrigações 
vencidas até esse dia. 

Sala das sessões, 26 de ,janeiro de 1891. - Theodureto 
Souto. 

.ADDITIVO 

Art. 6.2. Accrescente-se: a Aos estados COffil}Ote, exelusi
vamente. detern1inar nas suas constituições e leis as incom
patibilid,ades eleitoraes para o ca.rg.o de _go,~ernador e quaes
quer outros relativos á sua adm1n1straçao Interna. 

Sala das sessões, 26 de ,janeiro de 189 L -- Theoclureto 
Sou.to. 
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Arts. zo e 3o 

Supprjma-se. 

Sala das sessões, 26 de janeiro de 1891. - Theod·ureto 
Sotdo. 

ADDl'l'IVO 

c\.rt. O Governo Federal resgatará, ou converterá. toda 
a divida externa consolidada proveniente dos diversos en1-
prestimos contrahidos na Europa até o dia 15 d.e noven1bro 
ele 1889, data da fundação da Republica, t'icando desde :iá 
auctorizado a realizar quaesquer operações que julg·ar neces
s?.rias para a extincção das respectivas obrigações, ou para a 
sua conversão ao mais favoravel typo. 

Sala das sessões. 26 de janeiro de 1891. - Theodureta 
So?.~to. 

Emenda. subst'itutiva 

Aos arts. 24 e 2t1 

Substituam-se pelo seguinte: 

Ar L. O Cong-resso, en1 h~ i especial, declarará os casos de 
1ncompatibilidade eleitoral e parlamentar. . ' 

Bala das sessões, 26 de janeiro de 1891, - Theodti,reto 
So·uto ." 

Emenda 

Ao art. 28 

Supprimam-se as palavras: 

. Da discussão dos proje.ctos offerecidos pelo ~Poder Exe ... 
cuhvo. 

Sala das sessões, 26 de janeiro de 1S91. - Theodureto 
Souto. 

Substitutivos 

Ao arL 33, § 12 

Auclorizar o Governo a deelarar a · .... 
f · b ~ s:ruerra. s;l n::>o pre-. enr o ar itrainento. ...., · ·-l -

Sala das sessões, 26 de janeiro de 1891. - Theod·ureto 
Sou(o. 

\ 
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Ao arL 3:1, §§ Z!t, 2G c 2ô 

Substituam-se pelo seguinte: 
§ 2.4. Dc~creLar as leis ciYis, ct· iminacs, con1n1erciaes e 

proEessuaes da jusLif;a federal, assnn corno sobre a natural i-
za.çao c irnn1igTação. 

Sala das sessões, 2t> elo janeiro elo 189:!., ~-- ]1 heodv.,r·eto 
Sou~o. 

Emend(f.$ ás D'isposiçues ·t1·ansitorias 

Ao arL. 1°, § Go 

Onde se diz: -e separando-se-, etc. até o fjm, diga-se: 
e aguardando a constituição dos estados, cnceLal'á o exerci e i o 
de suas funeções ordinarias no dia '15 ele julho de 1891 

Subs l.i b..1a-se o al'l.. 2n pelo seguinle: 

As asscmbléas consti.Luinles elos est.aclos reunir-sr-ão 
quarcnla dias, pelo 1ncnos, depois de promttlgada a Const.~
tuição Federal. 

Supprima-se o arL 3°. 
Sala elas sessões, 2G de janeiro ele 1891. - A·t·thu?' Rios.

Paula (;u.üruu·t},es. - Oliveü·a Pinto. - Barüo de S. 1lf.arcos. -. 
U. de Ccuu1JOS. - Paulino Co.11los. -- Carvalhal. - llthn·sa. -
A. ~foreÜ'a da Süva. - Au.ousto de Fteitas. - Glicerio. -
b'. '\Fandenlwlh. - P1·'isco Pm·aiso. - Bosa .fun·iO'I'. - S. Me
cl't·ado. - .!. Retumba. - Fnuncisco Veiga. - J1.lanoel Ful
(tencio. - F!·ancisco Babello. - Cm·los Chaaas. - Paes de 
Crn·oolho. -- Se;·zeâell.o Corr·éa. -- Bellannino Cw"neit·o. -
ftJ. Bezr?rnt. - .I . .l. Seabra. - Leo?'Í·(fildo Pilrtlt.eiras. - An
f;·is·io Piolho. -- J1'a.Ua Machado. - Vi?·es .F'en·eit·rt. - l'edro 
A. nwrico. - Iunacio Tosta. - .I. L. de Souza Cod ho. - ~Ua
noel Pranr.:isco Jl uchudo. - .loa{f'l.â·m Sm•Jnento. - JL Jlil.ton. 
--- Arlolpho Gm·do. - lndio rlo 1J1·asil . 

. O ar!:. zo seja assin1 r0cligido: 

Cada um.a das anLig'as provineias formarú nn1 Estado, e 
o antigo lVlunicipio Neutro conslHu irá o Districto Federal. 
que passar·ú ü ealegoria de Esl afio. log·n qtw o Conger~sn jul
gue npporl.unn a l.ransfrrrncia da Capi!.al ela RnpulJlica. 

Parag~·apho uni cu .. Logo que essa transferenci.a f'oe deli
berada serú a cap iLal Psi abelc•eida lHl nlanalto central ela Re
public~, para o que fica pl•rlt>IH'f'nclo á União un1a área de lt-00 
}eguas quadradas nPllc~ siltmda. 

· Suppr ima-~~' o a 1'1. :1" . 

. \tl :11'1. 7", § :3" 

Acct'f'~.cPn I r-c:~c': 

-~ 0:3 a c I os c negoc i os da União. 
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.\n art. go 
Accresc.:::nte-sr.: 
~ 5.0 Taxas ele sello nos actos en1anados e on1 negoeios de 

sua economia. 

Ao art. '17 

Onde se dh:: 'podAndo ser prorogado, - accre:;;c.ente-sc: 

adiado. . . j.. • 'O 'Oo'a ... -ao e n adia-Accrescentü-SP no f1111 do arG;go . a 121 r ... o. ld ', - . d .;;: 
menta da sessão do Congresso so poderao ~e r deter nu na o.__ 
por deliberação do n1esmo Congresso. 

Ao art. 22 

Supprilna-se a palavra - egual. 

Ao art. 28 

Depois tla palavra - iniciativa - acerescente-se: do 
adiamento da sessão legislativa - e o mais como está no 
projecto. 

Art. 33, paragrapho 

Prorogar suas sessões. 

Art. 47, n. 10 

Supprin1am-se as palavras - c prorogar-lhe as sessões 
. ordinarias. 

Sala das sessões, 26 de janeiro de 1891. -. Arthur Rios .. 

Emenda 

Ao art. 33, n. 2.1 

Acerescente-se o seguinte : 
Codificar as l8is civis, commereiaes e criminaes da Re-

publica. . 
§ 1.0 Nas leis processuaes da justiça federal, e nas dos 

estados, será mantida a instituição do jury, a cujo julgamento 
serão submettidos os crimes communs, pela fórma e exce
ptuados os casos que as leis determinarem. 

§ 2. o A Assembléa Legisla ti v a de qualquer dos estados 
poderá requisitar ao Congresso Nacional as modificações que 
julgar necessario fazerem-se nos. codigos que· se organizarem. 

O, Congresso, tomando conhecin~ento da requisição, re-
solvera con1o entender mais conveniente. . 

Sala das_ sessões, 26 de janeiro de 1891. -- Vú·iato de 
Jlcrleiros. - ViraiUo Pessôa. - ~lanoel FulgenC'io. - Fer
?·eira llabello. -- Prisco Parai8o. - A.ntão de Faria. - Chagas 
.~oúato. - U1·1Jano Marcondes. - Cezar Zama. - Co1·rêa 
Rabello. - Costa ~:!achado. - Santos Pe1'eira. -- D. Nlanhães 
Bw'reto. -- .loarruirrt B1•eves. - José Jlllariann,o. 
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1\1odifique-:se assiln o art. G": 

O Governo I:'ecleral só podm'á intervir nos EsLaclos: 1", 2", 
3o e 4°, con1o est{t no projecto, accrcscentando-se o seguinte: 

Paragrapho unico. En1 caso algun1, porém, intervirá o 
.nwsrn o Governo n~iR qtwstões nr•.c:u liares clns esta elos. 

(Pelo nlOdo por qnc estú, redigido r, ar·t. (i 0 elo pro,ieeto. 
parece que. no~ easos nrlle previslos, o (.:{nvrr·nu Federal 
pcíclr. interyü· até n1rSn1n na.;; qut•si ões pe('nlim'es dos f:~stados. 
o que, pensr,, não lhl! clPVf' ser pern1itticlo. ~:m hvpothese 

1 ) ' a.gu1na . 
Sala das se~sõAs, 2,G rln janriro rlc: "1891. - P·t'aneisco 

Ve·iaa. 

No n. t suppdn1arn-st~· (pül' inuleis) as paiavras - de 
p1·ocedencia extrangeira. 

Supprin1a-se tan1be.m o § 2° do mesmo art. 7.o. 
(Tratando-se da Uni8.o~ não póde haver i111portação 

senão de 1nercadorias extrangeiras; parece, pois, desneees
saria a drjelaração. Quanto ao que é delern1inaclo no § 2°, 
parece in1praticavel, a n1enos que a União tenha espalhado 
prJr todas as localidades elo paiz un1 exercilo de funccionarios 

· adn1inistrativos judiciar i os. 

Sala das sessões, 2.6 rlc janeiro rle 189'1. - Fí·o.ncisr.o 
Ve'iga. 

.Ao art. '16 

])epoi~ das palavras ~ CongTesso Nacional - accres
cc ntc~-se - en1 regra. 

(Havendo casos em que o Poder Legislativo é exercido 
pdo CongTesso. independenLen1enLe ela sancção do Presidente 
da Republica, parece convenienle a limitação proposta) . 

Sala das sessões~ 26 de <ianeíro de 189'1. - Franc'isco 
Ve-iga. 

Ao art. 18 

Redija-se do modo seguinte: 
A Camara ~ o Senado trabalharão separadamente e em 

sessões publicas, quando o contrarjo não _re~olverem. 
Só funccionarão comparecendo a n1a1or1a absoluta de 

seus mcn1bros, sendo todas as dclibcra~.ões tomadas pela 
maioria dos pi,esentes. 

Ao paragrapho un.ico. n. ::. 

Depois das palavras - a s~1a Mesa -:- ~ccr~scente-se as 
seguintes: guardada. qc.an lo ao Senado .. ~ lnn1Laçao do art. 31. 

(~a rcc1ae~.ão do nyf.. '18 hnnvn n1rtn1l esto ~ngano. 
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Segundo clla, casos haveria cn1 qnc a n1ais sin1plo~ dr-
cisão J)l'ecisaria ·da unanirnidacle elos votos presentAs para 
prevalecer. . . 

Segundo o art. 31, o Presidente :do S_enado é o Vwe-Prc-
sidento da Hepublica; ao Senado, po1s~ nuo cabe eleger o seu 
Presidente, e dahi a 2a ernenda) . 

Sala das sessões, 26 de janeiro de 1891. -- Francisco 
Veiga. 

.Ao art. 20 

Redija-se a prin1eira parte do n1odo seg,uinte: 
Os deputados e senadores, desde que tiveren1 recebido 

diploma até nova eleição, não poderão ser presos nem pro
cessados crin1inalmente sem prévia licença de sua Can1ara, 
salvo caso de i'lagTancj a em- crime inafiançayel. (O n1ais eon1o 
está.! 

(Houve tambern na redacção deste artigo manifesto en
gano. Basta lel-o, para se con1prehender. A emenda procura 

·r r:stahelecer o verdadeiro sentido da disposição.) 
Sala elas sessões, 26 de janeiro de 1891. - Francisco 

V e ia a. 

Ao art. 25 

Redija-se 9 n. 2 do n1odo seguinte: 
Para o Senado, ser maior de 35 · annos e ter mais do seis 

do cidadão brazileiro: c para a Gamara, mais de quatro . 
. Esta disposição~ quanto ao ten1po do cidadão brazileiro, 

não con1prehende os cidadãos a que se refere o n. '-'= do 
a r· L. G8. 

(rrratando-se no art. 25 das condições de elegibilidade 
para o Congresso, parece natural que nclle esteja incluida a 
de edade n1aior ele 35 annos, exigida para senador~ e que está 
n1encionada no ar L 29, n1enos razoavelmente.) 

Sala das sessões, 26 de janeiro ele 1891. - Francisco 
Ve'iga. 

Ao arL 27 

Mndifíquen1-se os §§ 1° c zo elo n1ndo scgn1111c: , 

~ -1. 0 O numero de dr~ pu! ados srrá fixado pelo Congresso, 
tendo por base o recenseamento rla população fei.Lo en1 31 de 
dezembro de ~890. .em proporção que não excederú. de un1 
J?Ol~ setenta nul habitantes, não d~vrndo esse numero ser in
íenor a quatro por Estado. 

§ 2. 0
, Salvo delihera~J\o do Congresso em eonl.rario, pro., 

ceder-~;_c-a. dccen!1al,mcJ~Le ao 'J'nc·.nnseamento da ]Wpulat:.ão da 
·Rer~llhhea, e. so a "rsta dP.11c~, porler·Ct ser au•"mn11 taLlo 0 
nu1nur·o ·de dc•pn!a.dns; o íJlla1 ~~ntl'elanlo Jlll11·f''l

0
c-r•t"'t ·.11 ·1a·11·J·" ele 2fi0. · ' ' ' · ·U. .. ., • ·, c l. 

_(_Pal'Pee-n,ln exaggPJ'fHlo n nu nH• r·o ch~ dr pu Lados.· maxi m1~ 
dep~1~ q~c· n..,cungl'('~so J·esolvC'u qtw nenlturn JJ~~!adu ~~~~ nwnos 
dr quatro. hnl.r(danlo, como o assurnplo póclo ~;e:r re:~olyido 

t-.. , 

~~ 
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pelo Congresso ern sessão oedinaria, não insisto na en1enda 
que apresentei err1 '1 11 cliscussfto elevando a proporção dn 7tl 
para 100 1nil habitantes. 

Estando já feito o recenseamento da população, não me 
parece regular recomn1endar-se que elle se faça já. Já temos 
precedente de adiar-se o recensean1e1lto por difficuldades fi
nanceiras do Thesouro. E, possível, senão provavel, que de 
futuro tenhan1os eguaes difi'iculdades, in1pondo a mesma me
dida; e, por isso, consigno na emenda o direito ao Congresso 
de esl)açar mais o recensean1ento. A lin1itação do numero ma
ximo de deputados parece fundar-se em razões de ordem po
litica e economica da maior importancia.) 

Sala das sessões, 26 de janeiro de 1891. - Francisco 
V ciaa. 

:\o a1·t. 29 

Redija-se assin1 o art. 29: 

O Senado eompõe-se de -cidadãos nas condições do art. 25. 
em nurnero de 3 por cada Estado o pelo Districto Federal, 
eleitos do mesmo modo por que o são os deputados. 

(A emenda proposta a este artigo A consequeneia da pro
posta ao art. 25. ) 

Sala das sessões, 26 de janeiro do 1891.- Franc·isco 
Ve'i(la. 

Aos arljgos :=!3 e :v~ 

No art. 3:3 supprima-se a palavra pr.i.vativan1cnl c. 
;:;uppl'j ma-se Lan1ben1 o n. 25, por inutil, á. vista no n. 2G. 

No al'1. 34 substiLuan1-sc as palavras - n1as não priva
tivaJnente - pelas seguintes: cun1ulativamente con1 os po
deres dos nsl·acios e com a auctoridadc municjpal no Districto 
F~dm·al. 

(As attrihuições onun1eradas no art. 33 não st'to p)•i·va
tivas do Congresso, n1as sim delle e do Presidente da Repu
blica~ que sane c i o na ou nf:in as deliberações elo mesmo Con
gresso. 

Parece, pois~ não ter applicação o pri?Jativàmente do 
projecto, que, nn1 outros logar-es~ emprega essa palavra para 
sig-nificar exclusão. 

:A. en1enda p1·npusl a. ao n.1·1.. :n ~~ non sequ encia ela da an-
terior.) 

Sala das sessões, 26 de .ianeiro de 1891. - F1,ancisco 
Veiga. 

Redija-sr. o mencionado ~ !11) do ar!:.. 3() do moclo seguinte: 
;::: !1.0 A saTH~·<:.ão, 'I.~~~ tu. prutiHLlgac_:~o n p ubl1eru~~ãu e l'fe

ctuan1-SC put· t•si~L::-; ft:~t·Innlas: 

'1. 11 Suncl.'ilo -- « Sanceiono. ,, publique-se cunw I e i (ou 
resolução) >>. ·..:\.ssignntura do P rt~sidcnte ela Republica. 
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:2.11 y-,~tn- << Y o li. r ao Congres::;o :Nu c ional »: impondo en.1 
Seguida o Presidente da Republica~ :SOb sua assignatura, as 
razões en1 que í'unda o seu acto. 

:3.11 Promulgação c p'Ublicação - « F. . . Presidente da 
Republica dos Estados Unidos do Brasil,. faço saber aos que. 
a presente vire.n1 que o Congresso ~acwnal decr~tou e el!
sanccionei (promulg~ei, no . caso do ~ 3°. deste artlg~) a lei 
(ou resolução) seguinte: (Integra da lei ou resoluça.o) .. 

O Ministro da (repartição competente) o faça pubhear 
e executar. 

F. (Assignatura do Presidente da RepubUca) . 
F. (Assignatura do respectivo 1ninistro) . _ 
(As fórn1ulas elo projecto, sendo sô de. pron1ulgaçao e 

TJUblicação e não ele sancção, exeluen1 o Pre~nclente. d3: ~epu
blica, que, entretanto, ~ a quen1. con1pete a_ attriht.uçao ~e 
promulgar e fazer publicar as leis e rcsoluçoes; e Isto pri
vativamente, confor1ne. o disposto no art. /17, n. 1o. Pa
rece-me, portanto, quo a en1encla proposta r>ócle 'n1ercccr 
approvação . ) 

Sala da::3 St\Ssões, .?G de janeil'o_ du '1891. - .FI'aucisco 
Veiga .. 

Ao art. 37 

Modifique-se o art. 37 do n1odo seguinte- Não sendo 
n lei promulgada pelo Presidente da Republica nos casos dos 
~§ 2° e 3° do art. 36, dentro de 48 horas, o Presidente do 
Senado, e si este não o fizer em eg,ual prazo, o Vice-Presi
dente, a promulgará usando da seguinte fórmula: « F., Pre
sidente ou Vice-Presidente do Senado, faço saber aos que a 
T~re~ente virem que o Congresso Nacional decretou e pro
mulgou a lei ou resolução seguinte.» 

(Dada a hypothese. prevista pelo projecto, de· negar-se 
o Presidente da Republica a promulgar uma lei approvada 
pelo Congresso nos tennos dos § § 2° e 3° do art. 36, nada 
é mais possivel do que negar-se egualmente o Vice-Presi
dente, em regra, representante. das mesmas idéas do Pre-
sidente. 

Assiln, parece-me justificada a emenda crue auctorize o 
Vice-Presidente do Senado a prornulgar a lei; desde que, no 
l?ra~o de 48. horas, ta1nbem, _o Pres_ident.e dessa C amara (que 
e VIce-Presidente da Republica) nao o tenha feito.) 

Sala das sessões. 26 de janeiro de 1891. - Francisco 
Veiga. · 

Ao art. 43 

Depois das palavras - en1 sessão - diga-se: - do Con
gresso, . e si este não estiver reunido. - O mais con1o está 
no proJecto. 
, (S~ndo o Congresso Nacional o immediato representante 
aa. Na_çao, par:ece que perante elle deve, de preferencia. o 
nr1me1ro magistrado ela Republica fazer a nromessa de que 
trata o artigo.) · -

Sala das sessões, 2.6 de janeiro de 1891. - Francisco 
Veio a. 
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Redija-~e. do rnoclt, :-;~guiút.e: 

. O Presidente e u ,. iet~-Pre~idente da Hepubliea serão 
eleitos pelos 1nembros de, Congresso e por maioria absoluta 
de votos. Uma lei, que será decretada na prüneira reuniüo 
ordinaria do Congresso, cletern1inar:i o processo ela eleição. 

(Em paizes do eduea<;:.ão volitica rnuito mais adeantada 
dtt tJlH' u .l~ruzil o :;Ltft'ragio lltlivnt·sal, qual o ternus, Leu1 sido 
cxt.wllente 1nstrunwntn t\ nodl:~l'O::-ill auxiliar elo cesarismo. 

O born ~enso du:-; anlBl'icanos do ~o r tu t~:-~m ató hoü e, i 111-
pedido qut• u ~hPft· da Nação ~eja clire~tan1ente. eleito pur 
ella; e nós brazilull'us, Plll tudo rnuitu rnais atrazados do que 
elles~ não J)Odt=_nnos ter fundadas esperant;as de bom exito no 
systen1a de eleição adoptado no art. 46. 

O que proponho 11a en1enda supra estci longe de satis
fazer completan1ente, eu u reconheço, 1nas parece-n1e que por 
muitos annos ainda será n1enos rnáo.) 

Sala das sessões, .26 ele janeiro de 1891. - Franc-isco 
Veiga. 

Ao art. 56 

8Hpprinm-se o § 1 u do art. ·56. 

(.A prilneira parte da disposição é ociosa~ uois que é 
uma das attribuições do Congresso (art. 33, n. 2ü) estipular 
os vencin1e11tos de todos os em})l·egados fedcraes. A ultin1a, 
sobre varecer attentatoria da soberania do Congresso, abre 
11ma exc~::~pç.ão que. em caso de apuros financeiros, de que, 
infelizmente, nüo estamos livres, póde ser ineonveniente, e 
tornar-se odiosa) . 

Sala das sessões.. ~ô de j aneil·u de -H:HH. - .F'ranci::;c,) 
V éiya. 

Au art. ô~ . 

1\o n. .1, depois das palavras - de 1889 - diga-se: 
.1nanifesta1·em por qualquer modo authentico o animo de 
adquirir a na.cionalidade brazileira -. supprimindo-se o res ... 
tante. 

No n. 5, depois ela palavra- Brazil- diga-se: declarem 
qucrel' adquirir a naL\ionaliclacle brazileira -, supprimindo-:se 
as palavra:-:; restantes. 

(Por 1nais que se deva i'acilitar a naturalização dos ex
trangeirus, penso que se não deve ir ao ponto de dal-a em 
consequencia de unm silnples omissão, que muitas vezes pódc 
ser involuntaria. Desde que o extrangeiro não praticou acto 
alg·ún1 pelo qual clararnente .Jnanifestasse o desejo de mudar 
de naeionalidade, ernbora adquira a brazilcira, não perde a de 
sua orige111, vnis, ~enrlo a lll(:Üel'ia J'cgida pelo estatuto pessoal 
de eadú e ida dão, n Po.ue r· .r .. egisl aLivo brazil!•,íro parece que 
11ãu pôde ünpôr' arts extrangeiros a perda da naCionalidade 
clelles, ::;ó porqw• não cleclararan1 querer conservai-a . 

. .:\. prevalecet· a diSlJosü_:~o elo l~roJecto, . tere1~1os extran
gcii·u~ naturalizado.-, que ::;erao IJl'aZile~ro:::; .st et 1-n qnantu·m, 
dispostos sernpre, á prüneira contrariedade, a abancloual' a 
patria que adquiriram, se1n au n1enos dizer que a queriarn. 



:\ssin1 ficarão os naturalizados pela fórn1a jnc1icada no Pt'~ ... 
Jedo 'ele facto corn duas patrüts, contra a velha regra. de di
reito' inlerm:wi~nal: Dtlar·mn c·ivftaticum.,v'is ncmu cs;.,·e put:est.) 

Sala da~ sc::;sões, 20 de janeiro de 18\JL - Pnuu.:iscu 
Ve·iga. 

Ao art. · 71 

... , o § 12 do art. '71, suppl'iman1-su a~ sc\gU i u! c~ pahn-ra~: 
:Sfto sendo admitticlo o anonyn1alo. 

(A disposição do projecto,· al (~n1 ~Ju parcee1· ?C r nmis 
propria de un1a lei l'Og'UlalYlOll~al' ~[a hbor.·dadc clü nnerensa, 
nãtJ ,julg·o seja liberal. A ex~111~ç~o d.o anonyma.Lo nao ex
tingu irtt o testa de ferro e porara n1utlln1onLc t.t l1berdado do 
eidad5:o. 

'Ü anonyn1aLo não protege só· o l'l·aco o OPIJl'ilnido '~outra 
us fortes c oppressores; rnuita gente honesta, independente 
e digna, por isso rnesm-o que o é, ~u1·vo-~o delle para. de
fender, sen1 poder ser suspeitada, a leve cau::;a quando iden
tificado com os grandes o poderosos. Era França, no teinpo 
do segundo l1npcrio, con1o é sabido, foi abolido o anonymato 
na imprensa, n1as 2. lei ca hiu 8111 eon1pleto desuso, com 
appl a usos dos n1clhores amigos ela liberdade. Demais, um 
poder legislativo que, para gara11br a lihercladc e indepen
dencja de seuR n1crnbro~. convoca o escrutínio sm~reto. aue é 
uma. especie de anonyn1~tlo, n5o parceo u n1ab proprio-para 
aboli l-o pal'a o povo.) . 

Sala das sessões, 2li de janciru do 18\Jl. - Francisco 
.Ve-iga. 

AcldiLivo, oara set· coUocado onde convier nas Disposições 
transito r ias· 

. Todo~ os. recursos que, conforn1e a legislaç!ão vigentet 
tiverem Sido Interpostos para o Supl'ClYlO rrribunal de Justiça 
~té a rlat~ .da publicaç_ão desta Constitui(;ão c por elle nã~ 
foren1 decididos, sel-o-ao pelo Supremo Tribunal Federal do 
que trata o art. 58. ' 

~ C?Ina vez ~~terpost~s ~'egularrnente os recursos, con:Jo que 
?-:; pa~tes adquu em o drrerto de seren1 os 1nesn1os decididos 
Den1a1s, .custan1 elles tempq, trabalho e d~n!1eiro, e, portanto·, 
parec~ JUStO. q~~e r ~O pen,_9do. d~ . tr~l1SIÇao em que varnos 
~ntrar, quantq a _.n.gan1zaçao J udwmrra, alguma providencia. 
~e adopte no .1nturtp de s~lvaguardar os direitos dos interes-
l:lados em pleitos a1nda nao findos.) · 

Sala da.:! sesso-es, 26 d · · d 1 
o e JanCiro . ·c ~!) l. - Prancí~·cu Veiga. ú 

Ao art. (jg 

~ ~)~~~is das 1Jalavras - na fórma das lejs _ :tecres
cdent1·t-8-s.? · e os estudantes elas acadcn1ias sttperioro; 1 naiot·.:~.~ c a.nnos. - .4.. A::;eredo. ...,,, 

\ 
i 
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Ao art. '71 

-·\fcr_esccntc-s~·· \l soguinLo va1·ugraplw. nndc con·vier: 
~-- ll\l'l' o . dn·l·~to de ~·!\sLal.' d••sdc~ quu se p;aranf a a 

Sllb::it~lunLla . dus pu1s, elas t1lhus, das espu:::;as u dos fillws 
n:r•not·es Ll!l 2-1 annos. -A. A.:cr·edo. 

Snppl'itna-se o arL. 2·1, -por achar-se COlllJH'chetHUdo IJOt:i 
:ut s. :!~~ e 2ü. -A. Azc1·edo. · 

~l!IJ::d ihut-se o § zo elo art. /1G pelo suguiulo: 

:-:-i Jll\1\lturu dos yolados hullV!~t· al~ant·.atlu a maior·ia 
abs_ul_u ta, t.l Congt·es:-;o denlyo do ui Lo rlias, p1·u~edoni (t JJOva 
l'lei(:<W t'Jlll_'e us tres eaudlda!os nmis votados. 

·~ ~ t ·1~0 pl'irnciro esc.nüi nio o Prnsiduul n rlli r,. \1 i t~c-
Pr't\~ HI c'll LP. _11 :~u aleatu.:a r Jna i o ri a absoluta, p t·uecdet·-st~-:'1. a 
Hovu. t'SL'.l'IJ!tnlu, PllLl'l\ u_s clui:s_ eanrlitlaLos ruais sn't't'ragnclos . 

. ~ Pa1·a pslt\ clfP.tltl n Cungn·s~u, quP c\f\\'(' ·~sLat· l't'-
I!lllllu t'lll_ :\Ssl'm1ll{•a gPt'al !las duas eama1·a:-;, sc\t'Ú ]Jre:-;ididn 
peln Pt·~·~ 1 dpn 10 d• 1 S•~nadu. ( 111. !la Callllll'a dlls ])ppu ladu~. rm 1 
:-:ua fali a, que pt·ut~lantarú. Pt·t~sidenlu u Vic·.r·-Prusir!P.nf.u da 
Hepuhliea u:-; t\idarlãus qtH~ Livt'ren t ubtido a maioria elos 
~uffragi• 1s. ~.A .. AZCJ'Cdo . 

.Ao ar L. G'7 

Acel'C'Se.en ln-sn n segu intn: 
Paragra-phq u nieo. Na~ _el.eit~õ~~s mun1c1paes serão elei

L~r~s e eleglVCJS m; ex.trang·e1ros .residentes, se.gunclo as con
chl)oes que a lei de cada Estado pres~revcr. - A. A.zcredo . 

.Ao art.. 59 

SnbsLitua-sc <;L exv1·ossão - deeidir 
cessar c j ul gur. 

Ao 1nesn1o artigo (leltra g) 

p_Ol' esla- pro-

Accrcsccnle-sn ús palavras - Crimes polit i c os - as se
guintes: conh·a ( '1) a indopcndoncia. integridade u dignidade 
da Patria e seguranc.a interna da Republica federativa; (2) 
a constituição e lois federaes, tratados e Direito das Gentes; 
(3) .os poderes o auctoridades federaes e livre exercicio ~1 e 
suas attribuições, inclusive conspiração, sedição, resistencia, 
desacato e desobediencia; ( 4) os estados. quando taes cdmes 
foren1 a causa, ou consequencia de perturbações que detor
n1in01n a intervenrão do Governo Federal. 

Crin1es de responsabilidade das auctoridades federaes, 
cujo conhecilnento não fôr expressamente r·eservado a outro 
voclo.r. 

Contrabando, moeda falsa, o qualquer falsificação de 
aeLos dos poderes federaes, de títulos ela divida nacional, do 
papeis ele credito e valores da Na~ão, ou de hanco auctorizado 
nel o Governo Federal; interceptação, ou subtracção do cor
r~spondencia postal oú telcgraphica do .mesn1o Governo;_ f~l
~Jcladc de depoimento on ele outro gencro de }Jrova crn .lUlZO 
Jeclcral; subtraccão, destrui cão ou fa1sificaçã.o elo doeun1entos 
clcposilados en1 ~ archivos ·ou cartorio publico da Nac;.ão; c 
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qualquer cri .1111~ c·onb:a a .Fazt~t:da e pt·upr10élaCLc nadonal ~ -
A. Go1·do. - Al·mcula i\'o(Jtf.el;l'a. --- B. de ()qmpos. - Rv
ciJ·igu.es .AlD1:s. - Dow.~inuos dr: J!unu..:u. - Pa1.tltnu Carlos. -
Lopes Clwves. --- Rubú1u Jnnim· . 

. .:\.o art. 33, n. 24 

Diga-se.: lcgislaJ: sobre o Diroitu Civil, uon1n1ercial e 
crin1inal da Hepublica. 

~esta d i~posü~ão nãu :-;n cumprehendt)Jl.l a:::; cmü1·aven~.::ões 
policiaes ou de disp.osições regulamentares nas_ rnaterias _que 
fore.m da con1petenc1a dos estados. ne111 a locaçao de serv11.;os 
dornesticos ou agricolas, salvo quanto a c.olonos contractados 
pela União, ne111 o que disser respeito ao. per~hor ag·ricola, 
á caça e. á pesca, nas terras e nas aguas Intenores de eada. 
Estaclu, e ú. indusÜ'ia pastoril. 

Sala das sessões~ 24 de janeiro de 1891. -José H·ygino. 
- .Jliguel Ca:stro .-Custodio de "flfello.- Bezerl'il. -Bellar-
1n i no 31. enclonca. - J . B.e turnb a. - I. G. G . S en·ano . -
Serzedello Co1:1'êa. - Henr·ique A. de éar·vaUw. -· - JJf.anoel 
Francisco llfachado.- Tlw·tna:. Delf'ino. -11lontei1·o de Barros. 
- Astol.pho Pio. - Jteü·a de Vasconcellos. - Do1n·ingos Vi
cente.- Jos(_~ Sirn .. eüo. - Athaucle Juniu1·. - Casern:iro .J·wnior. 
- kmphilop/d.o. -A. Cava.Zcanti. -João Neiva. - Gorncn
soro·. - Couto Cartar.co. - João Lopes. - Prriisco Parai:so. 
-- Theophllo dos Santos. - Santos Pe'f'eü·a. -. Fú·m,.ino da 
Sil'veú·a. - Tolentino de Carvalho. - El·yseu. -~Iartins. -
Arnor"irn Garcia. - Tavares Bast-os. - Pedro Paulino. -
Joaqui'rn Sarmento.- Garcia Pü·es.-Belj'urt Vieira. -João 
/Jed1·u. - Eduartlu ·~vanúelkmk. - .José 1l!lar'útnno. - João 
Sever'ianu. - Leite Oiticica. - E1Jitacio Pessôn. - Luiz de 
Andrade. - Alnt.eilla Barreto. - .foaquirn C1·uz.-Zan~a.·"-
.1 u 'Venci o ll' A.(J'U ioJ'. - Frand:s c o Veiga. - Gil Guulm•t. -
Bellat•m:inu Ca1·neiro. - André Cavalcant-i. - J. V'ie-i'Nt. -
jJJ.arcul-inu 1ltl o·ura. - Rosa e Silva. - Alrrwida Pernambuco. 
-Henrique de Carvalho. - A 1.tgusto de Freitas. - P. Gui-
'lna?·ães. - Costa Rodrioues. · 

A's Disposições transitarias 

Suporirna-se. o ar L. 2° das Disposições tran~itorias. 
. . (O Goyerno Pr<?vit;orio, no exercício do Poder Legisla

t ~v o, que tinha. e. ainda ten1, decretou que os governadores 
f1cavan1 auctorizados a promulgar provisoriarrwntc a Consti-
tuição dos estados. -

. Usando ,dessa aUribuiçfio val'ios governadore~, :no pa
trwt.ico intuito de adeantarem a organização do~ esta.dos 
confiados á 1nú achninistraçãu, d.eeretararn as re~neetivas eou--
stituiçõe~. ·-

,.. ;~e;-stas, en1no é sabidC?, ba, lltn. :p_unto LJl.W .tenJ força. de 
... e1, e e atCtuelle que se refere a ele1çao elas legtsl·<Üuras con
stitui~l.tes. Não. parece, po1~tanto, regulat· que. intervip.do enl 
questoes pec ul1 ares aos estados e que a elles cab1an1 1 ::í. 
qua~do sin1ple_s pro~'incia, o Congresso adopte a disposiÇão 
contida no artJgo cuja suppressão proponho. Esta clisposiç,ão 
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neccou, f;-1rnbern~ por da.t· el'feito J'et.ruactivo a. lei, eont.ru us 
bons prineipios de Direito PulJlieo. · 

Sala das sessões, 26 de ja.neil'u de 1891. - F'tancisco 
Veiga. 

A clditivo, para ser collocado depois do art. 34, ou onde 
convi:er: 

~\. Gan1ara elos Depu tactos, bern como o Senado, poderá 
reqtusitar .a presença de qualquer elos secretarias ele Estado 
para d~r 1nfor1na.çõ~s ver.baes sobre assu1npt.o préviamente 
êH1nunciado. - Ol.Lven·a PuLto. -- Braz Carneiro No[lueira da 
Gwna. - Costa Jfachado. -José Hygino. -Am~hilophio.
Virgílio Pessôa. - Viriato de ltJedeiros.- Fr6es da Cruz. -
H e111'ique ele Carvalho. 

Substitutivo ao art. 75 

A sentença condemnatoria por crimes infamantes, nre-
vis.tos nos codigos militares, faz perder a patente. . -

Sala das sessões, 26 de janeiro de 1891. -Retumba.
Fonseca J-Ier1nes. - Luiz Delfina. - C. de Campos. -
Schm,idt. -- L. :Jiüller. - L. Coutinho. - Esteves Junior. 
--Bezerr'il. - Almeida BarT·eto. - Lrlanoel Beze1·ra. - Epi
tacio Pessôa. - Fir·rnino da SUve·ira. - Ped1·o 1l1nerico. -
Couto Cartaxo. - Nelson de Vasconcellos Almeida. - J.ll. 
l'alladão. - Lauro So.cl-ré. - Floriano Peixoto. - Paula 
Argollo. - Fonseca e Silva. - Espi1·ito Santo. -jJf. Bar
reto. -João Seve1oiano. -Pedro Paulino. - Antrisio Fialho. 
- Pi-res Ferreira. - Jndio do Brasil. 

Ao art. 71, § 2° 

Depois da palavra -lei- accrescente-se: e esta· nunca 
terá effeito retroactivo. 

(A Constituição, firmando alguns princípios que parecen1 
. rnais proprios· de leis ordinarias, on1ittiu a declaração, qu·:~ 
julgo essencialmente constitucional, de que a lei não terá 
effeito retroactivo. A en1enda proposta visa sanar a lacuna 
apontada. ) 

Sala das sessões~ 26 de janeiro de 1891. - Franciscú 
Veiga. 

Onde fôr mais conveniente 

Art. Haverá un1 Supremo Tribunal .militar, com as 
seguintes attribuições: 

1.0 Julgar em ultin1a instancia, de accôrdo com as leis 
en1 vigor, os crimes de natureza n1ilitar. . . 

2. 0 En1i.ttir parecm.· ácerea de assumptos sub1nettldos a 
seu exarne, tcnd(, as suas decisõe::; execução~ depois do -
Cum.p1·a-se - do PresidcnLt~ Lla Republica. . . 

§ 1.0 Este Tribunal cornpõr-se-á ele .12 men1bros 111111-
tares con1o actualn1ente. e n1ais quatro desernbargadores ele 
nota{rel saber. todos :r:HnÍ1eados pelo Presidente da Republiea. 
sr~.ie.ita a nun.tt-'adio ú. apprnvaçãn do Senado. 

~ 2. 0 Os n-wi~übros mHit.arrs C'ler~ln ot'fieiae~ ,generaes ef'fc
ctivos do Exercito e ~'\rmada: na pr·oporç;ão que· hoje existe, 
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n tanto estes como os civb :;ó perderão o logar por effeitc 
r! r~ scntcnca. . . 1 · ·l , - - 1 ·· 0,,aç~o do 

~ :3. 0 Em reg·ulamenlo espe?~a , suJ.Cl o a app · , -~ ,. 'Í-
t 'ono·r·esso o Governo estabelecei a o rnew pelo qual e?t-- . r! ... 
}~un;l d e~r(~l'ú funcc i onar, cont'el'i ndo:-ll~? ou Lras .a,ttl·JbUiçoe~ 
que julgar cünvcniento. dentr,o ~ios llmld~s,. da~ lei:;· .. · s ;Lo Respcitarn-so os di,reltos _adqunl~O::;. pelos .~ctuaes 
r~onsel heiros de guerra.- J os c SnTteao. - Al'fne~cta Bw.~ et? ·
A.lcü1cs L:imu. -Cassiano do 1Vascnnent~. -Incho. do B1a~tl.
i\.breu.- Custodio de.lllello.- V~~t.ortno_J.llo:z,t;~ro. -.1\e~s_o~ 
de \lasconcellos A.ln~e1.da. - M. I- 1 a~u .Junw1 .. - Ptnh tr 
Jlachadu. - Pw;·eira da Costa. - Antao d:e Farta. - A uausto 
de Freitas. --- De'metPio Ribeiro . 

..::\.os arLs. 7°, 9°, tO, 11 e 12 

Arl. G.0 E' da competencia exclusiva da União decretar: 
1 o, impostos sobre a importação de procedencia extrªn-· 

gejra; . 
2°, direitos sobre entrada, sahrda c· estada de navios; 
3°, taxas de sello; 
1°, contribuições postaes e telegraphicas. 
Art. 7.0 Aos estados con1pete tributar, em geral, q-qalquer 

outra fonte rle renda possível de augmentar a sua receita. 
A.rL. s.o E' livre o comn1ercio de costeagem pa;ra as me~: 

cadorias nacionaes, bem como para as cxtrange1ras que J a 
tenham pago o jmposto de importação. 

Art. 9.0 A arrecadação de todos os impostos compete aos 
estados. como os arrecadados na Capital Federal, ao Governo 
da União. 

§ 1.0 Essa arrecadação serú feita nas repar"Uções dos es-
tados, . con1o nas do Município Federal, segundo os regula
mentos que o Congresso Nacional ncloptar para estas, e as 
asscn1bléas dos estados para aquellas. 

§ 2." O Governo Pederal terá, nas repartições ··arrecada-
cioras dos estados, en1pregados de sua nomeação afim de 
arrecadarem a parte que á União pertence do imposto re·· 
ccbído, segundo as determinações legaes. . 

~ 3.0 A' proporção que forem ·sendo arrecadados os im
postüs, será reduzida para a caixa da União, a cargo e sob 
a :fiscalizaç.ão desses empregados, a quota pertencente á União 
o determinada ·Pelo Congresso Nacional ao votar os orçamentos 
annuaes. · 

§ 4.0 A prop-orcionalidade dessas quotas será determinada 
J)elo Congresso Nacional á vista dos orçamentos dos estados o 
tendo em consideracão a população, a riqueza e as necessi
dades de cada um, bem c'Omo a cifra das despesas da União 
votada na mesma sessão. . · 

Art. 1 O. As despesas da União serão cobertas i 
. .1 o,_ 1~ela t.otaEd~dc das. rendas da alfandega federal e n1ais 
mstl tu1çoes na Capital exrstentes e do donünio federal· 

2°, pela totalidade das receitas das estradas de ferro fe
cleraes, como dos estabelecimentos do caracter federal nos es-
tados, e pela União sustentados; · · 

3°, pelas. rendas dos bens fecleraes. entre os quaes não 
estão comprehendidos os edificios publicos, nos estados, de 

1 
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que o Governo Feaeral não houver necessidade para serviço 
11Ublico; 

4.
0 

Pela total idad() da reeeüa dos correios, telegntphos, e 
ela contribuição do sello; 

5.
0 

Pela totalidade da receil a proveniente dos seguintes 
imposlos: 

a) alcool; 
b) bebiàas espirituosas; 
c) objectos de luxo; 
d) fumo. 

6.
0 

Por un1a quota propo1·cional da renda de todos os in1-
postos percebidos pelas repartições arrecadadoras dos estados, 
na fôrma elos §§ do art. 9°, oxtincta a dislincção entre 
impostos g.eraes e provinciaes, anteriormente estabelecida, e a 
dualidade ele repartições arrecadadoras. 

Ar L. 1 'i. Os actuaes ernpregados das repartições geraes 
continuarão addidos ás repartições arrecadadoras dos estados, 
eontinuando a perceber todos os seus vencimentos pelo cofre 
da União, até entrarem para o quadro das repartições dos es
tados, que· os preferirão, sempre que se d.er vaga de egual ca
tegoria em repartição sua, supprimida então, do orçamento 
da União, a despesa con1 os empregados aproveitados. 

Art. 12.. Sob a representação do Poder Executivo póde o 
Congresso Nacional examinar e revogar as disposiç.ões de lei 
das assembléas locaes, quando essas disposições digam res
peito á suppressão ou diminuição de alguma fonte de renda 

. que venha prejudicar ao total da receita do Estado, affectando 
a contribuição percebida pela União, de accordo com os artigos 
antecedentes. 

Art. 13. As taxas, determinadas pelo Congresso Nacional 
se1·ão unifor1nes para toda a Republica. 

Art.. 14. O Congresso Nacional determinará, na sua pri
tneira sessão ordinaria, o ten1po em que deverá ter começo 
de execução o systema consagrado pelos- artigos antecedentes, 
quanto á arrecadação elos impostos. 

Sala das ·S·essões, 26 de janeiro de 1891.- Leite· e Oiticica. 

Ao art. 5ü 

Supprima-se. 

S. R. - Frede1"ico Bor·ues - Gomensoro. 

Ao art. 51 e seus paragraphos 

Substituam-se pelo seguinte : 

Os n1inistros de Estado \são responsaveis peios conselhos 
que derem ao Presidente da Republica e pelos actps que re
ferendaren1, respondendo por clle~ perante a aucto~Idade cotn
petente para julgamento do Presidente da RepubliCa. 

R. R. ·- .F'rededeo Boraes. -- Gornensoro. 

Supprirna-sc o art. 89. 

Sala das snssões. 26 de janeiro dt• 1891. 
lJ O'I'(JCS • 
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O § 12 do art. 7L in füw, redija-se assin1: 
1.0 Não é admittido o anony1nato: e ajunte-se: 
2 .. 0 Toda a aggressão pessoal impressa e publicada em 

ciial'io, ou p~riocliéo, dá direito ao aggrecli~o,. para que ~e ~e
t'enda, a un1 espaço duplo, no n1esmo cl1ano, ou perwd!Co, 
daquelle que occupou a aggressão. 

S. R. - Pedt'O A 1fliJ'l'i c o . 

. \.o art. 49 e paragTapho unieo 

Substituam-se pelo seguinte: 

Os 1ninisfros de Estado poden1 ser eleitos deputados ou 
senadoTes, assin1 eon1o estes poden1 ser non1cados ministros, 
sem perda ele seus respec1 iYos mandatos. 

S. R. - Ftr?dericu Borges. -- Gomensoro. 

Ao art. 26 

.Ajunte-s_e: Não inquirindo ján1ais para isso da crença ou 
funcção relig·iosa do eidadão. - Pedro Am.erico . 

. Ao s :3·\ art. 3ô. cap. 5° do projeeto de Constituição 

Substitua-se pelo seguinte: 

- Devolvido o projecto á Ca1nara inieiadora, por eonvüe 
desta se reunirão an1bas, e ahi, si passar por 213 dos votos 
vresentes, será promulgado pelo respectivo Presidente, como 
ll'i fecleral. 

Sala das sessões, 2() de janeiro de 1891. - Costa 1l1 achado. 
Substitua-se~ no n. 11 do art. 47, a palaYra- approvação 

-por- proposta. -A 'U.f:JU.sto de F'reitas. 
Substitua-se a disposição do n. 211 do art. 33 pela dis

po~ição do n. 24 do proJecto ele ConstHuição. - Auqusto de 
Fteitas. 

Accrescen Lem-se. ao n. 1 ô do art. 33 as palavras - da 
União.-· At~uusto de F17 eüas. 

Suppr~ma-se o § ·to .rlo art. go por estas palavras - Com
~-_lJ'f~.hendi-da a sua- clisposic~ão . no n. 1 do mesmo a:r:tigo, e no 
art . 1 i, n . 1 . 

Sala da::; sessões, 26 do janeiro de 1891. - Augusto de 
F'r-eitas . 

. · · Substitua-se o ~ lt- () do art. 71 pelo_~ 4° do· art.- 72 do 
projecto. de Constituição. -Augusto de Freitas. 

Snpprima-se a segunda parte do n. 2 do art. 25. 
Auausto ele F1·eitas. 

Accrescente-se ao art. go o seguinte: 
§ 3.° Fica salvo aos estados o direito de estabelecerem 

linhas· tclcgraphicas entre os diversos pontos de seus terri
torios, e entre estes e os de outros estados: que se não acharem 

l 
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actualrncn.te sel'Yidos; taxar as contribuições; podendo a União 
desaproprml-as, sen1pre que for do interesse geral. 

S. R. -Sala das sessões, 26 de janeiro de 189·1. - Au
uuslo de Freitas. 

.Ao art. 7. 0 

Supprima-se o § 2°, ficando o § 1 o como paragTapho unico. 

Sala das sessões, 26 de janeiro de 1891. - Leov-igildo 
Pilgueiras-. 

Ao art. 82 

Supprima-se este artigo, por envolver materia adn1inis
tra·tiva. 

S. R. -Sala das sessões, 26 de janeiro de 1891. - Leo
vigildn Filgueiras. 

Supprin1am-se os arts. 2° e 3° das Disposições transi
tarias. 

Sala das sessões, 26 de janeiro de 1891 . - Lr!ovigildo 
F.ilgueiras . 

Ao art. 76 

Acerescenten1-se ás palavras - poderes - as seguintes 
:pala_vras: estabelecidos nesta Constituição. 

Sala das sessões, 26 de janeiro de 1891. - Leovigildo 
Filgueiras. 

Ao art.. 71, ~ 15 

Intercale-se entre as palavras - anterior - c na fórn1a 
-a palavra - &o delicto. 

Sala das sessões, 26 de janeiro de 1891 . -Leo-viaildo 
Filgneh·as. 

Ao arL 71, ~ 3° 

Supp1.·in1am-sc as palavras - assoeiando-s~ para esse firn 
C' adquirindo bens-~ Ple .. ató o final. 

Sala das scssõrs, 26 de janejro ele 1891 . - Lr!ovigildo 
Filaueiras . , 

Substitua-se o a1~t. 78 das Disposições geraes pelo art. 7G 
do projecto de Constituição. 

Sala das sessões. 26 ele janeiro de 1891. - Augusto de 
FTeitas . · · 

Supprin1a-se o paragrapho uni c o do art. zo, por clesne
cessaria a sua disposição, em vista do art. 3°. 

Accrescente-se ao art. 3°: 
Paragrapl-;.o unico. Realizada a mudança da capital, pas-

3ará o actual Distrir:l:o Federal a constituir un1 Estado. 
· Sala da:; sessões. 26 ele janeiro de 1891. - Augusto de 

PTeita.s. 
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Ao art. 6° 

·Em vez de - sentenças federaes, diga-se: sentenças e 
decisões do Tribunal Federal de .Justiça. 

Sala elas sessões, 2.6 de ,ianeiro de '189'1 , - Leovigildo 
Filçnwiras. 

Ao art. 80 

Supprirna-:;e a palavra- Supremo. 
Substifua-sP, no § ·lo~ a Pxpr8ssão- povo- pela palavra 

-cidadão. 
Sala das sessões. 26 de janeiro de 189'1. - Leov·igildo 

F'ilg'l.tei't·as. · 

SubstitutiYa aos §§ 26 e 27 do arl. 71: 
SubstiLuan1-sc pelo scguin te paragra11ho: 
Por motivo rle crenea religiosa nenhu1n cidadão brazi

leiro poderá ser privado- de seus direitos civis e politicas, 
assim co1no não poderá recusar-se ao cun1prünento de qu~l
quer dever c.ivico ou a qualquer onus que as leis da Republica 
estabeleçam. 

Sala das sessões, 2G de j anci r o de J 891 . Leovigildo 
Filgueiras. 

Ao art. 71, § 4°. 

SubsLi Lu a-se o texto pelo seguinte: 
O casamento é un1 contracto civil e, como todos os actos 

concernentes ao estado civil das pessoas, é da competencia ex
clusiva de funccionarios e auctoridades da ordem civil, nos 
termos. da lei que regular a sua ee lebração, e · eo1n a força e 
validade que ella attl'ibuir-lhe. 

Sala das sessões, 26 de janeiro de 1891. - Leovigildo 
Filgueiras . 

Ao art. 4õ 

Substitua-se o art. 46 pelas disposições dos arts. 44, 
45 e 46 do projecto constitucional primitivo, e transfira-se 
p~r~ o art. 42 a J:?.1ateria do § !1° do art. 46 do projecto r e ... 
digJdo para a 211 d1scussão. · · 

Sala da~ sessões, 26 de janeiro de 1891. - Leovigil.do 
Filaueiras . 

Substitua-se o § 2° do art. 46 pelo seguinte: 
SÍ nenhum dos votados houver alcançado maioria abso

luta de votos, o Congresso escolherá entre os dous mais vo-
tados para cada um dos cargos. · 

En1 caso de empate, constderar-se-á eleito n n1ais vellw. 

· . Sala das sessõe;:;, 26 ele .ianriro rlr. 1891. _ Au.qusto r/P. 
F1'Pdas. · 
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Titulo 1° 

Ao art. 1 o 

'' ( . 

. A.ccrescenle-se. depois da palavra Federativa _ 0 se-
gUJ ntr.:- procla1naíla a J 5 fi(• novc·mhro cJc '1889. 

Ao art. 2. 0 

Parag-rapho un ic_·.o. Supr)riman1~Se flS n"l lhido, .. ~ 'llt:; flf''lD1"'mhrr r H ,,c-~. avras ·- esro .. 
,_, .·~· 1:: a ~sr. 

Secção 1a 

Ao art. 24 

SUIJIJr'ÍlYJan1-sr :1" .. ,.laln\·1"' ~ 11e1n "e~ Pr· · l t • L n . (l:-i ·- .. s ~I GSlC en e ... -
até final. 

Ao art. 27 

~ .1." ].Jm \'i:.z r 11) - sr! cnt a rnil~ dig·a-sr: cem mil. 
Eu1 vrz clt• - nãn ch~venclu esse numer·() ser· int'r•rior a .1 

por Estactu -----... diga-:;;ri · nãn rlevendo esse Jnmwro set· sup~~t·icn· 
a 25, TH:'Dl inferi()r· a ~~ por Estado. 

. Sala da . .;; ses:-;ões~ 2G dt• janeil'u de '1891. - Lacenla Cou.-
ttnho. - F. Schrnhlt. --- L. Mülln·. - Catlos de Cam.pos. 
-- L11i~ Del{ino. -- Esteves Ju,nirrr. 

Ao art. 41 

Supprin1a-sc o art. .4 :l. 
S. R. -Sala das sessões~ 2G ele janeiro ele '1891. - l~Po

't'iq-í1 do F'il(lue'iras. 

Ao arl. 33 

Supprimam-sr do n: 1° as palavras- e fixar as despesas 
Substitua-s2 o n. 2!~ pelo seguinte 2.!1: Legislar sobre o 

Direi1 o Civil, Crilninal, Commercial e Procnssual ela Repu~ 
blica. 

Suppriman1-se os ns. 25 e 26. 
S. R. -1Sala das sessões~ 26 de ,janeiro ele 1891. - · Leo

'ln'uildo F'llgueiras. 

Ao art. 18 

Em vez de -- ;b deliberações serão ton1adas por n1aiorin 
absoluta de seus membros - diga-s~: Cada urna rias eamara~ 
só funccionará, comparecendo a maioria absoluta de S!'U~ 
Jnembros, senrlo suas delibrraçô0s I nmaclas 1wla maioria do~ 
presentes, sal vos os r,asos rrn qur 110 r rf' ta Cnn s L i I ui (:fin se' 
P:xign a mai(Jria dos dous terços. 

S. R.- Sala das srssõrs, 26 do janeiro ele tR~11. -- Leo
vigildo P'ilgneir·as, 
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i\o art. 24 

Supprima-se. 
S. R. -'Sala elas sessões, 26 ele janeiro de '189'1. - Leo

vigildo F'ilgv .. eiras . 

Ao arL. 30 

Accrcscenlrm-se as seguin1 rs palavras: na fórn1a deter
Ininada por· lei elo Congresso. 

S. R. -:Sala das sessões. 26 de .ian9iro de 1891.. - LeCi
"'L-'igildo Fü.gueiTas. 

.:\o art. 2fí 

Supp1•iman1-se as palavras finaes - esta disposição não 
cornprehende os cidadãos a que refere-se o n. 1: do art. 68. 

S. R. -:Sala das sessões, 26 dR janeiro de 18~H ·. -- Lc·
·v iaüdo Fila u.ei 1'{1.,r; • 

Ao art. ·47 

Supprilna-se o n. 11 elo art. 47, e, bern assirn, do n. 12 
do artigo as palavras: - os membros· do Supre1no Tribunal 
Federal e. 

S. R. -~Sala das sessões, 26 de janeiro de 18916 ·---- Leo
t''igildo .F-ilgueiras .. 

Ao a.rt. 49 

Supprima-se o paragrapho unico do art. 49, por ser :an
tinOinico corn o art. 78. 

S. R. -\Sala elas sessões, 26 de janeiro de 1891. -- Leo
vigildo FUguei1·as. 

Substitua-se o art. so das Disposições transitarias pelo 
seguinte: 

Art. 8.0 Os men1bros do Supremo Tribunal de Justiça, os 
àesembargadores e os juizes de Direito que, por ef'feito da 
nova organização do Poder Judiciaria federal e do dos es
tados, perderem os seus lagares, perceberão, em·quanto nã-o 
forern empregados, os seus vencimentos actuaes pagos pelo 
Governo :Federal. 

Sala das sessões, 26 de janeiro de 1891. - Leovigildo 
Filgue'iras. 

EnLendas ao p'i·ojecto de Constituição 

Ao art. 1 o 

A Nação ~r~sileira, para promover e consolidar 0 bem 
geral dos brasilcu'?S: augmentar a sua prosper'ida.de commum, 
assegurando a feliCidade elo povo á luz dos principias da 
lJb[)rdade, a_dop!a, como fórn1a ele governo, a Repubdca Fe
rler~l Constl~uc~onal e ~í.evre~e1!_tativa. e constitue com· suas 
ant~gas provn1cuts, 110r l1vre "Cnmo, c·nlre ~;j, os E3tados Unidos 
.cio Br:J.zil. 

1 
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·Cada uma das vinte províncias fórma na União um Es
tado autonomü e indissoluvel. 

Paragrapbo unico. O Município Neutro fica sendo o Dis
tricto Federal, e capital da União; si o Congresso escolher 
outra de accôrdo com os estados, voltará o dito 1nunicipi.o a 
Incorporar-se. ao Estado do Rio de .Janeiro~ ou formtlrá, por" 
sua vez, Estado autonorno. 

Sómente os estados de grande territorio, n1edianL3 prévia 
acquiescencia popular,· e deliberação das assembléas legisla
tivas dos n1esn1os, em quatro annos consecutiv{)S, con1 appro
vação do Congresso Nacional, püclerfto dividir-se para consti
tuir novos estados; salvo a cessã0 d(l terrii-"~·i · para nova 
Capital Federal. · 

Incun1be a . cada Estado pr·over a expensas proprias a.s 
l!ecessidades e encargos de sua administração c governo, fi
cando a União obdgacla a subsidiai-o nos casos de força 
niaior, ou calan1id.ade publica, bem con1·o quando assin1 o 
exigir a impossibilidade reconheeida pelo Congresso de n1e
lhorar e pr.osperar o Estado pelos seus unieos recursos. 

Ao art. 11, § 2. 0 (Para ser· ineluido onde n1ais convier) 

A União reconh.ece e garante a mais plena liberdade 
espiritual e de cultos religiosos. 

§ 1.0 E' livre o casan1ento civil. ou relig·ioso, ficando 
'Obrigados os interessados, neste ultimo, a fazer immediata
mente o registro civil. 

~ 2.0 E' igualmente livre a cada culto religioso ter o seu 
eemiterio,. sujeito á fisc-alização municipaL sem prejuizo dos 
cemiterios seculares, administrados pela anctoridade publica. 

Ao art. 15 

Sã-o orgãos da soberania nacional~ que reside no povo, 
os poderes Legislativo, Executivo e' Judiciaria~ harmonicos e 
independentes entre si, con1o verdadeira~ e directas delega
ções da Nação. 

Art. 16 (Para sere1n collocados entre os §§ 2° e 3°, ou onde 
mais convier) 

§ A Constituicão declara absolutamente nulla toda a 
eJmçao, em ·que intervier, directa ou indirectamente, o Poder 
d.dministrativo ou gfovernamental da Federação ou Estado. 

. § A União reconhece e g·arante a representação da'' 
minorjas, que regulará por lei. 

Aos arts. 31. o 32. e § 1° 

Supprin1am-so . 
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Artigo additivo 

o Senado elegerá dentre os seus n1embros o seu Pre-~ 
sident.c~. 

Art. 33. (Para seren1 collocados onde convier) : 
~ Fazer leis interpretai-as, suspendei-as e revogai-as. 
~ Instituir exame ela administração que acabou, e re-
~ 

formar os abusos nella introduzidos. 
Art. !18. O Presidente é auxiliado pelos ministros e_ se

eretarios de Estado, que lhe referendan1 os a.ct~s~ c pres~d<~m 
cada um a uma das secretarias em que se cllv1cle a adntlnls
Lração federal. 

Arl. .19. Supprimam-se as 11alavras - deputado ou se-
nador. 

Paragrapho unico. O depu Lado ou senador que acceiLar 
u cargo de M~nistro dR Estado, ~ontinuará a. e~e_rcnt· 11 seu 
rnandato elcetlvo, sem depr-mdencta de nova elel(;ao . 

..:\rt. 50. Os rninistros de Estado poderão cornparecer ás 
sessões do Congresso, c discutir, quando convidados, ou ex
pontanerunente. embora não se.iam rrpre.'ler.tantes da Nação. 

Art. 51. Os n1inistros ele Estado são individuallnentc res
ponsaveis perante o Congresso e tribunaes, pelos actos qur~ 
1·eferendarem, e~ solidariamente. pelos acbos resolvidos ern 
conselho. 

Modifirrue1n-sr os artig·os refP-rrntes~ de eonformirlade com 
vencido. 

Sala das sei;sões. 26 t..ie janei t·o de J89J. - Al·m'i'rw Al~ 
va.'res Af(onso. · 

Additivos 

A.rt .' 36, depois do § 3°- accrescente-se: 
§ 4.0 Si na outra Camara o projecto não fôr approv.ado 

pelos dois terços dos men1bros presentes, reunir-se-ão as dua;.; 
camaras em Congresso Nacional, e ahi erá submettido a un1a 
só discussão. 

. Si fôr appro~aclo pela maioria. de dois terços, será con-
Slderad-o como lei, e de novo cnYlado ao Poder Executivo, 
para promulgai-o. 

Si, porém, não olJtiver· aquella maior.ia enlender-se-á que 
foi rejeitado. ' 

. § 5. 0 Ainda quando .na Camara iniciadora o projecto não 
seJ~ approv~do pelos do1s terços de seus n1embros presentes. 
ser a re.mettido á outra Gamara. · 

Si nessa ta!l1bem não. f~r approvado por aquelle numero 
de votos, será .Julgado re.Jeitado; ,mas si o fôr, reunir-se-ão 
3S duas camaras em Congresso Nacional, para proceder-se na 
fórma do paragrapho antecedente. . 
. § 6.: ~ reunião das duas camaras em Congresso :'\aciona1 
Rerá sohc]!ada po1~ aquella ~m que fôr .iniciado 0 projectn. 

O § I elo artigo d-o pro.1ecto rmssara a ter a nurnPrar'tr) 
de 7°. · " , · -

S. R. -- Sala rJas s0s:;:õe~, 2ti rir janeiro rlr 18f.l1. _ 
Cantão. 
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Disposições transitor"ias 

Supprin1a-se. - B. de Ca·m,pos. -Carvalhal. -~!·ursa.-
A. :AJoreira da Sü'va. - PauUno Ow·los.- Adolpho Gordo.
Dom·ingos de M01~aes. - Lopes Cha? .. ws. - Horl'rigu.es Al?Jes. 
- Rnbião JunioJ·. -Almeida Norru..eü·a. · 

Substitua-se o § 21 do art. 33 pelo seguinte: 
Mobilizar c uLili:lar a guarda ou milicia civiea dos es

tados, nos easos taxados na Constituição -A. Gotdo. - B. 
de Cam.1ws. - Rod1·igue.~ Al11l?s. -Lopes Chnves.- Dum.ingos 
ct·e Mo?·aes. - n~t.bião JuniOl'. - Alnwida NoaHeira. 

Ao art .. 71, § J8 

Supprinlatn-s~\ as palavras - postal e lelegraphica, 
B. de Campos.--•Carna.lhal.-1Uut'.'W. -1llorei'ra da Silva. 
Paulino Carlos. - Adolpllo Gordo.- 1Jo'mingos de .. ~foraes.- . 
J,opes Chaves. - Rodri(lnes .J\l·ves. Hu1Jião .lunim'. - Al-
meida NoguPira. 

Disposições transitorias 

Ao art. so, depois das palavras- serão preferidos, aecres
cente-se - tanto quanto fôr possivel. - B. ele Can~rpos. -
Ca1•valhal. - ~fu·;·sa.- A. 'ftrloreira da Silva.- Paulino Carlos. 
- A. Gordo. - Rodrigne,ç; Alves. -- Lopes Chaves. - Do
'lningos de Jlioraes. - Rubüio .Jnnior. - Al.nwidn 1Vort1.te'Í1Yl· 

Ao art. 47, § 3c 

Em vez de - policia local, diga-se: da guarda cívica ou 
mil ieia civica. 

Sala das sessões, 26 de janeiro de 1891.-- B. ele Ca1npos. 
- Ca1·valhal. - A. lrl ore ira da Silva. - Paulino Carlos. -
Adolplw Gordo. - Domingos ele ll1.'oraes. -Lopes Chaves. -
Rodrigues Ah,es. - Rubião .T1tnim·. ·- Al?ne'icla Nogtte'ira.. 

JJú~posições t1·ansitorias 

Ao art. so 

Aecrescente-se : 
Ficam approvadas as nomeações feitas para a justiça fe

deral. 
Sala elas sessões. 26 de janriro do 1891.- B. dr: Crunpos. 

- Ca1~valhal. - Mursa. - A. Moreira da Silva. - Paul'ino 
Cm·los. - Adolpho Gordo.--· Domin(f~~ de ~1?1'aes. - LOJ?es 
Chaves. - Rodriques Alves. - Rubwo .Tun1or. - Almeuln 
Nogueira. 
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Ao art. 86 

SupprimaJ}-1-se _as palav~·as. finaes deste artigo - não se 
admittindo a 1sençao pecun1ar1a. 

~sala das sessões. 26 de janeiro de 189'1. -. B. de Campf!S · 
- Car-valhal.. - Mursa. -A. 1lloreira âa Stlva. - Paul'Lno 
Catlos. - Adolpho Gordo. - RodPia:U:_es Al~Jes. - Lo12es 
Chaves. -. Don'iingos de Jl.ionws.- Rubuw J·nn.wr. - Alrne'lila 
I\' og1te1Ya. 

Accrescente-se o seguinte, ao final : 
No dia 15 do junho do corrente anno. 
Sala das sessões 26 de janeiro ele 1891.-B. de Carnpos. 

- Cm··valhal. - jJJJr·sa. - A. i.1J,J?'eira ela Silva. - Pa.uUno 
Carlos. - Adolpho Gordo. - .Hoddg'I.WS Alves. - Lopes 
Chaves . .___Domingo.~ de lll ot·aes. - Rub'ião Junior. - Alrneicta 

. JVoaueú·a. 

Ao art. 46 

Substitua-se o § 2° pelo seguinte: 
Si nenhum dos votados houver alcançado mai·oria abso

luta, o Congresso elegerá, por maioria dos votos presentes, 
um, dentre os que tiveran1 alcançad-o as duas votações lnai'3 
elevadas~ na eleição dtrecta. 

Sala das sessões, 26 de janeiro de 1891. - B. de Carnpos. 
- Carvalhal. - lYJu?·sa. - A. ~foreira ela Silva. - Paulino 
(arlos. - Rodr·iaues Alves. - Lopes Chaves. - Doú-t.ingos 
ele Moraes. - Rub,ião .Jun:io?"·. - Almeida ]\iogueira. 

Disposições transitarias 

Ao art. 2° 

S~ fôr approvado o art. 2° das Disp-osições transitarias 
supprnnam-se do rnesmo as nalavras - ficando sem effeito 
as eleições que antes tivereni sido ·realizadas e1n alguns dos 
estados. 

· Sala: das sessões, 26 de janeiro de 1891'.- Astolpho Pio.-
Lamounte1' Godofredo..- Franc,isco Veiga. · 

Ao art. 71, § 3o · 

. : Em .logar das palavras - observados ... os li!Uites, . . até 
±.m.al.- d1ga-se: s~1n outra restricção que na o seJa resultante 
ao d1sposto na legislação commum. 

Ao art. 70 

No § 1°, lettra a, supprin1a-so. 

!L 
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Al't. 70, § 8G 

.Aceresce.nto-se, rtepois Lla palavra policia - senão á 
requisiçã-o dos convocadores, Dar a manter a ordem. publica. 

Ao art. '71, § 21 

Suppriman1-se as palavras--- reservada~; as disposições ... 
até final. 

~'-.o art. 71~ § ~4 

Accreseente-se: independente de titulas, ou dinlomas de 
Qualquer natureza, abolidos desde já todos os privilegias qu.e 
a elles se lig·uem. 

Sala das sessões, 26 ele janeiro ele 1891. - Aldndo Gua
nabara. - Demetrio Ribei'J'o. - An-nibal Falcão. - Batboso. 
Lir~a. 

A.o art. 20 

Supprima-se o paragrapho unico. 

Ao art. 19 
Bupprima-se. 

Ao art. 26 

Supprima-se. 
Accrescente-se o seguinte artigo: 
São inelegiveis para o Congresso Naci-onal: 
1 o, os governadores; 
2°, os chefes de policia; 
:3°, OS COll1mandantes das arn1as, ])8111 COlllO OS den1ais 

funccionari·os militares que exercere1n comn1ando de forças de 
terra e mar, equivalentes ou superiores; 

4°, os conunandantes de corpos policiaes; 
6°, os funccionarios adn1inistrativos que forem den1issi

veis independentemente de sentença. 

Ao art. 69 

Supprirna-se 'O n. 4. - Ale-indo Guanabw·a; - De1netrio 
··Ribeiro. - Annibal Falcão. - Barbosa Li-nw. 

Ao ar L. 14 

Supprima-se a ultima parte deste artigo, que con1eea 
pelas palavras - dentro dos lünites da lo i. .. 

(Esta ultin1a parLe não eontén1 1nateria constitucional e 
envolve u1n contrasenso nas palavras - dentro dos limites da 
lei é obrigada a sustentar as instituições cwnstitucionaes) . -
.José Hygino. - Custodio de i."Vlello. - .~.liiguel Cast1'o. --·
A m.phüophio. 

Additivo ao art. 71. para ser eolJ oca do de}iois do n. 17. 
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As minas pertenc.cn1 aos proprietarios. do só lo. salva_s 1 as 
1 :n1 ita ões que ·forem estabeleeidas por. lei a. bem da ex~ o
ração ºdeste ra;no ele ~ndustria. --- Jose Hurnno · - A?nphl.lo-
1Jh·lo. - Franc~sco Vetga. 

Ao art. 7o das Disposições transitorias 

Accrescente-se ao final deste artigo: depois de votada a 
lei elo orça1nento federal. 

Sala· das sessões, 26 de Janeiro de 1891.- José Iiygüw ·
Arnphilophio. 

Ao art. 53 

Supprin1a-se o n. 8, cuja di~sposição está, evident.eme~Le, 
comprehendida no n. 7. - José Jlygino. - .4.?nphtlop1no · 

Ao art. 68, n. 5 

lJupois das palavras - residan1 no Brazil, - diga-se: e 
manifestein, perante a auctoridaàe competente, a intenção de 
n1udar de nacionalidade. 

Sala das sessões. 26 de janeiro de 1891.- José Hyg·ino ·-
A mphilophio. · 

Ao art. 34, n. /1 

Supprin1arn-::;o as palavras - instrucção primaria, po1s 
que esta é encargo municipal, e não da União. 

Sala das sessões, 26 de janeiro de 1891. -- Jo~é Hygino.
à·mphiloph'io. 

Ao al't. 32, § 3° 

Diga-se: In1porá as penas que estiverem ostabelecída5 
em .lei penal anterior ao delicto. 

Sala das sessões, 26 de janeiro de 1891. - '~sé Hy(Jino 
Arnphilophio. 

Ao art. 27 
Diga-se:. 
A Camara düs Deputados se compõe de representantes úo 

p~vo, elei~os _directamente P!=Jr. este en1 circu1nscripções que 
nao poderao ullrapassar os llm1Les üe um Estado, e gar'antid&. 
a representação das -minorias.- José Hygino.- Am![Jhilophio. 

Ao art. 18 

Substitua111-se as palavras - As deliberações serão to
madas pela maioria absoluta dos seus me1nbros- por estas· 
As deliberações serã.o totnadas por maioria de votos, achando-s~ 
presentes e1n cada uma das camaras a maioria absoluta dos 
seus .membros. --..José Hygino. -Amphilophio. 

... 
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Ao art. GS 

O numero n os requi~itos 1 lo::; ruernbros do Supremo 'Tri
bunal serão cl etern1 i nados por lei do Congresso. 

Aâditivos 

Ao art. 7 '1 (para seren1 collocaclos depois do § 25) 

s Aos auctores de obras literarias e artisticas é ga-
rantido o clireito de reproduzil-as pela imprensa ou por qual
quer outro processo mecanico. Os herdeiros dos auctores 
gosarão desse direi to pel-o tem1po que a lei determinar. 

§ A lei assegurará, tambem, a propriedade elas marcas 
de fabrica.- José Hygino. - Arnphilophio. 

Ao art. 88, n. 4 

Supprin1a-se, por offensivo da sober·ania naeioual -José 
Hygino. -A mtJhilophio. 

Ao art. 71, § 13 

Em vez das palavras - auctoridades comp·etentes 
diga-se: auct-oridade judiciaria. -José Hygino. 

Ao art. 29 

Substituan1-se as palavras - eleitos pelo mesn10 rnodo 
fJOr que o são os deputados - por estas: eleitos por Estado, 
rnediantn suffragio directo. -.Tos é Hygino. 

Ao art. 33, § 21 

En1 Yez de___, força policial- diga-se: milicia cívica 

Substil.ua-se o § 21 do art. 33 pelo seguint!'t: 

Mobiliza1· c utilizar a Guarda Nacional ou milicia cívica 
dos estados, nos casos taxados na Constituição.- A. Gordo.
B. de Campos. -A. ~fo-reira da Silva. -Rodrigu~s_ Alves,.
Lopes Chaves. - Dominaos de 1lforaes. - Rubtao .luntor.l 
- A .. lrneida Noguei'ra. 

,. ~ A.dditi'VO 

Ao art.. 62 

A milicia c1vwu ou G-uarrla Nacional é 11n1a instituição 

dos estados. . 1 ó t 1 · la obre a Ao Congresso .Nacional cotnpe ,c s m~n e eg1s r s . 
nrganização da milicia civica, e ao Pres1de.n~e ~~ Republica~ 
mobilizai-a nos casos declarados nes~a Cons~ItUJ·Ça'O. - Jose 
Hyg1Jno. _ A'rnphüoph1~0. - F1'a.nc'lr'iCO Vetga .. 
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Enwndas 

Ao al'i. 51 

Supprtma-se a 1 a parte. d.este artigo, para qu.e C?S secre
tarias de Estado fiquen1 SUJ mtos ás regras de D1reito con1-
mun1 quanto á criminalidade resultante de conselhos. 
Olive'ira Pinto. - B1·az Ca1·neiro Noguei'i·a. da Garnq,. -.. Costa 
:Machado. - José H·JHtino. - Anz.philo1Jhto . . - Vn·g1lw Pes
sóa. - F1·óes ela C1•uz. - l1en1'ique de Carvalho· 

Ao art. 58 

·De.pois do n. 3, § 1 o, e ante~ da letra f!-, diga-se: quando 
as causas se r·egerem pelos cod1gos ou lms da Republica e 
tiverem o valor ou in1portancia detern1inada por lei federal. 

· - José Hy.gino" ·-. _ A_nvpilophio .. 

Ao aJrt. 50 

Accresc·ente-se : 
Os secretaries de Estado poderão ser aàn1ittidos a jus

tificar perante un1a ou outra Can1ara as propostas do Poder 
Executivo, quando o requererem. - Oliveira Pinto. - Braz 
Ca1~neú·o Nogueira da Garna. - PaUdta. - C. Rabello~. -
Aristides Mw~a. --.José Hygino.- A?nphilophio.- Rosa e 
Silva. - Virgílio Pessôa. - Fróes da Cruz. -Henrique ·de 
Carvalho. · 

Ao art. 22 

Substitua-se pelo· seguinte: 

!~~rante a~ s~ssões, vencer~o os senadores e deputados um 
subsidiO pecp_niario, alen1 d!l a.1uda de custo, fixado pelo Con
gresso, no fnn de cada leg1slatura, pa,ra a seguinte. 

Ao art. 33, § 111 
Accre.scente-·se : 

E entre os Estados entre si. 

Ao art. 4'7, § 2° 
Accrescente-se: 

Ficando a nomeação dependente da approvação do Se
nado. 

Ao art. 47, § 3° 

.. · Em vez. d_e. pol~c~a local, diga-se: da Guarda Nacional ou 
CiviCa. o~ rrnllc1a eiVICa. - B. rle Cmnpos .. _ Carvalhal 
A. 'ft{m·e~ra da Silva. - Panlino Ca"·los A Go ,l · -D . ' " ' . - :r 1'C o 

orn,tnCIÇJ_s de 1l~oraes. - Lopes· Chaves. _ Rod1'.'ü1ues -Aiv ~. 
- Rubla.o .Juntar . - Alrneida N Off'Lteü•a. - o e 8 · 

I 
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Ao art. 69. Additivo 

São eleitores os estudantes das faculdades e escolas su
pel'io:res. 

S. R. - Sala das se.ssões. 2f! rle janeiro de '189'1. Tho-
Jnaz Delfina. · 

Additivos, onde couberem: 
:-\ rL Os en11)regos publ; 00:;. e i vi~ ou militares, serão 

considerados como legitima propriedade dos respectivos se~r ... 
ventuarios: que os houveren1 adquirido na fórma das leis, e 
que não poderão ser delles desprovidos senão nos casos restri
ctos que a legislação determinar, e depois de ouvir a sua de
fesa. 

Art. Ficam supprilnidas as distincções entre jornaleiros 
e empregados de quadro para o fil11 de todos os cidadãos esti
pendiados pelo Erario publico gozarem das mesmas immuni
dades, regalias e favores. - José Augusto Vü .. thaes. - Ale indo 
Guanabara. - Antão de Fm1ia. - Derr,eh1io Ribeiro. - An
nibal Falcã.o . 

.Art. E-' .garantida a liberdade de te·star e adoptar, mP.-
diante as condições que a legislação civil determinar. 

Art. Fican-1 extinctos os privilegias relativos, quer ao ser
viço funerario, quer ás instituições hospitalares. - Dem,etrio 
Ribeiro. - Alcindo Guanabara. - A·ntão de Faria. - Annibal 
Falcão. 

Os cargos publicas civis ou militares são accessiveis a 
todos os brazileiros, quaesquer que sejam as suas opiniões, ob
servadas as condições de capacidade especial que a lei estatuir, 
indepenclenternente de diplomas, e sen1 outra differença que 
não seja a dos serviços prestados, ou que possam prestar, e. 
das virtudes e talentos. 

Sala das sessões. 26 de janeiro de 1891. - Dem,et?'io Ri
beiro. - Ale indo Guanabara. - Antão de Faria. -. Annibal 
Falcão. 

Additivo ~s Disposições provisor ias. 
Pertence aos esta·dos, por espaç.o de tO annos, a qüota de 

15 o/o sobre os impostos de importação de n1ercadorias extran
ge-iiras destinadas ao consumo no respectivo territorio. 
Sala das sessões, 26 de janeiro de 1:891 . - Couto Carta.rro .. 

Ao a!rt. 33. 
.Substiuta-se o § so pelo seguinte: 
·Legislar sobre as condições de instituições de. bancos de 

en1issão. 
Sala das sessões, 26 de Janeiro ·cte 1891. - JJfeira de Vas

concellos. - Espírito Santo. - José HHgino. 

Additivo 

Ao art. 7°, n. 6'0 , accre.scerite-se: não eom·prehendid.os 
os de credito real. - F. A. Rosa e Silva. - Annibal Falcão. 

Ao art. 3..0 das Disposições transitarias: supprima-se. 
·Sala das sessõ1es, 26 de. janeir9 de -921.- Oliveira Pinto. 

D. Llf anhães Ban'cto. - Leovigildo Filgueiras. - Hen
rique de Carvalho. - José ilfaria.nno. - Manoel Fulgencio. 

Voi. III 8 
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Ao § .} 0 do art. 711, additivo 

a 1 Será o·aranLida a naeionalilladu a tudo~ os nascidos no 
Bl'aziÍ, llU. c1~1 .~llttu~:ãu t'qui:alt'Iltl', mediante o l'egistro civil 
de filiação, o qual ::;er.ú gratuJ!,o. _ . 

b)· E' o·aranticla a plena l1berdade de adopçao, segundo a:; 
o t . condi (~Ões que a lei de ernnnar. c) E' g·arantida a plena liberdade du .~e.star, sa.lva-

guarclada a existcncia dos paes, da mulher, das hlhas solte1ras. 
ou vi uvas, o dos Jilhos n1enores de 21 annos. 

S. R. - Sala das sessões, 26 de janei~ro de 1891. - Nel
son de Vasconcellos. 

Ao art. 81 

Accrescente-sc: 
a) Ficam abolidas iodas as distincções enlre os empre

gados publicas do quadro e jornaleiros, extendendo-se ao pro
letariado ao ·scrvi(Jo da União ou dos Estados as vantagens 
de que goza1ren1 os dmnais funccionarios. 

Ao art. SG 

Accre.scente-se: 
epois da palavra - con1pôr-se-hão - de voluntarios, e 

só na falta destes, de so~rteados, àté o lin1He proposto .pelo Go
verno e accei to pelo Congre·s:So. 

Este sorteio, 1necliante prévio alistamento, se fará entre 
os cidadãos solteiros, e só na falta destes. entre os casados. 
recorrendo-se primeiro ao.s cidadãos n1aioi·es de 21 annos i~ 
n1enores de .28; si estes não chegarmn, serão chamados os maio
res de 28 e rnenores de 35, e assim por diante, aM 42 annos, 
"não se admittindo a isenção pecuniaria .» 

Paragrapho uriico. O serviço militar obrigatorio durará 
no maximo sete annos . 

S. R. - Sala das sessões, 2.6 de janeiro de 1891. -
Nelson de Vasconcellos. 

Ao art. 24 

Em ... vez das palavtas - ser nomeado - diga-se: acceitar 
non1eacao. , 

Accrescente-.se ao :fina.l do n1esn1o artigo o seguinte: _ 
sob pena de perda do mandato. . · 

Sala das sessões, 26 de J. aneiro de 1891 11 · 1 v · · • - .LI eu'a c.e as-
concellos. - A. C avalcant-i. 

Additivo ao art. 1 a 

. :Depois da palavra - Fed~rativa accrescente-se: 
clamada a 15 de novemln~o de 1889. - Ltâz de Andrade. pro-
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Additivo 

( Ao art. ~11 das Disposições transilorias. 
1 Depois da palavra - será - accrescente-se: assign&da 

pelos representantes que o quizerern fazer e. - Luiz de An
drade. 

Art. 17 

Substitua-se a palavra - iinmediaLan1ent~~ - pela:; se
guintes: con1 a possível hrevidade. 

Sala das sessões, 26 de janeiro de 1891 -. 1lleira de Vas
concellos . - A. C.avalcanti. 

Art. 12 
Supprima-se, 

Sala das sessões, 26 de janeiro de 1891. - J1e'irct de Vas
concellos. - Espír-ito Santo. 

Substitua-se esse art. pelo seguinte: 
Art. Salvas as restricções desta Constituição, é da e.x

. elusiva cOinpetencia dos es.tados lançar quaesquer impostos 
não comprehendiq_os no a•rt. 7o. 

§ 1°. As nwrcatlorias de procedencia exlrangeira só po-
derão :ser oneradas, corn impostos, pelos estados, depois de · 
entregues ao consurno en1 seus respectivos territorios. 

§ 2°. E.' isenta de impostos no Estado por onde se exportar 
a . proclucção dos outros eslados. 

:Sala das sessões, 26 de. janeiro de 1891. - llle'Ír(l, de Vas
concellos. - Espirita Santo. 

Arls. 2° e 3° 

O a1·t. 3° passará a constituir o § 1 o do art. 2() e o pat'a
grapho unico do n1esmo art. 2° passará a consti lu ir § 2°, as-
sim modificado. · 

§ 2°. Tanto no c~so de effectuar-se a mudança da Capital, 
de ac.côrdo com o paragrapho antecedente, como no de ope
rar-se essa mudança para outro local escolhido, mecUante o 
.cons0nso do Estado uu estados de Que elle houver de desmem
br~r-se, passará o actual Districto Federal, de per si, a consti
tuir um Estado. 

Sala das sessões, 26 de jane.iro de i891. - 1lfeira de Vas
concellos. 

Prearnbulo 

Nós, os representantes dos Estados Unidos do Hrazil. re-' 
unidos em Congresso Nacjonal para decretarmos nossa Consti
tuiç.ão poli.tiea e elegcnnos o Pretiidente n o ·viee-President.r' 
da Republica. dAclarnmof:l solemnementc que ar)provamos c 

I . 
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sanccionan1os a incruenta Hevolução de 15 de. novembro de 
1889 e, tendo en1 1nira finnar, para nossa juvenil e vi_g9rosa 
nacionalidade. o gozo da justiça e da liberdade, o exercJCIO de 
todos os direitos, o bem individual e publi0o, a paz e a segu
rança interna e externa, a orden1 e o progresso, votamos, de 
cretan1os e promulgamos a seguinte Constituição: 

Ao art. 2° e seu paragrapho 
bstitua-se: 
Cada uma das antigas províncias forman1 um Estad9 e, 

outro o antigo Município Neutro, continuando a ser a Capital 
da União, emquanto outra cousa não deliberar o Congresso. 

Ao a1rL 4° 

Substituam-se as p~lavras - en~> dous annos successivos 
por - enl- duas legislaturas successivas. 

Ao art. 7fT" 

.Accrescente.m~se a a.linea e os paragraphos seguintes: 
7°, impostos de. transito de passageiros nas estradas de 

ferro que subsidiar. 
Parag1rapho. A União não poderá recusar. na percepção . 

de qualquer imposto, sua moeda corrente. · . 
Paragrapho. A decima parte das rendas da União e dos 

estados é .destinada ao resgate do papel-moeda e á amortização 
e Dagamento de juros da divida da União. 

Substitua-se: 

Os estados não :poden1 tributar a importação d~ rnerca-
dorias extrangeiras, se.i am ou não sej an1 destinadas a consumo 
em seu territdrio. 

Ao art. 1.3 
Accre.scente-se : 

_ Pa~a~raJ?hO unico. A União não pode,rá conceder subven
ç~o, pr1v11egw de zona, ou qualquer favor a en1prezas de via
çao ferrea; comtudo, poderá lhes conceder garantias de juros 
até o prazo maximo de. 10 annos. 

· Supprima-se o art. 12. · 

Ao art. 23, paragrapho. unico 

. Accrescent.e-se: salvo a excep<;ão do art. 49. 

Ao art. 2 7, § 1 o 

. Subst}tuan1.-;se :as palavras . - setenta rnil _ . por 
cento e trtnta mtl.- e. suppr1mam- as seguintes: não devendo 
esse nnrnero ser 1:n{erwr a quatro por 'Estado. 
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Ao art. 28 

Substituam-se as palavras - connexos cmn os do P1'e
sidente da Republica - pelas seguintes: de responsabilidade. 

Ao art. 33, § 34, e ao art. 34, § 4o 

Accrescente-se a palavra - futuro .-- antes das seguintes 
Districto Federal. 

Ao art. 35 

Accrescentem-se as seguintes palavras: ou proposta do 
Poder Executivo . 

Ao art. 48 

Substitua-se a palavra -- subscrevem 
refendam. 

Ao art. 49 

Supprimam-se as palavras finaes -. deputado ou senado-r 
e substitua-se o paragrapho uni c o. 

O deputado que acceitar o ca~rgo de l\Unistro do Estado. 
perderá o mandato. proeedrndo-se, in1mecliatamente, á nova 
ele.ição, na qual poderá ser reeleito. 

Ao art. 50 
Substitua-se: 
Os ministros de Estado poderão co1nparecer 6.s St~':isi11~S do 

Congresso, diseuUr suas propostas, e, até, si fore.rri senaclores 
ou deputados., dar-lhes seus votos. 

Os relatorios annuaes dos ministros serão dirigi0..os ao 
· Congre.sso, bem assin1 o halanco g·eral da receita e da ijes
pesa do Thesouro FederaL do anno ·antecedente, e, egualmente~ 
o orçamento geral de todas as despesas publicas do anno 
futuro, e da importancia de. todas as eont~ribuicões e renda~: 
publicas. · · 

Ao art. 5 · 
Substitua-se: 
Os ministros de Estado respondem solidariamente, per

ante o Congresso, pela politica geral do Governo, e individual
mente por seus actos individuaes. 

Capitulo V 

D,a resrJonsabüidade do Prr'sidente - accresr 1 e-se: e dos 
·rninistros de Estado. 

Ao art. 52 

Substitua-se: 
En1 vez de - será su.lnnettülo - e os rnJrâslros ele E's

todo serao subrneUidos. 
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Ao art. 53 

Substituan1-se as palavJ•as: Presidente da Republica 
po1· estas - do Pres1'dente da Republica e dos m1'nistros de 
Estado. 

\o art. 63 

Substitua-se: 
t: ma 1 c i do Congresso Nacional disLribuirÇt. aos e.sLado3 

certa extensão de terras .devolutas, demarcadas a custa delles, 
áquen1 da zona da fronteh·a da Republlca. s?b a clausula de as 
póvoarem e colonizarem dentro em d~t~rm1nado_ prazo, d~vol: 
vendo-se á União, quando essa condiÇao se nao cumprir, 
propriedade cedida. 

A.o art. 66 

Antepondo-se a palavra - futuro - a- Districtos -. i 
e digà-se: será - em yez de : é. 

'i Supprima.,.,se o pa~ragrapho unico. 

Ao art. 67 

Accrescente-se ao paragrapho unico: 
Uma lei do Congresso organizará o n1unicipio do futuro 

Di stricto Federal. 

Ao art. 71 

§ 3°. Suppdmam-se as seguintes palavras: ohsr.irvados os 
1 irnites postos pelas leis de n1ão-n1orta. 

§ 21. Substitua-se: 
E' abolida, egualmente, a pena de morte ern critnes poli

ticas. 
Accrescente.-se ao § 29 : 

A cada cidadão fi c ará garanticià, med1ani:e registro es
pecial, a propriedade livre de uma certa extensão de· terreno 
que po$suir1 :pec.essario pa~r;;1 o oo:micilio ~eu e de sua familia, 
exten$ãO r-ssa que ser~ fi~~Q!l pela lE3gi~l~tqra do Es{ad,o a 
que ~ne perten~er, "'ouvid.a a C!lrrúua municipal do logar sob,re 
as e~rcumstane1as espec1aes do valor-, qualidade e outras do 
predw. 

Essa propriedade se~rá isenta dos onus de dividas fiscaes 
ou particulares, contrahidas depois da data do registro. 

Ao art. 76 
Substitua-se: 

O cjdadão inyestiào en1 func-ções de qualquer destes po
deres nao podera exercer as de mJtro. salva a PXCPpção do 
art. !19, pa,ragrapho unieo. 
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Ao art. 86 

Supprima1n-se as palavras finaes não se admittindo a 
isenção pecuniaria. 

Ao art. '1 o das Disposi(~ões transi l c1rias, § § 7o, go ·e go 
Substituam-se: 

No prin1eiro anno da prim-eira legislatura. o Senado sor
Loa~á o prin1eir_o e; o segundo te~·ço de seus membros. que de
ve~rao ser substituHlos, n1as de forn1a quP. sómcntn seja desfal
cado de um voto, por tricnnio. a rrprrsenta.ção do cada Es
tado, 

An · art. 32 

Acci'escente.-se: 

Assin1 con1o os n1en1.bros do Congresso Na'cional nos eri
n1es comn1ettídos ou processados clurant_e. o mandato. 

Sala das sessões, 2-í de janüiro de 1891. - A.1ne1'ico Lobo. 

Ao art .. ::11 
Supprin1a-se. 

Ao art. 32 

~ 1.0 Supprima-sc. 
~ 2. 0 Antes rla palavra - não - diga-se: o Senarlo. 

Secr;fío II 

Ao art. 40 

§ 2. 0 Diga-sr.: President.c do Senado - em vez.- de 
Vicc-·Presidente do Senado. 

Sala das sessões. 26 de .ianeiro de 1891. - Schm.idt. 
D1·. [,iJ.cerda Coutútl~o. 

Supprimam-se, do § 2° do art. 34 do projecto modificado, 
ug palavras - a immigração, a agricultura. 

Sala das sessões, 26 de janeiro de 1891. -Antão de Faria. 
- Barbosa Li'rna. 

Supprima-se o n. 31 do art. 33~ por ser contrario á ~i~
posição do art. 63~ que tra_nsferiu para os estados o dominiO 
sobre terras devo lu! as. e m1nas. 

Sala das sessões. 26 de janeiro do 1891. - Antcío de Fm·'ia. 
Barbosa L'irna. · 

Capünlo IV 

Sup.pi'ima-se o n, 33 elo art. 33. 
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Disposições aer-aes 

Substitutivo ao art. 82: 
Nenhun1 funccionario poderá ser demittido a ~em do ser

viço publico sem que se especifiquem, C?n1 a rnaxrn1a cl,ar~za, 
as razões de ordem publica que determinarem a exoner açao. 

S. R. - Sala das sessões, 20 dP janeiro ele 1891. - An
tonio Ba.ena. - Cantão. - Matta Bacellar. - Lau1'0 Sodré. -
.Manoel Brn'ata. - Ped1·o ClLerrnont. - N·ina Ribeiro. 

Ao art. 7, 0 Depois do n. 4° deste artigo, accrescenten1-se 
os seguintes : 

N. 5. 0 In1postos sobre títulos de dividas federaes e sobre 
serviços creados e rnantidos pela União, ben1 -como sobre es
tabelecimentos ou assoei ações fundadas por auctoridade da 
1nesma União; 

~. 6.0 I1npostos de capita<;:,ão. 

O n. 5" passará a ser 7o. 

Substitua-se o .n. 6°, que passará a .ser so, pelo .seguinte: 
A regula1nentação das condições em que devam ser ins

tituídos os bancos de ernissão. 
J)epois do § 1 o .accrescente-se o seguinte: 
§ 2.° Farão parte da receita ·da União o producto tla 

renda e os rendimentos de qualquer especie dos bens de seu 
·dominio privado e, bem assim, as contribuições ou vantagens 
que, por clausúlas expressas dP contractos, lhe sejam garan
tidas. 

Sala das sessões, 26 de janeiro de 1891. - Meir~ de Vas
r.oncellos. 

Artigo additivo ao Tit. 2. 0 
- Dos estados: 

. Os. representantes dos estados gosarão das prerogaLivas e 
I~n:turudades de~retadas nos arts. 19 e 20. - Fróes da Cruz.
V'lnato de ~ledetros. · 

Ao art. 20: 

. .Em vez de -. salvo ·o caso de flagrante delicto em crime 
111~f1ançavel -. ~I~a-se: salvo o caso de flagrante delicto em 
cr1n;re de. homicldiO a~gravado. - Fróes da Cruz. _ Viriato 
de J.f edevros. · 

Secção II 

.Art. 71, § s.o - Supprimir as palavras - e sem armas. 
Juntar á 1uesma secção o seguinte paragrapho: 
~, livre a todo o cidadão o uso e o porte de. arm 

Rarrn1·o Bm'cellos. -- Furquim ~.,. enwck. _ Barbo L· as· -
l-~cruJ'() 8odré. - En~co Coelho. · sa. lma. -
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Ao art. 7'1, § 24 

Accrescente-se: independente de títulos ou diplomas de 
qualquer natureza. abollndo-se, desde já, todos os privilegias 
que a elles se 1iguern, ou .delles din1anem. 

Sala das sessões. 26 de janeiro de 1891. - Alcindo Gua
nabara. -- Baymundo Bandeira. - Annibal Falcão. - De-· 
metrio RibeiT·o. 

Disposições ge1·aes 

A.rt. 89 
Supprin1a-se. 

S. R. - Sala das sessões, 26 de janeiro de 1891. - To
le·ntino de Carcalho; 

No 4 do art. go 

Supprin1a-se a ultima parte do § 3°. 

S. R. - Sala das sessões, 26 de janeiro de 1891. - To
lenl'ino de Carvalho. 

Art. 78 

Substitua-se pelo seguinte: 

O eidadão ]nvestido em funccões de qualquer dos tres 
poderes não poderá accumular as~ de outro. 

S. R. - Sala das .sessões, 26 de janeiro de 1891. To-
lent-ino de Cm·?Htliw. - Pereira de Lyon. 

Capitulo II da secção II 

Art. 46, ~ 2. 0
• Si nenhum dos votados houver alcançado a 

maioria absoluta, o Congresso procederá a nova eleição entre 
os tres mais votados, para cada um dos cargos~ sendo decla
rados eleitos os dous cidadãos que tiverem obtido maioria 
relativa. · 

S. R. - Sala das sessões, 26 de janeiro de 1891. - .4.n
tonio Olyntho. - Joaquim Fel~cio. 

Art. 1° 

Substitua-se pelo seguinte: 
O povo hrazileiro, reconhecendo como livre manifestaÇão 

de sua ·vontade a proclamação da Republica Federativa, feita 
a 15 de no\rembro de 1889~ constitue-se, por união de suas 
antigas provincias e sob a fôrma representativa~ en1 Estados 
Unidos do Brasil. 

Sala das sessões. 26 de janeiro de 1891. - :11eira de Vas
concellos. - E'spiriio Santo. 
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AccreseenLe-se, depois da palayra - graLuita, r:a ?rga
n ização ela ramilia brazileira .:-- cuJa. base é a n:ono~~n11a -= 
0 que não exclue a consagraçao antenor, ot~ co:~s~cutrva, c~or:
forrne a vontade dos nubente~, de qualquer ugr e.1a, por n1eiO 
dr:: cerin1m1ia religiosa respcchva. 

s. n. - Sala das sessões, ZG ele Janeil'o ele '1891. -Nelson 
r,[ e Yascrmcc:Uos. 

AccrescenLe-sc a csl.e at·tigo os seg·uintes: 
~ 1.1) O Gove1'no Federal tomará a seu cargo o pagan1ento 

do clfvida do5 estados, contrahida até '15 de noven1bro de 189ü-. 
§ 2. 0 Un1a lei ordinaria regulará a fórma desse paga-

Inento. 
Sala das sessões, 26 de janeiro de '1891. -- J.lfeira de Vas

concellos. - Espü·it.o Santo. 

Art. 6. 0 

Na prin1eira parte deste arligo, en1 vez das palavras 
não poderá intervir - diga-se : não intervirá, em caso al
gum, nos ... 

Supprimu-se a palavra - salvo .. 

..:\..nles do n. 1°, _ accrescentem-se as seguintes palavas: 
A bem dos interesses da União, porém, cumpre-lhe: 

Nos ns. to e 2° supprima-se a palavra - Para -
No n. 3;) supprimam-se as palavras - Para e - nos es

tados - accroscentem-se, depois da palavra - governos -
as seguintes: ou das respectivas asseinbléas legislativas, 
quando estiverem estas funccionando. 

No n. 4.l' supprima-se a palavra - Para - e accres
centen1-:-se, depois de, - Congresso - a palavra - nacional 
~ e depois- de - sentenças - as palavras -. e de quaesquer 
outros . actos. 

Sala das sessões, 26 de janeiro de 1891. - Meira çle Vas
concellos. 

Ao art. 71 

§ 3.0 Substitua-se pelo seguinte: 

, T9do.s os i~dividuos e confissões religiosas pQdem exer
c~r publica. ~ hvrem~nte seu culto,. associando-1se para esse 
f1m e adqu1r1ndo ben~ ·s~b . a garantia dÇ> Direito comn1um e 
obE:ervadas as prescnpçoes das respectivas confissões. ' 

§ 6. 0 .Substitua-se pelo seguinte: 

Será livre o ensino en1 toda a R.epublica. 

Sala das sessões, 26 de janeiro de 1891. - Santos Pü·es. 
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Substitua-se o § so do ar·t. :33, pelo seguinte: 

Legislar sobre baneos eh~ en1issão. - A. Gordo. - B. de 
Carnpos. - nodrigues Alves. - Ru,hitío Jnnior. - Alrneidli 
Nogueü·a. 

~\l't. Sf~r·ú nclquir·icla a casa mn que ralleceu o Dr. Ben-
.i~Hnin t }nnslanL na qual sn r\ollocae:'t un1a 1apirle crn hoinena
gPn: ú HlClYIOL'ia do grande palrioLa - o fundador· da Repu
blica. 

Pa['agrapho unico. A' vi uya será concedido o uso-fructo 
d u1·ant.e a sua viela, passando, ao depois, para a Na~~ão, como 
propeic~clade nacional. 

Sala qas sessões, 26 de janeiro de t891. .....,_. Nelson de Vas-
çonç~llo$. .. 

Emenda ~ Constituição 

Ao art. 71 

No § 21 suppri.n1an1-se as palavras - reservadas as dis
p0sições - -~ Lé final. 

Sala das sessões, 26 de janeiro de 1891. - Alc·indo Gua~ 
nabar·a. 

SR. AMPHILOPHio (pela ordem) - Sr. Presidente, usando 
da palavra, que V. Ex. acaba de conceder-me, vou dar ligeira 
noticia ao Congresso de uma emenda que formulei com 
outros representantes sobre a parte do projecto de Consti
tuição, que é referente á organização judiciaria. E si, man
dando esta en1enda á .:Mesa, tenho necessidade de dizer algumas 
palavras que deen1 a conhecer o sentido della, é ~ómente por--~ 
que seu assumpto não é repeoducção completa da primeira 
emenda que tive a honra de apresentar, quando o projecto do 
Governo passava pelos tramites da sua primeira discussão, 
nesta Casa. . 

ReJeitada a minha primeira emenda, Sr. Presidente, va
rios membro~ do Congresso, senadores e deputados, tiveram, 
a bondade de dizer-me que, si ·eu fizesse naquella emenda 
~lg·umas alterações, que deixassem aos estados livre a orga
nização de seus tribunaes de 11\ e 24 instancia, eUes dariam 
f;eu voto a essa emenda, que poderiÇt dest'arte merecer- (} 
approvação do Congresso. 

· Attendcndo a esta circum:sLancia, eu, que considero Çt 
.Constituição do Supremo Tribunal, pelos moldes da minha 
primeira emenda, a questão capital nesta materia de organi
zação judieiaria, desde que vamos voltar ao systema da uni
dade de legislação, não hesitei, não potlia hesitar, na accusa
ção do concurso que me era assim offerecido; e da h i a ela~
boração desta segunda emenda, que, concedendo aos estados 
os juizes e tribunaes da prhneira e segunda intancia, 1nantem 
o Supremo 'rribunal con1 a constituição que dava a primeira 
emenda. formado de .iujzes na sua maior parte tirados dos 
.tril?unaes de appelação dos estaaos. 
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Assin1, virá cada Estado a ter um repr_esentante ·seu 
naquelle Tribunal, que em si concenLre a . mawr somma do 
Poder politico, na fôrma do go __ verno fede1~at1_vo, e que é o r~n
carreo·ado de dirimir as qucstoes que mais. rnteressarn ... á 'rda 
auton°oma dos estados e a sua independencra: as questoes en
tre estados. as questões entr.e a União e- os estados, os actos 
dos o-overnos dos estados, as leis de seus parlamentos. 

~t\.ssim, cessará o arbítrio que o projecto g_9ver~nmnental 
concede ao Presidente da Republica na nomeaçao ctos mem
bros de tal Tribunal. 

o SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre representante que 
não é occasião de discutir 1 a sua emenda • 

0 SR. BERNARDINO DE CA.l\1POS - Si é permittido discutir 
pela ordem, eu peço a palavra para responder ao nobre repre- · 
sentante. 

o SR. AMPHILOPHIO ~ Em obediencia á advertencia de 
V. Ex., mando á Mesa a n1inha emenda. 
. Eu tenho o maximo interesse nesta questão, porque de
sejo que haja g·arantia pa~a os direi_tos dos cidad~os e para a 
autonomia dos estados; nao tenho rnteresse particular nella, 
nem meu, nem de classe. 

· Si não tivermos urn Poder Judiciaria regularmente con-
.stituido, não teremos Federação. 

O Sr. Serzedello (Mov'imento de gr-ande attenção)- Sr. Pre
sidente. não pretendia, absolutan1ente, começar as Ugei1'as 
observações que vou fazer ao projecto de Constituição do 
modo por que sou obrigado a fazer; mas ao discurso do nobre 
representante pela Bahia, Sr. Garcia Pires~ a respeito do in
cidente entrl:~ o chefe do Governo e os ministros demissiona
rj os, julgo neces·sario oppôr algumas eonsidera.ções . Agra
deço, Senhores, a S. Ex. ser-me proporcionada occasião de .pra
ticar~ como hoinem publi-co e como repubHcano, um dos me
lhores actos de minha vida, um· acto de justiça para com o 
patriotieo Governo de 15 de novembro. (Apoiados.) 

Está, Senhores, no dominio publico, por motivos que não 
indago, que não pretendo inquirir si de caracter politico ~ou 
administrativo, si liga-se .a questões de alta importancia ou 
de ·minueias, a divergencia e:ntre o benemerito marechal Deo
doro e os :s~us companheiros de governo. ~ão serei eu quem 
venha aqui mterrogar a quem quer que seJa sobre os motivos 
que levaram os ministros revolucionarias a deixar o Poder e 
o chefe do Governo, a quem, ne:ste regimen, cabem todas as 
responsabilidades. (Apoiados; muito bem), a con~õJentir nisso· 
mas a verdade, Sr. Presidente, é que o Governo que. cahiu não 
é semelhante ao governo que subiu ~:Muitos apoiados e apar:
tes); a verdad~ é que _o governo que cahiu representava en1 
larga par~e a Revoluçao de 15 de novembro (Apoiados)· a 
verdade B qu~ o gov~_rno . ~ll:le cahiu tinha um passado 'na 
nr.opa[~·~.nda. f.m.ba-se Jdcnt1fw~do com a Revolução, expri
mia,, Inegavelmente, o seniln1ento _republicano. (ll.fuitos 
apm.ados e apartes.) 

O~ J!_,?mes d qsses mini~tros. sfl.o perfeitamente conhecidos 
:n~ op1nmo publica; poderia dispensar-me de fGzer referen
cias pessoaes; n1as todo o mundo sabe que o ex-Ministro do 
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Interior 1·epresentava o espil'ito altivo do Estado de Minas 
(Apoiados), o espirita de resistencia á prepotencia, e que 
n1tlilas v8zes seu nome í'ôra suffragado, corr1 honra para o 
povo n1inoiro, apesar da opposição dos poderosos. (Apoiados.) 
t;. Ex. enLrOLl no Partido Republicano como uma força; 
S Ex. entrou para a Republica já republicano. (Apoiados e 
a pràt.G s • ) 

O ex-"Ministro da Justiça, S1·. Can1pos Salles, era u1n pro
pagandista tenaz) dernolidor audacioso que destroe mas in
dica logo con1o construir. (Bravos: apoiados.) Nome celebre 
qu~=; não representa uma força n1as un1a legião -· essa he
ro~ica maioria paulista. (Apoiados.) 

O ex-Ministro da Agricultura, Sr. Francisco Glicerio, 
talvez o ·chefe mais operoso e mais habil do Partido Republi
cfAnO paulista, gloria de seu Estado, de quen1 se póde dizer 
que, si teve a franqueza de deixar que outros se enrique
C::!ssem, sahiu julgado, ha dias, pela revolução sanguinaria, 
pela bocca do Sr. Martinho Prado, illustre paulista, como uru 
homem cuja Pl'obidade não se discute. (Apoiados; muito 
be1n), como urn homem cuja pobreza ninguen1 põe en1 duvida. 
(_4.r,oiados; apartes.) 

Eu não estou tratando do m-odo por que sahiram os mi
nistros revolucionarias. Estou mostrando que 3sses homens 
têm um passado que incarna as tradições e a gloria. da Repu
bliea, e que, por isso, o governo que cahiu não é egual ao go
verno que sobe. · 

O ex--Minstro do . Exterior, }Sr. Quintino Bocayuva', o 
chefe do Partido Republicano, revolucionaria com Aristides 
Lobo .(Apoiados), é um dos homens mais acatados: sereno 
d cante da injuria, como calmo deante do perigo ! Para nós, mi
I·i tares, S. Ex. o ex-Ministro do Exterior incarnou sempre a 
chefia do Partido Republicano; S. Ex. agitou a bandeira re
Yolucionaria, e1n torno da qual nos agremiámos (Apoiados). 
O Sr. ex-Ministro do Exterior tem para o Exercito apenas isto: 
S. Ex. foi um amigo dedicado que tivemos, um defensor das 
classes militares na imprens-a; S. Ex. sustentou sempre o prin
c~pio de que o Exercito era e havia de ser a alma da Patria 
(Bravos; a.poiados :, ,· de que elle não representava o janisaro 
qnP obedece e não reflecte, mas o cidadão armado que defende 
e garante as liberdades publicas. (Apoiados; muito bem.) 

O ex-Ministro da Marinha, Sr. Eduardo Wandenkollr, ·é 
o representante da esquadra no Governo, e nos dias da Revo
lução o representante da Esquadra revolucionaria (Apoiados); 
o braço fortP, que, apoiado em seus camaradas, nos guardou do 
hornbardeio. que nos livrou do mar revoltado e das coleras 
dr; oceano (Apoiados e bravos), e que nos· fez ver o marinheiro, 
sempre mejgo, generoso e carinhoso, conduzir indifferente a 
um velho rei e algumas louras criancinhas para fóra da Patria. 
(A_pplausos e apoiados.) Eu tive a honra de convidar a V. Ex. 
para a Revolução, e rendo, hoje, esse culto a sua cla-sse, agra
decendo-lhe da tribuna os seus serviços. (Apoiados e 1nuito 
bem.) 

O ex_.Ministro da Guerra, Sr. Floriano Peixoto, quasi 
qu0 me poderia considerar suspeito. S. Ex. sabe a admiração 
prcfunda que sempre consagrei a seu nome. S. Ex. não é só 
um general. é tambem um heroe. (Apoiados e muito bem.) 
S. Ex. foi o anjo da prudencia junto ao Visconde de Ouro 



- 12.6 --

Preto. S. Ex. eviLou que se derramasse o sangue bra,.,zileiro. 
(A1)oi.ados.) S. Ex. cahiu, mas ~leJlt.ro de, cada coraçao .t,e~ 
erguido un1 n1onu1nento de grabdao, e pode rnesrno mon e r, 
porqut~ sobre seu tumulo se ha de. escrever: "Nos campos ~o 
Parao·uay eram inimigos; alli, vamos combater coru brazl
lcjro~ - são nossos irmãos. (Apoiados e applausos.) _ 

Nada posso dizer sobre o ex-Ministro. da Ins~rucçao, que 
exprima a vel!eração que consagro. á sua memona. Morrc1:\· 
Mas S. Ex. for o educador da mocidade, o santo. da nossa fe, 
o prégador, o Saulo, o verdadeiro ~ant? qu.e ag_rtou tod?s os 
espíritos, que moveu todas as consciencias (Apo1.ados. ge1 aes), 
que, pelo sou trabalho_ perseverante, de tod?s os dia~ e ~e 
todas as horas, conseguiu plantar a fe republlca:na no c~~açao 
de todos os seus discípulos, de todqs que o. ouvli'am; e Ja c~
Inecan1 a reverenciar a sua n1einor1a (Apotaclos geraes, mutto 
be?n) . Foi o organizador da Revolução. · 

UM SR. REPRESENTANTE - E o fundador da Republica· 
O SR. ZAMA -Não Lem nada para o Sr. Ministro das Fi

r..anças ? 
O SR. SERZEDELLo - Peço desculpas ao nobre represen

tante da Bahia por já não ter fallado no nome do meu illustrc 
amigo Dr. Ruy Barbosa. 

Eu não podia esquecel-o. porque S. Ex. foi a alma ·mate1· 
deste Governo (Apoiados), por que S. Ex. é o cerebro mais 
poderoso da nossa g·eração; S. Ex. foi o organizador de refor
mas importantes do Governo Provisorio; finalmente, com sua 
palavra de fogo. era um demolidor; eom sua pena adamantina, 
no J}iado de Noticias, S. Ex. eserevia todos os dias o evan
gelho das escolas e dos quarteis. (Nurn,erosos apoiados.) 

O Sa. RETU!\lBA - O esquecin1ento veiu a proposito. 
ü . SR. SERZEDELLO - Já vê o Congresso que não é tão 

facil fazer :?.preciações desfavoraveis ao Governo de '15 de no~ 
vembro, demissio.nario, porque esbarra-se logo cotn a jmagem 
da Republica; e é por isso que eu - revolucionaria e revo
lucionaria q~e foi ao ··ampo da lucta antes da Federaç~o e 
da. autonom~a qos estados, ant~s, n1es·mo·, da Republica com 
o Ideal da JUStiça e da moralidade - não posso deixar de 
agradec.er a esses homens que, ao lado do benemerito Mare
.chalr VI assqber~ados . pelos mesmoos· perigos, unidos pelas 
.mesmas asp Iraçoes, hgados com a argamassa das ,mesmas 
dores e dos _mesmos _infortuni~s.- (Apoiados; muito_ bem.) 

E, por Isso, repito, os ministros que sobem nao são se
melhantes aos . ministros que cahen1. (Apoiados.) 
. Estou,"' mesmo, plenamente certo de que o benemcrilo t; 
Im~ortal t;3r. Marechal .D~odoro, chefe do Governo Provi
sor~o, hav1a de ter assistido com pesar á retirada de seu.., .. 
'amig·os, de seus collaboradores d_e todas as horas, de todos oH 
momentos, e que co!ll elle consohdarQm a Republica, mantendn 
a ordem e a Integridade da nossa Patria. · 

O SR. ZAM.A- Não é isto o que se deprehende da carta 
do Marechal. . 

, O _SR. SER~EDELLO- ;peço licença ao illustre rep~'esen
tante vela, Bah1a para nao re'3ponder ao seu aparte. . . 
S. Ex. pode estar certo de que faz uma injustiç.a ao's ~~a: 
flmenf os generosos do Marechal Deodoro (Muito, r. · d 
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?nuito beÚL), si acaso pensa que elle e:~queceu esses compa
nheiros, que -saben1 bem quanto nprec.:,o c estima elle lhe.;; 
consagra. 

Nfw esperava, Sr. ~re~idenLe, ter_ de começal' pelas va
lavras que acabo de profern. Pretendia, antes, a exen1plo d() 
n1uitos collegas, perguntar si era necessario justificar a mi'11ha 
po~içã·o nesta tribuna,__, si era necessario dizer que estou aqui 
on nome da Republica e pela Hepublica, en1 nome da JTe~ 
Lleração e da autonomia dos estados; que estou aqui par.l 
consagrar a plena liberdade espiritual; finalmente, que estou 
:;,qui para consignar em nossa . Constituição os n1eios qtw 
poss2.m crear uma ante-1nural aos abusos, ele modo que se 
firme ern nossa Patria o regímen da justiça e da moralidade. 

P.or outro lado, eu preciso corresponder á confiança do 
Estado do Pará, que deu-rne a honra de eleger-me, dizendo 
com franqueza o que penso a respeito da lei que vai presidie 
vs destinos da Republica, lei que, apesar das diverg·encias, 
eE:pero, sahirá deste Congresso perfeita, harmonica, capaz clu 
resistir ás revoluções e a'O ten1po, co1no esses n1onolitho;-:; 
sempre os mesmos, ·Se·mpl~e admirados ! (Apoiados; m.uito 
bem.) 

UM.A. voz~ Não con1 a rolha. (Riso.) 

O ·sn. SERZEDELLO- Sr. Presidente, con1eçarei as minha:;; 
observações pelo art. 1°, onde passou o substitutivo da Com
missão. Nelle est.á consignado o regímen representativo e a 
fórma republicana federativa; nelle se diz que a união do.s 
estados será indissoluvel e perpetua, exprimindo, assim, as 
aspirações c o desejo ardente de nossa geração, de que se 
conserve a nossa Patria una no territorio, una como naciona
Udade,- aspiração, que recebemos dos nossos maiores e que 
transn1ittiremos com o n1es1no amor e o n1esmo zelo aos 
nossos vindouros . 

.São estas palavras um protesto a es·ses exaggeros de se
paração que de tempos a tempos surgen1 como bandeira de 
exploração. (jJ;Juito ber;n; muito bem.) 

Mas, Sr. Presidente, ficou esquecido neste artigo o faeto 
grandioso da proclamação da Republica. 

VozEs- Foi uma inJustiça. 

O SR. SERZEDELLO- Senhore-s, a consignação dessa dai a 
gloriosa em nosso Codigo organico é necessaria: o seu es·
quecimento é uma injustiça e um erro. 

Antes de qualquer consideração, é urna prova ele gratidão 
aos brazileiros que tiveram a coragem. cívica de rom·per corn 
o ·despotismo, que quebraram as cadeias d~ corrupçãü, qut> 
levantaram um punhado de soldados e n1ar1nheiros e vjerarrr 
evangelizados pela vropaganda, sacrificando o lar e a familia. 
proclamar a Republica como uma reivindicação elos brios ele 
povn brazileiro. (Apo·iados.) 

Mas deixemos de lado a gratidão, que nada vale pat·a n~ 
que sabem eumprir o seu dever: é necessario dar a essH 
Revolução, odgem e ponto de padida do novo reg·imen, essa 
auctoridade na Historia e esse valor moral, que ninguen1 possa 
éJCredital-a un1 motim de quarteL ·mas sirn a consequenoia 
fatal da mareha evolutiva de nossa soeiednde. corollario do 
nossos antecedentes historicos. (A.)wiados.) · 

l-Ia dias tratou-se do. uma rnoção de agradecin1e.ntn a" 
Exercito e á Armada. por esse glorioso aconteeiinento; c uUo 
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comprehendo n1eio 1nais digno de honrar es~as ela_sses, eo~
porificação da dignidade nacional, cuja glona esla ern. na o 
~er o escravo que obodocc, mas a força que g~runte a l~I~er
r! ade. elo qu c consagrar essa data en1 nossa .ca,rta con::;tüu~ 
cional. mostrando que esse dia o povo brazlle1ro, en1 aln1cl 
(~ (\oração, en1 corpo e en1 espirita, esteve ,co~11nosco, n1oS
trando, as~im, que o Exercit.o e a Arn1ada so foram grandes 
porqtre souberam ser o instrurnento da ~lrna e da vontade 
IHJ.cionaes 1 (A11oiados geJ>aes; 1nuUo bent. 1 • • • 

Por outro lado essa data de 89 ten1 coiDCidenNcla tal, que 
só por si explica o' facto: ella nos lig·a á Revoluçao franceza, 
DOS n1ostra como as grandes lições e os .grande·s ex~roplos 
nos vên1 dos ,mortos que governam. os "V,lV.O?; 12-o~ liga . ~o 
occidente da Europa, de onde nos ve1u a ClVIhzaçao, nos li~::) a 
PO povo francez, a quen1 devemos, em grande parte, os be-
I1efieios da nossa propria civilização. · 

Eis porque proponho que ao art. 1 o accrescente-se -
proclarnada a 15 de noven1bro de 1889.. . 

E a proposito da Revolução, preciSO refern·-n1e ao ve-
nerando Sr. Senador Saraiva . 

.S. Ex. não tomará as minhas palavra·s con1o falta de 
consideração e de respeito. . . 

S. Ex. é um ho-mem que teve a rara fellc1dade de 
cccup.ar todas as altas posições do Irr1perio, de ser, até,. um~ 
cspeeic de oraculo, a que se consultava, e de poder v1r ate 
os arraiaes republicanos, onde í'oi recebido se.m suspeição, 
porque S. Ex., antes de tudo, é um caracter, S. Ex., antes 
de tudo, é uma honestidade ! 

Mas S. Ex. disse que a Monarchia nos podia dar toda-; 
as refor1nas, nos podia dar a Federação, e que, depois, l)Odi!l 
vir a Republica. podia rolar a. pedra da montanha, porque 
e-ncontrava o leito preparado, de ,modo a evitarmos os in
convenientes da Dictadura. 

Discordo c'Ompletamente de S. Ex., porque a Monarchia 
foi sempre habil em sophis·mar todas as grandes reformas. 
(Apoiados; rnuito bern.) 

E si isso é verdade, ning·uem é mais culpado que o proprio 
Senador Saraiva; a esse respeito preciso fazer um pouco de 
historia velha . · . 

Quando cahiu o Partido Conservador; quando ruiu por 
terra o Ministerio .João Alfredo, chamado para consagrar .a 
H.cvoluç.ão abolicionista, feita pelos abolicionfstas e pelo Exer
cito, foi logo chamado o Sr. Senador Saraiva. 

. 1S. Ex. nos contou no .Senado· brazileiro que havia de,s-
cr·Jpto ao _velho In1pera·çtor a; situaç~o do paiz; que nada havia 
oecult.ado, que lhe havia feito sentir a necessidade de amplas 
r. la"!:'gas reformas; e accrescentou: «Sua maO'est.ade tudo 
acceitou. » o 
. _ ~o. emtanto, S. Ex .. não nos explicou a razão por que 
r~ao fl:!I encarregado do Poder, e por que foi chamado I) 

Sr. VIsconde de Ouro _Preto, inqueiitionavelmente, pelo seú 
temp~ramento e energra, o homem mais proprio nara a 
reacçao. . · · -

E. a vesdade é que S. Ex. trouxe enrólada a bandeira 
dà Fe~eraçao, e, ~melhor, querendo .servir. a:s instituiçÕec; 
S. Ex .. trouxe de.sfraldadas 3:s ban~erras do anniqui lamento 
do PartJdo I:lepubhcano e da d1ssoluçao do Exercito (Apoiados 
(fe1~aes; ntntto bern.) · 

Os tcontecimen~o;s precip~taram-se; ·e essa desconfiança 
que os on1ens pohtleos manifestavam contra o Exercito e 
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as escolas que pedian1 justiça e 1noralidade, fez ruir por terra 
esse velho un·on~) quasi seeular, cheio de 1nais respeito e ve
Ieração dos que o derrubaram do que de dedicaçã·o e de amor 
dos que á sombra delle tinhan1 vi vi do. (Apoiados; muito ben~.) 

D~isse S. Ex. que a Monarchia nos poclia dar todas as 
reformas; e eu discordo de S. Ex., já porque isso se oppõe 
ü indole do systema, ,já porque, si homens bem intencionados, 
como S. Ex., cooperavam para isso, outros, ou quasi todos, 
pelo instincto de conservação, luctavam e illudiam. 

En1 que pese ao illustre representante de S. Paulo, o 
Sr. Martinho Prado, a Republica devia vir como veiu, e o 
maior serviço do Exercito foi contribuir para fazei-a sem 
derraman1e·nto de sangue, sem perturbação da orden1, sem 
violac)'tn clP d i:r·pitn~. sem sangue brazileiro derran1ado. (j}fuito 
berr"; muito bem.) 

A l\1onarchia ruiu por terra, ru1u, silenc1os2, e podre; e 
si os homens pol iticos foram os responsaveis pelos seus erros, 
Itão sei o que mais admirar, si a paciencia d-o velho e ve
nerando Rei, cujas provas de honestidade e pobreza respeito, 
deixando-se sempre illudir, si a covardia desses que o cer
cavan1 e que o abandonaram na hora da expiação de seus 
proprios erros. (Bravos; apoiados.) 

Não ! A Republica devia vir como veiu: calma, silenciosa, 
cl.e modo que as tropas percorreram as ruas em triumpho e 
as crianeinhas continuavam a brincar nos collos de suas mães. 
(Apoiados; 1nuito bem.) 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA- Apoiadissimo ! Abandonaram-o. 
O SR. SERZEDELLO- Sr. J?residente, o segundo ponto com 

o qual pretendo occupar-me é o que diz respeito á discrirni
r:ação de rendas. Começarei pedindo desculpa á illustrada 
bancada rio-grandense por ter de referir-n1e, espr-cialmentB, 
a SS. E-Ex., que têm, co.rn calor, com rara energia. e grand:J 
Jmbilidade ~ é preciso C'Onfes.sal-o - defendido as emendas 
que apresentaram. 

Desde o sr·. Dr. Julio de Castilho. SS. EEx. todos sus
tentaram e affirmara.m que a Federação era a discriminação 
de rendas, que a Federaçã.o era a discriminação de impostos ! 
Sem duvida, Sr. Presidente, que a discriminação de rendas 
·iem grande importancia para a c-pnservação da ·vida autonoma 
dos estados, mas jámai·s se encontrará ern publicista algum · 
tal affirmação, e o proprio Sr. Dr.·· Assis Brasil, em sua 
obra Republ·ica Federativa, não nos ensinou semelhante cousa. 

Acho amesquinhado o principio federativo, arho que é 
tornai-o rachitico. fazendo-o depender de uma questão dt~ 
1nais dinheiro ou de menos dinheiro. (Apoiados; m.uito bem .. ) 

O Sn. CAM.PGS SALLES- !'Poiado. 
O SR. 'SERZEDELLO --A meu ver~ o principio federativo é 

nnlito mais amplo; elle gira, especialn1ente, em torno da in
depend.encia, ela autonornia dos poderes locaed; elle depende 
mais dessa ques[.ão de n1agistratura do que des·sa questão de 
r·endas (Apo'iados e não apoiados). que não ataca a sua 
essencia. O .meu illustre amigo Senador Ramiro Barcellos 
rhegou a affirmar, aqui, nesse assurnpto. que não devíamos 
olhar para a Su.issa nem para os Estados Unidns, mas re
solvermos nós as nossas questões. attendendo, apenas. ao no.::;so 
,meio, como si em u1n facto desta ordem, todo de politica 
experiment.al,. fô~se passivei abandonar as lições fecundas dos 
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;_··randc•:-:1 ex.e1nplu::;~ c deixar de re~OJ'l'Cl' {t cxveric1wia eumu 
~neio de evitar üs grandes escolhos onde nutl~os nau fr~agar~m 
e poderian1 ter desapparec~do !_ S. Ex., ~11edrco, _rneqwo ~~s-:
tincto habituado, ern sua sc1encra, a expenmentaçocs ~n antma 
vi li ~~ a obter bons resulta dos, poderia nos arras lar aos 
1nesn1os process-os perigosos para as socicd~d~s, c ~empr:~~ 
inefi'icazes. Talvez, partilhando as mesrnas ~doas, o 1llustr ~ 
Dr. _.\ssi·s Brasil, rnais eloquente do que log~co\ nos campos 
L·sangelizados por sua palavra, enco_ntrC?u,. ate.!. 8enllor~s, um 
<··aúcho que comprehendesse essa d1scr1n1~naça-o, quo e para 
~S. EEx. a Fecleração, e que é r> ara mrn1 a ~·u1na pa_ra o 
nosso credito. o anniquilan1ento da grande PaLrra. (Apotados 
c não apoiados. ) . . . . 

Sr. Presidente, a corneçar d-o drscurso pro~1uncrad9 ~elo 
Hlustrado ex-Ministro da Fazenda, tem-se trazrdo aqui, fr~
ouenLemente. a con1paraçã.o da Uniã~, na sua vida d~ relaçao 
con1 os es·tados, a um organismo vrvo, a un1 organrsn1ü su
perior ás partes que o compõem. 

:\Cio ~c i. Seu h urcs, sj os que pr·.oent·arn essa approxirnação 
r.:o don1inio da biologia acceitam em todas as consequencias 
a doutrina bio-social. Realmente, grandes dependencias exis
ten1 entre os factos da vida social e o da vida individual; 
grandes pontos de contacto entre o organisn1o social e o or
ganisn1o individual. 

Nesse grande ªggregado que se chau1a a sociedade, nesse 
urganismo vivo, o individuo é un1a molecula operosa, agindo, 
t:,c,Luando e recebend-o sobre si, pela cooperaQão e pela so
lidariedade, todos os benefícios que lhe vêm do trabalho de 
todas as Jutras; lá, co1no 3Jqui, tudo se agita, tudo converge. 

A natureza moral e intellectual, cümo a natureza physica 
do homen1, está submettida a leis f;:ttaes de desenvolvimento, 
resultando, sempre, o progresso da substituição succes.siva das 
\'Ontades altruistas ás egoístas, da liberdade individual á au
ctoridade. A sociedade humana é sem çluvida un1 organismo; 
·ella é un1 conjuncto de forças e funcções; e, con1o os orga
nismos, as sociedades nascem, declinan1 e morrem. 

E', pois, natural a comparação da União· e estados a un1 
organisn1o e suas partes; apenas não tem havido verdade na~ 
illações. que se tên1 tirado dessa approximação. ' 

Nos prg~nisnws superiores, corpo nequelles mais simple.s. 
·E!n1 _relasao a estructura e á funcçao, nao ha, Senhores, cen
tr:ahzaçao; o qu~ se ob-serva é que, á proporção qu~ o orga
nrSJ?O se ~nmpllc~, cada u_ma de suas parLes adquire papel 
nmrs espe2Ial,, mars determrnad_o em relação ás outras; 0 que 
~e ~ota na·o e uma conce'!ltraçao, é, antes, uma intima soli
ú~I'}edade e uma verdaderra autonomia, uma verdadeira di
VIsao do trabalho, tornada proveitosa pela cooperação_ u 1n 
para todos, todos para cada um. · 

, Par~ que, pq!_s, este gr~nde organismo a que chamamos 
F ederaçao - Un1ao fede~atrva - se mantenha, basta que 08 
E:stados t~nham au'tonom.ra e que. est_a se exerça dentro d 
grande le1 da convergencm, da s'Ohdariedade a 

-. ·Não ha. ,~uperioridade dos· est~dos sobr~ a União, con10 
des~a ~o~re aquell es. Da harmo12ra, da solidariedade, entre 
<?S Int~resses do~ estados e. a Uni ao resultará a estabilidade 
Issn.·nao quer dizer· que todos os ~stados devam ter recurso· 
eg~a_e·s, _e . () . nosso mal está, aqui, em querer estabelec " 
nni'f~rmr[Ja~e· e~ tudo, quando, .a meu vêr, nesta desegu 1: 
da de es·ta, Justam·ente, a harmonia. (Apoiados.) a 

\ 
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A questão pratica está, pois, em saber coiY10 se poderà 
1nanter o equilíbrio, de modo que, podendo a União ter 
largos meios de attender ás multiplas eventualidades da vida 
da Nnção, possam os estados exercer as suas funcções com 
orden1 e moralidade, e não viver no regimen do def'icit e dl! 
calote. (Apoiados; rnuito beJn. ) H a exa~·gero nos .que tudo 
LJ.Uerenl para a União, como nos que, partidarios de Jeffersün, 
tudo queren1 para os es-tados. Os primeiros nos conduziriam 
ao regin1en passado: o Centro, o grande polvo, tudo absor
Yendo. Os segundos esquecen1-se de que os extremos do fe
ueralisino tocam ao separatisnlO; não vêen1 que viemüs dn 
t~n1a concentração absoluta e que é preciso scinclir toda uma 
série de ligações, é preciso destruir quasi tudo, e si a des
truição é facil. a ·Substituição, construindo, é difficil, porquu 
,:.., preciso cooretenar, e uma coordenação destas nao se fa:~. 
.-:_e un1 j ac·to. · · 

Para os radicalistas eu lembro que son1os um paiz uni-· 
tario ern 1nuitos pontos: está ahi a unidade da raça, a unidade 
de costume~, a unidade de orjgen1, a unidade de linguagem, 
con1o en1 nenhum outro. Entre n6s o que justifica a Fe
deração é a extensão do territorio, e, 1nais do que isso, € 
que, projectados sobre o meridiano, a geographia nos deu 
cFmas differentes: aqui a montanha, ali a planície, aqui o 
no caudaloso, lá a in1mensidade dos campos, aqui a palmeira, 
lá a floresta dos pinheiros. (j}Juito be1n.) 

Vejamos, porén1, Sr. Presidente, o que ha sobre discri..:. 
mirração de rendas. H a dois systemas: o do projecto consti
tucional, que dá á União, exclusivamente, os impostos do 
c.art. 6°, aos estados os do art. 9°, e, cumulativamente, ou 
não, á União e aos estados os do art. 12. · 

O systr.ma l'io-grandense dá á União os do .art. 6°, e todos 
os mais aos estados, e para prover os recursos da União em 
caso de calamidade publica ou de insufficiencia dos impostos 
do art. 6°, o direito ao Governo da União de taxar, perma
nentemente, a renda dos es·tados. 

·Sr. Presidente, que o systema rio-grandense é mais 
sünplcs que o do projecto do Governo, não ponho duvida em 
.o affirmar; que se approxima mais do ideal federalista. ou. 
antes, que é quasi radical, tambem o affirmo. SS. EEx., 
para serem J ogicos, deveriam provar: 1 o, que o systema do 
pro~;ecto não permHte a Federação; 2°, que a Federação só 
~ passivei com o sy.stema que SS. EEx. apresentam; 3°, que 
o systema de SS. EEx. resolve a questão do prPsente e de 
futuro. Dahi a preferencia. Mas, não:· SS. EEx. apena'3 
anresentaran1 dois argumentos: 1 o, o nosso systema é ma i'~ 
federalista, é mais simples, esf á mais de accôrdo com o ideal 
federativo; logo, deve ser preferido. 

Senhores, esf e argumento não procede: mais federa 1 is ta 
e mais s1mples do que o systema do-grandense é o que dá 
~os estados o direito de taxar e arrecadar tudo, dando uma 
quariR pariL· ú lTniã.o.· de ac~ôrdo com as suas despesas; e 
SS. EExs. apressaran1-se em declarar que este systema, 
prenhe de inconvenjentes, é in1praUcavel, -o que prova que 
nem sempre a solução mais de accôrdo com o ideal federa-
lista é a que convém. . 

A segunda razão apresentada pqr SS. EExs. é que os 
jmpos'tos cumulafivos do art. 12 têm· grande inconveniente. 

Apnarece uma industria nova, começa a desenvolver-se, 
c Es·tado põe nella as snas esneranças; lá ven1 a União, 
taxa-a:. mata-a c anniquila a industria. · 
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Senhores. ainda não procede este argun1ento, p_orque os 
j n1postos serão estabel~.,cidos pelo_ Congr.esso, e, ah1, os r e~ 
-;:resentantes .dr cada Estado farao SJUVll' ~ su~, palavra, e 
.djrão. quando se tratar ele qualquer ~ndustna,:. a~,e que ponto 
dla poaerá supportar impostos; e SI as razoes foren1 pon
derosas, ·o Governo da União, que vive da vida dos estados, 
ha de ter o born senso de attender. . 

Mas accresce que, devido aos esforços do 1llu.s~rado 
Dr. Lauro Sodré, representante do Pará, pertencen1 Ja aos 
f_,SLados os impostos de industrias e profissões, e cahe, des
apparece o argumento. (Apoiados; m:nit,o bem, ! ) 
· Por outro lado. contra o syS'Léma de SS. EExs., ha un1a 
~érie de argumenteis contrarios: 

1 o. esse svsten1a cercêa os recursos da União, que é a 
Patria · cün1n1ui11. que tern todas as grandes responsabilidade~ 
collectivas, desde a ·defesa nacional até a Inanutenção do 
nosso credito; · · 

2°, reduz a União quasi que exclusivo.n1enle aos impostos 
do irnportação, em uma época em que os con1promissos 
cres<Ceram · 

3°,' coÚoca· o credito da União na dependencia dos es·tados, 
o que difficultará todas as nossas operações externas; 

4°, em caso de recusa por parte dos estados, ou de 
alguns, apenas, teremos o conflicto; e esse con.flicto póde 
dar-sp~ :porque-. t~m muitos estados, é inach11is.siveli a taxa 
sobre a sua renda, já mesqujnha e insufficientissima para 
os seus recursos; 

5°, não resolve a questão de presente, antes a complica, 
porque deante do deficit .que temos, a União começará ta
:xando a renda· dos estados. 

Prefiro, pois, o systema do projecto de Constituição, 
apresentado pelo Governo Provisorio; mas, não . me illudo, 
elle não resolve a questão para a vida dos esta·dos nestes 
r'riineiros annos: os impostos concedidos aos estados quasi 
nada dão-· o de transmissão de propriedade é insignificante, 
porque h a meio de illudil-o, apesar. das vcrifieações que se 
poderão estabelecer nas partilhas, nos alugueis, etc. 

O iinposü) territorial não poderá tão cedo ser estabele
cid9 no Norte, e terá por base o capital; isto é, ó valor venal 
das terras, · ~ ha de dar, por conseguinte, .muito n1enos do 
que se suppoe. 

-Fica, apenas, o de industrias· & profissões, que dará 
algun1a cousa. 

· Fóra dahi . não ve.io que novos in1postos se poderão es
. tabelec~r em_ Perhan1.buco, Bahi.a, Paraná, etc.; porque novas 
Jndustrias nao se. cr1am da noite para o dia. 

E. no entanto~ Pernambuco concorre para a União com 
ri1ais de 12 n1il contos. e ficará sem -1neios de vida, e ·o 
n1esn?o ac.ontecerá ao Est~do do Paraná,~ .cujo sólo uberrimo, 
e ~U.J,O clima adoravel, dao-1 h e proporçao para ser um dos 
pr1nc1p~es csta_dos do Sul, e que, apesar. disso, terá duzentos 
_contos ae receita para uma despesa de mais de 900 e isso 
q~ando o n1atte nfto supporta mais impostos, a industria dn 
::nnho ape~as começa, e a pastortl precisa de protecção. -

.. O SH. ZxtvrA- Si V. Ex. quer saber do Estado da Bahia 
pergunte ao Sr. Barão de Vil la Viç\lsa. ' 

O Sn. SERZEDEL!-o-· O que o bom senso nos aconselha é 
procurar uma soluçao, com a qual, sem desfalcar as renda·s 
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da União pern:.anm1Len1ente, sem, n1uito principahnente, cer .. 
cear-lhe o can1po de suas attribuições, possamos dar os meios 
de r:nnntPn~nl os (:stados oquilitbraàos os seus orça1nentos, 
de n1odo que, desassombrados, possan1 entrar na lucta pela 
vida e corrigir-se dos erros e abusos que herdaran1 da 
JVt·onarchia. (Apoiados.) 

Pal·a anx1lia-r· a organização financeira dos estados, T'e
sol,,:i, poi:3. ;-c~stabelecer a en1enda do Sr. Saraiva sobre a di
viila dos m11 aclos c, como n1edida transitaria, o irnposto addi
cjo:aal de 15 c;;c- sobre a importação. 

Eu sei~ S(~nhures, que alguns estados não têm divida, mas 
(~ este un1 dos rneios de estabelecer a egualdade. 

O Sn. LAURO Mur-1LEH - Praticando uma injustiça. 

O SFL 3E1{.t.LDELLo - Ent.r.etanto todos os estados no novo 
régimen desembaraçados e sen1 os eompromissos adquiridos 
no regimen }Jassado pela incuria elos governos geraes e locaes. 
(Apoiarias.) 

Senhores. é preciso que eu l'epita aqui quo não estou 
ad\·og:ando in.teresses. do Estado do Pará, nã.o são considera
ções de interesse local que me levam a acceitar estas emendas. 

O Estado do Pará, ou fique consignado o sysbjma do pro
jecto, ou fique o rio-grandense, ou passem medidas de cara
cter t.ransitorio ou não: o Estado do Pará tem amnlas condi
çõr,s de vida, o largos annos que dá sen1pre mâis do que 
recebe. 

E' exacto que ten1 u.rna divida, mas já em 1883 para 
1884 dava um saldo que, por si, bastava para pagar os deficits 
d::; Ser·gipe~ do Piauhy, da Parahyba, do Maranhão, do Rio 
Grande do N ortA, 1lo Paraná e de Matto Grosso. · (Apoiados 
calorosos dos rep't·esentante~ paraenses; apar·tes.) 

De n:wdo que S. Ex., o ex-Ministro da Fazenda, tinha 
razão quando, en1 89, apresentara com saldos, apenas, o Pará 
r. S. Paulo, o nos dizia que viviam os outros pela cooperação. 
(Apoiado:;; apartes e não apoiados.) Pernambuco dava em 
83 a 84 um g-rande saldo; e si da h i para cá decresceu a ponto 
de em 89 apresentar um deficit, foi isso devido ao Governo 
ge1~al, que tudo lhe tirava, sem cuidar dos meios de desen
volver novas industrias. (Apoiados.) Com estas duas medi
das, segundo un1 calculo que vi nas mãos de meu collega o 
illuske repre~·ent.ante pelo Pará, major Baena, os estados 
terão condições de vida. Fóra dahi, teremos a anarchia, tere
n10S a desordem, teremos a Constituição violada: porque Per
!la.mhuco, onde a energia de seus filhos só é comparavel á re
.sistencia desse bello arrecife habituado a vencer as col8l~as 
do oceano. - Pernambuco ha de ter o patriotismo de arrom-

. bar essa Constituição, que tudo lhe tira e nada lhe dá. 
O mesmo faná a Bahia, que não des.mintira suas tradições 
gloriosas. Alagôas, Ceará: e nós teremos todo o No r te vio
lando essa Constituição. (Apoiados e apartes.) 

Reflictarn, pois, os dignos representantes de S. Paulo, 
Mina~ e Rio Grande do Sul: e não se esqueçam de que o 
sacrificio que fazem é um acto de justiça para com os seus 
irmãos elo Norte; e, por isso, appello para o patriotismo de 
SS. EExs. 

Sei, Sr. Presidente, que este ünposto de importação, como 
todo o ilnposto, 6 son1pre ,·exatorio; 1nas a verdade é que de 
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todos os impostos, como bem diz o Duque de Broglie; é o 
rnais equitativo; e si cahe dir~ctai?ente sob1:e o povo, e es~e 
110tavel publicista quen1 nos d1z a1nda - na_o h~ nada 1na1s 
v5o do que indagar sobre que ~lasse de c1dadaos calle tal 
ou qual 1n1posLo, porque, em ultl~na analyse_, elle calle se:n
pre sobre o povo, que é o c?nsun11dor .. (Apou~do_s e aparte~· ) 

De passagen1, Sr. Pres1dente, prec1so refer1r-m_e a dot?-~ 
ponLos, que repulo de alta impor~ancia e <:rue, na n11nha OPl-\ 
nlão foram con1 grande sabedona resolv1dos por este Con
gres~o. Refüo-rne ao voto, ao direito do voto ás mulheres, 
e á abolição da pena de morte. 

Não nego, Sr. Presidente, o direito de voto ás mulheres 
por urna questão de falta de capacidade intelle_ct21al, ou 
porque supponlla que não possam ter ellas _a .apt1dao para 
exercol-o. Não , me preoccupa essa questão de d1re1to, con1o e~sa 
cu .. ra de eslarem ellas sujeitas ás mesmas leis criminaes que 
nós. Para n11m a questão é de -conservação da fai:nina, e, por 
conseguinte, da sociedade; para 1nim, a questão é de estabi
lidade social. Já se disse aqui que a sociedade é um orga
ni::mo supet'ior, caracterizado por este facto, que tanto mais 
perieito é elie quanto rnais especialisadas são suas funcções. 

?\os organismos superiores, quer da vida animal, quer da 
vida veg·etal, os aggregados de cellulas, constituindo orgãos 
são des~Inados a certas funcções especiaes e sem desorganizar 

_ tudo, sem produzir g-raves lesões e profundas perturbações, 
não podem ser desviados de sua missão. Ora. no organismo 
.social, ao passo que o hon1em consagra-se e, de dia para dia, 
pelo e:xer~ICi.o e herança, aperfeb~oa-se, a actividade externa, 
dO 1)asso que elle, pe1o trabaJ.ho, é obrigado a prover a família 
de todos os meios n1ateriaes para que, na tranquillidade, ella 
pClssa cumprir sua missão, a mulher - pela delicadeza dos 
aHectos,peia subl:midade dos sentimentos, pela super i o r idade 
do a1nor, é destinada a ser o anjo tutelar da família, a educa
dora do coração, a inspiràdora do aperfeiçoamento humano e 
o io.po:o 1noral mais solido do . proprio homem. (Apoiados; 
~uitu be·m.) .J ogal-a no n1eio das paixões polL.icas atiral-a 
n::; luctas da industria é tirar-lhe .essa santidade que é a sua 
forca, essa delieadeza que é a sua graça, esse recato que é o 
seu segredo; é destruir, é desorganizar a família. (Apoiados; 
muito be1n. ) · 

. O segundo ponto é rel!ltivo á pena de morte sustentada 
~~t;t 1 c~m gTande 1.alent_o, discutida com rara e :3Uperior pro
flc1enc1a pelo meu am1go Dr. Barbosa Lima. Mas permitia 
S. Ex. que t:u faça ligeiros reparos. · . ·' · 

~- Ex., que. é positivista, soccorreu-se, nesta questão. da 
dc.utrina evoluc10~1~ta - do transformismo - mais preci-
sarnente, do Darvnn1smo. · 

O SR. BARBOSA ··LrMA - Perdoe;...me : não me apoiei nessas 
bases. 

O SR .. SERZEDELLo - Sr .. Presidente, pareceu-me que 
S. Ex .. hav1a suste_ntado a pena de morte como un1a conse
quflncla das doutr_u~as de Lombroso, Garofalo e outros, que 
faz~m a sua expos1çao e o mo uma consequencia ou un1 a a pl" _ 
caçao .dessas doutrinas. P 1 

Senhores, diversos philosophos .e h01nens de sciencia se 
têm occupado da Anthropologm criminal, não só na Ilalia, 
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con1o na A11emanha e na França. Diversas escolas se têm 
creado, affirmando umas a existencia do typo criminoso, 
outras negando-o . 

H a um grupo numeroso, a que· pertencen1 Lombroso~ 
Garofalo, Marro, de Corre, Le Bon e oUtros, que explicam o 
typo criminoso pelo atavismo exclusivarnente, ou pelo ata
vi~mo 8 pela n1olestia, ou pela coexistencia destes dous 
fa~l ores. 

Todos estes auctores vêm no typo crin1inoso um abaixa
Ir Pnto do typo humano ao bestial. Garofalo define-o, depois 
de estudar os caracteres morphicos e physiologicos um 
mcnstro na ordem physica com caracteres da animalidade 
inferior. 

Sergi, parUdario desta doutrina. diz que ella assenta 
sobre a concepção darv\rinista que é, hoje, verdade que não se 
discute. Esta me pareceu a escola de meu illustre amigo. 

O SR. BARBOSA LIMA - Não me apoiei nestRs bases. 

O SR. SERZEDELLO - Si não se apoiou nestas bases, terá 
de acceitar P.. escola patholog·ica -- a escola de __ Morei, que 
apresenta o typo criminoso como un1 degenerado que de
grada a especie. Mas S. Ex. não pôde acceital-a, porque Morel 
admitte o degenerado como u1n desvio de un1 l.ypo prin1itivo 
de perfeição, - o que é uma concepção theologica A, hoje, 
em desaccordo com a Sciencia ! · 

Os SRS. BARBOSA LIMA E ZAMA dão apartes. 

O Sn. SEHZEDELLO - Mas V. Ex. me perdoará 
trazer aqui as differentes escolas que tratain do assumpto, 
porque V. Ex. o fez tambem~ considerando a escola scienti
fica e a escola theolog·ica - un1a, que affirmava a existencia 
do typo crin1inoso, outra, que a negava, e nessa occasião o 
nosso eollega Dr. Lauro Müller deu um .aparte, dizendo que 
ccomhatia a pena. de morte fundado em escola que. não era 
theologica. 

Ha, finalmente. un1a· t~rceira escola que nega a existencia 
do typo crin1inoso. E' assim qup, Lacassagne nos diz que as 
sociedades têm os crin1inosos que 1nereeen1, que Tarde nega 

. todos ess·.~S caracteres mo1·phicos e physiolog·ko~ e ar.ceHa o 
crin1ínoso r.omo um produet-o do meio. 

O SR. ZAMA - Essa é a· verdadeira. 

O SR. SER.ZEDELLo - lVIas a verdade é que estes estudos 
de eraneologja e craneometria são ainda completamente rndi
mentares. (A..poiados) . O meu illustre amigo sabe que esta 
questão de capacidade craneana, como a do volume .e peso do 
cerebro~ dependem da ·raça, do sexo, da edade, da estatura, do 
pese do corpo, da educação, finalmente, de mui tos factores. de 
diff'icil apreciação, porque as proprias medidas do volume do 
craneo, directas e indirectas, são preliminares, de modo que 
essas estatis~icas são ainda imperfeitas e não auctorisan1 a 
inducção posiliva. (Apoiados: 1nuito be1n) . NPsLas ·eondições. 
a que :nca reduzido o apoio claqnelles qu~ sustentarn a neces-

. <:!~dade da pPna dr' rnoriP comn rnrin~ .iustar.nrnf e. de el.inünar 
.zla sncicdacle esses degenerados'? 

O SR. ZAMA -- O maior defeito da pena é ser inutil~ 
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o SR .. BARBOSA LrMA O facto é este: fatalmente, exis-
t<::n1 assassinos; portanto, convén1 que e~ te~ degenera?os da 
r·aça hurnana, da sociedade, sejam supprimidos. (Apota.dos) . 

o SR. SERZEDELiLO ·- Fatalmente, existen1 hoje morphe
ticos, thysicos, que são degenerados da raça humana, logo, 
devem ser tambem supprimidos ! 

U:rviA voz - l\f.as estes não fazem mal á sociedade, á es
pecie. 

VozEs - Oh ! oh ! 
o Sn. SERZEDELLO - Outro 1~onto de que ~;eciso tratar 

9.aui é o que se refere ao arbltra~ent_9, su~Le1:tado, con1 
grande calor, co~ ?rande bri_lho e an1m~çao, pelo lllus~r~ re
presentante ])elo R10 de Janeuo, o Dr. Nllo Peçanha. SI. J.~esta 
ques~ ão de arbitramento S. ~x .. entende, con1o o ex-Ministro 
de Estrangeiros. o Sr. Qu1nt1no Bocayuva, que todas as 
questões deven1 ·ser, absolutamente, sujeitas ao ~rbitram~nto, 
deelaro do alto desta tribuna, com todas as energias de m1nha 
alroa, que voto con0'a., E voto c_9ntra po~que eJ:!.tend? qu~ em 
questões de aggressao a honra nao se legisla para o 1ndiv1duo, 
e muito menos se póde e deve fazer para a honra de uma 
nação. 

O SR. NILO PEÇANHA - V. Ex. está atrazado da Sciencia 
um seculo. · 

O· SR. SERZEDELLO - Sr. Presidente, não sei a que sci
encia se refere o nobre representante~ mas á verdade é que 
não pretendo acompanhar S. Ex. nos seus devaneios poeticos 
á•:;, regiões do espiritismo e da poesia. S. Ex. nos descreveu 
com côres poeticas a paz universal, as grandes delicias desse 
t.ribunal inspirado na justiça e no amor, resolvendo todas as 
qüesfões; mas não acompanhei S. Ex. apesar de ter tido, no 
ten1po de estudante, essas mesmas phantasias, quando me 
manda vem discorrer sobre as vantag·ens da guerra. Essas 
doutrinas são encantadoras, são, realmente, capazes de elevar 
a. alma e a humanidade, mas por ora constituem uma utopia 
scientifica; no campo da politica experimental, da pratica 
estão long·e de ser adoptadas na Europa, e si na Americ~ 
_fgr~~xt .con.signadas no Congresso de Washington, ···nverãm"'~"'o""'. · 
protesto do ·chil_e. O que o ·bom ·~~ns«;> _!los··a·con:selha é que não 
a consa~r~mos .1á em nossa Con~tltulyao, sob a fórma em que 
·está. red1~Ida a emenda, porqu~ 1sso pó de levar algum governo 
pusillam1ne ·e covard~ a SUJeitar-nos a humilha.ções. 

. Isso é um.a questao ~ara tratados_. Quando uma das partes 
vwla, todas as ·o?tras fwam desobrigadas. E' por isso que 
apr~sento a seguinte emenda, que concilia as opiniões: Au
ct.:,.orisar o Governt? a declarar. a guerra si não tiver Iogar ou 
nao puder produzir .seus effeltos, o recurso· do arbitramento 
o fazer a paz. ' 

O SR. ZAMA - Está bom; isso concilia; gos.to desse espí-
rito conciliador. 

' o. s~. SERZ~D.ELLO - Peço ainda, s~. Presidente, que seja 
supl?r1m1do o ai t1go q~e. estabeleceu ... a Incompatibilidade para 
os fr~des. par~ os rehg1osos que tem . voto de. obedien(l·a 
(Apo1aclos.: nvutto bern.) J~ peço, porque clle é inutil na n~~s~ 
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Constituição (Apoi,ados), revela~ a1}enas, un1a resiricção ao 
prineipio da liberd_ade espiriLual, sem yantagem alguma, 
porque, pelo propr1o voto que fazen1, pPlo caracter dessas 
iestitujções; elles renunciam o direito de votat· e de ser vota
dos. (Apoiados; n~'U'ito ben1-.) 

Senhores, não comprehendo nada mais elevado do que a 
consagração da liberdade de consciencia, da liberdade espi
ritual, do que a liberdade, no seio da nossa Patr·ia, de poder 
ter o cidadão, sem onus para si, sem prejuízo para os seus di
reitos, e sen1 excepção para os seus deveres, a crença que 
quizer. (Apoiados. ) · 

Considero esse principio superior á propria fórma repu
blicana: porque, si não fosse essa condição substancial da 
d0n1ocracia, eu repelliria a Republica, - prefereria a fórma 
tyranniea onde me fosse garantida essa liberd::tde, que é a 
geradora do todas .as outras, e que é a base de toda a socie
dade. Nã.o ! Que e ada um adore seu Deus, que cada urri 
acceite a religião que entender divina em sua origem, mais 
1noralizadora em seus principias, m.ais augusta e veneranda 
em seus sacl'ificios, con1o entender, sem prejuízo de direitos, 
sem isenção de deveres ! (Apoiados; muito be1n.) 

Eis-me, Sr. Presidente, chegado á questão bancaria, em 
r·c:lação á qual tenho con1promisso solenne co.m este Con
gr~:;sso, sentindo que o tempo nã.o permi tta occupar-me da 
questão Judiciaria. 

Senhores, eu não tenho duvida em affir1nar. que, a res
peito da importante questão de que ora me occupo, o que se 
passou na 1'L diseussão, e se achava no projecto governamen
tal~ é o fruct.o da sabedoria, do estudo, e da profunda medi
tação. (Apo'iados e apartes.) Realn1ente, com grande criterio 
e segura certeza, não se consignou a adopção deste ou da
quelle systema, deixando-se, smnpre, ao Governo a adopção 
do syste1na que as circumstancias aconfielharen1. Sr. .Presi
dente, sabem todos os n1embros. deste Congresso que varias 
systemas se apresentam sobre bancos de e1nissão. O direito 
d:3 emittir bilhetes á vista e ao portador póde ser dado a 
qualquer casa bancaria ou a um eerto numero de bancos pri
vados que apresentem as condições exigidas por lei. E' o sys
t,ema da concurrenci.a - ha pluralidade de b.anco':l de emissão 
e, por conseguinte, liberdade, que póde ser limitada ou abso
luta. H a o systema de um banco nacional - é o· systema da 
unidade, e ora o banco é uma instituição privada sob a im
media ta fiscalização e ·protecção do Estado, ora é erigido 
em administração publica, é um verdadeiro banco de estado. 
E' o systema do monopolio. H a, finalmente, o systema com
posto - de um banco nacional e de um certo numero· de 
bancos privados investidos do direitQ de emissão. 

rrodos estes systemas, Senhores, se acharn espalhados 
entre os povos cultos. O systema da pluralidade figurou mai~~ 
de meio seculo na Bscossia, encontra-se nos Estados Unidos 
e na Suissa, onde a experiencia da liberdade foi sempre 
nH'diata :fiscal iz-a~,;ão e prot.ecc,:.ão . do Estado, ora é erigido 
desclo quo ahi o encaixe metallico rxcede sempre o imporle 
das emissões. Na Eseossia, a n~clc~ extende-se por todo o ter
ritorio e~ ap~Sa~' C~C~ perto de 700 _SUCCUrS~8S, 3S n9las ;;)3.0, 
apenas, ~onycrsivels nos bancos n1:.ws. Ate 1845 nao havia 
1:!-nüe para en1issão. que era feita sobre clepositos em conta 
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corrente, base fra:gilissima e que produziu sempre optim~s 
re~ultados, pelos habitas de honestidade desse pov~. De. 18-t5 
pc:ra cá é que se limitou a emissão a uma s~m_ma )n~ar1ayel. 

Nos Estados Unidos os bancos de em1ssao estao a1nda 
collocados em un1 theatro mais vasto. -

Aos priineiros bancos privilegiados . succedeu o B.anco 
N8.cional, de 1790. tendo liquidado o ultimo banco nac.Ional 
em 1836, dando lagar a uma regulamentação que dependia do 
Eslado. Houve então a maior diversidade. 

Na Carolina elo Sul bancos de Estado. Em outros estado-, 
do Sul bancos privilegiados. Nos estados de leste Nova-York 
e Pensylvania bancos em numero illimitado. 

Como consequencia, a crise de 1838 e 1839, onde o cr~
dito retrahiu-se, a circulação dos bilhetes desceu de 1~0 mi
lhões de dollars _a 60 milhões; dando-se 33 o 000 fallenc1as, os 
descontos ctesceran1 de !192 a 286, e perderam-se 500 milhõe'3 
de dollars o 

Julgou-se então, que a -constituição dos bancos de en1is
s5.o fosse obrá da legislação federal. Vieram as leis de 1863, 
de 1865, 1873 c 1875. Não ficou abolida a concurrencia, mas 
as restricções foran1 rigorosas, e muitos bancos deixara1n de 
emittir. 

E' assinJ que, antes de em i ttir, o banco deve obter fundo~ 
publicas dos Estados Unidos - bonds - correspondentes ao 
terço do capital realizado. 

Esses bnnlls são depositados no Thesouro, e o fiscal ela 
circulação entrega bilhetes a vista para 90 o/o do valor cor
rente das obrigações depositadas o 

E', como diz um economista notavel, o amoedamento da 
divida publica, e que teve a vantagem, sem a unidade banea-

. ria, de unifor1nizar a circulação dos bilhetes. Além disso, 
devem ter 5 o/o no Thesouro em moeda legal, ao menos do 
irr1porte das emissões de 15 o/o em espeeies dos depositas que 
recebem. 

A tendencia, pois, dessas leis restrictivas parece ser para 
rliininuir a concurrencia; estabelecer a unidade. . 

O systema do monopolio está estabelecido em França 
onde desde 1860 desappare~eran1 os bancos departan1entaes: 
e apezar dos potestos de Lavergne e Baudrillart estabele
ceu-se com a palavra auctorizada ele rrhiers o monopolio do 
Banco de França. 

. O syste~a compostq, de um bance nacional e ele bancos 
privados,. ex1~te na ~nglaterra, na Allemanha, onde 0 Banco 
do Imperw fo1 auctor1zado a annexar todos os outros, e onde só 
as suas notas têm curso em lodo o paiz; na Italia, na Suissa e 
na Hes_P?nha, o que. a experiencia nos ensina é que nada ha 
de po_sl~Ivo a respe1t:o .do systema preferido, a não ser uma 
tendenma para a un1dade o 

E', pois,. se~~ndo os- ha~itos nacionaes, a extensão do paiz, 
a su_a con.shtuiçao economiCa, o estado de constituições de 
credito ex1stentes, que a preferencia deve ser dada a este ou 
áquelle systema. (Apoiados; 'rrw,ito bemL) 

Nenh:u~ systema se hnpõe universalmente por n1otivos 
. de superiOridade absoluta o (Apo'iados o) · 

. O que ~ nec~ssario é dar á União a attribuiroão de creaT' 
lP:gislar e_ tr1buL~r os bancos de r~missão com o uí-n de l'PrvuJa~ 
r1zar a c1rcu 1açao e uniforrnizar a moeda. Si só ella · "'l que 
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p·óde cunhar a moeda c dar-lhe, nas occaswes de crise, o 
suceedaneo, sô ella deve crear os bancos de e·m]ssão, cujos 
bilhetes devem circular en1 todo o paiz. Dar á União o direito 
àe crear, e aos estados o de tributar, como capciosamente dei
xava entrever a emenda da Cornmissão, 6 dar a um o direito 
de erear, ao oulro de destruir. (Apoiados; mu'ito bem.) 

Sahindo um pouco do assumpto constitucional, preciso 
referir-me ao ultilno decreto do ex-Ministr"o da Fazenda e 
abordar o assumpto de frente; porque estou convencido que 
aquillo que se fez não é um erro - não é a ruína, mas sim o 
que era, de facto, aconselhado pela experiencia de todos os 
tempos. (Apoiados e ntw apoiados.) 

O SR. PRESIDEN'TE - O nobre representante está com a 
hora já concluída. 

O SR. SERZEDELLo - Ainda ha poucos dias o notavel re
presentanl e de Goyaz, Dr. Bulhões, dizia que S. Ex. devia ter 
feito a eonversão do nosso n1Pio circulante, e atacava as emis
sões do ultin1o decreto, eon1o l.'Uina, dizendo que S. Ex. devia 
ter estabelecido a circulação n1etall ica. 

· Mas, Sr. Presidente, depois da Revolução, . quando a Re
publica teve de enfrentar os eapitaes que não tinham confi
ança na Republica, r. olhava1n con1 desprezo para ella por tm· 
sido organiZada no Exercito; quando os homens do antigo 
reg·imen, apeados ele suas posições pólilicas, encontravam os 
bancos abertos e o que não era presidente era director; 
quando havia a conspiração surda dos capitaes internos 
contra o Ministro da Republica; quando o nosso credito ex
·t 8rno estava abalado; quando a Inglaterra não nos reconhe
cia; quando os bancos não podiam continuar a emittir; -
querer a conversão do nosso meio circulante, 6 querer cousa 
superior ao esforÇo humano, e que outros não conseguirarr1 
em época nor1nal ! Querer a circulação metallica é querer o 
que se pjde dar a riqueza e o desenvolvimen~o das industrias 
e das grandes fontes de. producção, e não a vontade de um 
homem ! (Apoiados.: rnuito bem .. ) 

A Italia só depois da Tríplice Alliança, poude cuidar na 
conversão do papel-in1oeda; .a lei do cons01•tium, em 1875, ·foi 
o primeiro passo, n1as sô em 1881 Magliani poude propôr, 
d~pois de. largos annos dessE~ regímen, a lei suspendendo o 
curso foi'çado. . 

Sô conheço o exemplo dos I~s! ados Unidos, depois da 
guerra da seceessão, mais especialmente o ela França em J870, 
da .conversão rapída do papel-moeda. 
· Mas, o que se dsu ·em França, Senhores, é simple-;;. 

De 187 4 em deant-e o cambio conservou-se .favoravel: (~·1·a 
uma exportação de 1netaes preciosos que havia darlo I·Jgar ao 
papel-moeda; foi um 1novimento inverso, que facilitou a 
abolição do curso forçado. 

Isf o é fóra de duvida, Senhores: si o curso dú cambio é 
favoravel. o affluir do ouro trazido pelas relações inter
nacionaes. reconsLitue, pouco a pouco, o stock metallico, I\ 
pein1i.t.t e a substiLnil;:ão do paprd-mooda; si o eambio é des
favoravel, o euÍ'so forçado (~ imprescincljvel, porque dá-se a 
emigração elo ouro. (Apoiados: muito bem. ApaJ•tes.) 

Para S. Ex. o rcg·imrn tln nltirno derreio é o do papel
uweda, é o r2.!?;irnen elo curso fOJTaclo, é o regin1en do papel 
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absolutamente inconverhvel; mas S. Ex. esquece que o papel
moeda do Estado é un1a n1oeda falsa. não tem valor algum, de
nota apenas uma divida do Estado,· e nunca é conversível; ao 
passo que o papel-moeda do banco é conversível em certas e 
detern1inadas condições, não é uma divida para o Estado, tem 
o terço de seu valor em ouro e fundos publicas, e o resto ~a
ranlido pelos títulos, pelas acções que constituem a carterra 
do banco. · . 

S. Ex. não vê nesse papel senão a ruína. e esquece que 
elle s·alvou a Inglaterra na guerra da coalisã.o, a Russia na 
guerra da Criméa, a Austria em 1859 e 1866, a França em 
1870, e que Leroy BeauUeu tem razão quando diz que sempre 
que um povo tiver ern perigo os seus destinos, ver-se-á obri
gado a proclamar o curso forçado. (Apoiados e apartes.) 

E' verdade que o nobre representante do Rio Grande do 
Sul, Dr. Ramiro Barcellos, nos disse que preferia a ·esse papel 
acin1a descripto o papel-moeda do Governo, porque tem atraz 
de si a honra nacional e a fortuna publica, esquecido de que 
S. Ex. atacava a· ernissão sobre apolices, que é um titulo 
offici·a.l, que ten1 por traz de si a honra do Governo e a for
tuna publica. (.Apoiados.) 

Os nobres representantes que se têm occupado deste as
sumpto, têm sempre affirmado: -Esse papel é a ruína, 
porque não é conversível. 

O SR. OLIVEIRA PINTO- Estamos condemnados a não ter 
a conversão, porque é necessario cambio ao par por un1 . anno. 

·· O Sn. SERZEDELLO- Eu sei, Senhores, que o caracter es-
senc.ial-.do bilhete é a convertibilidade, isto é, o reembolso im
n1ediato em moeda metallica. e que Molien tem razão quando 
diz que um banco deve estar sempre prompto a liquidar. 8ei, 
1nesmo, que ha certo perigo em acreditar que o bilhete do 
banco possa fazer funcção de moeda si tiver como garantia 
cousa diversa de metal: sei que o erro maior da constituinte 
franceza foi a garantia· territorial dos bilhetes; ma.~ en1 urn 
paiz como o nosso, onde não ha circulação meiallica, onde 
não havia mais quern quizesse emittir sobre apolices, como 
fazer emissões com a metade ou o terço em ouro e a con
vertibilidade absoluta da nota com o cambio abaix-o do par ? 
Qual o banco. capaz de fazei-o ? Qual o que tentasse esse· 
absurdo que não i'osse logo ~anniquilado pela troca das notas ? 
Seria preferível dizer ao banqueiro que fabricasse ouro. 
(Apoiados; rnuito bem .. ) 

Si não é assim, eu desafio a S. Ex., eu desafio o genio 
mais poderoso em finanças, eu desafio o actual Ministro da 
:Fazenda a vir estabelecer um banco · com a convertibilidade 

. immediat.a. 
Nas condições em que nos achamos, pois, a convertibili

dade só póde ·.ser estabelecida quando o cambio ao par du
rante algum tempo assegurar-nos a importação do ouro j sto 
é, a eircu_lação metallica. Fóra dahi são situações fictícias 
qu~ val~r1zam o papel dura~te uns mezes, para, depo]s, a 
crnlg'l'açao . do ouro nos reduzir noYamente ao curso forcado 

Que se. ataca, pois ? E' a emissão tendo como reserva 
o íereo ·em ouro e en1 fundos publicas ? 

Mas é o que se dá :na Inglaterra, na Austria, na Italia, 
na ,Allemanha, onde a le1 do terço como dado de experiencia 
esta consagrada ! 

Na Belgica vai-se_, n1esmo, abaixo, e acceita-se até 0 quarto. E' facto sabido, f:ienhorcs, que, ao vasso' que' 0 
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~?_Wr~~ency PJJnciple, ~ a~~c!to na. IJ.?glaterr~, na Alleinanha, etc .. 
·}.~1ta ao h 1plo . a em I~sao -- lJn1It.e ac~eito depois que se v e..:. 
J JÍl~ou que a lei de 184-'!, lfe que o ,bül de Robert Peel era ,a 
ma 1s comple I a c0ns_agyaoão, não tinha a elasticidade precisa. 
E~ França o pnnc1p_1 o. ac'?eito é o do banking principle, que 
d~1xa _ao ,banco o prJ:':Jlegw. de regular a emissão seO'undo a 
SJ.tuaçao ao mercado hnanc8lro. . o 

S. Ex .. não. fez, pois, nada mais do que acceitar os dados 
que a experlenc_Ja ~n~ toda J?ar_t~ tem sanccionado. (Apoiados.) 
. Nias, n~q e so Isto: ~- Ex. est~beleceu o deposito em 

fundos pubdco~ e ·en1 ouro, e com tal. habilidade que 
150.000: OOG$ fwaran1 sobre base de apolices, 450.000:000$ 
en1 Ol}ro, e, corn o res~·ate do papel-moeda, ficará a emissão 
reduzida a pouco n1a1s de 450.000 :000$, muito abaixo de 
600.000 :000$, a que o decreto de 24 ele novembro de 1888 
permittiu emissão, conservando os 190.000:000$ de papel-rnoeda. . 

Tern-se aqui pr0'curado attribuir esse jogo desenfreado 
da bolsa ao plano financeiro. Quizer-a · que aquelles que assim 
I?.ensam. n1e diss·ess~m até onde vão as ligações entre o plano 
íJnanceiro e esse JOgo. 

UM SR. REPRESENTANTE- E' a emissão. 
O SR. SERZEDELLO- Sobre apolices ? São inconsequentes 

os que isso affirmam, porque, quando o Visconde de Ouro 
. Preto estabeleceu a emissão sobre base metallica e produziu 
a valorização fictícia do papel, e-ssa jogatina ascendeu a 
grandes proporções, - essa jogatina, que reputo in1moral, 
Sr. Presidente, porque comprehendo que um titulo de 200$, 

. que, hoje, dá 6 o/o, si, ·melhorando a empreza, der 12 %, ache 
quen1 o compre por 400$; mas o que não comprehendo é· que 
se jogue contra o que não se sabe, que se saque· contra o fu-

. turo; porque, arnanhã, quando esses titulos se localizarem e 
dermn, por exen1plo, juros correspondentes a 50$, ao passo 
que foran1 cmnprados por conto de réis, verão, então, os seus 
possuidores quó cm vez . de 1. 000 :000$ tên1 cinco ou dez. 
(Apoiados; 1nuit~ bei?L) , . . 
. O que h a· ahi, pois, Senhores, e a esperteza de n1e1a duz1a 
e a ignoraricia de muitos. (Apoiados; 'inu-ito be·m.) 

U~\IA voz-· O que faz e alin1enta o jogo é a en1issão em 
excesso. 

O SR. SERZEDELLO- Senhores, não é exacto isso. Desde 
a origem da Economia PolHica que Quesna;v entreviu, Adam 
Smith sustentou, e Say desenyolveu a seg~Inte verdade: os 
habitos de um n1ercado não empregarr:t senao certa somma de 
moeda, ainda que se lhe forn.eca _mais. Basta _ver que cada 
jndividuo guarda apenas o dinheiro que precisa para su~.'3 
pern1ul as.: si ten1 dé _mais, aliena-o.,.. dando emprestado I? ef
fectuando con1pras; SI tem de n1~n-o8, P_Foe!-1-r~-o po:r: n1fHO) de 
vendas ou tomando emprestado. E a razao e simp~es. a n10 1.:,~~ 
não dá por si gogo algun1. Ora, a sociedade que ~ao t-em outi,a 
n1oeda senão a somma das que. p9ssuem RS partwulares, estat 
pois, i'eduzi-da a uma sqm~a hmitad~. E exacto que qu~ndo 
um banco comeca a emittir, augme:r:tta a s·omma dç>s capltaes 
disponíveis: dahi a baixa te:rppor~r1a na: taxa do JUro, e es
tabelecerem-se novas operaçoes Industna~s, que pqdem, seá 
mal succedidas e conduzir a perdas;. mas Isso _é ~Ew1d9 a ~ 

, collocação, ao máo emprego dos, capitaes, e nao ~ _extstenícia 
da emissão. Si, pois, alguem pode ser responsab1hz~do, e o 
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ex-Ministro da Agricultura, que forneceu as concessão e .o erri
prego para esses capitaes. (Apoiados; apartes; não apotados.) 

O SR. PRESIDENrrE- V. Ex. já excedeu de rnuito a sua 
hora. 

o Sn.. SEHZEDELLO- Vou ter~~nar, Sr._ Presi~e.nte, fa
zendo um appello ao Congresso, afim de nao sacr:rflcar por 
exaggero de federa~ismo os altos interesses. da Patr1a. E' ne
cessari o que eonstüuan1os a grande Patna forte e digna. 
(Apoiados.) 

Senhores, sabe pedeitan1ente o Congresso o que se passou 
r om os esta-dos da America do No r te. 
· _\. principio constituiram uma Confederação, e~ ~8]7, e 
delegarãnl os estados, em 20 artigos, algumas attnbu1çoes a 
un1 Congr-esso. Cada Estado conservou a sua soberania, e eram 
taes os e-saggeros de soberania, que cada Estado pag·ava o seu 
delegado ao Congresso. Cada Estaào tinha un1 voto em tod~s 
as dcliberaçõ2s. J\!Ias em breve reconheceram que era. fr~gll 
essa União, e que, si nã.o se fo:etificasse.m. os laços, sen~ Im
possivel a vida da grande Patrm, -. - cal1Ir1am na anarchm, na 
ruina e na nüseria. . 

Foi, pois, deante do grande perigo, quando não havia 
Poder Executivo respeitado, sem Poder Judiciaria, quando o 
Exercito an1eaçava revoltar-se, porque não recebia soldo -
foi então deante da bancarot.a, que reuniu-se essa grande As
senlbléa, em 1887, e architectou a obra colossal da ,qual 
tantas vezes desesperou Washington. 

Apesar dos grandes erros, apesar dos abusos na admi
nistração, confio nos principias, mantenho viva a crença de 
que a Revolução foi a aurora de nossa liberdade, o inicio da. 
nossa reg·eneração. (Apoiados; ?nuito bern.) 

:Façamo~ a Federação, e deixemos tranquillos que a ordem 
permittirá o desenvolvimento de todas nossas grandes forças. 

Acredito que, grandes como ess·e rio que no meu Eslado 
sabe avassallar o oceano, sereno e calmo como o nosso céo 
estrellado, será o progresso da Republica Federativa- eterna 
em sua exisf.encia, fecunda em seus beneficias. (Numerosos 
apoiados; muito bem; rnuito bem. O orador é felicitado e 
ab1·açado por todos os seus collegas p'resentes.) 

· O S~. Theo~ur_et~ . Souto (1) (Movimento de attenção) -
Sr. Presidente, e d1ffiC1l succeder a um orador como o illustre 
representante do Estado do Pará; S. Ex. collocou-se sempre 
em úma tão elevada esphera no exame e apreciação dos di
versos pontos sobre que versam as suas emendas, que só um 
dos novos representantes, um dos da legião aqui numerosa da 
mocidade, .um da.quel~es que conslitq_em a brilhante vanguarda 
da Republica lhe pod1a succeder, e nao eu (Não apoiados) em
b<!ra _não me CO!J.Sidere inteiramen~e. 1:1-m antigo; mas, 'como 
nao. ti v~ parte. d1r.ect~ _no trabal'!1 o IniCial da declaração e or
gan_I~açao da 1n~tüu!.çao repubhcan_a, julgava que a respon
sab~l~dade da d1recçao 9-o~ acontecimentos, e ·não a respon
sab~hdade de toda_s a~ 1d~as que fo~sem aqui trazidas e de
batidas á luz da Insp1raçao dos mais nobres e dignos senti
mentos que devem formar o tecido ou trama vivente da 

(i) Este :di!3~U1'SO, .Pl._!.blicado no Appendíce do terceiro 
volume da pr1n1e1ra ed1çao, substitue o resumo que aqui se 
acha v~. 
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Constituição federaL d1~v.ia pertenepJ·~ exelusivamenLl!, :'tqu,~iles 
a quem eu chamo os novos. 

E' Yerdade, Sr. Presidente, que· eu poderia, talvez, vol
vendo ao rneu passado, deparar idéas e factos, que serviriam 
para mostrar que en tambem tive interYenção no rnovimentn 
liberal ele rninha :Patria; rnas isso era rnéramente un1 _ponto 
do vista pessoal, e eu não quero collocar-rne nelle. 

]j, pois, o que n1c ü·ouxe a esta tribuna foi justificar al
gulnas enwndas pelas (!Uaes me rnanii'estei crn alguns debates, 
o votações incidentaes, que se deranJ no Congresso . 

. A prirncira enwncla que apresentei versa sobre paga:.. 
nwnto da di vida dos estados; e folgo de ver que ella é apoiada 
por um tão distincto campeão co1no o nobre representante do 
Pará. 

Senhores. as dividas dos estados foram contrahidas em 
urn regin1en diverso, quando ·8s finan1;as elo Imperio estavam_ 
eonfundiclas con1 as Jjnanças dos estados, cuja direcção su
pren1a corria por conta dos delegados que eran1 os chefes das 
assembléas provinciaes organizadoras dos orçan1entos; quando 
reinava uma desorclern tão grande em relação ás rendas das 
províncias do Imperio~ e, até, das municipalidades, que de
balde mais de u1na vez o governo central tentou introduzir a 
luz nesse chaos. 

As dividas dos estados vêm de uma época longinqua; 
e profunclaineni-1~ se:paradas da actual nasceran1 e cresce
ram sob u1n systmna diverso, politico e economico; assentavam 
nas bases de un1a organização orçamentaria e financeira que 
não deve ser identica á que ora se instau1~a sob o dictanw de 
novos princípios. 

As dividas dos estados, 1nuitas vezes, se constituíram com 
urna certa responsabiUdade e, até, con1 a fiança do Governo 
central, e, pois, virtualmente, con1 a responsabilidade solidaria. 
da Nação inteira; tinham, mesmo, por causa determinante o 
enornw erro da centralização adrninistrativa, que absorvia 
todas as for(;as vivas das antigas províncias, cujos elementos 
1nat.eriaes e 1noraes, en1 toda a sua complexidade de relações, 
soffrian1 a acção directa, inevit.a vel, exhorbitante, indisputada, 
invencivei dos presidentes, ,que os perturbavam, encaminha
vam, faz i an1 e de.sfazianl, ·a cada passo. sem systema, sen1 uni-· 
dade de vistas e da rnaneira 1nais incoherente, ás mais das 
vezes. 

. Hoje, -con1o honten1, e ainda por muito tempo, te1nos de 
viver sob o prolongamento dessa situação anterior; as con
dições financeiras da União e dos estados estão inteiramente 
ligadas; não se pó de. nem se deve desde já romper o vinculo 
dos interesses conu11uns na administração da fazenda nacional; 
não é o n1omentu ainda de uma separação completa da divida 
federal da dos estados, ou de fazer-se a partilha do acervo 
hereditario do reginw.n monarchjco sob o dictame absoluto do 
estricto direito. 

Senhores, o pagan1ento das dividas dos estados pela 
Uriião me parece um principio de harmonia, de fraternidade, 
de apaziguamento e de reciproca bem querença; um elen10nto 
poderoso de consolidação para o credito interior e exterior; 
uma força de attracção para todos os orgãos da sociedade po
lil.ica, suffocando no berço as tendencias particularistas, que 
no pi'incipio são niais que un1 erro, pois são um crime de lesa
patriotismo. (Apoiadús.) 

Incorporemos, portanto: a divida dos estados ao passivo 
federal; é uma idéa nobre, fecunda: generosa., que só pôde ter: 
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dous llllnligos --o egoisrno dos estados_ que não têm diviua t~ 
(1:::1 senthncntos anli-l'ederalistas, que nao posso. cornpreh~ncl~:I 
que aqui Pxistam. no seio deste CongTe8so,. CUJO supr.e·mo e:s
forço é integrar c não desü1 Legrar e pulvenzar ~ Palr1a · .. ., , 

Razões de toda ordein - 1noraes, n1ater1aes, pohtwas, 
socia.es. econon1icas, financeiras- nos aconse)han1 a solv.er_ a 
divida ·dos estados libertando-os dessa especie de esc~av1da?, 
que os opprin1e e' quasi esn1aga, dirninuindo-lhos a InU~n~l
dade das suas energias autonomicas e das . suas syn1patlnati 
federaes. 
· Nesse intuito, forn1ulei a 1ninha emenda de ·accordo com 
as idéas que, aliás, aqui já revelei. Ell?- estabel.ece, en1_ tern1os 
claros, qual a divida a pagar. Já o disse aqt~l, e reJ?ItO, Se
nhores: o Estado do Geará nada deve. Sou Insuspeito? por:
tanto, nesta questão, e posso dizer que, proced.endo assn:n, so 
obede~)O ás suggestões elevadas ele amor á .unidade naciOnal, 
da dedicacão á causa da corr1n1unhão republicana. 

E quÍzera mais, ainda: quizera que a Unü'j,o empreg·asse 
todos os seus esforços, lançasse mã,o de todos os sel?-~ re
cursos, para extinguir, ou diminuir, uma resnonsab1hdade 
1naior- a da divida externa. . 

Os effeitos economicos e n1oraes dessa grande medida 
seriam incalculaveis.: e para accentuar o n-1axipw, .o culmi
nante interesse della, em ordem a fazer convergir os esforços 
r.la administração paea esse ponto, traduzi a minha idéa, que, 
pelo menos, é un1a aspiração elevada, em uma emenda que 
apresentei. 

Senhores, vós deveis ter ainda bem viva a recordação dos 
factos, não só os de longa data, como os recentes, da vespera, 
elo dia, posso dize l-o. A especulação illicita arroja, quando 
lhe convem, nas praças t~xtrang·ciras, o nqsso credito, como si 
fôra cousa vil, aos azares de um jogo miseravel, quasi sempre 
dirigido •3 determinado pelos boatos, que repercute1n no mer
cado monetario de Londres, fazendo baixar os titulos de nossa 

· divida, perturbando o desenvolvimento normal das relações 
. internaeionaes, e causando os mi:ds graves prej uizos aos ca
pitaes que repousam sobre a garantia de nossa probidade, 
e o mo à os nossos grandes e i nvejaveis recursos n1ateriaes. 

No dia em que nôs nos pudessemos en1ancipar dessa 
fórma de servidão, e conquistar o inestimav·el direito da egual
dade, restabelecido o equilíbrio das nossas condições econorni
cas, estanque a fonte dos prejuízos que a divida externa nos 
acarreta. })Ol' tantos modos, assegurada· a immigração regular 
dos capltaes .Pelas f~rças do nosso .commercio, pelas relações 
da pern1uta 1nternacwnal, pela dratnage natural dos capitae'5 

· europeus, que demandarn novos eentros de reproducção da ri-. 
que~a, en vos g.aranto, no dia em que conseguissemos esse 

· destd~'ratnm, ter1amos tomado .uma posição verdadeiramente 
sup~rwr, e o~ nossos elementos de riqueza, os nossos meios 
de l!ltercambw, os nosso.s valores, os nossos factores eco
n<?f!llcos, o noss,o comm·ercw, as nossas industrias,- tudo attin-

. g1r1a a un1 g:rao de s~gur~nça e de prosperidade, de maneira 
que I~ada teriamos a Inve.]ar dos Estados Unidos do Norte 
(A.poutdos.) . · 

. Vêde, Senhor~s, que, apesar deste exen1plo unicÕ na His
tori.a;~ ~e ter-se feito un1a ~evolução p~litica, vencendo-se todas 
as dlf_fwulçlades com os sos recursos Internos do paiz · qu a a 
des~elto diSSO, espe~ula~_or~s Vis .e _9rimino~os baten{ moveda 
sob r e o nosso credito, e dizei-me ·s1 nao estan~.n10$ a cavalleiro 
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d~ tod_as essas difficuld~dcs si não nos achassemos em uma 
s~tt~açao, que a Mqnarclua nos legou, formada com empresti-· 
n~u~ sobre emprestapos, ou, anl es, corn emprestimos .para pao·ar 
d1v1das e, ate, serviços ordinarios ? e 

U1n ouLro assumplo, sobre o qual tambem envjei uma 
emend<t, é, I!,le parece, ?e alta gravidade, e se refere á questão 
dos terreno:j devolutos, que, por uma emenda bruscamente 
apresentad_a. pa~saran1 a pertencer aos estados . 

. Ora, 1sso .e ab_solutamenLe ~ml?ossivel e absurdo (Não 
apotadus e apouldos J, contra o Direito e a justiça contra as 
leis fundam8ntaes e a razão. ' 

Senhores, vós estabeleceis na Constituicão -e este é um 
principio essencial, é urn direito, crue faz parte da Declaração 
dos Direitos; é Uf!?.a das theses iniciaes, que se chamava no 
tempo da Revoluçao franceza o "grande vestibulo das cartas 
constitucion~es", - vós estabeleceis que a propriedade é. sa
grada, mant1da em sua plenitude, ou integralidade juridico
Jnoral, e, pois, não póde s~r, absolutamente, retirada nem ao· 
jndividuo, nem a uma collecLividade! (Apoiados.) 

:Mas as terras devolutas. en1 virtude de todas as leis an
teriores, pela occupação seéular, por todos os principias de 
Direito, já pertencem á União: .logo, vós não podeis tirai-as 
da União para entregai-as aos estados. 

Senhores, peço-vos que consulteis a Sciencia e a Historia, 
o Direito e a Philosophia, e vos asseguro que não achareis 
nada egual. 

O principio cardeal é este: pertencem á União, is lo é, 
ao Estado em sua collectividade. em sua unidade superior, 
moral e. politica, as terras que ninguem poude occupar; per
tencem-lhe as terras que deixaran1 de se1r occupadas; per
tencem-lhe as terras que ainda não estão occupadas; é un1a 
triplice categoria. 

E' por isso que as terras que ainda não estão occupadas 
em razão de uma grande difficuldade ou impossibilidade, assirn 
como os lagos, os rios, as florestas, os mares interiores, per
tencem ao Estado soberano; é p·or isso que as terras que ainda 
não foram occupadas. não porque seja impossível, mas porque 
não as invadiram elementos de colonização ou de imn1igra
ção para roteal-as, ainda pertencem ao Estado, e não se acham 
na posse pa,rticular; é assim que, ainda por um principio de 
Direito, que rege todas as relações em materia dos bens dos 
ausentes e das heranças jacentes, as terras que deixaram de 
ser occupadas e não encontraram pessoa apta pela lei para 
herdar-lhes a propriedade, passan1 a pe,rtencer ao Estado. 

Esta trilogia é inconcussa no ponto de vista do Djreito 
publico e privado, na relação complexa que se. estabelece, abso-· 
lutamente, entre o territorio e a soberania do Estado. 

Senhores, que fica sendo a União brazileira sem o seu 
te1rritorio? que fica sendo, por exemplo, essa porção de ter
reno das Missões, objecto de um li Ugio internacional? Hes
pondei-me: A quem fica pertencendo essa zona chamada das 
1\tlissões, quando nós todos queremos que se respeite nos li
mites da nossa propriedade. e nfw queremos que nella se toque, 
pelo principio. sup·erior da indivisibilidade do te.rrtorio na
cional? 

Fica pertencendo a um Estado? Qual é elle? Mas a ques
tão é internacional, collocada de governo a governo, e vós 
todos partis do dogma supremo, que o territorio, elemento 
concreto, base da soberania, é sagrado, é uno, indivisivel 

Yol. III 1Q. 
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(A · dos· como 0 corpo en1 que vive a alma da Patria na sua 
111 a}~

1belli 'e 111ais real c~n~epção, tãõ indivisível con1o a toga 
inconsu til da c~rença christa. 

Senhores, eu poderei estar e1n err?, n1as p~rece-n1e que a 
disposição da emenda approvada contJe~11 o n1a1or ~e ~odos os 
absurdos. Pretende-se faz·er un1a patri.a sem terrrtor.w., uma 
patria abstracta, sem elementos mater1aes, sem, dominio ~a
cional, que é a maior força de um povo, porque e a sua mawr 
riqueza no presente e no futuro. __ 

VozEs - Todo o territorio é nacional. 
UM SR. REP!tESENTANTE - E' falso o· ponto de· vista de 

V. Ex. 
O Sn. THEODUREr.ro SouTo - Si.nt<? não ter orgão voca~ 

bastante energico, para melhor exprn:nir o me.u pensamento, 
estou falando com esforço, neste recinto, onde só se podem 

ouvir os grandes tribunos. . ... 
O que se póde fazer, Senhores, é declarar na C~nstltuH,iao, 

~ e neste sentido eu mando uma emenda, - t!_eterm1nando que 
a União eederá aos estados uma certa porçao de terras de
volutas e estabelecendo os limites de lias.· Mas deveis reco
nhecer' que ·é esse o direito base, o direitq fundan1ent.al, poi~ 
sen1 territorio não ha soberania. Soberania sen1 terrltorw e 
uma abstracção inane, é uma idéa oca, é um sonho; só o fe
deralismo. levado até. a altura do sepa1ratismo, póde. chegar 
até ahi. (~Juitos não apoiados.) 

A soberania terirtorial entra no Direito Publico) ao mesn1o 
titulo que a propriedade no Direito Privado; na eoncep.ção do 
mundo moderno, o Estado é e deve. ser o proprietario de todo 
o territorio não oceupado; e a União brazileira, a Nacão, o 
Poder central, que synthetisa todas as forcas constituintes da 

vida fe.deral; o povo brazileiro, a Patria., no eoneeito elevado 
da philosophia politica, da sciencia social, do Dreito, da vida 
real, con1plexa, har1nonica da comn1unhão, é o unieo proprie
tario das terras devolutas, propriedade collectiva, don1in.io na-
.~ional, dominio eminente, pre.existente ás constituições escri
ptas de 1824 e á actual, e que é tão sagrado, tão absoluto 
como a propriedade singular. (Dive'rsos apartes.) 

Senhores, devo fallar-vos com toda a franqueza: esse fe
d~ralismq ult1·0:, que aqui se alardêa, me enehe de apprehen·
soes; e SI eu tlve.sse de escolher um ehefe, um director neste 
Congresso, esse seria o distincto e modesto 1representante que 
tantas vezes ~qui falla qu~ntas aviva em 111im, c ereio qu'e ·em 
\~9d?s, os n1ais al.tos sent1men~os de culto da Patria unida e 
Indissoluvel: .· refiro-rne ao digno representante do Paraná. 
neste mon1ento aus~.nte, ~· S!. Dr. Ub.~ldin,SJ do Amaral, que 
teve a eoragem de v1r aqu1 dizer: A Un1ao nao te:m. advogados· 
eu vou ser advogado da União. ' 

VozEs - Todos nós o somos . 

. O Sn .. T.HEODURE'~o SouTo --_.Si o Sir. representante do 
Paraná . estivesse .aqui, e.u o convidava, desde já, para meu 
chefe, ainda que fwasse sendo o seu unico soldado. 

Senhores, ~s p~ntos de vista, como os argumentos de 
ordem moral e JUridiCa, eomo todos os intuitos do f.ederalisn

10 ultra~:. ,Que. ~é. o particulari~imo isolador, são falsos. 
. . Nos eme~g1mos do se1o de uma Patria una, indivisível 
lndissoluvel, Integral, fortemente. centralizada; não podemos 
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dar salto mortal para uma federação extren1a; haven1os de 
passar por diversas phases intermediarias, de transição, de evo
lução, de differenciação crescente; e as normas consti Lucwnaes 
que adoptarmos actualmente não levantam, não d~.:wen1 le
vantar, uma muralha .eterna contra as aspirações dos Estados; 
traduzem, hoje, c·onco~sões ao principio unitario, amanhã, 
ao federal, aúé, por urn processo de diversificação normal, 
alcançaremos os limites. 

Assim, pouco a pouco, ch€garemos ao ponto a que de
ven1·os chegar, en1 que os podereR se congracem, se reunan1, 
se concretizem e..m uma harmonia superior, mantendo a sua 
autonomia no maxiln·o grão admissivel. 

UM SR. REPRESENTANTE - Nessa questão de terras, V. Ex. 
está mais atrazado do que. a Monarchia, que nos havia dado a 
importancia da venda. 

O SR. THEtODURErro SouTo - Parto da unidade da Patria; 
des·QO da concepção superior do Estado, da União da Repuhlica 
representando a integridade nacional, ainda mais forte do 
que foi sob a Monarchia, da Nação em sua forn1ação, em sua 
org'anização central, moral e polihca. 

Senhores, nós eramos um Estado constituído, forn1ando 
uma grande personalidade jurídica, com uma grande comple
xidade de relações politicas, sociaes, economicas, financeiras; 
pois bem, parto da idéa geral da Naçã·o, com o :seu pode,r, com 
a sua soberania; trago o conceito do povo brazileiro, e não 

do povo paulista, ou do povo cearense, e cogito dos meios mo
raes e materiaes do g·overno da Nação soberana, no aspecto da 
vida inte.rnacional, e no da vida privada. 

Nós não podemos fazer tudo quanto fizeran1 os Estados 
Unidos do Norte, no dia em que se. organizaram. 

UM SR. REPRESENTANTE - V. Ex. está querendo uma 
Republica sem Federaç·ão. 

ÜUTRO SH. REPRESENTANTE - Então votemos, já, contra O 
art. 1 o. 

O .SR. THEO!DURETo SoUTo - Outro ponto sobre o qual 
mandei un1a emenda (preciso passar rapidamente s·ohre todos 
estes topicos) foi o das inconmpatibilidades eleitoraes e. po
liticas; não só das incompatibilidades eleitoraes em relação 
aos ea1rgos federaes, mas de incompatibilidades eleitoraes en1 
relação aos cargos internos de quaesquer dos estados; e aqui, 
neste tereno, desafio .quem seja mais federalista do que eu, 
pois entendo que a Federação se ha de fazer, não só con1 os 
meios economicos e finance..iros, senão tambem con1 t~odos os 
elementos n1ateriaes, Inoraes, politicas e sociaes da Patria 
Br.azileira. 

Passou aqui uma emenda ein !relaç~o á incompatibilidade 
de. banqueiros e directores de companhias, que recebam favo
res do Governo, materia que não tenho receio de discutir, 
ainda que minha pessoa esteja e1n causa. Declaro que. n~o 
conheço nada mais injusto do que e.xarar em uma ConstitUI
ção uma disposição que vai entender con1. ~ vida in~ima das 
sociedades ·anonym.as, ao ponto . de e:x2ch~l~ . do ·parlar~n ~nto 
aquelles que as di1rigirem. As Incompatibilidades pohtJCas, 
assün como as incompatibilidades parlan1e:J?.t~res. que se refe
rem á accun1ulação de cargos ou ao exerciCIO s1mul taneo das 
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funcções ele senador c de clip1om~ta, por cx01:npl~, cornpre
hcnclo que façrun parte das disposições constüuclünacs. J~s 
incumpalibil id:1clcs elL~itoraes devcrn ~_cr ?ccret~das por leis 
espcc iaes, v o Lacias pel-o Congresso ord tuar1 o; .le1s que devem 
anlOldat·-se ás circun1s L::nl c i :1s politicas . do pa1z, adap Lando-sc 
ás suas rnoclaliclades sociacs. · 

Por que principio se ho.. clB exch1ü~ d::t rcprcsentaç,ão na
cional aquelles que oceupan1 na soqiedade uma posi·ção finan-
ceira ? 

Quando se traJuou de reunir este Congresso, perr:nitti~I-se 
que viessen1 aqui representantes de toclas as classes soemos. 
hanqn oiros, advogados, 111 e di c os, rn ilHares de tcrr~ e n1ar, 
industriaes con1n1ercianles; apenas vedou-se. que iosse re
presenta ela' a classe sacerdotal; e neste ponto divirjo intcira-
n1ente do pensan1ento constitucional. . . 

Senho1·es, o Estado n1oclcrno é essencialmente Inle·r-con
fessionaL elle paira sobre todas as profissões religiosas; é esla 
a fórrnula estabelecida :por publicistas eminentes; mas é 
necessario que o Estado n5.o se despoje de certa faculdade su
perior, para que, en1 n1on1ento dado, possa in1pedir quo qs in-
teresses e paixões perigosas, ú sornbra de crenças ma1s ou 
n1enos respeitaveis, ou que as diversas fórmas do culto, em 
agitações externas, venhan1 a perturbar a vida regular do go
verno civil. 

E' un1 principio de defesa socjal, uma fórn1a de tutela 
juridica, que é urn direito essencial do ,Estado, u1n altributo 
irrecusavel do Poder publico; 1nas delle não se podia tirar 
tal conscquencia, nc:3te n1ornento. 

Ainda sobre incompatibilidades. penso que não deve fiear 
na Constituição essa medida excepcional, anomala e. odiosa, 
pela qual sào excluídos das eleições de governadores dos es
tados, os cidadã.os que hajan1 sido governadores quatro rrle
zes antes da Constituição. 

Senho,res, islo não é un1 ataque ao principio federal. São 
as constituições dos eslados que hão de detern1inar quaes os 
os cidadãos elegi veis, quaes nã·o. (Apo'iados.) Um acto qual
quer elo Congresso contra o princjpio, é um attentado contra a 
soberania dos estados. 

Voto c·ontra semelhante disposição, sobretudo quando, ao 
que n1e parece, ella se reveste de caracter singular, ou pessoal 
além ele antagonico com o direito dos estados, e ainda porqué 
vai arredar, injustamente, do pleito eleitoraL aquelles que 
·assun1iran1 a grande responsabilidade da organizaçã·o .inicial 
da vida nova dos estados até o 1nomenlo presente, luctando 
c~m as .maiores. di.fficuldades, cont,ra a reacção dos partidos. 
nao. exLlncto_:;, v1ctm1as de todos os oclios não apagados das 
antigas faeçoes. 

l\Ias não é só jsto, Sr. Presidente. o .projecto constitucio
nal en1e.nclado. ainda nas mesmas Disposições tra·nsi torias 
vai annullar as c1Piçõr.;, a q11e se procedeu nos estados. re~ 
vogar:d.o actos perfeitos e acabados, retroagindo contra direitos 
adquiridos, e lançando por toda a parLe a sen1ente da dis
coraia. Os estados. na sua col!ecLivirlacle fJOlitica e TY10I'al. 
na s~a soberan~a Teconhecida, têm o direito do vot·o, q·uer se 
cor:s1d_ere um direito natural, quer uma funcção social. Como, 
po1s, 1des .~ttenta~ · con1. aquella medida accidental, ephemera 
n~s ~cus. oiieiLos 1rrnnccilaLus, mas du un1 alcance funcsLo, un1 
direito fundamenal dos esLados ? (Apo·iados.) Si deJJ'lorardes 
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as eleições tres mezcs, vincles Jazcl-as coincidir com os nossos 
trabalhos oruinarios, perturbando c desorganizando a. func
( ft o c~ i c i t n 1 ·a l c! o s c ~; I a c1 u ~; ;;:. u ! i : ' , ·a t 1 n ~ d c :-·, (! 1 ~ u : :. d D in a u g u i.' a I c! a 
í'órn1a ~republicana federativa. 

E ~qui, ~ynllm·es p~h~:,~ n:t.íul'::1t:lc:lÍL~. :t uma qtH~sUlt!, 
para rnnn eaptlal. ~tts!l•iti<:. Lllllli·;~ 11 \'·11lcl r!n Cu!t~;Tc•s::-:o. eolll 
todas as forças da convicção. c rlc accôrclo con1 as id(~as qw.~ 
tenho bebido na Scicncia e na pl'al iea. a unidade de legislação. 
quero que. o paiz . te~ha u niclado ele lGgislat::ilo c i vil, connner·-
CJal, murJLJnHL CTlllllll<~l 1.) f:J'íl!'C•.:.;:-:;;!~'.1. !.\!i'ifo L;e:Jt! .l-i·noio-
dos.) · -

A hora está quasi tcrrnirEtda; vou, por isso resurnir as 
consük>:l·:v:ues que U•nllo a fazc1· ~;cdJ!'C a rn~tleria: ~,~·llmcial-as-eL 
ern ·rónn~1 synUH•.Uc,1. ~~~~n11orrs: ern 1o,:·:~s ns l'poc<J_:-... os es
tados civis e politic.os são fm"mados no seio elo povo, pelo povo 
n p:H·n o povo: ns c:;;;ta1!ns nüo sün rc'tmiii:':~ eh l:rnnc·ns indr
tern1inaclos e independentes da 1Jnirlado nacional. nern a sua 
creac\fl.o (~ tnn acln 1h::-; ,·nri!flrlr•s it111ivi:!1t:H·s. íltl n ~~í'i'Piln •.iP nnt 
contracto. como entendiam Ron~scan c os cnnvcnr·ionacs. Tanto 
em face dos PI'inci11ios da escola ch8.n1arla histnr-ica. como r:8s 
theorias divergentes~ nus suas diversas r:r1an ifeslações clou
t:rinén"ias o elPn1c-nlo fut·madclr- e inr1ivic1n:'l.l rias nr·s!:ani:t.8cr·fH~s 
elos cslarlos nfio (~ 11111 neto :lrL·!lrJr·in dn .. Yonlnflc hn:llri.rt~l. 
Qner se considere o povo a uniclaclo naturaL no seio ela qual o 
Estado nasce, d esenvol vc-so e pcrpotu a-se de geração em ge-
racão: crnrr nrna rcl1niiln c1u c.n11tí'nlnnr·:n1eos 0Prr-•r·t·nc1n Prn 1:ma 
·época determinada; quer a assen1bléa de cidadãos onde reside 
a :::o1wP;~nin: rnwr. _;::,incla. nma 1'n~;ln fr:n·r:-H]a dr; rl,•nwntos 
ethnologicos diversos, como nos casos de conquistas e desmern
hrnmenrnr~: (> o nrwo. '~ tal e: ele:! rrn-:in:1clo ))O\'o qu:_~ ó o ~n
jeHo aclivo do Direito, e seu c1rcador, o objecto. ao mesn1o 

tPn•no. rn,,.-·rr'in, rP~.l rl:1::; inl'it1·i!fls :-~rlrllicn.f'{iqs das in~\.i!:ti
ções juridicas, q11er nas suas fórmulas expressas) quer nas 
suas fôrn•,.lln-.: 1afc::nlf's. (8onfrrnu r' ll1Pl'i?'(t.) 

As relações de Direito tt·m 1ima natureza· organica: e cada 
relação de Direito tem 1m1a institniçãn que '::t domina, lhe fixa 
o quadro da sua evolução, c lhe. imprime o cunho, dando-lhe 
o typo. 

Orà, Senhores. o povo lwazilciro, uno, indivisivel, iden
tico nos seus elementos de forn1ação, tmn o seu Direito, que 
sahe elo rspiriln gorí!1, que lJa]r:l sohrr, todas as funcçõcs .iu
r·jdjcas da Narfln. CHH~ s~: Ji1i:-1. ;'i traclkf:ío llis!oricn. qur (" a 
força n1axima" ela sua organização social. O povo ·brazileiro 
é uma communhão de rela·cões intellectuaes~ moraes, juri
dicas; ·é un1 todo vivente, do qual emerge a creacão do Di
Q'eito. 

Os princípios novos que presidirão á deliberaç.ão do Con-
p:rrs~o. ~i :fC,r o11.iecto cir l0p·isl<;r:iin una sr'ln:Clllc' o Diroitn 
Procrssnal, sen1 qno acompanhe ·o Codigo Civil o· Comn1orcial, 
são de uma alta incoherencia. 

Não rlevo. c nem acnii 6 o logor peoprio para 1nna dissct·
tação j uri di c a. Toe! o c; sn.bcm q1w a n1étlcri a processn a l é m ix! a. 
De um lado, est:i ligacla ao Direito Publico, ao Poder Jucli
Lnari o, po las sn a~ c1 i Yl~ :·:·;<L-; J(')t'l 11 :1:-' r!í~ frm r e i on :.1m ::111 n n ( 'iTl1 n 1. 
por ont.ro lado. r·~:;h't 1 i;.:·:!_tln :w ·n,·ir,iin Pl'Í\'rttln. riP..:il,~ () s:·:-: .. 
lcrDfl da prova ~dr~ a .inrisdicc:ilc' voluntaria. o :1.rbitramcnto 
e todas as outras relações que 1he pertencem nesta espbora. 

·Ora, si o Congresso destaca o Dire-ito Processnal do Dircilll 
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Privado, por que razão n~o estabelece~ tambem o Codigo Ci
vil uno .. bem como o Cod1go Comn1erc1al? 

O Direjto do processo, diz Jitta, tern dois elen1entos, que. 
se entravan1 constanternente um no outro. 

O Direito Privado, das partes, sahindo do repouso para 
o n1ovimento, arrasta un1a serie de relações, das quaes tuna 
prende no Direito Publico, pois que a o1rde1n social torna ue
cessaria a intervenção da auctoridade para a administração da 
justiça, sendo a organização do Poder Judiciaria attribuiç~o 
da soberania. e a auctoridade do julg-amento e a sua sancçao 
den1andando ·a ae.ção do Poder Publico; e a out.ra prende no 
Direito Privado, co1no sej an1. por exemplo, a eleição elo do
Inicilio, a non1eação dos peritos. a capacidade, a questão da 

prova, que fór1na a irradiação exterior do Dire.ito. 
Si, pois, a legislação pro~.essual deve· pert~en~er á co.n1-

petencia federal, porque relae10na-se con1 o D1reüo Publico, 
por força das cousas:, pela natureza das instituições, esS'a. 
legislação vinc.ulando-se ... necessarian1ente, no Direito Privado. 
no Direito Civil no Direito Commercial, é logico, é inevitavel 
que o Direito Privado e.ntre, tamber,n, no quadro das attribui
ções federaes, que os estados não podem invadir sem que
brar a unidade nacional e derrubar todo o edificio do nosso 
Direito Publico. con1o o estamos formando, eomo deve.rnos for
mal-o, pela Constituição. 

Senhores, a uhidade do Direi to Processual~ não só não é 
sufficiente por si só, con1.o seria uma abstracção sen1 vida, un1 
puro norninalismo, para fallar a linguagmn dâ escola, sen1 a 
unidade do Dire.ito Civil e Commercial. 

A unidade j:uridica é, hoje, um principio fundamental, o 
ideal de todos os povos; a unidade ju:ridica no paiz .representa 
a for.ça. moral do povo brazileiro; torna uma realidade vivente 
toda uma serie de. relações que se creara1n con1 o ten1po, de 
accôrdo üom as condições g~eraes do povo brazileiro, e o povo 
bir.azileiro é um só . · 

Como, pois, estabelecer diversos codigos para as diversas 
circurns.cripções que formam os estados ? . 

O Brazil é um paiz novo, que de.ve attrahir e assimilar as 
for.ças do Velho Mundo, e si vós investis cada Estado nesse su
premo attributo da decTetação' de codigos particulares, en1 
poucos annos, ·com a im·migração italiana para S. Paulo, a 
allen1ã para o Sul, e outra e outra p.aja este e aquelle Estado, 
!·e:eis perdido a nacionalidade brazileira, porque estes codigos 
1rao fo~mando outras tantas nacionalidades. 

E' contra isso que ~me levanto, e hei de empregar todos os 
esforços; .deve~nos formar a unidade jurídica, de modo \que a 
nossa legislaçao represente sempre. todas as energias centraes 
e indestructiveis do paiz. 

Vós sabe-is que a colonização é um elemento pe·rmanente 
de. differenciação; e si o povo brazileiro não fôr un1a uni
dade sempre f<?rten1ente constituída pela sua legislação. como 
pela sua f·orça moral, eomo pelas suas instituições jurídicas 
ern pouco tempo. será uma nacionaHdade dispersa e extincta .' 

Senh_?re.s, ainda um outro ponto em que estou em com
::plcto ~ccordo com o orador que me antecedeu na tribuna e ao 
:: qua1 tao m~l estou succedendo (Não apoiados), é o que se re
. fere ao arbitramento. 

S~i que o arbitramento é un1 principio ameJ'icano; elle. 
tem Sido, mesmo, levado até a altura da obrigatoriedade~ co1n 
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um supremo tribunal ou alta comn1issão, a cujas decisões se
jan1 sujeitas todas as nações que adherirem a um codigo inter
nacional; e espe.r·o, em logar e ten1po opportunos, discutir as 
questões que se ligam a tão culminante assumpto. 

O que neste n1omento quero dizer, sómente, 'é que a con
dição preliminar e indispensavel para realizar tal desideratu-m 
se.rá o desar1namento das nações, não só da America, com·o da 
Europa. 

Então, sim. O que n1e parece, entretanto. é que ser-á un1 
erro inscrever-se en1 um artigo da Constitui.ção o principio da 
obrigatoriedade ou quasi obrigatoriedade do arbitramento, cujo 
recurso será exgottado en1 todos os seus tramites e phases, 
antes da declaração de guerra. 

Isto não se póde conse,guir senão por meio de algun1a 
convenção. en1 congresso internacional. e ficando o principio 
estabelecido em un1 Codigo de Direito Internacional P~rivado, o 
que, creio, será, ainda por muitos annos, un1 sin1ple.s ideal. 

O mais que poden1os fazer é render uma homenagern á 
idéa, - e isto creio que está na emenda do nobre represen
tante pelo Pará e en1 uma outra, que apresentei, estatuindo que 
o Congresso auctorizará o ·Governo a declarar a guerra si não 
preferir o a·rbitran1ento. 

Sr. Presidente, muitas outras ma terias pretendia debater 
neste momento. mas considero desnecessario. 

A Constituição que votan1os está mais ou men.os vasada en1 
moldes superiores; contém os dogmas e doutrinas mais adean
tados; a p~atica leal do systema republicano fede~ativo depara 
ahi todos os elen1entos theoricos, e não será por falta de. un1a 
boa organização que o paiz deixará de entrar francamente em 
uma nova vida politica e administrativa. 

O que é preciso é ir, desde. já, atirando á margem un1a 
grande parte das idéas. que constituem a nossa velha educa
ção politica, e procurando, não só ter a intuição perfeita do sys
ten1a novo. como a. crença viva da sua effieacia moral, a fé nos 
destinos da Republica. · 

Esta1nos fazendo um Direito Publico novo ou quasi in
teiram.ente desconhecido; não é o que apprende·mos nas escolas 
onde predorninavam o racionalisn1o e o unitarismo francez; 
é outro, todo outro. Assim o ente.nda1nos bem e o pratiquen1os 
melhor. 

Todos esperam que, depois de feita a nossa Constituição, 
não deixará de ser considerada pelos mais eminentes publicis
tas como uma obra digna de um povo americano, em ple.na ci
vilização. 

1No que diz respeito, principalmente, ao systema da dis
criminação de rendas, questão nossa, questão pratica, que não 
póde ser 1resolvida senão tendo-se. em vista as nossas condições 
economicas peculiares, muito, certamente, teremos que re-
manear ainda. · 

O systema da discriminaçã.o de. rendas, complexo como é, 
será mais a tarefa dos eongressos ordinarios. 

O mais que poden1os fazer agora, e talvez eu o ;requeira,. 
é eleger· do seio do C.ongresso uma commissão nume.rosa, que, 
com outros auxiliares extm1üos, notorian1ente competentes 
em materia financejra. reunam-se e. no intervallo que vai 
da.qui ao Congresso ordinari·o, organizem um plano de accôrdo 
com as necessidades dos estados, porque nós ten1os discutido 
aqui n1uito, mas no campo das abstracções. . 
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Eu desejaria que ess3 estudo se fizesse no terreno pra
tico porque os representantes dos diversos estados reconhecerr1 
he~ as suas forças financeiras. os recursos de que elles podem 
dispôr, e sabem qual a materia que póde ser tributada, e qual 
a qve não compor1 a tributos, quaes as industrias, as fontes de 
producção, os elen1entos de riqueza particular dos estados. 

Apenas lançamos, agora, as bases, ou traçamos as grandes 
linhas. 

Ainda em relação á discriminação de rendas, os nobres 
represenf antes sabem que, em um regímen de plena descen
tralização. é preciso attender, não só aos estados, mas. taii?bem. 
aos municípios e, até, á paroclüa. E eu poderia, caso qu1zesse 
prolongar o meu diseurso, referir-me, neste ponto, não só ao 
Self governP-ment, mas ao que alguns nublicis1 as chamam a 
self administration. fundamento de tonas as liberdades pra
ticas, de toda a pujança rla vida economica e politica, de toda 
a rica exp<Jnsfio material e moral da Inglaterra, segundo 
Rudorf de Gneist, e dos Estados Unidos . 

.Tá se vê. Sr. Prt-sidente, que a questão de discriminação 
<le renda;::; é extraordinariamente complexa, e, sobretudo. ex
perhnental; deve ser estudada sob a~nP.ctos variadíssimos. 

Não quero roubar mais tempo .ao Con~resso. 
Antes de concluir, porém, peco permissão para manifestar 

-um voto. e é que, si nós não purlermos um dia tirar da exis
tencia de un1 govéi'no anti-parlamentar ou presidencial os 
elementos dB consolidação da ordem e desenvolvimento da li
berdade, 1lavemns de, necessariamente, vollar ao antigo re-
gimen narlamentar. . 

O RR. ZAMA- Escreva isso. 
O SR. THEon·uRE~o Sourro- Esse regimen h~m sido a base 

de torla a grandeza dos povos de raça anglo-saxonja, mas 
adapt~a-se 1 amhem, admiravelmente, ás raças latinas, apesar 
dos crne o malsinam e condemnam como causa d~ decadencia 
politica e moral. 

A propria França. que atravessou enormes difficuldades, 
desde a guerr~a de 1870 até hoie, tem-se abrig·ado das tem
pestarles á sombra desse maravilhoso m·ecanismo, que mais que 
nenhum outro possue todas as valvulas. todas as forGas de 
resi shmcia contra o despotismo, todos ·os instrumentos da 
gràtHi8z'a social. 

Elle é o unico em que não é preciso recorrer a vias de 
facto, á força bruta. como está aeont.ecendo no Chile, para 
resolver crises sin1plesmente ministeriaes. (Apoiados; muito 
berrn.) 

Senhores, nã.o nos i Iludamos; não foi o regimen parlà
ment.ar. que nos pre.iucUcou; foi o parlamentarismo levado ás 
suas ult.imas e tristes consequencias (Apoiados), foi o vicia
mento do systemà parlamentar. 

Mas, o regímen parlamentar é e será essa secul.ar insti
tuição ane tem as suas ·raizes na velha Inglaterra, asylo das 
liberrlades politicas. couto da foragida liherdarle. na phrase 
do poefa, onde se pregam prineipios que tenho visto aqui con
tesf ar. como o ela sobrrania ahsolota oeste Congresso, porque 
vós sahP·is 011e nelo s:v~terna narlamentar· inglPz ::JS suas ca
maras têm. absoluta r, illimitad?.mente, todos os poderes da so
berania ( ;lfu.itos anm~ados; muito bem,). e turlo poclem fazer. 
· E nóg - é preciso que fiqne isto accentuado, - nós 
somos, necessariamente, nma irradiação desses principias, que 
sã.o. tamhem, os da Revolução franceza; e, ~e.ia qual for a dou
trina originaria, a theor1a fundamental, o Direito organico, la-
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tino ou ang·lo-saxoni.o .. s~mos un1 pal'lamenLo con1 poderes 
soberanos, absolulos. 1llnn1lados, sah·Ds os direitos anteriores ~ 
superiores do cidadão, que não delegámos a ninguen1·, pois qu~ 
n Governo que r:~dstc (• um goyerno de facto c nós son1os a 
Assembléa consLiLuintc, representanle ele todas as forças so
beranas ela Nação, que aqui es1 á organizando a sua Constitui
c;ão, o que não. pódc s·er dissolvida, en1 condições nenhu1nas, 
a não ser pola força. (lllu'ito bem,! rnui to bcrn !) 

O Sn.. LAlVIOUNIEn GoDOFREDO - Fcehou eom chave de 
ouro. 

. (0 or·adm· t~ fel'idtaâo e abraçado por· rnuitos Srs. r·epre
sentantes.) 

O Sr. Pereira da Costa 'c 1) (Muita attenção) -Sr. Presi
dente, meus coneicladãos: chamado par.a dirigir-vos a palavr~ 
em hora tão adeantada. não sei como começar as humildes 
considerações que You ·ter a honra de apresentar ao Con
gresso. Proeurarei. todavia. syntheUzar, o mais que for pos
sivel, aquillo que tinha de cl i zer, e, assirn, pretendo ser muito 
breve na exposição de n1eu pensamento, que outro intuito não 
ten1 senão o do restricto cumprimento de un1 dever. 

Antes de tudo, detenho-me um mon1ento ante o sublime 
acontecimento da proelamação da Republica no Brazil. vol
tado para outros tempos e olhando p.ara o futuro que nos 
aguarda e vai ju1g·ar. 

De um lado estão ainda, frerr1ent-es de enthusiasmo, cheios 
de p:rande valor e nobre coragem, os n1ajs insignes apostolas 
d 1 Republiea e1n nossa Patria, prégand o que a Republica no 
dia de seu triumpho será a paz~ a coneordia. a economia dà 
fot'f una publiea. o regímen da liberdade, da justiça, e do rr
conhecimento do legitinlo n1erito. (Muito bem.) 

Ü SR. FREDERJCO BORGES- E da moralidade. 
O SH.. PEREIHA DA GOSTA-Vejo-os proclam•ando que aRe

publica s3i~á o governo do bem~ o governo do povo pelo povo. 
(Aluito bem.) 

Do outro lado estão aquelles que adherlram á causa vi-
etoriosa e santa, sen1 nenhun1 pensan1ento oceulto, com suas 
bandeiras de veneidos desfraldadas. Digo - de vencidos -· e 
f.allo sem offensa, Senhores, pois é faeto que, outr'ora, eom 
programp1as diversos, em aca~npamentos diversos, 0o~s exer
eitos ag1am para o n1esmo f1n1 supremo - a fellc1dacle da 
Pah·ia; chias linhas de eombatentes iam por e·aminhos op
postos; e aqui se dizia: a Republica, a melhor fórma de go
verno,· é o summo bem para a Patria; alli, o povo braziteiro 
ainda não está preparado para a H.epubli~a. (M-uito bem.) . 

Esses dotls grupos tinhan1, como afflrme1, um alvo un1co, 
digno de todos os elogios e louvores, que era o da grandeza 
do Brazil, que era o da felicidade da nossa Patda, no seio da 
America den1ocratica e livre. Vejo. por isso, ainda, de um 
Jado, os sonhadm·es, e do outro aquelles que dizi.am que a Re
publica não tinha razão de ser, ·e todos, hoje, reunidos sob a 
mesma bandeira victoriosa, que não é a bandeira de um par
tido, n1as a da propria eivilização, corno já a classificou 
alguem. 

(t) Este diseurso, publicado E-?tn append.i~t~ na prirneira 
edição, substitue o resumo que aqu1 se achava. 
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Ac.hamo-nos, po~· fim, neste recinto sob o peso da ma is 
melindrosa responsabilidade - a de lançar os fundamentos 
das futuras inst.ituições da nacionalidade, que, no conceito de 
Gladston, parecia jsolada ern um recanto do Mundo, longe do 
progresso, e que, no en1tanto, acaba de dar á Humanidade, rea
lizando uma revolução incruenta, glorio.so exemplo cheio. das 
n1ais consoladoras esperanças. (Afuito bern.) 

Perante isto, que a mais fraca razão póde recordar, para 
os representantes do povo, repito, grave é ;a responsabilidade, 
grande é o peso ciue lhes cahe sobre os h ombros. Si cum
prirmos a nossa n1issão, sahiremos desta Casa com a alegria 
serena daquelles que satisfazem o cumprimento de um dever; 
si deixarmos de cumpril-o, sahiren1os daqui cobertos de igno
mínia. Mas, n1eus Senhores, eu /acredito que este Congresso 
permanecerá na altura da sua grande missão, porque creio 
muito na força incontestavel das idéas e dos acontecimentos. 
A mes1na forç.a que imn1ortalizou Tiradentes, o padre Caneca .. 
e fez de Benjamin Constant um idolo, esse n1esn1o poder in
vencível ha de guiar-nos, quer queiram quer não os despotas, 
na larga estrada do progresso. 

O SR. ZA~IA- Ahi, muito apoiado. 
O SR. PEREIRA DA CosTA -l\1eus Senhores, vencedora a 

causa. republic.ana, como ·está, o que aqui devemos estabelecer 
é preciso que seja, legitiman1ente. um Governo democratico. 
(Apoiados.) · 

Cumpre que o. nosso Governo seja, como dizia \Vilson - o 
patriota norte-americano - semelhante a un1a pyramide, com 
uma differença, que na pyramide politica, geralmente, o cume 
esmaga a base, emquant.o que entre nós uma corrente de vida 
popular deve circular da base ao vertice, o Pode:r deve sahir 
das mãos do povo e voltar par.a o povo. 

O SR. ZAMA- Muito bem; nada de ·autocracia. 
O SR. PEREIRA DA CosTA- Achamo-nos incumbidos de ela

borar uma Constituição; mas que vem a ser uma Constituição ? 
Não é, simplesmente, um codigo de leis sabias e justas, uma 
Constituição precisa estar tambem de accordo com os senti
mentos populares, immediatamente, afim de que seja querida, 
amada pelo povo, tornando-se cada cidadão, della um defensor. 

Por isso, ouso dizer a este Congresso, infelizmente, eu, 
seu men1bro mais obscuro (Não apoiados), que, si a Consti
tuição BrazHeira não ficar na altura do nosso tempo e das 
aspirações do povo que representamos, essa obra será obra 
perdida. N ella é necessario que fiquem claramente consignados 
os. grandes prineipios da Republica federativa, sem transi
g~enc.i~a de ()rdem alguma, - quanto á divisão das rendas;. 
quanto· á organização judiciaria, que não p6de deixar de 
basear-se na dualidade da magistr.atura e diversidade de le
gislação; quanto ao Poder Legislativo, .que, cumpre cereal-o de 
todas as garantias passiveis, e, final.mente, com relação ao 
Poder Exeeutivo, cujo eampo de acção deve ficar visivelmente 
traçado, afim de que, um. dia, e·m non1e da ordem mal enten
did[l, não se vá sacrificar a liberdade nas aras desse Poder. 

Para não sujeitar o Estado á União nem esta ao Estado, 
claro é o que ensina illustre publicista, fallando a. proposi.to: 

"O systema federal é aquélle em que os diversos grupos 
humanos, sem perder a sua autonomia no que lhes é proprio, 
se associam e subordinam ao conjuncto dos de sua especie 
para os fins que lhes são communs." 
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. S~n1 temer, meus Senhores, a applicação dos princípios 
m~us llberaes, pelo .qu~ acabo de dizer, por tudo, ern nome das 
1n1nl1as velhas e. quer1das crenças, penso tambem, e commigo 
n1eu s companheiros d~ deputação, que não póde prevalecer 
o que estabelece o projecto, nem a emenda da Commissão dos 
21, quanto á eleição do Presidente e do Vice-Presidente da 
Republica, e nesse sentido já foi sustentada aqui uma emenda . 

. Queremos que . o ~residente e o Vice-Presidente sejam 
elmtos p(~lo suffrag10 d1recto da Nação e maioria absoluta de 
vo_tos, pol) ser o meio mais natural, rnais logico e mais repu
blicano. 

Muito s0 tem dehatido esta questão. 
De que fórn1a póde ser eleito o Presidente da Republica ? 

Quantos processos h a ? Differentes. 
Apontarei apenas o systema adoptado nos Estados Unidos, 

na França, o eonsignado na emenda da Commissão dos 21, o 
apresentado pelo nobre representante paulista, Sr. Adolpho 
G-orào, todos de eleição indirecta, o o processo que sustentámos, 
os meus companheiros e eu, da eleição directa. 

Nos Estados Unidos o Presidente é escolhido por eleitores 
espP.ciaes nomeados expressamente para isso, havendo tantos 
eleitores presidenciaes quantos são os deputados e senadores 
de cada Estado. 

Contra esse processo da eleição indirecta, :apenas apre
sentarei um argumento, que é, para mim, capital, conforme a 
doutrina geral dos publicistas que o repellem. 

Ou o povo, dizem, renuncia o exercício integral do seu 
direito de voto, copvencido da incapacidade de eleger, e in
cumbe um certo numero de eleitores especiaes para o des
empenho dessa funcção, ou, sem renunciar esse direito, sem 
collocal-o nas mãos de um pequeno numero de privileg·iados, 
elle apenas incumbe a estes de depositar na urna tal ou tal 
norne, segundo sua vontade soberana: no primeiro caso, do
mina a vontade de uma insignificante minoria; no segundo, 
em que o eleitor especial nada mais é do que puro interme
diaria, existe apenas uma superfluidade;· no primeiro caso, 
quer dizer - a eleição do Presidente é a expressão da vontade 
de uma 1ninoria absoluta da Nação; no- segundo, em. que o 
povo, exercendo a sua acção, diz aos eleitores especiaes: Vós, 
que sois meus representantes neste pleito, devejs depositar na 
urna ESTJ:i~ NOME-, nesta hypothese, repito, ha verdadeira 
superfluidade, porque que1n elege o Presidente da Republica 
é o proprio povo, onde os directores da politica, como se dá 
nos Bstados Unidos, agitam muito ante as candidaturas pre
sidenciaes, sujeitan1-nas a accordos, a transacções, onde o re
sultado da eleição é conhecido já muito antes do pleito. su
perfluidade sen1 grandeza para o eleitorado, que se s~,jeita a' 
taes transacções, sacrificando, 1nuitas vezes, nomes estimados, 
sem grandeza para aquclles que vão ás urnas depositar ce
dulas sem liberdade de escolha. 

0 SR. ARISTIDES MAIA- Meros portadores. 
0 SR. PEREIRA DA COSTA- Meros portadores. 
Vicio se111elhante nota-se no processo adoptado na França, 

porque o Presidente eleito pela Assembléa ainda é a expressão 
da vontade de um pequeno numero de privilegiados, com o 
defeito de tornar de alguma fórn1a o Poder Executivo depen
dente do Legislativo, como sua emanação; vicio semelhante 
nota-se no systerna len1brado pela Commissão dos 21 e pelo 
collega cujo nome citei. 
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·A eleição indirecta é um mal, e falta-me tempo, absoluta-
mente, para apontar os seus defeitos em plena Republica de
mocratica. 

Não sinto isto, porque estou demasiada1nonte convencirlo 
de que o reconhecimento de taes defeitos está na eonscienc~~ 
esclarecida de tonos vós. 

Senhores, quem diz- Republica, çliz- vontade popular. 
di1:- soberania do povo, e h a um unico m0io rlessa vontadt~ 
imperar, tornar-se clara realidade- é pela. eleição directa. 
(Apoiados.) 

E' o cidadão exercendo directamente o sPu direito de suf
fragio, direito sacratissimo, que ninguem lhe pórle negar; nãn 
ha outro mf3io, outro can1inho a seguir, em principio, e só 
como recurso extremo, afim de não apnellar para un1~ ~e
gunda eleição, quando nenhum dos candidatos obtenha TI1i:linria 
absoluta, é possivel tolerar, com restricção, o outro processo. 
Neste sentido Irá uma emenda á Mesa, acceHanclo a eleiçã.o 
do Presidente pelo CongTesso rlenfre os dous candidatos rnais 
votados na eleição pelo suffragio directo. 

l\1al e rapidamente pronunciado. é este o me1.1 morlo de 
ver. Penso que a eleiç::í.o do Presidente deve ser pelo suffragin 
directo. Dir-t.ne-ão: E' nn1 n1al. Si é lJrn mal. póde ser no 
terreno dos factos. mas não no dos princípios; si ·ene é um mal 
não é tão grande como se suppõe: ten1 muitas vantagens, entre 
outras. prirneiro. a rlo consagrar o verdadeiro principio de
mocratico, denois. sendo o Prrsidente eleito pela maioria de 
seus concidadãos. ·rwa cercarlo de maior força e prestigio moral 
para dirigir os negocias pubUcos. alén1 de que nada conhe,Ço 
de n1ais nobre, alevanf ado e dig·no do aue um novo que se 
reune. agita-se, para eleger o SPU pr'irneiro magistrado. 

l\1eus cone i dadãos. vou f erminar; não devo mesmo ü~ alén1, 
ahnsando da benig'nirlado rlos crue me ouven1 em hoT'a tã.o 
adeantada; vou terminar dizrnrlo que rsnero, tenho fé illi
mitada na. energ·ia de no?.sas livres aspirações, e creio profun
damente na realização dellas ainda. custe o que custar. Si 
assim não succeder, mais uma prova dolorosa se patenteará a 
favor da reflexão desconsoladora de un1 pubUcisfa: 

"O homem tem sempre amor á. .iustir;.a e á liberdade, mas 
transige sempre cnm o erro, dizrndo: Deseiava ser inteira
mente usto, mas nãn posso; desejava viver sempre ao lado da· 
liberdade, mas a liberdade não passa de um ideal no Mundo." 

~fodo funesto de ver as cousas, que, em dias amargos. 
tem crusado, criminosamente, os braços de tantos combatentes 
e entibiado o espirita de reconhrcidos amigos da dr.mocraeia. 
(Muito bem; 'muito be·m. O orado?'' é curnprirnentado.) · 

O Sr. Oiticica diz que comprehenrle o desanimo que o do
mina ao tomar a palavra em hora tão adeantada, quando as 
cadeiras estão vazias e quasi que não tem para quem fallar 
senão para poucos collega.:s, de cuja benevolencia vai abusar. 

Entretanto. sabe que estamos ameaç.ados de um encerra
mento da discussão, e precisa, quanto ·antes, por todos os mo
tivos. expôr ao Congresso o plano que se comprometteu a 
apresentar em um requerimento que fez c que teve a grande 
honra de ser approvado pela quasi unanimidade elo Congresso. 

Si apresentou esse requerimento. si o Congresso o acceitotl. 
si se comnromett.eu,· naquella oceasiã.o, a apresentar um plano 
sobre a discriminação das rendas, r)orque en1 sua opinião 
aquella que o, projecto .sonsagra é prejudiciaL quer })ara os 
estados, quer para a Unu:w, vê o oraclor que eslá na dura con-
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Lingencia de fallar, embora nada desenvolva sobre esse planu, 
no pouco ten1po que llle resta. 

N ~w h a sangue frio que o anin1e a abusar da benevolen
cia dos poucos collegas que lhe dão a honra de o ouvit', paxa 
l~ançal-o::;, ainda n1a1s co111 a explicação, necessariamente lon
ga, de un1 plano con1o esle . 

..c\.ssün, ni:io se alongará en1 explicações. Apenas, manda
r~t á Mesa a en1cnda que o consagra. Si algum dos seus coi
legas quizer i'azee a fineza de ceder-lhe a palavra amanhã, 
cnLão explicará o syslcma e as suas idéas . 

. Apresenta, portanlo, a en1enda a que se refere, e fará 
vublicar os dados que ten1 e que julga satisfacLorios para com
provar a vantagen1 da sua adopção. Publicará tan1bem os da
dos organizados para estudo, e que pxovam a procedencia do 
sysLema. 

10 orador diz qu8 esta ernenda envolve em si um plano com
pleto ele organização financeira, de discriminação das rendas. 

Tern cn·ganizaclo un1 trabalho n1uilo séno em relaçao a 
isto. Pediu os dados, e o Go\'er·no não lhos forneceu, porque 
desejava argun1ent.ar con1 elles, rnas não vieram, e então, teve 
necessidade de procurar outros. 

Conclue o orador, referindo-~e a urn quadro da renda dos 
diversos estados, organizado corn o orçarnento de 1890 e 1888, 
e com a exposição feita aqui pelo Ministro da Fazenda. · 

Queclro a.~monstretivo das rendes a.a 11epubliea, orge.nbaco com e base 
do orçemento ·feito pere 1S90 e oorrigia.o com a rena.a. eonhecia.a já de 
di versos este.a.os, conforme publiceções no - Dia.rio Cfficia.l. 

MEDIA DOS 
MEDIA DE 

1838 - 1839 
ESTADOS EXERCI CIOS DE 

E ARRECADADA 1888-89-90 EM 1890 

1 Amazonas . . . . . . . . 1 . 298:385$223 
2 Pará. . . . . . . . . 9.095:028$106 8.861:939$206 
3 Maranhão. . . . . . . . . 2.504:448:S533 2.286:748$540 
4 Piauhy. . . . . . . . 389:385$614 
5 Ceará . . . . . . . . . 2 .175:2;}2$023 2.6')5:489$749 
6 Rio Grande do Norte . . . 217:913$811 301 : 362$090 
7 Parahyba. . . . . . . . · . 786$558$921 
8 Pernambuco. . . . . . . . . 11.66]:570$310 
9 Alagôas. . . . . . . . 1. 262: 265$296 1.353:425$523 

10 Sergipe. . . . . •' . . . . 217:485:$312 
11 Bahia. . . . . . . . . . 11.653:705$663 
12 Esp'irito Santo . . . . 349:70-1,$045 402: 175$802 
13 Rio de janeiro. . . . . 1.153:943$199 
14 Minas .. . . . . . . . 1. 785:44g:$262 
15 Paraná. . . . . . . . 876:755$639 
16 S. Paulo . . . . . . . . 15. 65 .t.: 403$5:16 
17 Santa Catharina. . . S44:6t2~654 1 . 066: 298$081 

18 Goyaz. . . . . . . . . . 55 30 3$36'! 
19 Rio Grande .do Sul. . . . ~ . 7.019:0 -)6$'/71 
20 Matto Grosso . . . . . . . 476:863.$832 
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Tabella nemonsirativa da totalidade das rendas da ReDnbtica, discriminadas as 
deverão ser lleixauas aos estados, com a unola de 

ESTADOS 

RECEITA DO ESTADO 

(Orçamento d~ 1889 ou de 
1890) 

TOTAL 

1 Amazonas.......... 1.208~385$223 2.503:270$000 (Arrec. em 90) 3.801 ~655$233 

2 Pará ......... , ••.••• 8.851:949$206 3.895:131$000 (Orç. de 1890) 12.756~070$206 

3 Maranhão ••••• ~ ••.• 2.585:748$540 852:665$000 (Orç. da 1890) 3.439~413$540 

4 Ceará ...... ,......... 2.905:489$749 1.065:200$000 (Orç. de 1890) 3.760:689$749 

5 Piauhy ••. • • • . • • . • .. 389:385$614 238:920$337 (Orç. de 1888) 628~305$961 

6 Rio Grande do Norte 301:362$090 410:281$039 (Orç. de 1888) 711:643$039 

7 Parahyba........... '786:558$921 539:000$000 (Orç. de 1890) 1.325:558$921 

8Pernambuco ........ U.667:570$310 2.125:589$581 (Arrec. em.89) 13.793:159$891 

9 Alagôas............. 1.353:425$523 784:000$000 (Orç. de 1890) 2.137:425$523 

10 Sergipe............. 787:674$702 323:154$541 1.110:829$243 

11 Bahia ............... 11.658:705$663 3.858:600$000 (Tabella junta) 15.517:306$663 

12 Espirito Santo....... 349:704$045 618~170$000 967:174$045 

13 Rio de Janeiro ....... 1.298:385$223 6.526:380$000 7.824:765$223 

14 Minas.............. t. 785:449$262 4.02d: 130$000 5.811:579$262 

15 Paraná.............. 876:755$639 827:820$000 1. 704:585$639 

16 S. Paulo ••••••••••• 15.664:403$546 6.223:802$000 21.908:205$546 

17 Santa Catharina.. • • 1. 066:298$081 469~ 120$000 1.535:418$081 

18 <loyaz.............. 55:308$367 4•0~830$000 

19 Rio Grande do Sul. 7.019$865$882 3.276:600$000 

20 Matto Grosso...... 476:865$882 347:980$800 

466: 138$367 

10:296$465$882 

826:845$882 
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geraes e as dos e~tados, oara ser conhecida a une Dertence á Ulião e as une 
50 o/ o, e com QUotas Droporcionaes á receita de cada nm 

";:;o. 
o 
l!") 

lll 
o QUOTA PROPORCIONAL 

~ 
o 
:::::> 
Çj 

1.900:827$616 30 o/o á União, 7 % ao Estado •••••• 

6.378:035$153 60% á União, 40 % ao Estado •••••• 

1.719:706$770 50 % 
1.880:344$874 50% 

314:152$975 40 '/o á União, 60 % ao Estado ...... 

355:821$519 40 o/o á União, 60 % ao Estado •••••• 

662:779$460 50 % 

6.896:579$945 60% á União, 40 % ao Estado ...... 

1.068:712$761 5()% 

555:414$621 50 % 

7.758:653$331 60% á União, 40 % ao Estado ...... 

483:587$022 30% á União, 70 % ao Estado ...... 

3. 912:382$611 30 o/o á União, 70 % ao Estado ...... 

2.905:789$631 30% a União, 70 % ao Estado ...... 

852:287$819 40% á União, 60 % ao Estado ...... 

10.954:152$778 50% 

767:700$040 50% 

233:069$183 20% á União, 80 % ao Estado ...... 

5.148:232$941 50% 

413:422$941 40% á União, 60 % ao Estado ...... 

o 
»< z 
~ 

< o 
< 
E-< 
tã 
(.) 
UJ 
0:: 

1.140:496$569 

7.653:ô42$123 

1. 719:706$770 

1. 88Q: 344$87 4 

251:482$115 

214:657$215 

662:779$460 

8.275:895$935 

1.068:712$761 

555:414$621 

9.310:383$998 

290:152$213 

2.347:424$565 

1.743:437$778 

681:830$255 

10:954:152$773 

767:709$040 

93:227$673 

5.148:232$941 

330:738$352 
-

55.000:458$032 

o 

~ 
cn 
ta 
o 
o 
< 
!::: 
lll 
C) 
ta c:: 

2.661:158$ 664 

83 5.102:428$0 

376:983$48 o 
4 496:985$82 

5:517$263$95 6 

6.206:922$ 

677:021$83 

665 

2 

656 

84 

$384 

5.477:335$ 

4.068:105$4 

102:745 

372:910$6 04 

496:107$5 30 
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RENDA DA UNIAO, SEGUNDO O PROJECTO 

Alfardega da Capitâí Federal.............................. 88.046·933$758 
Quota elos estados ••••• 1 .......... ; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5á.U9J 458$U3~ 

RENDA, SEGUNDO O PRóJECTO 

Renda orçada, segundo a exposição Ruy: 

De 1889 •.......•••..•.••••••••••• I...... . 160.000:00QJOOO 
/ 

A deduzir: 

Exportação .• I •••• 1 •••• 

Tranmnissão da pro-
prit:dade ............ . 

16.500:000$000 

5. 800:000$000 22.300:000$000 

Renda, pelo proj e:cto .. .... ,· •..... ·· ......... · •••••••...•..• 

Saldo a favor do systerna ................. . 

Addicione-se á renda : 

a) T dos os impostos sobra fumo; 
b) ld .m sobr..: objectos d..!luxo; 
c) ld .m sobrJ alct~•)l: 
d) Idem sobr J b .b das :spirit·:osas; 
e) ldJm dos corr .. tos .; t\!Lgraphos. 

143.131:391$790 

137.700:000$000 

5.437:391$790 

A diminuição certa dos seguintes serviços, pelo orçamento para 1890 ... 
augmentada t5Sa diminuição, com o grande augmento de despç;sa, pelo 
üovi.:rnO Provisorio, que estas verbas tiveram : 

Interior : 

a) O?vernadores (ex-presidentes) ..• 
b) Apda de custo .................. . 
c) Culto publ:co ................... . 
d) S..;minarios ....•. , ••••...•....•.. 

Justiça: 

e) R~laçõ~s ....••...•...••••••..•... n juntas commerciaes ...••..•••••.• 
g) J•tstiça d~ ta icstancia .......... . 
h) P(}ssoal da pol1cia (1) •.•.••.••••• 
i) Novos termos e comarcas ...••••. 

Agricultura : 

lrstituto Bahiano de Agricultura .•.. 
I r stituto Flumincnsa ••••••••••••••. 
Catechi!se •••••••••..•...••••••••.•. 

Caixa de Amortização .••...••.•.•.• 
Th ,so~:rarias di! Faz.!ndas .••••••••• 
Alfand .• gas •••••••••• • • • • ••• • • • • • • • • 
R.:c.;bJdorias ...•.••.••••••••••••••• 
M"sas de rendas e collactorias ..•..• 

268:703$000 
2ô~OUU$UOO 

789 000$000 
110:0lJ0$UOO 

-

634·· 000$000 
86·504$000 

3.151 lUlJ$000 
730·938$(67 
373~480$000 

-

20·000$000 
24·000$000 

220:00U$UOO 

184. 96"~$000 
1.03'!. 31(;$000 
4.499 904$000 

410:3LB$0UO 
1.480:953$000 

(1} Exposição Ruy. 
Reoap ~tu la?ão 

1.193:703$000 

4. 976:028$667 

264: 000$000 

7.687:437$000 

21.533:610$457 

R~nda á União s:1gundo o systema.................... 143.137·391$000 
Saldo acima, idJm • • . ••• •• •• • •• • • • •• . . . •• • • . • . • • • • • • • 21.5jl3.ti10$000 

Receita reservada á União................ . . . . . . . . . . . . 164. 766$001$000· 
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Fica adiada a cl1scussão, pela hol'a. 
O Sn. PnESIDEN'l'E designa para an1anhã a seguinte ordem 

do dia: · 
Continuação. da 2" discussão do projecto de Constituição. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 25 minutos da tarde. 

Por omissão deixou de fig·urar no expediente da iiiessão 
de 24 do coerente, o ofl'icio da directoria do Club Militar, da~ 
tacto do mesmo dia, associando-se a todas as manifestações do 
Congresso Nacional ao in1n1ortal patrwLa Benjan1in Con::;tant, 
fundador da Republica Bl'azileira. 

4P SESSÃO, EM 27 DE .JANEIRO DE 1891 

Presidencia do S1•. Antonio Euse.bio (V ice-Presidente) 

Ao meio-dia, faz-se a chamada, á qual respondem os Srs: 
Antonio Eusebio, Matta Machado, Paes de Carvalho, João Neiva, 
Eduard·o Gonçalves, Francisco Machado, T...jeovigildo Coelho, 
Joaquim Sarmento, João Pedro, Cunha Junior, José Segun
dino, J.\rlanoel Antonio Baena, Joaquim Cruz, Theodoro Pacheco, 
Elyseu Martins, Bezerra de Albuquerque Junior, Theodureto 
Souto, José Bernardo, Oliveira Galvão, Amaro Cavalcanti, Al
meida Barreto, Firmino da Silveira, José Hygino, José Simeãoj 
Floriano Peixot.Q, Pedro Paulino, Tavares Bastos, Rosa Junior, 
Coelho e Campos, Thomaz Cruz, Virgílio Damasio, Saraiva, 
Dom.ingos ·vicente, Gil Goulart, l\ionteiro ele Barros, Quin
tino Bocayuva, Lapér, Braz Carneiro, Campos Salles, Ubaldino 
elo An1aral, Santos Andrade, Esteves Junior, Luiz Delfina, Ra
Iniro Barcellos, Pinheiro Machado, Julio da Frota, Joaquim Fe
licio, Cesario Alvün, Americo Lobo, Eduardo Wandenkolk, João 
Severiano, Silva Canedo, Silva Paranhos, Aquilino do Amaral, 
Joaquim Murtinho, Pinheiro Guedes, Belfort Vieira, Nina, 
Uchôa Rodrigues, Indio do Brazil, Lauro Sodré, Innocencio 
Serzedello Nina Ribeiro, Cantão, Pedro Chermont, Matta Ba
cellar, Costa Rodrigues, Casemiro Junior, Henrique de Car
valho, Anfriso Fialho, Nogueira .Paranaguá, Nelson, Pires 
Ferreira Barbosa Lima, Bezerril. .Justiniano de Serpa,Frede
rico Bor'ges, José Avelino, José Bevilaqua, Gonçalo de Lagos, 
Nascimento, Pedro Velho, Miguel Castro, Amorim Garcia, Epi
tacio, Pedro Americo, Couto Cartaxo, Sá Andrade, Retumba, 
Tolenlino de Carvalho, Rosa e Silva, João Barhalho, Gonçalves 
Ferreira, José Marianno, Almeida Pernambuco, Juvencio 
d'Aguiar, André Cavalcanti. Raymundo Bandeira, Annibal 
Falcão, Meira de Vasconcellos, Pereira de Lyra, João de Si
queira, João Vieira, Luiz de Andrade, Espirita Santo, Bellar
mino Carneiro, Pontes de Miranda, Oiticica, Gabino Besouro, 
Ivo do Prado, Oliveira Valladão, Felisbello Freire, Augusto 
de Freitas, Paula Argollo, Tosta, Seabra, Arthur Rios, Garcia 
Pires, Marco li no Moura, Sanf os Pereira, Custodio de Mello, 
Paula Guimarães, Milton, Dionisio Cerqueira, Leovigildo Fil
gueiras, Barão de S. Marcos, Medrado, Barão de Villa Viçosa, 
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P.t.'JSUI P:-1rar;;u. i\.lunJZ Fr~.Jn\ \lhaydt..: .~UDJUl'c, Fonseca e _Silyi:l, 
Fonseea He1·Jn c~s, Nilo Pe<Jaulta~ l\~aD hars Ban:e Lq,. Ollve1y:t 
p lnio. v iria Lo llt~ i\lcclciros .. .1 oaq unn .t1reYcs. Va·gllw. Pessott. 
:iTnm.(:.a Carvallw .. l3apLisla ela 1\loll:l~. Fróes ela Cruz,_Eneo C~e · 
llw, Sarnpaio )-·\~L'J':~z, Lopo:-:; ~1 1 rovao, J ac(ru~s Q_unque . .ATI?· 
t ides Lobo .L• u rq cun1 \V cl·ucc.l", Th01naz . :pcl11no, Anton~( 1 

t}lvntllo. B~1.daró .. Juüo PiJ) hc~irú.- Gabriel de Magall1G.cs, PaCl 
'i'ic'o MascaL·cnlHI~, Cll:1gas J_Jobato, J a c oh_ da Pai~úo, Alexandr'· 
~toc:-1dc\l' l!'ranciseo '\Tcjga, Costa .::lenna, Lan10l.Uller. Alvaro Bo_-
!~elho. Gonc;alvcs Chaves, Amct.~:ic:o ]:...uz, Fc1ieiano P_enna, ViottL 
.nutl~;, N i.eaLjio, Corr(~a. ll:1Lle llo, Mauod F nlg;cn.c10, .A sl_9lpbn 
Pitl .. \!·.istiCL\S Maia, GonçalVCt' nan10S~ l~arlos CllagGS, J~,ran-

"(l~·Ci) _\t\Wrill. Dmningos .Hocha, Costa · .Macllaclü, Domingo:~. 
PÕl'1 o, PalcUa, :U'erretL:l llahc~lo, Bu~no __ de _Paiva, João Lui1., 
:HernarcUno de Campos. Fran01sco Gllce1~10, Lopes Chaves, Do
Jningos de Moraes, Adólpho Gordo~ Carvalhal, Angelo Pinheiro, 
J\Iursa li.oclolpho Miranda, Paulino Carlos, Costa Junior, Ho
drigues Alves, Cal'los Garcia, Moreira ela Silva, Almeida No·
;::ucira, Itubiüo .Tunior. Fleury Curado~ J~eopolclo de Bull1ões, 
úuimarKes Natal, Azer~do, La\lro ~'.lüller, Qarlos_ C~n1pos, 
Sclln1iclt, Lacerda Coutinho, VICtornw l\lonte1ro, Permra da 
Costa. Antão de Faria, Julio de .Castilhos, Borges de :Medeiros, 
./\.lcides Lin1a, Assis Brasil, Thomaz Flores, Abreu, Homero 
Baptista, Rocha Osorio, Cassiano do Nascimento, Fernando 

. Abbot.t e Menna Barreto. 
Abre-se a sessão . 
Deixam de comparecer, con1 cau:;;a, os srs: Prudente de 

Moraes, Frederico Serrano, Generoso lVIarques, Raulino Horn, 
S:al9.?-nha Mal'inho, Joaquin1 de .Souza, Rodrigues Fernandes~ 
Martinho Rodrigues, Theophilo dos S3:ntos, Leandro Maciel, 
]'rancisco Sódré, Conde de Figueiredo, l!'erreira Brand~o, Leo
~wl ~Hllq, João .A..velar, Cesario ~1otta Junior, Alfredo Ellis, 
Ca~.t~JtP d~ Albuq\].er.que, ~ell~rn1ino do ~~enO;qnça, M;uci_ano 
de 1\!_(agalhae~, J:ern,an,qo S1ma,s, Ern.e:sto de Olr\r~+ra e Deme
~1~~o Rib~ii'o, e, sen1 cau,~_à, os' Srs: Joakim ~atup.da, Ruy Bar-
11o.sa .. H~ang·ol Pestana, Alnii11g .L\.}fOJ1SO, Bçrna,r'do de 11~nQ.onca~ 
Znrm:t·.· Sai).~.os. Vieira, Am:ph~lopl1io, .Al):)e:rto Brandão, Çyrilo 
J.f3 I-!el1)._QS, Alc1nçlo Q'UaP:-apar:h l~_\IÍZ l\fu.rat, pomingos Josuino, 
VipJl~es, :&ar~o q·e. Santa Heléria, .Ma~tinhd' Praqo Junior, Luiz 
Barreto, 1\1-or~e.s B~rr~;S ~ A,nton~Q- PraQ.q.. · 

E.' l_!da, posta ~m ·disçussãq e, sem debate, approvada a acta 
_qa sessaf? ante_~edente. · 

O. SR. 1 o SEQRETAR.IO procede á leitura do s~gqinte 

E:m-pediente 

úf·iicio, datado de ~0. do corrent.e, dos cidadãos Dr. Vj-· 
e~nte de S.ouza, G~pit_ã.o Themaz Cavalcanti e 'Capitão Satur
hine Cardoso, CD.J,l:.Ylclando os; rQpresentanJ.~ do Çongresso. Na';"' 
çional a comparecerem á. vis~ta que será ·feita ao tumulo do 
g~en.~ral Benjamin· Gon_s-tant, no. dia 28 do corrente. · 

O Sr. Jf:!ão ·de Siquei?·a - ·sr.· Presidente, pedi a pala;v1·~ 
p~:rr.a r~~po;r}d.er a ~n1. a:parte do nobre rQprr.,;;entanle do Rio 
d.~- •tªnev;p, .. Sf .. A:]1st~d~~" ~o~ o, àa~o qu_?.nd,o. <;>rava o nobre 
repre-se_nt~ntc çla naln.a, ~ aproposito ne apartes ·por mim 
dados. Dlz,en1 as gazetas. que S.. Ex. porgunLára onde é que 
eu estava. por occasi~q <ta:. l;tevqlução, tendo com isso o fim de 

..... 
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dizer- que eu nada podia affi:cn-mr sobre o movimento reY,'J~ 
lucionaeio~ e porquanto nu o o havia presenciado. 

AnLes de resLalJclcccJ: a Yurdaclo dos Jactos, cun1pre que 
d:iga ao illusLrc l'CprescnlanLt~ que Lenho parLiliulal' est1n1a e 
veneraç.ão a Lodos aquellcs que, cmno S. Ex., o nobre ex-· 
Mini:!)'Lr·o elo Exterior, ;::ir. (JuinLino Bocayu-va, Bcnjan1in Cóns-· 
!.ant, o hon1·aclo ex-l\In1islro ela Guct'l'a, General .Fiol'iano Pei-· 
:'{Oto, o- illuslrc es-l\linisLt·o da l\L:n'inlla, e Lanlos oulros, que~ 
paLeioLican1cnLe, _concorrc:l·~tm eom a ~iua vida para a vicLoria. 
da causa republicana. 

Disse-P .. :1Q ;::; • Ex.. hoje, pela 1nanhü, que, segundo suas 
notas, aclmva-n1c dentro elo q_uarlcl-gencl·al, junlo do 7° ba
t_.alhCLO de infantaria. Sr·. Prcs iclcnle, naquclle mon1enLo, vim 
tle rninlla casa, l'm·daclo, prornpto para a lucla, descle pela ma-· 
n há, rnuilo antes das torças ii: em para o cmnpo. 

O Sr.. SEnZEDELLO -- Si \r. Ex. estivesse ao lado do 7°, 
estaria perfeitamente collocado. 

O Sn. JoÃo DE SlQUElRA - Estaria perfeilarnente colloca
do ao lado desse lJaLalllão, con1 o qual convivi nas n1ar·gens do 
Rio Pat'aguay e em l\JaLLo Grosso, e não conlleço offic1alidade 
mais dislincla e patriotica. (Apoiados.) 

Dada esta pequena explicaçâo, tenho a dizer a V. Ex., Sr. 
Presidente, e ao Congresso, que jámais concoeri, quer nos car
gos publicos que tenho tido a honra de occupar, quer com 
minha palavra e -voto, para arrastar o Governo ela Revolução ao 
desprestigio. 

E nào o fiz, Sr. Presidente, porque tinha conhecimento do 
modo de proceder dos homens que figuraram nos partidos do 
regimcn passado, e porque vi que o systema do bvta ab 'J'ixo, 
tantas vezes en1preg·ado pelos parlidos da l\ionarchia, trou~r>
ra con1o resultado a quécla do throno, levando a pralica.r-se a 
grane! e· ing-ralidüo, porque o pa!rioLismo assim o exigia, de ex
patriar-se aquelle que tanlo amava sua Pal.ria, o velho Im
i)erador. 

Tenho o direito ele dizel-o, sern reeeio de que se me 
acoirne de suspeito, porque ninguem póde duvidar dos 1neus 
senLin1entos republicanos. (Apm·tes) . 

Disse que o patriof.isn1o assim o exigia. 
E, si n1e faltasse esse conhecirnenLo da nossa passada po

litica. eu appellaria para a Historia, e viria os eflello::3 uene-· 
ficos ·que produziran1 na França en1 1815, dando os seus re
prcsenla.ntes ao Governo Provisorio, depois da batalha de Wa
terloo, toàos os poderes. e esse Governo, que teve todo o · 
apoio da sua Patria, recontiUislou-lhe o prestigio que perdera. 

Vejan1os agora o reverso da medalha. . 
En1 18!18, é jusf amente es le o exemplo que se _app_l ica ao 

prese11te - acclamado pelo lJOVO, o Governo Prov1so.rJo pa1·a 
consolidar a regencia da duqueza de Orléans, depois de tougc• 
debate det ern1 inou proclamar a Republica . 

. l~ .. s' reformas, exigidas pela opinião e pelo seculo, foranJ 
realizadas, apesar das agitaçõ(~S populares oriundas da Revo·
lução. 

Convocada. e reunida a A&senl~léa constituinte, apesar 
de ter baixado um decreto que dizia muito haver merecido da 
P~atria, o Governo da Revoluç:ão nomeou, no entretanto, uma. 
con1missfio con1posl a de anligos n1cmbros do parti_do da Mo
ll-&,rchia, para analysar os aclos do Governo patdotico. 

O Sn-. QtJrNTI:No BocAYUVA- E' verdade. 



o Sn . .To.:\ o DE SlQUEIRA -· Resultou disto ter-se a opi
nião publica aí' as! ado de seus rrpre~entantes~ _e todo~ sa~en1 
qual a sorte da joven Republica, nasc1da no n1e10 de tao v1vas 
esperanças. Tendo_ deante n1il).1 _esLes factos e Ç) n1odo ele pro
ceder irreprehens1vel dos n11111Stros que de1xan1 <? . Poder 

· (.Apoiados), jámais concorri para _lançar ng desprest1g1o os 
membros do Governo revoluc1onar1o, que tao relevantes ser
viços prestaram a esta Patria, e tão grandes foram, que en
tram para a HisLoria mais engrandecidos . do _que quando 
assumiram o Governo, no momento revoluc10nar10, apesar de 
já laureados pela Revolução . 

. Cumpro, por ser ~st~ a occ~sião..: o n1eu dever. rendendo 
homenagem a esses d1stlnctos c1dadaos. (Apartes.) 

Fique, portanto, ben1 accentuado este facto: não fui da
quelles que se esconderan1 dentro do Quartel-Gene}"al, ao lado 
das forças do Governo da Monarchia, para depois de decidi.da 
a victoria ver de que lado devian1 pender, no desenlace dos 
acontecin1entos; e para com o Governo da revolução não fui 
um den1olidor. 

Fui ao Campo de Sant~Anna, estive ao lado rto Sr. Gene
ral Almeida Barreto. que póde dar disto testen1unhn, 1nuit.o 
antes de alli cornparecer o fundador da Republica, Sr. Ge
neral Deodoro e as suas forças. 

0 SR. GABINO BESUORO - V. Ex. não deve fazer allusão; 
deve ter eorag~rn para dizer quem foi que se escondeu. 

O SR. Jo~~o DE SrQUEIRA -·Tenho essa coragem, e V. Ex. 
vai ver. 

Nessa oceasifto o 7o e o 1 o batalhões esta:vam dispostos a 
bater-se pela causa da Republica; n1as, tan1ben1, já alli estava 
um contingente de policia, do lado esquerdo do Quartel-Gene·
ral, que deeidiu-se no ultimo n1omento, porque viu-so deanto 
do argumento irrespondível dos canhões: 

UM SR. REPRESENTAN'l'E - Os canhões não tinhan1 fallado. 
ÜUTRO SR. REPRESENTANTE - E O que ia V. Ex. fazer lá? 
O SR. Jo.~o DE SlQUEIRA - Respondo: fui cumprir o dever 

do brazileiro; e logo que p!'incipiou o movimento, de que ti-
. nha sciencia, corr·i para o campo, porque julguei que era o 

m.on1ento da lucta e chegada a occasião de offerecer a minha 
vida mn nome da causa republicana, pela qual tantas vezes 
bateram-se os n1eus conterraneos perna1nbucados. (Trocam-
se 1nuitos apa.rtes.) · · 

Mas venho són1ent_e restabelecer a verdade, porque tenh~ 
con1o uma grande. glor1a, como um grande thesouro, que de~ojo 
passar a meus fllhos, o facto de ter estado. na occa:.;ifio em 
que se prqclamou a Rep_ublica, no Gampo de Sant' Anna (A~Jar-
te~) ; d1re1 n1esmo, multo antes de ser proclan1ada a Repn
bhca. por amor da qual dava a propria vida. 

E praza aos céos~ Sr. Presidente, que a ingratidão do3 ho
mens para cnm aquelles que foram os maiores factores da rBa
lização da idéa Republicana, n8.o cave o tumulo da granclra e 
joven Republica Brazileira. (Apoiados.) " 

Era o que tinha a dizer. ("lt1uito bem; rnuito bem.) 

O Sr. Aristides Lobo (pela. ordem) - Não tenho. 
Sr. Presidenf e, o menor interesse em collocar o meu colleO'á 
em má posieão perante o facto dado em 15 de novembro. Co~
testo que ti v esse havido a proclamação de que1n quer que 



.,... 
I 
I 

-165 

fosse como dada daquelle dia, e pergunto a S. Ex. e1n que 
logar elle se achava, porque, ei'i'ectivamenle, não o vi. 

O SR. Jo.~o DE SIQUEIRA - Estava, não no Quartel Gene
ral, n1as do lado de fóra, com as forças revolucionarias, far
dado e pron1pto para a lucta. 

O SR.. ARISTIDES LoBo - Mas as informações que tive 
foram outras: trve em minhas mãos as listas de todos os of
ficiaes que concorriam para aquella jornada, e o nome de 
S. Ex. não figurava nellas. 

O SR. J o.~o DE SI QUEIRA - Não. porque sou formado em 
Direito: eu era capitão g-raduado, por ser auditor de guerra 
das forças <Yxpedicionarias de Matto Grosso. (H a outros 
apartes.) 

Ü SR. A.HISTIDES LOBO - Explica-se, pois. peri'eitan1eite. a 
minha pergunta a S. Ex. dirig·ida. Ella não ten1 por fin1. nem 
o teve, collocal-o, sequer de leve, em uma posição r,squerda em 
relação a esses acontecirr1entos; mas era preciso fazer uma rei
vindicação historica que era a seguinte: o Governo revolucio
naria in1poz-se pela força das circumstancias. não houve, pC'is, 
accla1naoão de quen1 quer que fosse; o que houve foi acclama
ç.ão popular ao acontecimento que se acaba ele realizar. 
(Apoiados e n1nitos opartes.) 

Era este facto politico que eu queria e procuro firmar: 
o Govm'no Provisorio não foi proclamado por ninguem, nós 
decidimos en1 torno de un1a 1ncsa. por accordo commun1; nfto 
houve outro processo. O General Deodoro. como era muito na
tural, sendo il1ais velho ele que nós, tendo asstnnido a responsa
bilidade da ultima hora, devia, naturalmente. ter o primeiro 
logar. (Apoiados. 'Trocmn-se 1nuitos apartes.) 

Portanto. é un1 facto natural, que nasceu do proprio acon
tecimento. ( Trocmn-se out1·os apartes.) 

Esse Congresso investiu de aucioridade, não ao Generalís
simo Deodoro da Fonseca, mas ao Governo Provisorio. Esta é 
que é a verdade historica, que ha de ficar. Nós confia vamos 
nos homens que fizeran1 a Revolução. porque, além de tudo, 
elles haviam tomado a responsabilidade do Poder e a respon
sabilidade politica do paiz. A verdade historica foi, é e se1·;í. 
esta. 

Não avanço esta proposição porque queira, porventura, 
ptn: em duvida, ou desconhecer, quer os meritos do chefe do 
Governo Provisorio, quer os serviços por S. Ex. presta0os. 

( Trocam.-se dive1'sos a1Jartes, e o S'r. Presidente reclan-z.a 
a attenção.) 

A bandeira da Revolução serve para cobrir a todüs. 
(Apartes.) 

O SR. PRESIDENTE-- Attenoão. Quem tem a palavra é o 
Sr. representante Aristides Lobo. 

O SR.' ARTSTIDES LoBo- Senhores, eu vim, apenas, fazer 
aata rectificação. Não tenho outr•o en1penho. 

Urv.r. SR. REPRESENTANTE- O melhor seria requerermos o 
encerran1e11to da discussão e votarmos a Constituiçüo. 

O SR. RETtn.tT.BA- Isto é un1 Congresso e não um Insti
tnto Historico. (H a ontTos apartes.) 

O SR. ARTSTTliEs LoBo- Portanto. o nwu nohre colleg-a 
fique tranquillo. Não tive, absolutamente, a intenção de 



offendel-o, de aborrecel-o. PP.rgnntr,i onde est.ava, porqu~~ 
nf\.o o vi. . Dou por find_o esle debate, Sr. Pres·idente, e decl9-ro. gue 
não tenho em v1sta en1baraçar a n1aX'cha da Constltui<:;:.t.o. 

O Congeesso tem sido testemunha de que raras ve~t=s 
occupo a tribuna; P'Oucas vezes tenho c han1aclo a sua att ençao, 
a essas niesmas corn observações muito breves, l)Orquc não 
disponho. das luzes tiecessari3.~ ·para esclarec0r os rneus côl..:. 
legas. (:.Vu.merosos ru'i.o apoiados.) 

Havia necessidade de fazer esta reetificaçuo h is! orica, de 
to:cat~ rm un1 ponto de nosso Direito politico, que est8.Ya scnr1n 
ad u1t.erado. . . 

Restabelecido isso. pr~o a V. E:x.. Sr. Presidente. qw·~ 
continue con1 seus trabalhos. U4uito bern; muito bern.) 

O SR ..• JosÉ HYGTNO (pela oulern) ~ Sr. Presidente, a 
Cômmissã.o dos 2·1 appr-ovou uma emenda ao art. 51 do pro
iêcto. de Constituição-; nropondo a creàQã.o de llm Tribunal 
'dê 'Cdht!ls,' e providencia-ntl'o sobre a non1eação de seus 
mertthros. . . . 

. , T.érib"o perfeüà ·. Iembrarica de que essa en1eno·a da Com.;.. 
missã.o foi . anprovada. pelo Congré_ss-q, e . isto .mesr.rto consta 
dei Didri'o Offidal de 3· de· janeiro deste ann~.: entretant-o,_ elta. 
não f~gur~ .na r,edae;ç.Bo d'O pro.i~ct~. Jil'a.ta a:·~a, discus·~~o~ ' 
. . . Por 1ss-o, peço at. V. Ex. que prov1dencne no s~nhdo Je 
s-e'í· a e.mend·à r.é$tabelecida .. · · 

·-. ('); SFt. PRESIDENTE-.. -. ·JB' · véf"filad-n q~~J-e deu-se.. ,na. redacçã:O. 
a· :faltá: R· q11,0 s.c referiu o Sr. Senador, más j1. está eór:ri-
gida. : · · 

ORilEM. DQ ·DIA 
ó.EGUND.~ nrscussXÓ. no PRçÚ:Ecro DE· coNSTITUIQÃo 

Continúa a 2:1 discu~são do projécto dê Constituicão, com 
as ~mendas an.resentad~s .. · . · ' . . · · ~ 

X) .. SR~·· Jos~ AvÉ~INqr · ~btendo ._a;_ i)alavrá. p.0l::i orc;ieltl. 
requer que se.1a dada nara a orden1 do dia a moção, quE', 
ap:r.esentou com ou:tro,s..~Srs. renresentant.es, afim de ser· mn-
dàdo ó ·local das reunioes do Congresso. · . 

. O Ri:t. P~ERTDENTE nPclara ao~ nobre renresenlairt.o que .iá 
e~.t-<\,: ::nnunc1ada a ordem do clla, e . só na seguinte sessão 
poder a ser tomado em consideração o seu requerimerlto . 

. ~êã-o .lid~s._ apo_~adas e entram. conjuncta:rnente, . en1 dis-
cusao as segu1ntes · · 

Emendas· 

Ao .art.. 11 

R11ppr1ma-se o n. 2, por ser contrario á autonomia dos 
estados-. · · . 

Aó art. 71, ~ 3ô 

Substitua-se pelo seguinte: 
Não só ns inrlivinuos. r·nrno as ennfissõPs relirrir,~a~, 

por:lrm exereer livre e publ icamenf e s;cus euHos. adquirir 

I 

~ 
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c pu:-:;::;uil' bens so11 a garantia elo Direilo r;onnliOUl. nb~f':i'-· 
\ ~.uJa--; n)--; p r-c•sc~r i pçõ e s c1 as r P s per·, I \ \' :t :--~ e on fi ssõ es . 

Subst1tua-so pelo seguinte: 
Os ee1niterios terão caracter secular e serão adininis

trar\ os pc1 a aucloric1ac1e 1111.111 ir~ i pai,· ficanc1o. porén1, livre ás 
con nssõcs rel igiosns funclarenl c adn1inisLrarcrn seus cemi
trrios c ollservarcn1, cn1 rrlac;5o aos seus lWl'l\tcs, os reSTH'
ctivo~ ·rilos, desde q110 nõ:o oi'i'c~ndant :\ nvw~1 pnbliea. 

Sui)s!,i!na-:=-c pelo seguint.e: 

n 1'1\Shlo serú livrA en1 foda a H.epnh1ir·a. 

S11ppriman1-se as palavras - ou o dos estados - por ser 
est.a ·rcstricção contraria á autonomia dos estados c ao prin
ei11io fnn(1anlEmtal do reg:imen republicano federativo. con
soante o qual «a indepcndencia de cada Estado nã,o deve ·ser 
diminujdà senãü tanto qnant.o 6 necessario ~í, existencia da 
1 ig;a. e quanto 6 vantajoso faze1-o na~ questões ele inte-ress~; 
romnn1n1 ». 

Sala das sessões~ 26 de janeiro de 1891.- Irrnacio Tosta. 
-- AmJJhilophio. - F, Baclm·ó. - Santos Pérei1·a. -· Cou.tn 
Cartaxo. - Barão de Villa Viçosa. -·-· 1'hornaz Le?nos. - A. 
r!rt.?,aléa.n-ti. - J. L. Coelho e Campos. -·. A. ~fil.ton. --l. 
Pri.ru-:o Pnrrti so. - Gonçalves Ferreira. - Panla Guim,o.rães. 
·-- (;('sm· Znm.a. - .l?J/vcncio rl' Aqnim·. - Al.mino Al'vn.?·es 
Affnnsn. __. J oaqnim. Crnz. -- Gm·cia Pires. - Panlà .4..rgollo. 
·· ·- ~fhtHr>l Cn..<dto. - Cantão. - A rnm·im. Garcia.. --- .João de 
8i.(J?1Wira (::-,ón.lPnfe q11anto ans ~~ 3° 0 5° elo art. 71.-Cnstodio 
dA ~.feUo. - Bm·âo ele S. fi{arcos. - José Bernardo. 

Acerescente-se, onde convier:· 
A rt. E' da competenci a dos esta nos a organização o a 

n-narda Nacinnal o.1n seus respectivos territori.os. 
~ 1.0 Uma 1ei do Cong-resso "Feneral rleternlinará o:=: caso~ 

P.1n qnc n Govern-n- na União poderá requisitar o eoncurso da 
Guaro a N::wional dos estados. ~ 2. 0 E' da competencia dos noderes ferteraes a organi-
'7,::\f'.ão ela G11arda Naeional elo distl'icto da Canit.a1 na Repn-
l""llica. 

,Sala das sessõrs. 27 rlA .ianciro ele 1R91. - Carnpos 
.~alles. -- R. de Cmrnwg. -A lmeirla Nnrtueir(I. -- Mnrsn.
T,nrnr>s rJw?'{'S. - (;(1.1'?1('771 n!. -- A .. - (Ja'llQ}r.n.nN" - Arl:nT.phn 
?fi',"(l'ldrr. - - {;IJC::f!T hr,nfrq•. - - rrrrlns r+m~r.·in.. nmninqn.,· 
í1.-· ~r,!J'tTr>S _ Prrulinn r:rrrlns. - - -~. 7\fnre'h·rr rln SiT·co. 

/\ . fl onfo. 
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_\dditivü ao art. 71, para ser collocado depois do n. 17 

As n1inas existentes em terrenos particulares pertencem 
aos proprietarios do sólo, e estes poderão, livren1ente, apro
veitai-as, sem limitação alguma. 

Sala das sessões, 27 de janeiro de 1891. - Feliciarw 
Penna. - Astolpho P·io. - Costa Machado. -Costa Senna. 
·- Bueno de Paiva. - Arist·ides 1lfaia. - Francisco Amaral. 
-- Antoniu Olyntho. -- Polycm·go Viotti. - A. Stockler · -
FerrPira Pi'i·P-s. - Pacifico Mascarenhas. - CoTrêa RabeUo. 
-Gabriel de 3{a.qalhães.-Dmningos Pm·to.-.João Luiz.
F. Baâaró. - Aianoel Fulgendo. - Barbosa Lirna. - Vir· 
q'ilio Pessôa. - Vi?·iato de 3Eedeü·os.- Alva1·o Boteltho. -
). B1·eves. -- Ur·bano .l:fa1·condes. - .Nilo Peçanha. - Antão 
de Fm·ia. - Oliveü·a Pinto. - Carlos Chagas. - Domingos 
Rocha. - Santos Pereira. - Jgnado Tosta. - Henrique de 
Ca1·valho. - Uchôa Rodrigues. -. Garcia Pires. - Ramiro 
Ba1•ceUos. - Abreu. - Pinheiro Guedes. -Chaves . ..- Arne
rico L1.tz. - :Matta l'.'lachado. 

Ao art. 89 

Supprima-se esie artigo. 
Si não passar a suppressão proposta, accT'eseente-se ao 

referido artig·o - sem prejuízo das já concedidas por lei ao 
l\1·ontepio dos Servidores do Estado, Santa Casa da Miseri
cordia. Hospício de Alienados e outras ·instituições pias. 

(O m~t]go cuja suppressão proponho~ sem extinguir o 
jogo da loteria, pois que os estados continuarão a decretal-a;;;. 
e aR extrangeiras inundarão tod·os os mercados do pa]z, priva 
o 1,hesouro da União de recursos não pequenos e as insti
tu]ções p]as apontadas, e outras de valioso auxilio. de aue 
talvez não p·ossam prescindir sem graves inconvenientes. 

Assim, si passar a suppressão, que está no artigo, parece 
justo que ·S·ej a sem prejuízo das loterias concedidas.) 

Sala das sessões, 27 de janeiro de 1891. - .F1·anciscu 
Veiga. 

Ao art. 75 

Bupprima-se. 
Ao art. 76 

Substitua-se. 
Art. 76. Os mll i tares de terra e mar terão fôro especial, 

constituído por tribunae.s militares, para delictos militares. 

Ao art. 86 

.Substitua-se. 
Art. 8n. O ExeT'cit.o fedeT'al comnor-se-á de contingentes 

que ~s ~stados e o DistrJcto Federal são obrigados a fornecet\ 
constituid'Os de conformidade com a lei annua de fixação de 
forças. · 

S 1.0 Uma lPi ferlPrRl determinará a organização geral do 
Exercito, de accôrdo com o § 19 do art. 33. 

l 
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§ 2.0 A Unirw se encarregará da instrucção militar do.:; 
eorpos e armas, e da instrucção n1ilitar superior. 

§ 3.° Fica aboliclo o ,·ecrutan1ento mitil ar forçado. 
O ]~xercHo e a Armada nacionaes compor-se-ão por sor

teio, mediante préYi'O alistamenlo, não se adnlittindo a isençf'.o 
pecuniaria, ne·m substituição pessoal. 

§ ;Lo As patentes, os posLos, e os cargos inamoviveis s5.o 
garantidos em toda a sua plenitude. 

Sala das sessões, 27 de janeiro de 1891.- José Retumba. 
-- Eduardo \Vandenkolk. - Flm·iano Peixoto. - Dionisi0 
CeJ'(jtteira. - José Sirn.eão. - João Sevcri.ano. - M. Bt~ ... 
ze'f''i'a. - Pau~a A-rgollo. - Bm··ão de S. 'fl1arcos.- Bel{or·t 
Vieira. - Serzedello Corrê a. - Dr·. Pinhe'i?·o Guedes. ~ 
Besoul'O. - Ca·rl.os Campos. - Paula Guima-rães.- O. Val
ladão. - jJfenna Bar·reto. -João Vie·ira. -Almeida Bar;·ef'J. 
~-L. "Atil.ller. - Rosa Junior. - Uchôa Rodri(lues. - P.1•isc(, 
Paraíso. - Espírito Santo. - Baptista da ft1otta. - Jo-:é 
Bev"ilaqua. - Barbosa Lima. - Bezeí'Til. - Ctt.stoclio de 
J'lello. -- Sampaio Ferraz. 

Ao art. 71, § 2° 

Accrescente-se ás palavras - foros de nobresa - titu1os 
nobi1i archicos, não crê a condecorações honorificas e extingue 
as exi~+rntes, rAspeitando, todavia, as que até então fooram 
cünferidas. 

Ao art. 7ô 
Accrescente-se: 
§ 1.0 Este foro compôr-·se-·á de um Supren1o Tribun~l 

:Militar~ cujos me·mbros serão vitalicios, e dos conselhos ne
cessarios para a formação da culpa e julgamento dos crin1es. 

~ 2. 0 O Congresso. por lei ·ordinaria, regulará a com-
posicão do Supremo Tribunal lVIilitar, suas attribuições e 
out:'as circumstancias inherentes ao foro de que se trat<J_. 

S. R. - Sala das sessões, 27 de janeiro de 1891 .. 
]1 . Vallaclão . - G. Besouro. 

Ao art. 24 

A's palavras - commando militar - accrescente-se -
qu8 o prive do exercício legislativo. 

Ao art. 33. n. 33 

A'.o, p::tlnvras - sobre terras 
de propriedade da União. 

accrescente-se 

Ao art. 4 7, n . 1 f 

minas 

En1 logar de 
roediante proposta. 

1nediante a approvação - diga-se -

Ao art. 58 

I (d) Em vez de nações extrangeiras e a Uniã.o -
dig-a-se - entre cidadãos extrangeiros e nacionaes, ou entre 
a União e os estados. 



(c) En1 lagar de 
cidadãos e~rangeiros. 
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Ao art. 59 

esta dos e2ttn1.ng·eiro-s 

Ao art. 63 

diga-s-e -

Ao fjnal do patagrapho, accrescénté~se ficando, entr~o-
tanto, reservado á União o direito de hb.vêl-as quando se 
tornem necessarias ao seu serviço. 

~sala das sessões, 27 de janeiro de 1891. -. lt:l. Valladao . 
..;_ G·. Besouro. 

Ao art. 1° 

A6cres:éente-se, depois da palavra -.. - fe.-ct·erativ;_:t -- pro
e:,lamada a 15 de novembro de 1889 ;. -· S~tz.edello Co1T'êa.. 

Ao art. 33, ri. 12 

.Substitua-se pelo seguinte: 
Auctórhar o Governo a declarar .a guerra, si n;âo tiver· 

1 ogar, ou não puder produzir seus effeitos o recurso do a.r
bitramento, e a fazer a -paz.- Serzedello Cor1·êa. 

Ao art.- 47, n. 12 

.· Sti);)pr1ma-se. - Serzédêlló Cof.têa-. 

.Art. 55 

Sübstitüa-s.e p-elo seguinte: 
O Sun-remo Tribunal. Frfleral compor-sf'-ú de. 2·1 jnizn?::. 

rOJ.'l'P~nonclPnrlo un1 a cana E~taõn n 1.1m no Djstr1cto Fer1cral. 
Pa.rag-ranho unico. ()1:i1fndo tivP.~t log-ar al1=mn1a vap;a. s0r:'t 

1~1la, PTQ.e.np11ir.la . pelo individuo eleito ne1ns triblJDar::-; Stlpf'
rim~rs ti hi:\ln~ .hiizPs· de 1n insüt'nci:a do Est.ado a- qu-0- · ywl~
tPnr.er a mesma vaga. 

A PlPi,...~o T'nrl0T'á :recahh' nm -·Hn::~1rnv'r n:agistrarin. ou 
f'lil an::~lm,Pr cin::1n?ío que seia rPnut::lflo · rlr:; notavrl saber· e 
aH0 f;;i-r::p1rito rle j·ustiça. ·- Serz·eclello Cor1·êa. 

Ao art. ô9, n. -'~ 

Supprima-se. - Serzedello Corrêa. 

Disposições Transitorins 

Accrcscente-se, artigo adrl! ivn: 

rJ _ P::n·a :::1.11-x-ilinr a org::tnizaçfin fin:-mrr'il'a dns 0sfarlns. nn-
_PT'<'n f\StP~~ P:::tal•rlr'r·rr s:n11!'0. ;1 iJttnrr'"nr•!íq dn.:: !.!.'C'll''t' 11 :-: 1lr•·'-

f1n::lr1r,ç; ;t(l r·on:;:11n10 ;d(• 1;) o/r· :!11d:i·Íilt 1 ~t:·-..; ,c:~,· 1 ·:: 1 ·d:'{7tl Corrêa. · · · 
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;\o art. () 0 do pro.icc~Lü 

Su1Jstitua-sc pelo seguinte: 

E' ela eon1peLencia exclusiva da União dc0~·et ar·: 
t 0

, direitos de entrada, sahirJa c estada c1c navios, sendo 
livru o comrncrcio ele costeagern. ús nlêl·ci:i.dorias nneiónaes, 
bem como ás cxtrangeLra:; que .iú !cnhan1 pago in1posto df~ 
j1npnrt aç~ão; 

2", taxas de sc·llo cn1 docurnr~nlos c1e 0ara0tcr fcd2rn.l: 
:r', cnn!ritmir,õrs po~tar~ c t~lcgraphicas de caracter fe-

deral: · 
· · !1". crca~~uo o nmnutenção de alfandegas ou instltui(;.ão 

çlo systerna fiscal que n1elhor substitua o adu;1neiro. 

E' aind,a da cómpetenckt' da U·nião: 

5°, decretar in1postos sobre a irnpórtação. de procedencia 
~':X t.rangeira; . . 

G0
, resolver sobre a inst itqi(~ão de b.ancos erüissores, ces

sn.ndn t-odo o rcgin1en· de privi1égtos. 
Paragranho unjco. As leis. abtt>s: e scnte-n~as das aucLo

ridades da União. execü'Lar...:se-ãG, en1 todo o paiz,. por func-
ei on.arios federaés. · 

~o art. so do proj ecld 

Substitua-se· l)e1o seguinte: 
Ê' da compctencia exclÚsiva ·.dos ·estados: 

. ·' 
~ 1°, decret'ar in1pnl3tos· sobre a e4portação çle :mercadorias 

que nãó sej a1'n de· outros estados.; · : . . 
zo, decretar in1postos scibre tt -prCipriedad_e territorial, 

sobre a transmissão de propriedade e sobre industrias; pro-
nssões e predios; · · 

3°, auctorizar a fundação dos bancos .. de credito real, 
rxclu ido todo o privilegio; 

4°, instifl1ir. taxas de seno mn documentos de caracter 
pécul ia r ao· EstadO~ ' · · 

5°, estabelecer con1T1huições posta.es e telegraphicas eh: 
t·arar.l:cr peeuliar ao Estado. ... . . . ~'. . , 

~ 1.0 Só é licito a· ún1 Estádo tribúta·r a· importação de 
n1ercadorias extrangeiras quando .destinadas . a consumo no 
seu territorio . 

. ~ § 2.0 ·E' is:ento ·ele imposto; nA Estado por onde se ex
portar~ ::t prodhcÇâo dos outros estados. ' 

E; aindà. da competencia dos e·sütdos: 
6°. decretar aüal crner itnp.osto qu R níín est.ei a compre

bPndido nas a.tf!'ihüft'õf'~ r~éltlE;·tvas co·nferirla~ á União e que 
não· seja conttàrin ás dis!)osiÇões da Constituição. 

Ao art. 12 

··.Subst-itua-se pelo· seguinte: 
Para provAr as rlespesas. extraordinarias ou não. de 

caractr.r fr.rleral. snper1nrcs aos rrcursos rlfl União. ma:::. {·.on
sicler~das necessarias pC'.lo non,c:Tcsso. a· este incun1br. provi-
dPnei ar como melhor julgar, respeitadas as disposições con
stitueionaes. 
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Ao art. go do projecto 

Substitua-se pelo art. 10 do project-o, en1 2u redaoçào. 

A:o art. i 1 do projecto 

Mantenha-se a suppressão deste ar ligo. 
Sala das se·ssões, 27 de janeir~ de 189~. 

Ribei?·o. - Barbosa Lirna. - A·ntao de Fana. 

Ao art. 4 7, ns. 4 e 9 

D.en~etrio 

Ao n. 4 do art. lJ:7 - accresce1~te-.so - q ~xoreicio 
destas attribuições fica suje i to ás seg1.nntes restncçoes: 

a) o Presidente não conservará qualquer con~ingente de 
forças federa.es nos estados, desde que contra 1sso repre
sentem os respectivos governos; 

b) removerá, mediante representaçã-o dos n1esn1os po
dere·s, os co1nmandantes de taes forç;.as. 

Ao n. 9. Depois das palavras- uma mensagem - 1accres
cente-se - que perante o mesn1o lerá, na sessão da aber-
tura-~ supprimindo-se as palavras restantes. . 

(As e·mendas supra estão arnparadas ·pela auctor1dade 
-dos Srs. Saldanha Marinho, Rang·el Pestana, Americo Brazi
liense e n1ais distinct·os membros da Gommissão encarregada 
de organizar o projecto de Constituição, ern o qual ellas 
fora1n consignadas. Estão na mem-oria de todos os repetidos 
e lamentaveis c·onflictos que se têm dado entre forças do 
Exereito e de policia local, e·m varios .estados; elles se pod·mn 
reproduzir, e desde que os governa·dor·es deixam de ser de
legados do Governo central e não têrn gerencia alguma, nem 
a menor inspecção sobre as forças federaes. que estiveren1 
em seus estados, parece conveninte a medida da illustrada 
Commissão. a qual, em caso da-do, será salvadora da paz e 
da ordem.) 

Sala das sessões, 27 de janeiro de 1891. Francisco 
Veiga. 

Additivo ás Disposições Geraes 

Para ser collocado onde convier: 
. Art.. Todas as concessões do Poder Exe-cutivo que 
Im_portaren1 .~m augrnent~ de despesa ou diminui(:.ão da re
C·~Ita da Unmo, dependerao de approvaçã-o do Congresso Na
CIOnal. 

(q principio c-onsignado na emenda supra é fundamental 
n.q r~g1me~ rep~es-entativo,_ e, por isso, ella ·seria desnecessaria 
SI nao a JUStificasse Inteiramente. 'a historia dos noss-os go
vernos.) 

:Sala das sessões, 27 de janeiro de 1891. - Francisco 
Veiga. 

Accres-cente-se. com·o l)enulti t · d n· · ... . . mo ar .1go as . 1spos 1çoes geraes: 

Art. São consf;Hu_ci.9naes ~ã:~ sómente as disposicões 
que se ref~rem. a .at~rlbUlÇOeS e .h.mltes, dOS poderes politiCOS 
e aos direitos 1nd1v1duaes e pohtwos aos cidadã·os. 
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Pal'agrapho. As d ispu::;ic:õrs eles Lu ConsLiLuição que não 
esUver·em nes~ as incluiclas, poclerão ser alteradas ou refor
rrlaclas pelos tran1ites e com as formalidades das leis ordi
narias. - Virg·ilio Damasio. 

Ao art. 71 § 27 

Supprin:ta-sc o § 27 do art. 71. 

(Firmado, no § 26 do art. 71, o principio de que nenhum 
cidadão brazileiro poderá ser privado de seus direitos polí
ticos e civis, por motivo de crença ou funcção religiosa, não se 
con1prel1ende que logo no paragrapho seguinte, o 27, estabe
leça-se, para aquelles que alleguem n1ot1vo crença religiosa, 
para se i:SÊmtarem de alg·um onus, a gravissirna pena de perda 
d(~ todos os direitos politicas ! E isto no titulo que se inscreve 
-- Declm·ação de rlirreitos ! A disposição me parece de un1a ini
qu1dade cla1norosa. 

Ao cidadão que negar-se a um onus qualquer sen1 para 
if:sc allegar rnotivo algun1 justificativo, pura e simplesmente 
declarando que não se suje i ta ao serviço delle reclamado, 
applical'-se-;i a legislação con1n1um. Si, porém: elle fundar 
sua negativa em motivos ele crença religiosa, é elin1inado da 
sociedade politica ! Figure-se a hypothese no serviço do 
jury: qumn não o prestar por não querer prestai-o pagará 
uma multa de 10$ a 20$ por sessão; quem, porém, allegar e 
provar que t ern motivos de crença religiosa para não servir 
de jurado. deixará de ser brazileiro ! 

Note--se que a Constituição que se discute, no art. 70, só 
cog·itou de dous .casos ern que se póde perder os direitos de 
cidadão hrazileiro. Por mais g-rave e infan1e que seja o 
crin1e e sua consequente condemnação, esta só inte1·rornpe en1 
suspender os direitos dos cidadãos pelo tempo de sua duração. 
Si o cidadão, porém, ten1 uma crença religiosa e ousa alle-
gal-a para isentar-se de algum onus, está irremessivelmente 
perdido ! E' singular. ) 

Sala das sessões, 27 de janeiro de 1891. - F·rancisco 
V e i[Jtt. 

Additivo, 1Jara sei" collocado onde con·vier, nas D-isposições 
Transitarias 

Art. O actual Congresso, na terceira sessão da legis-
laLura ordinaria, poderá, independentemente dos tramites~ do 
art. 85, modificar esta Constituição, si assim aconselhar a 
experlencia e for requerido por alguma das Camaras. 

(Nas condições excepeionaes en1 que está sendo discutida 
e votada a Cons [ itu toão. é de prever-se que ella sahirá com 
10 ais de uma lacuna. Tendo o actual Congresso recebido po
deres especiaes para deerRtar a Constituição, parece hBver 
'.rantagem em auctorizar-se sua revisão depois de dous annos 
de experiencia, si esta assim o aconselhar) . 

Sala das sessões, 27 de janeiro de 1891. - Fr·ancisco 
Veiga. 



_-\ ;' !. . \ c i \ ] ;-11> I' \ > t I \ ;;_ \'; -~ I l ;_t! ':: ~ l : I ' (' J ]ll' ( l ; 1 íH1 ' i .: , p n.J h 0 ll ( -

f':~io ,!t'1 . .: ~·~L:;díJ~. 1~: r .. , :~d:lit·i~~na•·:; ao:-; i:tl;' :~:1 ~~ ,::, :mpc,·-
'~1r:0..n qw· l'r"lc ~·:.tdo. ;~m :::·llc~:;; f<n· t:O]n·adll. 

~ L'' 'Fica cx,·t·p:n;ldo c\0;.;; :1. di;;:pnsit.:fí,l 11 K·:i<ldc, du HH·' 
,-·.~anr!:·· 1:11 '..:.•tl 

··- ~-~:?.''o ':\o~ll.'l' F.x1:;·1lfi\·u üi;-;l):):·ú. !'!ll ~·~·:..:.ulatncnto. sobre 
:1 r:.uora •tllí' : lt~Ye \H'~·! t'Í1-,'·er ~L' ca~la un: 1!1 1" ~·~l aclo.s de -:\linas 
'-~-'l'ac~, J;n~·-<:tz e Hi11 :i:· .Janeil;u. ~lo qu1· l'oL· ar-recadado n:J. 

'·. 11."'"'·-lpn·· rl'!t C·ti'>l·l-''l ~-~_-1'1.[1'1"·'t 11 f-'Tl' ,.l-1'1 1 1'(!., tit•...;!'·l:-i ~~~.;::i-,L-,::::~('0üc;. 
, \ [ 

1 
, • ! l' .j , - I I, (, I I,_ - I ' . ll._ ' • ' \ • I \ I • • i • • ~ .l ...__ L.J "-' J.. "",:) ... _. ~ 

;S. tL - - ~ala das :-;css~ões. ~~) ([,~ .ianc iro de l391. -
t_. .lfüUer. -- .J e sé J!al"ianno. -- Lu i:, de J .. ncli·ocle. - Lu-i:. 
r>· i j'-in.o. --- Edlurrâ{ ~ G mu_-alt'es. ~- Rosa c Sil!.:a. - Tolc:nUno 
cte Ccn·culho. --- J..ndJ'Ú Cn~1 alcanii. --- P!·f~co Pm·aiso.- .Joa
•mi:-n. Sal'menlo. --- Fchôrl Rodri;rnes. -~- .João de Siqueir·a. -
~:.,uula Gvün,r_n~ães. -- Esíe~'es Jv :tio:·. - 8chm;icU. - Laceulo. 
(}o v Unho. - Cal'los ( 'u nt~os. -- J o/Zo 1·i,_' i;·c1. -- J . .J. Seabra.
'~lai·coli.no Mo u.y·n. . \ 1-rn e ida Pe rrwm ln1co. --- BP.llarm.in•~ 
Ca·f'nR_,.i·I'O. 

Ao art. ·50 

AecrescenLe-·::iB entre as pa.lavn1.s do -- Congresso - e -
~ó :-;e cominunicarão - o seguinte: 

Salvo ·tendo de Tesponder DOl' seus· auto::; ú requisil:ão .de 
quahn1e1· representante àa Nação e mediante Yotação do Con
gresso e_ fóra deste caso . 

. E depois do 1 o periodo: accrescente-se o seguinte: 

~~ 1. 0 Ern caso algüm a discussfio parbmcnt~r terminará 
por ruor;ã.1l ou acLo que possa determinar a r·etirada do Mi
nistro. 

O 2° período passe a ser o § 2°. 

·sa·rà d-as s-essf'•es, 27 de janeiro -du 189L - Aristid.es .f.Job(). 
[}ruano J.11arcun.cles. -- Franca Cntval.ho. - Gatcia Pires. 
E1'ico Coelho. - Fróes ela Cru-z. - Polycarpo Viotti. -

Aristides j}Jaia. -- Thornaz Del[ino. - Almeida Pernambuco. 

Ao art. 6°, n. 6 

.Art. Os banc-os d~ emissão sei·:Io creados pelos estados~ 
dentro das condi~ões préviamente estabelecidas pela União. 
:-tt!? ao mÇtximo c!o capital fixado pelo CongrAsso para cada 
-J~stado. 

§ Lo O deposito ou garantia da emissão se~_'á l·t;alizaflu 'DO 
'lhes,mro Fecler:::~.L que emittirá bilhetes de diffctTntcs ·v31o
Tes nms de typo uniforrne. e os entregará aos bancos ernis
:-'orcs. preenchidas as condições legaes~ ató a importancia a 
que h-:erem dü·eit.o. · 

~ 2.0 Para a exécução desta::; disposições será reduzida a 
1n-Lporl~n~ ia da en1 is são dos ach.1ae::; bancos emis-sores na 
quota eomputada para o respe-c-tT-vo Estado. mediante ÍlJ
den1D i~:ação de 2 · 0/o ela sua emissão. embora não effec tu ada. 

~ 3'.0 Uma l-ei elo Congresso eslabelecerá o :r:nocto pratico 
de se effectuar o deposito das emissões, a sua üniformidade-
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t: a subst.H.ui~Tin dos hilhnl r~~; .i;1 r~mittidos pelos diversos 
hfl.nr.os. 

Sala elas :-:l~Ssúus, '!.,'7 dL~ .i<meiro de 1891. ----- Ol'iveiTo. 
J~·ínln. V'iPÚrfn de ftrerlei'i·os. 

I! i'Opontus que ::;c• a~crcsc:cnLc --- devendo, po!:·ém, a nave~ 
:..:r:1:~10 dr~ eahnlc.lgAm ser :feita pol.' navios naciona.es. 

~ala .das sessõc:::~ 27 .de jancil'o de 1891. ---- Ba1Jtista da 
·JfoU.u . .. - Nilo Peçonha. - Plm·1:ano PciJ]Olo. -· (]1·úano ~Mar
conde:·;. ---- D. fiianlu.i.es BatTeto . ..... .! . Bevilaqu,a. - 111. \íal
lc~dfi.o. --- Bc:eri'il. - A. Olynllw. --- Aristides nlaia. - Fre
dcri(;o J-Jrl!·ucs. - Jlarl-inho Boclrigucs. - Francisco Badaró.., 
--- J ot:ío ~tvrllw·. -- Cassiano do Nascimento. - Paixão. -
Fer/'CÍTa nabel.lo. -- 11fanoel Pulue·nc·io. - Gonçalves Chaves. 
-- P. Pe·nna. - C. Scnna. - Don~inaos Porto. - F. G. de 
S(.·v.za Serrano. -- Bv,eno de Pa·i'va. - Chagas Lobato. -
Leonel Pilho. -João Lu'iz. --C. Palleta. - AnW'I'ico Luz. -
L. D. 'Rocha. - J. FeliC'io. - Viotti. - Gonçalo de Laaos. -
Rsle'l;es h(.n/:0'1'. -- Continha. -- n. JlOTIL. - Luiz Delfina. -
,r;'dip1JC Schnddr. - P.inheü·o GtJ..edes. - Cnnha Junim·. -
João J>r.:Ll .. ·u. -- Fcdí·o ChcJ·Tnont. - Belfm·t- Viei'l·a. - Victo
't''ilw ~lhntd!'C:. -- Thoma;:, Delj'ino. - Lopes TTovão. - Seve
·,·ücrw âa l,,o·nscca. - J. 11lar·1·anno. - Pedro Pa1ü·ino da Fon
seca. - Custocl-io José de 1Hello. - J. Ret'ttrnba. - G. Be
sc-v.ro. - Santos Pereira. - Athayde Junior. - Fonseca e 
Sih;(L - Uchôa Rodrigues. - Aln~eida Pernambuco . .....--.; 
A 1nm·9 Cavolcanli. - André Cavalcanti. - Epitacio Pessôa. 
--- Pedr·o A rn.erie0. - Luiz de A·nâ1·ade. - Mursa. - Caetano 
rlc /tllJ'll.!j'Uef'(j'/.LC. - E?·ico Coelho. - Arncrico Lobo. - CosLa 
,;[u(·ftculo. - Menna BmTeto. - Ab1·eu. - Santpaio Ferraz. 
--- F·iuact::·edo. - Zama. - Arist-ides Lobo. - J. Ourique. - . 
.1! endr1 w:. de Carvalho. - . .lo~ié Roâ1'irrnes Fernandes. - An
(ns.iu F' ialho. -- Cesario Alvim. - E. '\Vandenkolk. - Bel
lu:r''fiii:J/0 Ca1·neü·o. - Nelso·n de Vasconcellos. - Theodu1·etu 

· ,! l:1;cs Parheco. - Nogueira Parana(JJ.,tá. - Pires Fer?'eir·a. -
Ftancisco n1ay?'Ü1J;,. - Juvencio de A{lttial'. -. Gonçalves Fer
r·P.iP.a. -.- José Joaq1.lim de Souza. - S. Fleury C'l),rado. -
Paula Gtlirncrr-r.i.es. -- João J.Veiva. - Ba1·ã-o de Villa ViçGsa. -
1. J. Seah·a. -- Lauwnnier Goclo(1~edo. - Pacifico Ma$car.e
'Y/,has. -- .!. nreves. - Tavares nastos. - Se?'Zedello Corrl~a. 
-- Jos(: Sim,eão de Oliveü·a. - João Barbalho. - Espírito 
8u.nto. -- J. ele Se1·pa. - Prisco Paraíso. - J.r!aUa Machado. 
-:-- C~I.Se·m ito .Tuniç1·. - Elyseu 11Lartins. - João cje -$iqtf,e·ira. 
--- (; uL•r·iel de Jlaaalhães. J. Ber·na1 .. do. i!.morim Gat·cia. -
l'~·rin, Velho. -- Ol'i~~eü·a Galvfio. - Rosa J1tnior. - Barão de 
.S. Jlcu·cos. -- Iunacio Tosta. - Ivo elo Ptado. - Braz Car
ne;:,.u ·No(fllCú·a da Gmna. - Fel-isbello F1'·eire. - Carlos de 
C:u.m.pus. --- r_:y,·i!lo de Lenws. - Almino Alvares A[{onso .. -
/trerr?ando J.i. de Sirnas. - Ma·,·ciarw de ll1agal-hães . ....,- Silva 
Cancf.·lo. ·_ J. Saldanha l.iarinho. -. Aquilüio tlo Amara·l. -· 
J. Hygi·rw. - .Tos(: Au;elino. -. Virgílio Pessóa. _..:.. F?·anci"B:r~o 
\.' t_,'i(la. · -- · OUvei?·c.~ Pinto. Fonseca Iiernws. - Leitr3 Oiti-
c-ica: -- F. A nwr·al. · 
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Aos artg. 2° e 3° das Di~posições Transitarias 

Supprimam-se. - Gil Goulart. - D01ningos Y_icer;te (com 
restrieção\. - jl:fonteiro de Bm·ros. - Athayde Jun~or (com 
rt:stricções) . 

Ao art. 1;) § 6° das Disposições Transitarias 

Redija-se assim: 
Concluída ella, o Congresso dará por terminada a sua 

miesão constituinte, e se dissolverá, para proceder-se a nova 
. eioiçã.o da Camara e Senado, que deverão funccionar em cir-
cumstancias normaes. 

S. R. - Gil Goula1·t. - jtJonteiro de Barros. 

Ao art. 89 

Supprima-se pelo seguinte : 
São prohibido'3 todos os jogos de azar. - Gil Goulart. -

Domingos Vicente_.~ Monteiro de Bm·ros.- Athayde Junior. 

Ao art. 76 

Redija-se assin1: 
O cidadão investido ern funcções de qualquer dos tres 

l:Cderes - perderá os direitos inherentes ao cargo, ou fun
eç.ão, sempre que for nomeado ou eleito para as de outro e 
optar pelo ultin1o. -- Gil Goulart. - Don~ingos Vicente. -
]fonteiro de Barros. - Athayde Junior. 

Ao art. 71 

No período final do § 2°, depois da palavra - conselho -
· aeerescente-,se - respeitados os direitos adquiridos e sern 

p:rejuizo das meàalhas de merito e bravura. - Gli Goulm·L -
Don1ingos Vicente. - Athayde Jnnin1•, 

No § 4° do n1esmo artigo, eliminem-se as palavras -
cuja celebração será gratuita. - Gil Goulart. - Domingos 
Vicente. - 'Monteiro de Barros. - Athayde Junior. 

Ao art. 79 

Supprin1a-se o n. 4 do § 1°. - Oil Gottlart. - Domingos 
Vicente. - ~.1o·nteiro de Barros. 

Ao art. 63 

Uma lei do Congresso Nacional distribuirá aos estados 
ce·da extensão de terras devolutas, demarcadas á custa delles 
áquem da ·zona da fronteira da Republica. ' 

Paragrapho unico. Os estados poderão transferir essas 
terras poe qualquer titulo de direito, oneroso ou gratuito, a 
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indivíduos, ou associaçõe~ que se proponham povoal-os, e a 
culonizal-os. -- Gil Goulm·t. - Dom.·inaos Vicente. - Mon
teito de Barro~. - .At hoyde J-nnior. 

Aos arts. 44 a 4ô 

Declarr-se, onde convier que: para Presidente e Vice
Prcsiden e, eada eleitor votará e.empre em dous nomes. um 
de cidadão rcP-idenLe e outro de cidadão não residente no 
respectivo Eslado. 

Sala das sessões, 27 de janeiro de 1891. - Gil Goulart.
DomJinyos Vicente. - ~1.ontei1·o de Barros. - Athayde Junior. 

Ao art. 38 

Onde se eneontra a palavra - volverá - djga-se: vol
tará. 

Sala das sessões, 27 de janeiro de 1891. - Gil Goulart. 
- l)onti·ngos V·icente. - Monteiro de Barros. - Athayde Ju-
nim·. 

Ao art. 3i 

Substitua-se pelo seguinte: O Senado elegerá o seu Pre
E:idente e Vice-.Presidente. 

Sala das sessões, 27 de janeiro de 189L - Gil Goula·rt. -
Athayde .Tunior. 

Ao art. 32 

Elilnine-se o § 1". 
Sala das sessões, 27 de janeiro de 1891. - Gil Goula1·t.; 

- Dorninaos Vicente. - 1lfonteiro de Bm·ros. -. Athayde Ju-
nim·. 

A.o art. 14 

Elimine-se a palavra - permanentes. 
Sala das .sessões, 27 ele janeiro de 1891. - Gil Gou.lart~, 

- Domingos Vicente. - 3lonteü·o de Ba:J·ros. - Athayde .Tu-
nior . 

. Accrescente-se no final deste artig·o: 
Os officiaes da Armada e classes annexas terão as Ines

mas patentes e vantagens que os do Exercito, nos casos de 
egual categ·oria. 

Sala das sessões, 27 de janeiro de 1891. - GiL Goulart. 
- Dou-,ingos Vicente. - ~tonteiro de Barros. - Athayde Ju-
n-ior. 

Ao art. 24 

Supprimam-se no final deste artigo, as palavras - nem 
ser Presidente, ou fazer parte da directoria de bancos, com-

Vol. III 12 
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panhias ou en1prezas que gosem de favores do Governo :Bie
dt~ra1. 

Sala das sessões, 27 de janeiro de 1801. - Gil Goula1·l". 
-· Dmn:inuos Vi.ceirté. - Monteiro de Ban·os. - Athayde Ju
n:ior. 

Secção II (Declaração de direitos) 

Altere-se a za parte do § 2° do art. 71' da Inaneira se
guinte: 

A Republica não admitte privilegi(:·~ d(~ na se imento, des
conhece foros de nobres a e não crea titulos nob il iarios e de 
ccns e lho, nen1 condecorações. 

S. R. - Sala das sessões, 27 de janeiro de 1891. - .Al
me'iâa Ba1'1·et:o. - João IV eiva. - E pitado Pes,~ôa. - Pt3dro 
Anterico. - .Sá And1'ade. -. J. Retumba. - Couto Cartaxo. -
Fi,rm.ino da Silveira. 

Ao art. 70 

São eleitores: 
.~l 1.0 Os cidadãos maiores de 21 annos, que se alistarem na · 

for1na da lei; 
2.0 Os cidadãos, solteiros ou viuvos, que são diplOinados 

cn1 Direito, medicina ou pharmacia c os que dirigirem esta
bel ecirnentos docentes, industriaes ou cornmerciaes. 

Paragrapho unico. Não gosa1n dos direitos eleitoraes: 
J ." As mulheres casadas; 
E o mais con1o no projeeLo. 

S.. fL -· Sala das sessões, 27 de janeiro de 1891.. - Sá 
A nd1~ade. - Zama. 

q § 1.0 ' do art. 33, que h·aLa das aítl'ibuic;ões do Uongressv, 
\'.ubstüua-ise pelo seguinte: Compete, privativamente, ao 
Congresso Nacional resolver definitivamente sobre os limites 
dos estados entre si, os de Districto Federal e os de territorio 
nacional, com as nações limitrophes. 

Sala das sessões, 27 de janeiro de 189i. - Felisbello 
Freire. 

Ao art. 71 § 13 

Accrescente ... se -. e no theatl'o. 
Sala das sessões, 27 de janeiro de 1891 .. ·- ThomLJ.rz Del-, 

{'ino. - Alrn.eida Pernambuco. 

Ao art. 36 § 3° 

Onde se diz - dous terços - diga-se : ainda n1aioria . 
. S_ala das sessões, ~6 de janeiro de 1891. - Leopoldo de 

Bulhoes. - M. Valladao. - G. Besouro. - Alcides Lima. -· 
lJa1'b6s(l Lima. . . 

. 1 
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~upp1·imant-se as tmlan·a:; - condnüut'éu;õe::; ou Lituiu 
estrangeiro. 

Ao arL. 71 § 27 

Acerescente-se: as:;im con1o os que aeeeitarern eondecu
ra~~ões ou ti tu los nobiliarios ou cxtrangeiros. 

Sala das sessões, 26 de ,janeiro de, 1891. - Leopoldo de 
Bulhões. - G. Besouro. 

ArL !17~ n. 3 

Hedija-se assiln: 

Exm·eer~ ou designar L!U8ll1 deva oxerL.el' u commando 
suprerno das forças de terra c rnar àos Estados Unidos do 
Brazil, quando chan1adas ás .arn1as em defeza interna ou ex
ie:-na da União. 

S. R. - Sala das sessões~ 26 de janeiro de 1891. - João 
Vie·i·l'a. - .Dr. Valladão. - G. Besouro. 

Suppr·üna-se o ar L 3° das Disposições transitarias. 
~ala das sessões, 26 ele janeiro de 18nt. - A. de Arnu'r'l:rn 

G orrin. 

Ao art_ 64 
Accrescente-se : 
:). o As clausulas, de que trata o n. 2 deste artigo, poderão 

:st~r an1pliadas~ desde que foren1 favoraveis aos estados. 

bala das sessões, 26 de janeiro de 1891. -- A. de Arno'ri.m, 
G·arcia. 

Aecre~cent.e-sc onde for conveniente: 
:\rt. Aos actuaes servenLuarios da EgreJa Uatholica é 

garantida a congrua que lhes cabia por lei. 
Sala das sessões, 27 de janeiro de 1891. - Ianacio Tosta. 

Ao al'L. 71, § · 3o 

Avere:5·eente-se~ depoi~ da va;lav!'a ·- LenB -- al:i se
guinte·s: de accôrdo con1 as PJ'escripçoes das respectivas co~-· 
fissões - e supprin1am--se as palavras - r guardadas as le1s 
criminaes. 

Sala das sessõe.~. '2.7 de .ianeiro de 1.89L ___. Igno.cio Tosta. 

Em vet. dr --- rlous u~r(;.os - diga-se: rnetade. - José 

Hugirw. 
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Ao art. 71 § 21 

Supprirn::trn-se as pa1aYras -- ern ten1po à·2 guerra. -
Menna Bar1·eto. 

Ao art. 33~ n. 27 

8upp~ima-se o numero 27, cuj~ diS\)osição est(t com
prehendida na do numero 28. -· Jose Hyytno. 

Ao art. 1° das Disposições Transitarias 

Supprin1am.::.se a 111 parte e o § 1 o dest.e artigo, porque 
e5tão prejudicados. 

:Modifique-se 0 § 2° do seguinte modo'. 
Promulgada esta Constituição, o Congresso, reunido em 

""\.~~en1bléa Geral, elegerá. . . O mais con1o está. - José 
H'iJyi.no. 

Ao art. 2°, paragrapho unico 

Supprin1am-se as palavras - escolhido para esse fim o 
tPrritorio, mediante o consenso do estaCo ou estados de que 
houver de desmen1brar-se . ·- (para que o mesrno paragrapho 
se harmonise c.om o art. 3o.) José Hygino. 

Ao art. 27, § 1 o 

A:ccrescente-se as palavras - nem superior a vinte e 
cinco - depois da palavra - quatro. 

S. R. - E·nitacio Pessôa. - Ahneida Bm·1·eto. - João 
~'reiva. - Coutô Cartaxo. - Pedro Am.erico. - J. Retumba. 
-- F'irmino ela Silveira. 

; 

Ao art. 32, § 1 o. - Supprima-se. - Epitacio Pessoa .. -
Al.rneü.la Barreto. - Pedro Americo. - João Ne'iva. - Couto 
Cartaxo. - Sá Andrade. - Fü·mino da SUve·ira. - /. Re
tumba. 

Ao art. zo das Dis·posiçqes Transitarias: 
Suhstituan1-se as palavras - ficando sen1 effeito - etc., 

at.é final - pelas seguintes: - vigorando, porén1, as eleições 
que antes tiveren1 sido realizadas en1 alguns dos estados. 

S. R. -· Sala das sessões, 27 de janeiro de '1891. - D. 
Rocha. - Fleury Curado. - João Pinheiro. - Felicianno 
Penno. - Costa Machado. - V. Dam,asio. -Silva Paranhos. 
-· Bueno. de Paiva.·- Monteiro de Barros. - Francis·co Vei
ga. -· B. Ca1npos. 

Ao. art. 1.~;·0, § zo: 
Substituarn-se as paiavras - o V ice-Presidente ... Fe

deral - pelas seguintes: os presidentes do Senado, da Ca
mara e do Supremo Tribunal Federal. - E]Jitacio Pessôa. -
Almeida Ban·cto. - Couto Carta:ro. - João Neiva. - Sá An
drade. - Peclro Americo. - Fi1·rn;ino da Silveira. - J. Re
tum.ba. 
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Ao art. 22: 
Altere-se do seguinte modo: 
Durante as sessões vencerão os senadores e deputados 

um subsidio pecuniario, além da ajuda de custo. fixados un1 
e outra pelo Congresso, no fin1 de cada legislatura para a se
guinte. - Al'meida Barreto. - João Neiva. - Couto Car
taxo. -.- ErAiacio Pessôa. - Ped1·o Americo. - Sá Andrade. 
- J. Returnba. - F'i'l·nâno da Silveira. 

Ao§4°doart.71: 
Accrescente-se: e que preced8rá sen1prc as ccrin1onias 

religiosas de qualquer culto. 
S. R. - Alnteida Barreto. - João Neiva. - Pecl1·o Ame

rico. - ErJ'itacio Pessôa. - Sá Ancb·ade. - Finnino da Sil
veira. - J. Returnba. 

A·ccrescente-se ás Disposições Geraes: 
Art. Fica abolida a Guarda Nacional, devendo, em 

substituição, ser creadas as reservas do Exercito. - Bar
bosa Lirna. - G. Besouro. - Serzedello Co.rrêa. - jJf. Vns
concellos. 

Supprima-se o art ~ 3° das Disposições Transitarias. ~ 
Epitacio Pessôa. - Al·meida Bar•reto. - João Neiva . . -
Pedro A1nerico. - Sá Andrade. Couto Cartaxo. - J. Re
tu?nba. - Fh~mino c{a Silveira. 

Ao art. 72.: 

Accrescente-se: - .'l.!Jn1 empregos de caracter perrnanente. 
A.Z.m.eida Barreto. - João Ne1:va. ·- Pedro Arrtericoi ---. 

C ou, to Cartaxo. - Sá Andrade. - J. Retumba. - Epitacio 
Pessoa. - F'ir?nino da Süveira. 

Ao art. 31: 
Supprima-se, para vigorar ern toda a sua plenitude, a 

disposição do art. 18. 

Sala das sessões, 27 de janeiro de 189L - Fi'l'·ndno da 
Süveira. - Epitacio Pessoa. - .4.hne·ida Rm'reto. _ J oãd 
Nei-va.. -- Pedro Americo. - Couto Carta.rco. - Sâ Andrade. 

Ao art. 59: 

Substitua-se a disposição inscripta sob a lettra - a -
pela seguinte: 

As questões de natureza contenciosa, fundadas na Cons
tituição, actos do Poder Legislativ-o, - exceptuadas as pen ... 
sões - regulamentos do Poder Executiyo e contractos com o 
governo da União. 

Sala das sessões, 2.4 de janeiro de 1891. -. - Guimarães 
Natal. 

Emenda snppressiva: 
Supprin1a-se o paragrapho unico do art. 2°, visto como 

a n1ateria não é constitueional e va:i en1 eontrario ao disposto 
no art. 4°. 

Sala das sessões, 27 de janeiro de 1891.. - Erico Coelho. 
Urbano 1ltarconcles. - Baptista da ~lotta. 
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Substitutivo ao § 5° do al't. '7t: 

Os cerniter·io:s terão earacter· secular, e serão adrnin!s
tr-ados pelas auctoridades InUnicipaes~ ficando, porén1, · o d~
reito ás differentes confissões religiosas de possuir e adml
nistrar os seus, respeitadas as leis da moral e da hygiene. 

Sala das sessões, 27 de janerio de 18~1. -Santo~ Pereira. 

Ao § 2° do art. 56: 

Supprima-se a ultima parte - e· este os juizes federaes 
inferiores, disposiçã-o que será substituída pela seguinte, para 
ser collocada no n. 1 do art. 58, onde convier: julgar os 
membros do Supremo Tribunal Federal nos crimes communs, 
e juizes federaes inferiores nos crimes communs e de res
ponsabilidade. 

Ao§ 14 do art. 71: 

Substitua-se pelo seguinte: Aj excepção do flagrante 
delicto, a prisão não poderá executar-se senão depois de pro
nuncia do indiciado, salvo os casos determinados em lei, e 
mediante ordem escripta da auctoridade competente. 

Ao § 18: 

Accrescente-se ·- nos casos definidos ern lei. 

Sala das sessões, 27 de janeiro de 1891. - Chaves . 
.~ .... amou.nier. - João Luiz. - Franc1:sco Am.m~az. - Bueno de 
Pa.iv.a. -- Cezar·io .Alvim. - Matta 'ftfachado. 

Additamento 

Ao art. 5°: 

Seja ineluir.ln no pr.ojecf.o. com a nunltwaç~ão do ::td.. f\ 0
• 

ci seguinte: 
Art. 6. o Os estados conlribuirão para a União corn 70 o/v 

da totaljdade ela~ rendas arrecadadas em seu tel"ritorio, reser
vando os 30 % J.'estantes para as sua~ despesas par-ticula.res. 

P!'lragrapho unico. A competencia para a decret.aç.ão dos 
ircrpo~tos será deter.n1inada nos artigos segllintes' 

·Ao art. 40, § so, n. 1: 

Supprirna-se a palavra - nato. 
Sala das sessõe8, 27 de janeiro de 189'1. - Almeida No .. 

gueira. ' 

Ao art. 78: 

Depois da palavra - poderes, - accrescente-se - fe
deraes. 

Sala das sessões. 27 .de janeiro de 1891 .. - Bernardino 
de Campos. - A. Gordo. - Antonio 'ftforeira rla Silva. _.J. 

A~rneida Nogueira . . - Dorningos dP 1lfo1·aes. - Rnbião .Ju ... 
n1.?1''. - Costa .ht-?Hor·. - Cor1wJhnT. - · ~~fu.rsa. _.. Rodolr1ho 
Jf'lranrlo. -- Rndngurs A h· r.~. - Loprs Clw.vP.s. 
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(> 1;idadão inveslidn 0111 i'tlll:L;Çues ue qttalquer· dos Lre::3 
poderes federa e~_; não pocloril nxercer as de ou tr.o. 

Sala das sossõ~s. 27 de janeiro de 189-1. - Campos 
Salles. -- B. âe CaTnpos.- Rnbitw Jnnior. - Lopes Chaves. 
- A. ~Í01_'_ei1·a. da Sil?Ja. - AlTI~e·icla J.Vog1teÍ1'CL - Rodr·igues 
Alves. - Do_nt.'IJigos ele Jlloraes. - Carval.hal. - Rodolpho Mi~ 
randa. - Mt~?·sa. 

Ao art. 63: 
Redija-se deste modo: 
As terras devolutas e as minas nestas existentes são do 

dominio dos estados. 
O mais como está no artigo. 
Sala das sessões, 2'7 de janeiro de 1891. - Felícíano 

Penna. - Chaves. 

Ao u. 33 do :u·t. 3~ : 

Su-pprir.na-se po1· ser inconciliavel cou1 a disposição du 
ar-t. 63. 

Sala das sessõe~. :~7 dé janeiro d~ 189·1. ·--- Pelic'iatuJ 
Pen.na. - Chaves. 

A.o art. 69: 

Supprima-se o § 4°. 
Sala das sessões, 27 de janeiro de 1891. - J~e'ira de 

VasconceUos. 
Suppressiva ao § 2° do art. 11 : 
Supprima-se o § 2° do art. 11. 
Sala das sessões, 27 de janeiro rle 1 R91 . --- Santos Pr-

1'f~'ita. 
~ul,sLitnLiva ao ~ 7" do ar!.. 71: 
Nenhunt culto ou cgreja gosarli df~ subvenção officia!, 

nem tr:rá relações de clependencia com o Governo da União. 
Sala das sessões, 27 de janeiro de '1891. - Santos Pe-

reú·a. · 
Ao art. 25: 
Supprima-st:· o n. 2 .. e redija-se n artigo na eonf·orrni ... 

dade dessa suppressão. 
~ala das sessões, 27 de janeiro de i89L - Almeida No-

gueira. 
Ao § 4° do art. 71 : 

Ac,cre se ente-se : 
E qn e oreeederá sempre ás ceremon1as religiosas de 

qu a1 qur.r cnrt o. 
Sala rln~ ~I'S~ÕP~. ·'2.7 rlr janeirn rle ·t R9t ·. - C01·r·i?a .Ra-

belln. 
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Additivo ao § 1 o do art. 27: 
A.ecrescente-se ao final do paragrapho: 
N en1 superior a vinte e cinco. 
Sala das sessões, 27 de janeiro de 1891. - Uchôa Ro

drigues. 

Ao art. 10 das Disposições Transitarias: 

Supprin1a-se. 
Sala das sessões, 27 de· janeiro de 1891. - Alm.eida Per

nambuco. - Bellarrnino Carne1.~ro. - Sá Andrade. - Aris
tides l ... obo. - Gonçalves Ram,os. - Thomaz Delfina. 

Alteren1-se os §§ 4o e 5° d·o art. 68 do seguinte n1odo: 
Os extrao.geiros que, achando-se no Brazil no dia 15 de 

noven1bro de 1889, declararen1,, dentro de seis n1ezes depois 
de entrar en1 vigor a Constituição, o animo de adoptarmn a 
nacionalidade braz i le ira. 

Os extrangeiros que possuirem bens in1n1oveis no Brazil 
e forem casados com brazileiras, ou tiverem filhos brazileiros, 
comtanto que residam no Brazil, si n1anifestarem a intençã.o 
de adquirir a nacionalidade brazileira. 

~ .• R. - Er>itacio Pessôa. 

Ao art. 89: 

Supprin1a-se, por não tratar de 111ateria constitucional. 
-· Almeida Barreto. - Pedro Arnerico. - Theodoreto Souto. 
- Epitacio Pess(Ja. - Couto Ca.rtaxo. - A. Rios. - Sá An-
drade. - João Pedro. 

Ao art. _27: 

E1n vez de - por estados· - diga-se: pelos estados. 

Accrescente-se o seguinte: 

Paragrapho unic.o. O numero de deputados e a fórn1a 
da .eleição serão regulados por lei ordinaria do Congresso 
Namonal. 

Sala das sessões, 27 de janeiro de 1891. - Ga1J1'iel 
.~lagalhães. 

Ao § 3° do art. 70: 

Supprin1a-se, por inutil, em vista do § 1 o do art. 25. 
Sala das sessões~ 27 de janeiro de 1891. - Costa· Ra-

bello. 

Accrescente-se, como penultimo artigo das Dispo-,ições 
Geraes: 

Art. São constitueionaes t~ão. sómente as dispo~ições 
que se referem a attribuições e hmües dos poderes pohticos 
dos cidad.ãos. 

~ . As. disposiçõe~ desta Constituição que não estiverem 
nesta. 1nchudos, poderao ser alteradas ou reformadas pelos 
lrarm te~ e com as forrnalidades das leis ordinarias. 
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No artigo ultin1o~ n1odifique-se o principio do seguinte 
modo: 

·Art. Nas disposições ele ordmn constitucional, són1ente 
poderá ser reforn1ada a Constituição mediante, etc. 

S. R. - Sala das sessões, 27 de janeiro de 1891. - Vir-
gilio Dam.asio. 

Ao art. 3° das Disposições Transitarias: 

Supprin1a-se. 
Sala das sessões, 27 de janeiro de 1891. - Attgusto de 

Freitas. ·- V. Da1nasio. 

Substitutivo ao art. 20: 

Os deputados e senadores, desde que tiverem recebido 
diploma até a nova eleição, não poderão ser processados cri
mina1n1ente serr, prévia licença de sua Gamara, nem presos, 
salvo o caso ele flagrancia en1 crin1e i na fi ançavel. 

Neste e aso, siga-se o que está no artigo. 
Sala das ~essões. 27 de janeiro de 1891. - Corrêa Ra...: 

beUo. · 
~o art. 33, § 33, supprin1an1-.se as palavras - e n1inas .~ 
Sala das sessões. 27 de janeiro de 1891.. - Co?Têa Ra-

bello. · ~A 
Ao art. 3°: 
Esse territorio situado no planalto central da Republica 

não ex-cederá a 25 1eguas quadradas, e será opportunan1ente 
den1areado para nellé estabclecer-~e a futura Capital Fe-
deral. 

Sala das sessões. 27 de janeiro de 1891. - Corrêa Ra-

bdZo. 

Substitutivo ao art. 10: · 

Substitua-se pelo seguinte: 
Art.. E' prohi.bido· aos estados tributar bens, renda:=; e 

serviços a cargo da União, rcciprocan1ente. 
Sala das sessões~ 27 de janeiro de 1.891. - Gabriel de 

Magalhães. 
Ao § 2° do art. 11 e § § 3°, 4 o, 5°, 6° e 7o do art. 71 : 

Substituam-se pela seguinte disposição: 
A R.epubliea. reconhecendo a Religião Catholica, Ap,os

tolica. Romana. como a da maioria dos brazileiros, respeita 
e g-arante os den1ais cultos, que não repugnam a moral e a 
razão natural. 

S. R. __ Sala das sessões, 27 de janeiro de 1891. -

Couto Cartaxo. 

Ao art. go: 
~ 2°. Substit1Jan1-se as expressões - c sobre predios 

pela palavr3, - e prediaes. 
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s 1 u. Supprima-sé, por superfluo. 
Sala das sessões, :?.7 ctr- janeiro 1iP. t8~H. ·- txatn·id 1Ü: 

Magalhães. 

Ao art. ô": 

§ 2°. Substitua-se a palavra - extrangeira -- pela pa
lavra _ extranha -, e supprin1am-se as palavras que se lhe 
seguern. 

§ 3o. Supprimarn-se as palavras nos estados. 
§ 4°. Depois da palavra - sentenças - accrescente-se 

- e actos._ 
. Sala das sessões, 27 de janeir.o de 189·1. - Gaór·iel de 

-~agalhães. 

Ao art. 67: 

Substitua-se pelo seguinte: 

Os n1unicipios orgartizar-se-ão de aecor'dü t:=orn as e;ons
tituições dos estàdos respectivos, observadas as seguintes 
bases: 

1 o. Con1pleta autonomia e1Y1 tuclü quanto respeite ao seu 
peculiar interesse; 

zo. Electividade da administração local: 
:3 6

• ~Fàêuldade de cêlebrãrêm corr1 un1 ou rnai~ .rnun]oi
pios do n1esn1o Estado os ajustes, ou eonvenios necessarios 
para a realização de obras e serviços de interesse commun1 c 
que sejam da compelencia de .eada 11111 en1 seu respectivo ter
ritorio. 

Sala das 2essões. 27 de janeiro de t891. - Meira de 
Vasconcellos. 

Ao art... 64: 

~ Regular· as condições o o procsso da oloição, tanto de 
seus representantes nas :tssr·rnbléas legislat.i'vas locaes e no 
Congres::;u Naeional, eorno de seus governadores e quaesquer 
outros de seus funceionarios electivós, ficando. salvo a.o Con
gresso rrtencionado o direito de alterar a competente lei ou 
regulamento no que disser respeito á eleição de seus mmn~
bros. 

Ao § 2° ~ 

Depois das palavras - não for negado, accrescentem~se 
as seguintes: cu concedido á União --, ficando o mais como 
está. 

Sala das sessões, 27 de janeiro de 1891. - M.~ira de Vas
concellos. 

Ao art. 71: 

Accrescente-se, onde couber, o seguinte: 

§ Respeitadas a ordem publica e a moral, é garan-
tida em sua plenitude a liberdade de contractar. 

Sala ·das sessões, 27. de janeir.n de 1891. - Jltleir-a da 
Vasroncf:hos. 
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Ao art. 65: 
Acercsc.ente-se u · ~eg;t.ünL~:. 

s Alterar, ou annullal' a~ ülausulas de sem·.; üDn-
tract.os, sern accordo da outra parte contractante. 

Sala das sessões 27 de janeiro do 1891. - Meira de 
Vasconcr:llos. · 

Ao art. 63 ~ 
"Supprin1a-~e~ con1 o seu paragrapno unrco. 
'{estabeleça-se o art. 63 do projecto primitivo sendo 

elilninado o paragrapho unico. ' 
Sala das ;:;ps:-;ões, 27 de janeiro de 1891. - Mei'ra de 

Vasconcellos. 

Ao art. 42: 
Substitua-se pelo seguinte: 
Art. O Presidente exerc.erá u 0argo po1· ::>eis annos) c 

não poderá ser reeleito. 
Sala das sessões 27 de janeiro de 189'1. - Meira d.e 

Vasconcellos, 
Ao art. 33: 
Substit.ua-:::t· c, ~ l" pelos seguintes : 
§ Orçal' a receü.i:t H fixar· a despe~a da União, .JJara 

o que uma lei dividirá un1a e outra em permanente e annual, 
s8ndo són1ente essa ultima va1tada annualmente. sem que 
deixe a prin1eira de ser incluída no orçamento, até que uma 
lei especial a revogue ou n1odifique para os devidos effeitos. 

§ 2°. Tomar, annualn1ente, as conLas da receita e des
pesa do exercício anterior. 

Substitua-se o § 33 pelo seguinte: 
§ Legislar sobre terras devolutas, minas e outros 

bens do dominio da Uniã.o. 
Snpprin1R-Su u ~ :36 no easo de passarem as e1nendas 

quê propõe n tlnidadP da legisla(!ão 1-~ da magistratura. 
Sala das sessões~ 27 do janPiro de J RflJ. -- A'! eira dH 

V asconcellos. 
Ao art. 29: 
Substitua ... se pelo seguinte=-
Art. O Senado con1põe-se de cidadãos que, téndo os 

requisitos do HrL. 25 e sendo maior-es de 35 annos de edadej 
são eleitos em nun1ero de tres, pelas assembléas legislativas 
de cada Estado, e pelos representantes do tnunicipi.o no Dis-
tricto Federal. 
. Sala das sessões, 27 de janeiro de 1891. - Meíra de 
V asconcellos. · 

Ao art. 1 ó' § 4'\ das disposições provisorias: 
A·ccrescente-se : 
E ao empossar-se do cargo, pronunciará o Presidente, 

em sessão puhlica, ante. o Congresso Nacional, a affirmação 
constante do art. 4~Jl-

8ala. das sessões~ 27 de ,ianeiro ele 1891. - A:rne1·ico Lobo. 
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Na secção III - Do Poder Judiciaria : 
Accrescente-se, onde convier: 
Art. Será mantida a instituição do jury. 
Sala das sessões, 27 ce janeiro de 1891. - Frm~ça qar

valho. - Urbano 1vlatcondes. - João Ped1·o. - Garc1a Ptres. 
- Joaquim B·reves. -Costa Senna. - Furquirn Werneck. 
Francisco Veiga. -- Tavares Bastos. - Paes ele Ca1·valho. 
P·into rla Cruz. - Olivei1'a Pinto. - Fonseca Hennes. -~1on
teiPo de Ban·os. - Aristides Maia. -1 PoLyca1·po V'iotti. 
A. Olyntho. - Baptista da 11iotta. - Alvaro Botelho. ,- C. 
Palletta. - CorTêa Rabello. - A1ne1·ico Lobo. - Laper. -
Ass'is Brasil. - C. do Nascirnento. - Gil Goular--t. - Fe·r
reira Rabello. -· Gonçalves Ramos. - Ramjro BarcelLos. -
M. Barreto. - Vi1·gil'io Pessoa. - Sa-rnpato Ferraz. - A. 
Stock ler. 

Ao art. 27: 
§ 1. o O numero aos deputados não excederá de 205, em

quanto não se forn1arem novos estados, e, neste caso, nunca 
excederá de 250 devendo a sua distribuição entre os estados 
e o D1stricto Federal ser feita pelo Congresso Nacional, pr.o
porcionahnente á população de cada um e de n1odo que ne
nhum Estado; nen1 o Districto Federal, tenha n1enos de dous 
deputados. 

Accrescente-se ao artigo aein1a o seguinte: 
E etnquanto não estiver concluido o . recenseamento, e 

não houver sido fixado de accordo com elle o numero dos 
depu ta dos de cada Estado e do Districto Federal, observar-
se-á o seguinte: · 

O Amazonas elegerá dous deputados; o Pará, dez; o l\ia
ranhão, sete; o Piauhy, cinco; o Ceará, dezeseis; o Rio Grande 
do Norte, cinco; a Parahyba, oito; Pernambuco, vinte e tres; 
Alagôas, sete; Sergipe, cinco; Bahia, vinte e oito; Espirita 
Santo, .dous; Rio de Janeiro, vinte; Districto Federal, dez; 
São Paulo, vinte e dous; Paraná, quatro; Santa Catharina, 
quatro; Rio Grande do Sul, dezeseis; _'~Hnas Geraes, quarenta; 
Goyaz, tres; e Matto Grosso, d.ous. 

Sala das sessões, 27 de janeiro de 1891. - Meira de 
V asconcellos. -A José Hygino. - Bellarmino Carneiro. 

Já se tendo feito o recenseamento, altere-se o § 2° do 
art. 27, do seguinte modo : · · 

Para este fim o Governo Federal fará rever de dez em· 
dez annos, o recenseamento da população da Republica. 

S. R. - Epitacio Pessôa. 

O Sr. Oiticica (pela ordem) - E' para fazer uma recla
mação, Sr. Presidente. Meu direito de fallar foi hontem 
violentado. pelo Sr. 1 o Secretario, que, presi?indo a sessã.o, 
na ausenCia de V. Ex., deu-n1e a palavra as quatro horas 
da tarde, hora de e-ncerrar-.se a sessão. 

Fiquei surprehendido, reclamei contra o 'facto de _ 
en1 um . debate amplo .como este, quando eu me tinha coin
pr~met_tido _pe~unte o Congresso a di seu ti r a questão finan
ceira, a n1a1s Importante de todas - me ser dada a palavra 
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a essa hora, contra o Rogin1ento e quando a Casa estava va
si a, porque qunsi todos se t1nhatn ret.irado, en1 consequencia 
da proxirTt idade do encerramento da sessão; entretanto, o 
Sr. Seerct ario declarou que a sessão tinha começado cinco 
n1inutos depois do meio-dia, e, assim, obrigou-me a subir á 
tribuna. visive1mente cor.trariado. Ora, eu vejo, na acta pu
blicada hoje no Diario OfficiaL, que a sessão foi aberta ao 
1neio-dia, e si isto é verdade.. não se n1e podia dar a 
palavra ás quatro horas da tarde. 

O SR. SEH.ZEDELLO - A V&\l'dade é que urn quarto de hora 
depois do meio dia a sessão não estava aberta. 

O SR. PRESIDENTE - O nobre representante devia ter 
reclan1ado na hora do expediente. 

O Sn.. OrrrrcrcA - Re·clan1o agora o direito de fallar; 
quero que n1e seja n1antida a palavra hoje, visto não ter po
dido fallar honten1, por 1ne ter sido dada a palavra fóra da 
hora da sessão. 

O SR. PHESIDENTE -· A reclan1ação não ten1 razão de 
ser; e, ainda quando fosse procedente, não ha remedia a dar. 

. ....____.,. ____ _ 

O SR. 0ITIC1CA _:_ O remedia é V. Ex. manter-me a pa
lavra, que n1e foi dada illegalmente. 

O S[{. PRES"!DENTE - A reclamação do nobre represen
tante não ten1 razão de ser; quen1 presidiu a sessão fui eu, e 
f.oi aberta 20 nlinutos depois do meio dia. 

O SR. OITICICA - Não diz isso a acta approvada pelo 
Congresso; está aqui a acta (rnostrando o "Diario Official"). 

O Sit. PRESIDENTE - Dá li-cença? Não me interrompa. 

O Sn. OI'l'lCICA - Sim, Senhor. 
O: SR. PRESIDENTE ____, Quando o Sr. Matta Machado deu 

a palavra a V. Ex., faltavam cinco n1inutos para as quatro. 
horas. 

O SR. OITICTCA - Quando subi á tribuna eran1 quatro 
horas. 

O Sr.. Pr{E8WE~TE - O Sr. Matta Machado não podia 
pr.oceder de outra fórn1a, tendo a ·sessão começado 2·01 mi-
nutos depois do meio dia. 

O SR. 0IT1CICA - Permitta V. Ex. que eu repita que a 
sessão foi aberta ao rneio dia, segundo a acta approvada pelo 
Congresso. 

O Sn. PRESJDENTE - O Diario Of{'iC'ial diz que ao meio 
dia se fez a chan1ada; e a sessão não se abre na hora de 
fazer a chamada: a hora de abrir-se a sessão é aquella em 
que. se reconhece que ha nun1ero. . 

O SR. OrrrrcrcA - 'Minha reclan1ação, em todo o caso, ahi 
fica como un1 prote,sto contra a violencia que soffreu o meu 
direito. Entretanto, si V. Ex. ~quizess-e, p-odia consultar o 
:Congresso .sobre si consentia ·que eu continuasse .com a pa
lavra. Parec·e que· ha um proposito de privar-se da palavra 
úquelles que têm mantido posição inde_pendente desde o prin-
cipio. (Muito bem.) 

O SR. 1:!3PITACIO PESSÔA ('pela m·dem) - Sr. Presidente, 
ha alguns dias foi solicitada. 111inha assignatura para uma 
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errwnda en1 que se concedia ás mulheres a plenitude dos di-
roitos civis o o politic_o eleitor:al. ... , . . . 

Concorri co1n a n1rnha assignatura, tao son1euLe con1 I e-
lal.;ão á prirneira parte; e no D'iario Offi~ial veiu a ernenda 
publicada -con1 o n1.eu non1e, sen1 restrrcçoes. .. 

Nessa .occasião reclamei perante o Congresso, aflm de que 
se mandasse declarar, no mesn1o Diario, que eu dera á mnenda 
a Ú1inha assignatura só quanto á primeira parte. 

Entretanlo, com surpreza, vejo a n1esr~1a en1enda de novo 
publicada no D'iario, na redacção de proJecto para segunda 
discussão ainda con1 aquelle engano, contra o qual protesto. 

AssiiÍ1, peço novan1ente a V. Ex. a fineza de n1andar re
ctificar esse erro, porquanto, si reconheço na n1ul~e~ o ple~o 
goso do direito civil, neg.o-lhe·, entretanto, o exercw1o do di
Teito politico de votar. 

O Srt. MA TI' A MACHADO (pela m·dern) - Senhores do Con
gresso, desejando que o estudo das emendas, apresentadas en1 
segunda discussão, seja feito corn n1ais orden1 e n:1ethodo 
pelos Srs. represent,?ntes, julguei conveniente adoptar um 
systerna de codifi~cação das mesmas. São tantas, tão nume
rosas as emendas, que, si este trabalho . não for feito com o 
rnaximo cuidado, os Srs. representantes ver-se-ão en1 grande·s 
entbaraços na discussão . . 

Para realizar o plano da Mesa, é conveniente que os 
Srs. n1enibros do Congresso que tên1 en1endas a apresentar, 
as 1nandassern hoje, õu no mais breve lapso de tempo pos
sivel, para haver tempo de codifical-as, imprin1il-as e serem 
distribuidas,. ainda que a justificação dessas emendas fique 
reservada para quando o representante occupar a tribuna. 

· O systema seguido até aqui é o representante justificar 
a emenda, ou. emendas, remettendo-as, depois, á 1\llesa. Mas 
a pratica tem demonstrado o inconveniente, em vista de 
grande nun1e.ro de emendas, quando encerrada a discussão, 
ncaren1 fóra da c.odificação das primeiras~ 

Eu peço, para melhor ordern dos trabalhos, que os dignos 
n1embros do Congresso queiram attender a este pedido, que 
faço em nome da Mesa. (Muito bem.) 

O Sr. Corrê a Rabello - Sr. Presidente. sómeute uma 
necessidade imperiosa, de cumprimento do dever, obriga-me 
a vencer a timidez, de que sempre me acho possuido, quando 
falo deante deste illustre Congresso. 

A obrigação, em que nos achamos todos, de expender, 
quando haja .opportunidade, as nossas opiniões sobre os as.., 
sumptos mais importantes que têrn agitado a opinião no 
Congresso e no pa1z; o desejo, que têm, de procurar, tambem, 
contribuir, os operarios humildes, como eu, com a sua pe
quena pedra para a eonstrucção do grande edificio social 
que ·se chama a Constituição da Republica; a necessidade de 
combater, vencendo, talvez, sentimentos de sympathia e res
peito, certas tnedidas que nos parecerem oppostas e fataes 
ao _interesse geral, -+ são motivos. d.e. bastante força para 
obr1gar-nos a occupar este posto dlfflc1l, que, em taes cir
cumstanci~s, só pode~i~ ser bem desempenhado p.or aquelles 
qu~, reunu~do a erudrçao . e. o do~ da el9quencia a uma repu
taçao anteriormente adquinda, nao se vissem, em caso algum 
tolhido::;, como tantas vezes acontece a nós outros os desco: 
nhecjdos (Não apoiados); porque, Senhores, temos receio de 
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usLar ern erro, ainda quando a verdade se nos manifesta pa
tenl.e, visto que a desconfiança c.le nós mesn1os nos é imposta 
vela 11us~a posi~~ão de representante obscuro. (Não apoiados.) 

f)r·. Pt·e.sidenle, UIJ analysei succlntan1enLc os assurnptos 
ntais iutporLantes discutidos neste Congresso, e s.obre elles 
nnJiLtirei a n1inha sineel'a opinião, apresentando, Lambem, 
algun1as en1endus, que julgo convenientes ao pt·ojecto. 

O primeiro assun1pto que agitou ~~s opiniões aqui foi a 
discrinlinação elas rendas dos estados. 

Vilnos ele tçdas as partes levantarern-se illustres l'epre
sentanl.cs, que v1eran1 disputai·, paln1o a palnw, neste terreno, 
con1 toda. a convicção, c.oragen1 o eloquencia, os in1postos que 
elles julgavarn dever pertencei· aos estRdos e não á União. 

\ 7in1os que na discrin1inação de rendas e impostos, a in1-
p1·ensa, e talvez todo .o paiz acompanhando o enthusiasn1o 
que se manifestou neste Congresso, acreditou que essa questão 
era a Jnais in1porLanLe que aqui se tratava, e Que de un1a per
feiLa cliscrin1inação dos in1postos da União e dos estados de
IJendia a excellencia da Constituição. 

Ouvi todos os discursos e recla1nações dos represeu
Lantes elos diversos estados, e procl.lrei saber o que se havia 
feHo a este respeito no pai:l que nos serve de norma para o 
esLabelecin1ento da Republica federativa. Sahindo d'aqui, 
Sr. Presidente, n1uitas vezes, impressionado e talvez in
dignado contra a União, pel.o ardor das reclamações dos es
tados, relia a Constituição da lunerica do Norte, relia todas 
as e1ncndas a ella ineorporadas c procurava, euidadosarnente, 
llnl I ra~.~o. 1n:n vestlgio dessa uxigencia que entre nós appa
re~eu ~..:uu1 tanLa energia, reclamando un1a cornpleta separação 
das I'enc.la::; da União, con1 a elausula de não poder ella tri
buta~.· as n1aterias que não lhe fossen1 especialmente desi-
gnadas. -

Nada encontrei; e, pelo contrario; o que vi ua Gonstitu i-
~:.ào Americana foi a prohibição aos estados de tributarem 
eerLa:; ruaterias, eon1o a expOl'Laç~ão e importação, nada ha
vendo nella solwe discrin1inação de rendas. 

EsLn facto exeitou fortemente a nlinha aLtenç;ão, c, Ine
t.lit.allrlo sobre ellc, parece-rne que cheguei, Sr. Presidente, 
a dc~l~·OIH·ir a razão pela qual nos Estados Unido::; não se deu 
na Constituição, in1portancia ú discriminação das rendas, 
apesar ele lá ter havido un1 partido federalista forte, mais 
forte c extremado do que entre nós. 

A razão . torna-s~ clara, desde que se pense uin pouco 
sobro ella. 

Senhores, quem é essa União, que, para as suas necessi
dades, vai tributar os estad.os de que se compõe a Republica 
Brazileira? 

Que podcl' cxtranho é esse, que tanto no::; ainedronta •t 
Quo tl~l'rivel inimigo, cujas garras te1nen1os que se enterrem 
nas entranha;; d0s estados, P. eontra o qual devemos estar 
constantelYwnb~ prevenidos? 

Esse poder extranho, essa União, esse inimigo, no fim de 
eontas, quen1 é senão ·nós n1esmos? Nós mesn1os que, daqui a 
pouc.o, ern n1aio talvez, reunidos em outra parte, iremos exa
JUinar com cuidado quaes são os meios de que precisa a União 
para viver. quaes. as despesas in1prescindiveis que tem de 
:fazer, e então e1n discussão calma e amigaveln1ente Lrataren1os 
de lançar os impostos necessarios. 

E o que vai dar-se daqui a pouco, dar-se-á $empre_._ 



- '192-

Todos os annos será feito o orçan1ento da recei.ta e des
pesa da União por seus represent.antes, que são ele~ tos, pelos 
esLados, c, então, para lanç:.ar os. 1111postos, elle~ Lerao. a e es
colher as materias 111ais conven1enternente tr1butave1s, la
n1entando, talvez, nessa occasião, o . eerceamen to que f~z . a 
Constituição de sua liberdade de tr1butar con1 a descrln11-
na<:.ão das rendas dos estados. . 

E' por esta razão, Sr. Presidente, que nos Estad~s Unidos 
não se tratou. na Constituição, da descriminação cie 1mpostos: 
con1prehenderan1 lá, desde logo~ que os estados nao eran1 en
tidades differentes da União, quando esta tratasse de lançar 
impostos para satisfação de ~uas, nec~ssi9a~es. _ 

Sr. Presidente, a respeito o a d1scr1n11naçao das rendas 
houye neste Congresso renhido debate, e muitos discur~os 
eloquentes foram pr.onunciados; mas eu peço licença para 
dizer aos meus honrados collegas que n1e parece que em toda 
esta questão houve um n1al entendido, nós julgavan1os a 
União. quando tributa, urn poder diverso do dos estados; Inas 
na realidade elles se confunden1. 

Si o auctor do projecto constitucional, en1 lagar de lançar 
nelle a discriminacão de rendas, se tivesse limitado, c.omo fez 
a Constituição Americana, a declarar quaes as 111aterias que 
os estados não poderiam tributar, talvez se tivesse evitado a 
grande disputa que ten1 havido a tal respeito. 

Ha un1 outro ponto, tamben1 importante, sobre que vou 
emittir brevemente a minha hun1ilde opinião. E' sobre a 
diversidade de legislação. 

Senhores, o mesmo espirito federalista que aqui se mani
festou na discrilninação das rendas, tratou de n1anifestar-se 
ta.mben1 quapdo se pediu a diversidade de legislação para 
cada um dos estados. 

Ha estados federados) a qumn se dá essa diversidade de 
legislação, e aos quaes, coin effeito, pó de ella aproveitar: mas 
no pacto fundamental desses estados o que se faz então é 
respeitar aquillo que já existia, como un1 mal que não pu
desse ser immediatamente removido ou obviado: a diversi
dade de legislação só admitte ein Federação onde entram 
estados que a tinharn diversa uns dos outros. 

Porque todos vós comprehendeis que, .quando se trata de 
uma Republica federativa., cujos membros se coadjuvam 
tanto quanto passivei para estreitarmn os laços que mutua
mente os prendem, afim de que possam n1ar~char fortes e 
firn1es. não se deve pr-ocurar motivos de divergencias e dis
senções ·para o futuro, que, pelo contrario, será conveniente 
sen1pre, que sejam ren1ovidos e combatidos. ' 

Nós sabemos que nos estados federados, ·onde existe essa 
diversidade de . legislação, a t.endencia é para a uniHcação, 
por ser um bem; e co1no, po1s, nós, que nenhuma necessi
dade temos dessa diversidade, nós, que fon1os creados ha 
long.os an!lo~ ~ebaixo do mes.mo . sy.stema , de legislação, da 
mesma le1 ClVll, da mesma le1 criminal, nos que já temos en1 
nosso favor o costun1e, · que devemos aproveitar-nos dessa 
circumstancia especialíssima e favoravel em que nos achamos 
para manter a unidade da legislação, que concorre para es
treitar n:~is os _laços da lTI?-ião, - porque havemos de querer 
per.der ~:::;se :regimen beneflco, para estabelecer o regímen de 
leg1sl~çoes d1ver~as? (Apoiados e apartes.) 

E, Sr. Presidente, por esta ordem de considerações que 
acabo de expender, que tambem me declaro favoravel á un,i-
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dadP. de legislação_, entenclenào que ella deve ser adop~ada 
para o Brasil, onde não ha obstacu1o algum a que se realize. 

Servirá para unir n1ais o laço que prende o..; estados uns 
aos ontros. sel'virá para facilitar rnais as transacções com
n1erciaes e as relações civis de uns com os outros, visto que 
o conhecimento da legislação C:e un1 será o conhecimento da 
legislação dos outros. e são vantagens estas que saltam aos 
olhos, e não devem ser desprezadas. 

Eis a razão por que voto contra a diversidade de legis
lação. 

Etn terceiro logar temos o casamento civil. 
Sr. Presidente, contra o n1eu voto, declaro que elimi

nou-se desLe artigo a clausula que obrigava a preceder o ca
'õamento civil ao casamento religioso. 

Senhores, nós sabemos que na formação das leis que 
elevem reger un1 povo, as theorias con1pletamente abstractas 
não entram con1o elen1ento exclusivo e unico (Apoiados) ; 
nós sabemos que a experin1entação feita é uma garanLia ef
ficaz para a boa exequibilidaàe das leis, e não deve ser de 
modo algun1 desprezada pel-o legislador. 

Un1a Constituição tirada de theorias e -concepções pura
mente philosophicas, não póde medrar: os nobres represen
tantes sahem que duas constituições feitas por dois philo
sophos illustres do seculo passado não poderan1 servir para 
os . paizes que as encommendaram. 

Já nós vin1os que no decreto que estabeleceu o casa
mento civil o que figurava era o pensa1nento vencedor en1 
primeira discussão, isto é, o casamento civil era puram·ente 
facultativo quanto a r)roceder .ou a seguir...:se ao casamento 
religioso. Dahi, Senhores, os inconvenientes manifestaram-se, 
immediatarnente. O clero 1noveu logo gue.rra de·clarada e 
viva ao casan1ento civil, e aconselhou a todos aquelles que o 
qu izeram ouvir que não ce~ebrassem tal casamento. (Apoia
dos.) Dahi con1eçara1n a realizar-se casamentos religiosos 
catholicos, unicamente, com prejuiz.o das fan1ilias futuras, 
das fan1ilias daquelles que, não tendo sufficiente conheci
Inento das obrigações que lhe são in1postas e das consequen
cias guo pode1n derivar-se dessas obrigações, vão sacrificar 
pr.ole que para o futuro :ficará sen1 família e sem os direitos 
n1ais jmportante~ ligados a esta. 

Ora, em tal caso, é dever do legislador prevenir quanto 
po:5sivel para que t.aes factos~ taes abusos não se de em. O 
digno ex-wlinist.ro da Justiça viu-se por esse motivo obrigado 
a alterar o seu decreto e declarou a obrigatoriedade do casa
lnento civil antes do religioso. 

Sr. Pre~sidente, eu acredito, sinceramente, que. si fôr 
n1antido o artigo da Constituição tal qual se acha emendado, 
dentro en1 pouco, a mesma guerra se dará por parte do clero 
contra o casamento civil ... 

. O SR. GoNÇALVES CHAVES - Não; póde-se corrigir, na 
legi1slação ordinaria. 

0 SR. CORRÊA RABELLO ___, ... e dahi a pouco aS· mesmas 
consequencias resultarão. Ora, para prevenir tudo isto, eu 
tomei a ousadia de apresentar ao prod e c to tal qual se acha 
vencedor, a seguinte emenda (lê): Ao § 4° do art. 71: 
« Accrescente-se: «e que precederá se,mpre ás ceremonias re
ligiosas de qualquer culto.» 
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O Sn.. Ull~ GAI.vEs C.LL\ v I·: t-i . --·- _\ d isposiçán 11(1 projee to 
c1 11 ~~ t 1 Lucioual ni\o Pn 1 h a l'a(~.a q uu ~~; '·sta lw.lc(:a 1 1 c.üJTecth.'o, 
11a lei oL·dinaria. 

() SH.. Gumf:A H.ABELLU ·---Du::;de llUl~ li ~~llLTl~t~l ivu ~~stu.va 
1111 at·t.ig\) t;unsLüue.ional e foi aqui _r~j~Haúo, ~~ ~~\aro que " 
Poder con::;Lituinte Lkclara a i mposslbllldade t!c :::;ur elle r~s
t.abc.lc.cido pela lei orclinari a; ~~ preü is o que ~~:;1 a l'C::iLa hel nc 1ric• 
uelu Congressoo. 

O Sn.. GoNÇALVES UHAVBS- .A .. Cunst~t~içilo U:-)labcluce a 
these de que só reconhece o casarneulo 01v1L e, depois, o le
gislador ordinario fará a dispo·sição que J't)t· mais eonve
nicmt,•. ús ~~ircumstancias do pa1z. 

() 'SH.. CoRREA RABELLO - lVIas o legislaLiol' urdinariu 
\ er-se-á em embaraço desde que aqui ILO Congresso Oon~ti_-
Luinte cahiu a disposição que n1andava que o uasamenV.! cnvtl 
preeedesse as ceremonias de qualquer cultu. Portanto, e. co~l-· 
veniente que esta condição passe no Congresso, porq~le, :-;1 nCl.n 
passar, ficani. o easamento civil. puran1ento facult.aL1vo. 

O SR. GoNÇALVES CHAVES- :Nlas, no ern'tanto, que a dis~
posição constitucional não embarece isso. 

O SR. CORRÊA RABELLO- Sr. Presidente, u outro ponto 
~obre o qual me vejo forçado a fallar é um ponto impor
tantissin1o e de inteira actualidade: é sobre bancos .e sobre 
a faculdade de emissão das sociedade anonyn1as . 

O SR. GoNÇALVES CHAVES ---~E' n1uito melindroso, ~~ rnuiLo 
importante. 

O SR. CoRRÊA RABELLO- 8enhores·, hontem, o sympathico 
patriota Sr. Dr. Serzedello, oceupando esta tribuna, quiz 
'mostrar que a· instituição do Banco da Republica dos Estados 
Unidos do Brasil era uma instiLuição proveitosa e da qual 
proviriam grandes vantagens para o pa1z. Por minha parte, 
eu me confesso um grande admirador dos talentos. da illus-
t.ração, do patriotismo e da dedicação do Sr. ex-Ministro da 
:Fazenda, mas, dizendo o que sinto a respeito da instituição 
:desse Banco, acredito (não sei se n1e eng·ano) ser o éco do 
pensamento de muitos e, talvez, da opinião publica. 

Sr. Presidente, o Banco da Republica acha-~se munido de 
un1 privilegio enorme, immenso, e que considero será pre
judicial, terrivelmente prejudicial, ás nossas finanças e ao 
desenvolvimento do commercio .. (Apoiados.) 
. o. Banco da: ~ep~blica ac~a-_êe, nada mais nada menos, 
Investido do pr1vileg10 da em1ssao do papel-moeda, isto é, 
de papel com curso forçado, por 60 annos. 

UM SR. REPRESENTANTE- Que horror ! · 

O SR. CoRRÊA RABELLO-E do monopolio exclusivo. dessa 
mn_issão. Ora, Sr. ~residente, quap.d<? o _pen~amento. geral do 
pa1z, quando a asp1raçao d~ Brasil Inte.uo e a ext1ncção do 
papel-moeda, como ha muitos annos se falla, o nobre e 
illustre Sr. ex-Ministro da Fazenda, procurando remediar 
esse mal, veiu pr-oduzir um mal muito maior, veiu estabe
lecer o papel-moeda permanente por espaço de 60 annos ! 

Si analysarmos o decreto de 7 de dezembro de 1890 que 
dec_larou fundid~s o Banco Nacional e o Banco dos Estados 
U~1do.~ do. ~rasll formando· o Banco da Republica, veremos 
al.1,!. di·sposiçoe~ que traze~ co_n1o resultado o que acabo de 
a fi 1rmar. Assim é que primeiro se estabelece que o prazo 



de duração do banco será de ôO annos, podendo ser• prorogadu 
quando assim convier; e estabelece-se depois, que as nota:::, 
emittida·s pelo banco serão converLidas ein especie rnetalllCa, 
si no decurso de un1 anno u carnbio se conservar ao par. 
Creio que nào ha n.inguen1 cruu deixe de reconhecer que essa 
elausula que.t· dizer papel-moeda permanente, quer d1zer que 
u J)anco póde declarar ao Mundo .inteiro que nesse prazo de 
60 anno::; suas notas, si elle não as quizer pagar, constituirãu 
papel inconvertível, porque pela :Pl'Opria organização e pri
vliegio do Banco é diffieil, cliHiciltimo, que o cambio suba ao 
par: é isso quasi i1rnpossivel, e, ainda quando se dê esse phe
nomeno durante os 60 annos, nada mais facil do que o Banco 
(~onseguir por um dia ou por horas Jazer cahi r· n eambin 
an menos meio penny. 

O nobre ex-Ministro da }'azenda, para justificar a instal
lação desse Banco, fez uma longa exposição de motivos, em 
que n1ostrou, como sempre, sua vastissirna. erudição, e, com 
effeito, essa exposição de n1oLivos é um repertorio de in
forn1açõe,s n1uilo uteis; mas, examinando-a ben1, vereis que 
o nobre ex-Ministro da Fazenda concluiu de um modo rnuito 
diverso elo que suas premissas estabeleciam. Vemos que 
S. Ex., procurando exemplos nos Estados Unidos e na Suissa, 
para fundar esse Banco, apenas mostrou que as tendenc ias 
nesses dois paizes eram para a unificação da emissão ban
earia: 1nas não n1ostrou que banco algum d.:~ssa natureza se 
tivesse estabelecido, ou se tentasse estabelecer em qualquer 
dos dois paizes. 

Acredito que impulsos do patriotisn1o mais sincero le-
varan1 o Sr. ex-Minjstro a ·fundar esse estabelecimento d~.:! 
eredito, que, em minha humilde opinião, é um grande erro. 

Mas dirão: «O benefici-o que vai prestar esse Bar1co ao 
paiz é enorme, vale mais do que todas as concessõe:;;. por 
grandes que sejam, que lhe tenha feito o Estado; o Banco 
vai resgatar, gratuitamente, dois terços do papel-rr:oeda do 
Estado.» 

Vou agora, Senhores, reduzir a operações arithmeFras a. 
negociação feita, para julgarmos com segurança suas v~uta
g·ens ou desvantagens. 

O nosso papel-moeda, . segundo declaração do mesmo 
Sr. Ministro da Fazenda, sóbe hoje, á importancia de ré is 
1.71. 000: OC0$000. Dois terços desta quantia são representad0s 
por 114. 000:000$000. Eis ahi a obrigação que o Banco as-~ 
surne, ou o que elle dá ao Estado: 114. 000 :OüO$ de resgate 
do ,papel-moeda, operado dentro de cinco annos. 

Em troca (examinemos a qu·estã-o como negocio, pela 
arithmetica), o Banco vai emittir a descoberto, 300.000 :000$ :· 
6 o que declara, .a exposição de motivos do Sr. Ministro. 
Diz ella (lê) : · 

«Concedendo-se ao nosso estabelecimento a emrssao no 
triplo sobre a parte do seu capital, ainda não empenhada 
na emissão sobre apolices, elevar-se-á a sua circulação, no 
todo a: · 

.Sobre apolices, 50 . 000 :OCO$ 000. 
Sobre ouro, 450.000:000$000. 
Quer dizer,. sendo o lastro em ouro a terça parte de 

l~:50 .000 :000$, ou 150.000:000$, a emissão a descoberto é de 
ao o. 000:000$, com curso forçado, notai bem, durante 60 
annos. 
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Sr. Presidente, desses 300.000 :OJO$;. 1 '14. 000:000$ são 
drstinados ao resgate do papel-n1oeda. E ICia ao Banco uma 
emissão cte 1.86. ULJO :000$ a descoberto. con1 curso farpado, 
pelo prazo de 60 annos, que produz este resultado: os JUros 
a 5 (1o ao anno (sabeis que .todos os bancos, hoJe, pagain 
a 5 Jh o/o as le>ttra.s de anno) produzen1, . en1 60 annos. 
5.5B. cê·o: 000$; desta quantia deduzin1os t t 4. 000:000$ para . o 
resgate do papel-n1oeda~ havendo o lucro, para o Banco ele 
444.000:000$000. . 

Já se vê, pois, que a operação é in.teiran1ente ruinosa 
par1a a Nação. 

Senhore·s, .sinto profunda·n1ente não p·ode1: es~ar de accôrdo 
tom todos os decret·o.s do Governo Prov1sor10, dos quaes 
nenhun1 .co1no este me impressionou tão vivan1ent·e,. a ponto 
de não poder, de rnodo algun1, . dar-lhe o n1eu apoiO, com-o 
daqui ·me corre o dever de declarar. 

Mas, Senhores, ha un1 facto ainda, na actualidade, que 
deve excitar a nossa attenção, poi's que parece estat' e~1 des
harmonia com tudo que ha sido deercbad-o a respeito de 
emissão bancaria. 

Sr. Presidente, o decreto n. 164, de 17 de janeiro de 
1890, que reformou a lei das sociedades anonyn1as, declara 
no art. 32, o seguinte: (Zê) 

«E' permittido ás süciedades anonymas contr-ahir em
pre~timos e'm dinheiro, dentro ou fóra do paiz, emittindo 
para esse fim obrigações ao portador. 

§ 1.0 A i.mportancia de taes emprestimos não pó.de ex
ceder o val·or do fundo social na sua totalidade. 

§ 2.0 Essàs obrigações terão. por í'iança todo o activo e 
bens da sociedade, preferindo a quaesquer outros titulas d·3 
divida.>> 

Disto ten1-se tirado uma c·onsequencia sobr.e a qual eu 
desejo que seda emittido parecer pelo Governo, porque é uma 
questã-o que vai affectar profundarnente interesses sociaes c 
eon1n1erciaes, principaln1ente nos es-tados. 

· · 0 SR. FRANCISOO VEIGA-NO Est~ado de Minas já estão 
emittindo papel-moeda. 

O SR. CoRRÊA RABELLO- Dos artigos deste decreto que 
::.cabo de lêr, tem-se tirado a illação de que as con1pa.nhia.s 
ou sociedades anonymas podem emittir ·obrigações de qualquer 
valor. ao J.?Ortl!dor, que corre.m con1o _notas: de 5$, 2$, 1$, etc. 
Essas obngaçoes ao portador, que sao verdadeiras notas têm 
curso como moeda, com.quanto não tenha.m curso forçadb. 

. O Congresso .sabe que no interior dos estados os signa
tari_os_ de docun1entos des~a natureza,· si inspiram fé pela sua 
pos1çao e pela sua probidade, dão-lhe o curso ao n1odo de 
moe·da, des:de, que estabeleçan1 o troco destes títulos á von-
-tade dos ,portadores. , . 

Eis o teôr dessas obrigações: - «O oortador desta em
P~~estou á soeie0ade tal a quantia de tanfo, que será paga á 
vista»; -A e citam-se neUas as disposições do decreto que 
acab.o de ler. 

Nü interesse do paiz, desejo que o Sr. Ministro da Fa
zenda actual, declare si essas notas estão no espírito e lettra 
do decreto. 

·Consta-Ip.e que o Sr. ~x-Ministro da Fazenda, sendo con
sultado partwu~:armente, dissera que as sociedades anonymas 
P~tav:=~m auctorizadas a fazer e.ssas emissões pel-os artigos do 
dec~·eto. 
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Ora, -é preciso que as sociedades anonymas, acreditando 
estaren1 no goso desLes direllos e tendo t'eito emissões de 
pa~pel, não se vejam, de repente, suspensas delles, porque, si 
i' orem de un1 mon1ent·o para outro declaradas illegaes as 
emissões já feitas, ver-se-ão en1 difficuldades no recolhi
nlenlo repentino de tudo quanto hajam ernittido; e já varias 
sociedades anonymas tratan1 de lançar as suas emissões de 
papel. 
- Mas noto uma singularidade no decreto: 

o seu art. 1 o diz (lê) : "'As companhias ou sociedades ano
nyrnas, seja civil ou cornrnercial o seu objecto, podem esta
belecer sen1 auctorização do Governo. 

Un1as e outras regen1-se por este deereto. 
§ 1.0 Depenclen1, porém, de auctorização do Governo, para 

se organizarem: 1 o os bancos de eireulação." 
Logo, a contrario sensu, baneos que não são ele circula

ção não precisam de auctorização do Governo para se orga
nizaren1; e, portanto, organizando-se e o mo sociedades ano
nymas, que são, fieam con1 a faculdade de en1ittir, ao passo 
que os bancos de emissão precisam de a uetorização para es
tabelecer-se, e para emittir preeisavam depositar o lastro 
en1 ouro ou apoliees. 

·Não sei como explicar estas disposições. . 
Sabe-se e está no decreto que o valor do fundo social de 

un1a companhia ou sociedade anonyma, não eonsistente em 
dinheiro, é determinado por tres louvados, nomeados pela as
serrlbléa geral; sabe-se que bastan1 sete indivíduos para con
stituir uma sociedade anonyma, ou essa assen1bléa geral,. e 
que esses indivíduos, que se reunern, parentes ou não, sendo 
os que escolhem arbitralinente os louvados, são, afinal, os 
que determinam o valor do Jundo social ela companhia, até 
cuja il11porlancia póde ser feita a emissão de papel. 

Sr. Presidente, eu acho en1 tudo isto uma grande confu
são, porque, ao passo que por um lado monopoliza-se a emis
são do papel-moeda, por outro lado dá-se a 1nais franca e ii
limitada liberdade de en1issão de papel. 

Visto conw o Poder Legislativo ordinario não se acha 
reunido, torna-se necessaria uma declaração do actual :::3r. Mi
nistro da Fazenda, declaração publica, por um aviso ou acto 
qualquer, em que elle declare si é ou não legal a emissão do 
papel das sociedades anonymas. 

Senhores, .p-arece que não disponho de muito tempo mai·3 
para occupar a vossa attenção, e eu tenho necessidade dn 
apresentar ainda algumas emendas ao projecto, tal qual se 
acha vencido em 1a discussão. 

A segunda emenda que tenho a honra de offerecer é esta: 
o art. 3° do vencido diz (lê) : 

"Fica pertencendo á União uma zona de 400 leguas qua
dradas, situada no planalto central da Republica, a qual será 
opportunamente demarcada, para nella estabelecer-se a fu
tura. Capital Federal. 

Ora, parece-me que este artigo está em completa eles
harmonia com o paragrapho unieo do art. 2°, que esta
tue (lê) : 

HSi o Congresso resolver a rnudança da Capital. esco
lhido para esse. fim o territorio mediante o consenso do 
Estado ou estados de que houver de desmembrar-se, passará 
o actual Di st.ricto Federal, de per si, a constituir um Es
tado." 
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Este paragrapho, que acabo de ler, faz depender de u1va 
condicão a escolha do tcrritorio, que é o accordo eon1 o Es-
1.ado ou estados a que elle pertença, ao passo que o ar L. :1u 
determina o territorio imperativamente e sem dependeneHt 
'de condição alguma. . 

Ora 1sto não estará bem na lei organica de uma socle
darle ci'vilizada, representada por um Congresso tão illustre 
eomo este. . . 

A correcção deve ser feita; e acredito que si substituir
se este art. 3° pela emenda que offereço, desapparecerá o 
defeito. · . 

Mas tomei a liberdade de reduzir a extensão do terri
torio pedido no art. 3°, porque me parece ser extraordina-
riamente exaggerarla. , 

Senhores, os Estados Unidos, quando trataram de for
mular o seu pacto fundamental, pensaram na mP~ma cousa: 
determinaram o territorio para ser a Capital da União. e vós 
~abeis que foram apenas designadas 10 milhas anadradas. 

Sem duvida. para isso influiu no animo daauelle povo o 
conceito então dominante, de que uma grande Canital exces
sivamente rommercial é perigosa á liberr1ade politica; sabe
Inos a1Je Saint Just che!!ou. até. a. aconselhar aos americanos 
que não edificassem cidades marítimas. 

Eu. pois. proponho a rerlucção das 400 leguas, que foram 
votadas, a 25 leguas quadradas. 

UM REPRESENTANTE - Isso é uma insignificancia. 
O SR. CoRREA RABELLo -

"'artigo por este outro : 
Proponho a susbstituição do 

"Art. 3. 0 Esse territorio, situado no planalto central da 
Republica. não excederá a 25 leguas quadradas, e será oppor
tumante demarcado, para nelle estabelecer-se a futura Ca-
pital Federal." . 

Si, porventura, os nohres Deputados não concordaren1 
com a reducção da extensão· do territorio, deverão apresen
tar uma· emenda, de modo que, por causa disso nã.o fiquem 
os dous artigos desharmonicos. ' 

O SR. JosÉ HYGINo - Eu tarnbem apresentei uma emen-
da a esse repeito . · 

O SR. CoRR~A RABELLO - Sl'. Presidente, outra emenda 
que apresento é ao paragrap h o 33 do art. 33. onde proponho 
que se sunprjmam as palavras - e minas. Ora, entre as re
sol11cões cio ~one-resso. ficou vencido aue tivesse elle a fa
culd~~e de leg-islar sbhre· minas. e. entretanto. passou que 
as m1na" rle terrenos nevo1utos ficassem pertencenr1o aos es
t.ados. Sendo assim. acho de todo o ponto conveniente que se 
supprimam estas na lavras. 

O SR. · Jos"B: HYGTNO - M::~s p'arece-me que as minas 
devem pertencer ao dono do solo. 

O SR. CnRRftA RABELLO - E as que existen1 em ter-ras 
devolutas? Segundo o que foi vencido, pertencem aos estados. 

O SR. .To sÉ HYGTNO -- Mas as qu r. existirem em terre
nos particulares devem pertencer aos donos desses ·terrenos. 

O SR. CoRR~A RABELLO - .E~' todo o caRo, parece-me 
aue do ~ 3B devem ser SllDprJm 1rlas estas na lavra~ - P, mi
n~.~ -. por>aue. nelo vr-mcirlo, estãn ellas sob a attribuição 1e
~ns1atlva dos congressos dos estados. (Apartes) . 

., 
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ÜLÜl'~t mnenda é nn1a que c·altiu em p1·imeira diseussã.o (I 

nue. ho,k, res!abe1er:o. Esla Pmrnrla propõr· a snpr1·rssão du 
§. :1" do ar L. 70, por i nu til. 

A ou! J'a emenda, ó simpl esn1enLc. de rcdacçfLO. 
Parecerá, talvez, n alg·uns que esta cinenda, que: Lem 110r 

fim, unicamen! o, alI era r a rcrlnec:ilo rle 11n1 ar!igo, é de pouc:J. 
importunei a. 

VozEs -- Não, Senhor. 
O SR. Conn.8A IL\BELLO - l\Jas c:reio que em un1a lei como 

esfa, que ha rle ser lida l)Clos pnblicistas er·urlitos dos paizes 
extrangeiros, I oc1o o cuic1ac1o cloYo ser cn"lf\l'egado, 1üí.o só no 
fundo, cón1o, tarnbe1n, na fórma. 

O defeito de redacção en1 uma lei fnndamenlal, on. 
n1esmo, un1a jnadvertoncja de grammatica. nfio é desculpaveL 
(Apoiados.) · · 

Nós tocl os f en1os mn n1enf e que as leis são fcilas com tal 
cuidado o precisão. aiiendendo-se nellas ás regras da língua · 
Am que são escriptas, que as tomamos por norma ele hna t-: 
pura linguag·em. 

Assmi, todos nós acreditamos que é portuguez clas~icn o 
das Ordenações do Reino, porque presumimos que o~. seus 
auctores erarn pessôas muito competentes e versados na lin
gua en1 ou e escreveram. 

O arfig·o que trato de substituir tem un1 pequeno dofeilo 
de rerl acçã.o; si. o Congresso cn tende r que é adoptavel a 
emenda substitutiva, adoptal-a-á. 

Diz o art. 20 (lê) : 
"Os deputados o os senadores, desde que tiverem rece

bido diploma até a nova eleição, não poderão ser pre;;;;l"S. 
salvo caso de flageancia cm crime inafiançavel, nen1 prGces
sados crin1inalmente sem prévia licença de sua Gamara. E, 
ne~1e CflSO. levado o proc8sso até pronuncia excl.usive, a a:u
ctoridade processan1 e remetterá os autos á Gamara resprc.ti
va, para resolver sohre a procedencia da accusação, si o aí~
eusado não optar prlo julgamrnto immediato." 

UJ\-1 REPHESENTAN'l'E -. Houve engano manifesto na re
dacção. 

O SR.. CoRH.ÊA RABELLO - Eu proponho emenda que con
serva o mesmo ~enf'ido, alterando anenas a redacção. 

Diz a emenda (Zê) : "Art. 20. Os deputados e senadores, 
de.:;de que tiverem recebido din1oma até á nova eleiçã.o, não 
poderão ser processados criminalmente. sem prévia licença 
de sua Gamara, nem l)resos, salvo o· caso de fla~rancia en1 
crime inafiançavel. Neste caso,~·. . . - (siga o que está no 
artigo.) 

R r. Presi clenf e. f ermino assin1 a orden1 de considerações 
qne julg·uei ele meu dever apresentar ao Congresso. fazendc, 
u1na yiolenc]a a rnin1 me"mo. is! o t~. vencendo a minha na 
tural timidez deante de ião il1nsfTP Assembléa. 

Sm1hores. a nossa Consti1uiç.u.o. dizem alguns, é v1CIOSa, 
não é. federal; e1la 1·nnt0rn (1111 es rm1a concenh:ação rle podrre~ 
en:1 nnme da Tfll'i:i.c'. rln IJ1H' ·uma rlisLrilmir,.i'ín dPllrs, t"•quita-· 
tiva nara os osf·ados. · 

Nilo nosso entender sr.melllan!r rnnrlo. Rm geral, rlign 
que acho-a boa. 

lt"3nf end n ql1 r n<'ls nfio pnd i nwns. quando yamos fazt~r 
experiencia e 1en1a1iva ric uma fén·ma de governo inteira
!nente no-va. aUrar-nn~. ,_lesassornbradmnenfe aos azarr.s do 
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des.conhecido (Apoiados), e que, pelo contrario, se~"ia de n1uito 
melhor alvitre ton1armos por norma. e gu1a _aqull~o que e~tá 
estabelecido en1 paizes onde os ma1s benefiCos íruclos tem 
sido colhi dos. . , 

A nossa Constituição, si algum defeito ten1, e de ser al-
gum tan1 o casuística. Esta qualidade na lei funda~ental 
géra, para o futuro, inconvenientes, e, no pre_sente, dlsse.n
ções, que poderiam ser con1pletamente remov1das. (Apota-

âos) . . . - d ll d Si nós tivess~.mos ·c.ondensado as disposiçoe~s e a e un1 
1nodo m.a ~ s approximativo daquillo •que se acha estabele:c.i·io 
nos Estados Unidos da An1erica, talvez tive·ss2.mos consegu1uo 
n1ell1ores resultados; mas, em geral, o pensamento que pre
sidiu á sua confecção foi, se1npre, um pensamento patriotico e, 
principaln1ente, prudente. 
· O seu auct.or não se atirou ao mar das aventuras e do des-

. conhecido, procurou en1 toda a parte exemplo en1 que se pu
desse firmar; e nisso deu elle a melhor prova do seu patrio
tismo. Retirando-me, pois, desta tribuna, eu não posso dei
xar de render o meu preito de admiração e de gratidão, em 
nome do paiz que represento, ao Governo Provisorio, cujos 
ministros abandonaram a sua posição ha poucos dias-

Os nobres ex-ministros trabalharam quanto foi po;:;sivPl 
para consolidar a grande obra, que, em nome da Nação, elle~ 
tinham feito. e nelles todos nós podemos divisar sempre a boa 
fé, as boas intenções, o verdadeiro patriotismo; e si alguns 
erros, porque o errar é dos homens e ninguem está isento 
delles, - si alguns erros appareceram, ficaram tão altamente 
cobertos pelos grandes benefícios que elles fizeram, que nós 
não poderemos deixar de considerai-os como benemeritos da 
Patria. ('Muito bem.. O orador é felicitado.) 

O Sr. Carlos Garcia (attenção) - Sr. Presidente, com
prehendo, ao subir a esta tribuna, qual a anciedade que tem 
este Congresso de ver concluído o seu trabalho, qual a ancie
dade que ten1 o paiz em que no mais breve tempo possível lhe 
entreguemos o pacto fundamental da Republica dos Estados 
Unidos do Brazil; comprehendo perfeitamente que é pra.c1so 
sahir deste momento politico. E porque tenho uma parcella 
de responsabilidade no movimento revolucionario, porque só 
hasteei uma bandeira, a bandeira da Republica, é que vejo a 
necessidade urgente, é que vejo a necessidade eminente de 
que saiamos deste estado de cousas, para que não se faca uma 
outra revolução, para que, mesmo, não se reproduza o facto 
de ?1 de janeiro ~e 1891, em que aqu~lles nossos compa
nheiros de lucta v1ram-se forçados a de1xar as culminancias 
do Poder, para de novo juntarem-se comnosco nesi e Con
gresso e trabalharem em beneficias da Patria dando-lhe uma 
Constituição. (Apoiados.) ' · 

Senho_res do C~ngresso, te~ho necessidado dR- diun~ por
que ~ncew, e ance10 desde multo tempo, para que acabemos 
eom 1sto. 

O Governo revolucionaria de 15 de novembro quasi que 
e~tá d_esapparecendo da opinião publica; o Govr{'no ···o"'tlolu-

. ClOnaria de 15 ele novembro eslá desmembrado, e não sei si 
antes de nós comple+.armos a ohra grandjosa da ConsLH 11 i(~J.(l 
da nossa Pat,ria_ não. tenhamos de v;r, tambe1n, que, cóm o 
Governo ~~evo.1;1 "~ nnano, naufragarem as nossas irl6a:;;, c111 al
gum pnrto faitdtco! 

VozEs - Deus nos livrei 
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O SR. EsPIRITO SAKTo - Isso é muita descrença. 
. 0 SR. CARLOS GARCIA - Tenho descrença, diz O n1eu i l

lustre collega; mas, para que vem com isso'! 
O SR. BARBOSA L~IMA - Vai dizendo muito bem e com 

muito patriotismo. 
O SR. CAP.LOS GARCIA - Si tenho coragem para enfren

tar todas as difficuldades, si represento um Estado como São 
Paulo, onde a lucta não amendronta, l)elo contrario revivifü~a 
sempre, porque vem V. Ex. dizer que é descrença, quando o 
que desejo, simplesmente, é pressa, n1uito trabalho, para 
evitar catastrophes n1aiores? (Apoiados.) Não é descrença, 
é a necessidade; e eu por descrença não subiria a esta tribu
na, por necessidade é que aqui estou. 
. Senhores, lanço um voto de pesar pela quéda dos rninis-
tros ele 15 ele novembro, dos ministros da Revolução. 

O SR. EsPIRITO SANTO - Si fez tantas accusações a ella~, 
não sei como isso pesa tanto a V. Ex. 

O S. CARr~os GARCIA - V. Ex. já me ouviu aqui nesta 
tribuna? 

O SR. EsPIRirro SANTO - O Congresso inteiro tem sempre 
lançado as 1naiores incriminações. (Não apoiado.) 

O SR. CARLOS GARCIA - Senhores, é preciso que se note, 
o Congresso pôde reprovar os actos do Ministerio, como faço, 
mas ten1, obrigação de respeitar os ministros da Revolução de 
15 de novembro (Apoiados) : é preciso distinguir. a adminis
tração da politica; é preciso que digamos bem alto que o Go
verno revolucionaria devia permanecer até que o Congresso 
entreg·asse a Constituição ao paiz. (Apoiados.) 

Elles 1'etiraram-se, e não vou por isso dizer-lhes que fi
zeram mal. 

Tamoem não quero accusar, nem defender o marechal 
Deodoro; fique elle com a responsabilidade elo seu proceder; 
quando vim para o Congresso, não vim resolvido a tratar ele 
seus actos, e sim a tratar da discussão da Constituição. Eis 
porque prestarei meu apoio ao Marechal Deodoro, muito ern
bora se tivessem retirado os membros do Ministerio, porque 
antes de tudo está a Patria. 

Não vejo o Marechal Deodoro, nem nenhum dos ministros 
de 1,5 ·de novembro, vejo simplesmente, a P.atria e a necessi
dade urgente que tem o 'congresso de deixar o Marechal Dec
dro e os ministros, para tratar da Constituição. 

Faço estas referencias, porque estive arredado da tribuna. 
e si subo a ella é para defender uma idéa que julgo capital, 
uma questão magna. 

Sr. Presidente, em nome da bancada paulista têm fallado 
diversos oradores, e de entre elles destacou-se o Sr. Bernar
dino de Campos, o qual disse que fallava em nome da maioria 
da bancada. · 

E, verdade, Senhores, que sobre o assumpto a que elle 
se referiu, eu e alguns companheiros eram os n1inoria. Não 
vai nisso divergencia capital, são modos de entender questões, 
que, talvez, affecten1 o organismo da Constituição, mas que de 
maneira algu1na podem traduzir-se em divergencia de altas 
questões politicas. 

Divirjo da bancada paulista, e venho sustentar desta tri~ 
buna a emenda dos Srs. representantes riograndenses na 
questão de impostos, no que estou mais con1 a doutrina . fe-
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'derativa do que meus illustres chefes e amigos. (Não apoia-
dos.) Tenho o dever de dizer isto, porque nos 1nomentos ex
tremos da lucta. não deixarei de reconhecer nos n1eus chefes 
1nuita dedicação, porque foran1 propagandistas republicanos. 

Sr. Presidente. de entre aquelles que combateram a 
emenda riograndeú.se salientou-se o ex-Ministro da Fazenda 
e S. Ex. o fez com um brilhantismo extraordinario; n1as a 
argumentação de S. Ex. pecca pela origem, e, aqui, é pre
ciso que a historia antiga não seja esquecida. porque vem de
terminar a posicão daquelles que querem a Republica federa
tiva com todas "as suas consequencias e a daquelles que jul
gavam ser possivel no Brazil a Monarchia federativa. 

Disse S. Ex. o Sr. Conselheiro Ruy Barbosa que antes 
de ser republicano era fedel'alista. porque S. Ex. sustentou, 
nos ultilnos dias do Imperio, a Monarchia federativa. Dahi, 
p.ois, parte nossa divergencia; para elle é possível a Manar
chia federativa, e par.a nós a Monarchia federativa era uma 
i Ilusão. 

Si para elle era possível a Monarchia federativa, com
prehendo que viesse estabelecer no l)ro.iecto de ConstHuieflo 
un1 regímen de impostos que se podia coadunar com aquell.ü. 
fórma de governo; mas para nós, que sustentámos a Repll
blica federativa, não. 

UM SR. REPRESENTANTE - V. Ex. labo;ra em um equi
VOCO: o Sr. Ruy Barbosa nunca sustentou· a Monarchia fe
derativa. 

0 SR. CARLOS GARCIA - Disse elle: "Eu era federalista 
antes de ser 'republicano, não me fiz republicano senão quan
do a evidencia irrefragavel dos acontecimentos me conven
ceu de que a Monarchia se encrustara, irreductivelmente, na 
resistencia á Federação." 

ü SR. SERZEDELLO - A Federação dentro da Monarch ia. 
0 SR. CARLOS GARCIA - Justamente. 
O SR. SERZEDELLO - O Sr. Assis Brasil era da mesn1a 

opinião. (Apa1'tes. ) 

UMA voz - Não: si tem até um livro impresso A Rep'l.l
blica Fede1'al. . . (Outros apartes.) 

OUTRA voz - Não fazia questão de fórma de governo. 
O SR. CARLOS ÇLI\.RCIA - Sem duvida, porque desde que . 

sustenta a Federaçao, entende-se que é con1 a ausencia da 
centralizacão, que havia no regímen decahido. · (Apoiados.) 

Mas. Sr. Presidente. tenho notado que ha duas correntes 
de opiniões: a da•quelles que sustentavarn a Monarchia fe
·derativa, e, assim_. a. l~ossibilidadc de um systema de impostos 
eomq o da Constituiçao, e a dos verdadeiros federalistas re
publicanos, q~E~ querem a completa discriminação das rendas. 

UMA voz - Não apoiado. Os federalistas sustentarn o 
projecto do Governo. -

O SR. CARLOS GAHClA - Eis porquf~ vin1 á tr·ibuna: prr:!. 
te~do mostrar que é o contrario do que V. Ex. ~ffirma. 

S. Ex. o Sr .. Conselheiro Ruy Barbosa djsse nesta trü)u
na, be~ qomo o. 1~~1.1stre repres~ntant~ do Para.ná, que arre.~l:
taya. na _Impossiblt1rlade da (-~Xlstenclfl da Un1ão sem a dis
criminaçao de rendas 'POr elles estabelecida, e. para funda
xnentaren1 o asserto, apresentarem o orçamenta da Mona.r-
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bhia, que não póde prevalecer, pois que foi feito en1 condi~õe~ 
outras, em um re~gimon diverso. Não é possível amoldar n 
Constituição pe~as circumstancias que rodeiam os factos; j~ 
preciso amoldal-a rtos principias que sustentámos e as ne
cessidades fataes do novo regímen. 

O SR. BERNARDINO DE CAMPOS - Por isso propuz quf~ se 
confiasse rt discriminação ao Legislativo ordinario. 

O SR. CARLOS GARCIA - Mas não posso acceitar essa dou
trina. No tempo da 1\fonarchia sustentavamos que mesmo em 
ta·l regimen era necessario fazer completa discriminação, como 
é que, ho.ie, que somos Republica, vamos deixar para mai~ 
tarde, e não cuida1nos disso logo, nos primeiros passos? 

ü SR. SERZEDELLO - Dese.io que V. Ex. demonstre o se
guinte: com o systema riograndensc podemos ter Federaçã·J 
e com o do projecto não poclen1os. 

O SR. CARLOS GARCIA - V. Ex. disse hontem que nem o 
pro:iecto do Governo. nem a emenda riograndcnse resoh;í~m a 
questão. Digo que esta ultima emenda rAsolve, A provarei 
que, quanto ao systema do Governo, já V. Ex. confcs~on qne 
nã.o. 

Mas, seg11ndo o orcamento. hase dn Sr. Conselheiro Ruy 
BaT'hoRa. a dP~nesa monta a 200.000:000$, e a receita a réis 
170.000 :000$000. Daqui. tirando aquillo que passa aos us
tanos. e out.raR rendas aue desannar8cem com a organiz~ção 
nova, fica a União reduzida a 89.000 :000$ ne imnortacão e 
ma i~ alguns impostos, sommando tudo 104.200 :000$, segundo 
S. Ex. 

Mas o arg11mPnfo de S. Ex .. si nrova, prova de ~q i.s. Si 
a despesa da Uni8o é de 200.000:000$. pergunto onde Sua 
Ex .. procurando todos o~ systemas e regras, póde encontrar 
um que satisfaça o caso? 

VozEs- O da Constituição, art. 12. 
O SR. CARLOS GARCTA- Este Congresso tem a obrigação 

de saber quaes as fontes do art. 12. 
Quero ver. além nas rendas rios arts. 6~> e so, da União 

e dos estados, que outras fontes de receita. existem ? 
VozEs....,.-. Muitas outras. 
UM ·sR. REPRESENTANTE- E, por isso que os riogran

denses fazem questão de R cu systema. 
O SR. CARLOS GAnCIA- Fazemos questão por outros mo

tivos. 
Ni:'ío qum'en1os a engrenagem da Monarchia, a confusão 

das attribuições da União e dos estados. 
Não l)revalec~ o argun1ent.o do Sr. Ruy Barbosa, porque 

tonas as 1~endas do art. '12 são imaginarias: uorque o Norte 
não tem 1nateria tributavel, e o Sul tambem ainda não a tern. 

S. Ex. citou o alcool. o :fun1o e outros pronuctos, que 
são de indnstrjas nascentes nü paiz e que não podem ser já 
sobrecarregados ele impostos. E ainda que o fossem. ner
gunto a qÚanto rnonta1n essas renpas ? A 200.000:000$ ? 
Nã.o: as rr.ndas o os arts. 6° e w· .. do projecto montam a 
160.000:000$, e tudo isso não basta, só para a União. 

Neste caso. attendendo-se a ser o areamento de caracter 
transitorio, porquanto a Revoluc:.ão obrigou o Governo a 
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grandes despesas, como vem se dizer que não bastam, para a 
União, os impostos que estão consignados na emenda_? 

Nós, quando fallavarnos ao povo, quando sugger1amos a 
necessidade da .Federação, estabelecíamos nos pl"ogrammas po
liticas o seguinte: que adm.ittian1os uma restricção aos es
tados em relação á ma teria de in1postos. Referi amo-nos á 
importação. · 

Si PL'egavamos esta doutrina, como sustentar neste Con
gresso doutrina diversa? (Programma dos candidatos.) 

Pela minha parte, continúo a sustentar- além dos in1-
postos do art. 6°, nenhum n1ais poden1os conceder á União-; 
e não podemos porque tinhan1os estabelecido no nosso pro
gramma politico que era preciso a Federação com a discrin1i
nação das rendas. (Apoiados.) 

O Sr. Conselheiro .. Ruy Barbosa disse que os Estados 
Unidos têm impostos de exportação e in1portação. 

Nos Estados Unidos, sabe-se que o in1posto de exportação 
é n1uito pequeno, e os americanos procuram ver si o fazem 
desapparecer. Resta o imposto de importação. Mas para 
que procurar analogia onde não ha ? 

Os Estados Unidos se formaram de estados. podero30'3, 
que vieram para União, e nós partimos da União centraliza.: 
dora para os estados empobrecidos. 

Não ha, portanto, necessidade de procurarmos em paiz 
extrangeiro aquillo que sustentán1os quando oramos oppoBição, 
como cousa necessaria. 

Sr. Presidente, julgo desnecessaria esta questão de orça
mento quando se discute a Constituição dos Estados Unidos. do 
Brazil, porquanto ninguem, quando se trata de organizar un1a 
iei, uma lei geral, de princípios, vai restringil-a, justamente 
quando este ·ponto é que· aff.e.cta a organização do proprio 
systema. 

Eu desejaria perguntar ao Sr. ex-Ministro da Fazenda 
si póde continuar de pé o seu argumento, depois do ultimo acto 
do chefe do Estado, quando suggeriu a idéa de revogação de 
todas as eoncessões, de todas as garantias de juros. 

Eu desejaria perguntar si póde continuar a servir de ar
gumerlto a seu favor esse orç.amento problematico, que póde 
o Congresso approvar ou não . 

Aqui cabe um parenthesis. Disse o Sr. Marechal De o
doro que podem ser revogados estes actos, como que censu
rando os ex-Ministros. Mas S. Ex. é t.ão respo.nsavel como os 
Srs. Ministros. Eu não o isento da responsabilidade; S. Ex. 
é tão responsavel como o ex-Ministro da Justiça, como o 
Sr. Glicerio, pelas concessões que fez. . . (Apoiados.) . 

UM SR. REPRESENTANTE - A. responsabilidade do Ma-
rechal Deodoro é n1aior. · · 

O SR. CARLOS GARCIA- Acceito: é maior a responsabili
dade delle, principalmente agora, que assumiu o governo . 
absoluto, porque tornou-se dictador e ·escolheu os seus·. mi
nistros.. (Apoiados e apartes.) 

Assin1, pois, como republicano que sustentei a necessi
dade da Republica federativa, não posso deixar de acompa
nhar os meus collegas da bancada ri o-grandense na emenda 
que apresentaram.. 

Não temo, como o ex-Ministro da Fazenda, o desmembra
mento da Pat:r:ia (Apw·tes) ; não comprehc11:do o desmelnbra
mento da Patr1a, quando a emenda dos illustres representantes 
do Rio· Grande é a consequencia do primeiro decreto do Go- . 
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VPrno Provisorio, quando ella é a consagração do principio da 
FPcleração. (Apoiados.) 

Mas, si disse nesl a tribuna que o que ba a temer é a 
recusa do pagamento das nu01as: como se póde temer essa re
eusa si a União somos nós. si ,) Congresso é que tem ele de
!cTn1inal-a? ( 1'rocarn-se JHHitos apm·tes.) 

A União não póde subsistir desde que ::;e queira reduzir 
os estados a viver sem r8cur~os. 

UMA voz- Isso não se póde fazer. (H a outros apa1·tes.) 

O SR: CARLOS GARCIA- Por isso é que quero dar força aos 
est?t_çlos, e que qu~ro . q1.:~e os estaçlos prosperem para que a 
Un1ao tenha prosperidade. (Apowdo$. Trocam-se' rnuitos 
OJ)artes.) 

, Ten1-se visto, clar.amentc, que nenhum Estado tem fugido, 
ate ago~a, ao cun1prin1ento dos seus deveres. (Apoiados e 
aparlr:'s.) Mas, que é a soberania da União senão a somma da 
soberania dos estados aqui reunidos, representando todos os 
interesses nacionaes ? (Apartes.) 

A União precisa dos estados, con1o os est.aclos da União. 
Não se pódc, pois, dizer que se quer collocar a União no caso 
de pedinte. (Apar'tes.) 

Para in1pedir a confusão de attribuições, ouço dizer, mas 
a confusão é o que está disposto no art. 12, que collo.ca a 
União Jiscalizando os estados :~ os estados fiscalizando a 
T_ini ão~ para verem qumn pó de cobrar mais. 

Disse o nobre ex-Ministro da Fazenda que os credores 
virimn bater-nos á porta quando passasse a en1enda dos re
presentantes do Rio Grande do Sul; mas não sei que haja um 
credor imbecil, e as nacionalidades ext.rangeiras que reco
nheceranl a Republica federativa, certarnente, sabem quaes 
as consequencias desse principio. (Apoiados e apartes.) 

Qual é o credor que póde duvidar de nosso credito "? O 
credito do ·nosso paiz depende~ rnuito e principalmente, do 
rnodo por que seja elle administrado. (Muitos a1wiados.) De
pende~ principaln1ente, da rnoralidade da administração 
(J1.uitos apoiados) ; depende, prineipahnenle, em se collocar o 
Estado mn posição tal que não seja especulador na praça 
(J.11uü.os apoiados) ; que não conceda ernissões e favores exag
gerados a bancos~ que en1 parte algurna são bancos de espe
culacão quando da sua má gestão póde produzir funestas 
conse.quenc.ia .ao Estado, que tem interesses li gados. aos dos 
bancos. 

O SR. OITrcrcA- Con1 o systema actual, já o eredito está 
abalado. 

O SH. CARLus GARCIA- 81'. ·Pre:::;idente~ tenho justificado 
o rnc:=:u voto e tenho dado a razão por que clivirJo da bancada 
paulista, senl que nisso affecte a união que deve sempre reinar 
entre os diversos representantes que têm assento nesta Casa,
união que julg·o necessaria, principalmente quando nós es
tamos deantc de un1a crise proxima e para tern1inar os nossos 
trabalhos. 

Devo, portanto, dizer aos meus copegas que, embora 
tenha muita deserença, tenha, mes~'2, mult?~ escrupulo.s pelo 
que se está passando r:as altas. regi?es pohtlc?S. do paiz, to
davia, ainda não descri da nacionalidade braz1lerra e do pa-
triotisn1o do nosso povo. . . 

Temos visto que este Conp-res~o tem sabido firm.ar-se no 
c.onceit..o publico, tem-se manhdo Independente (Apotados); e 



não ha facto de ordem politica~ rnoral e social que o venha 
arnedrontar. Inspirado no bem da Patria. Senhores, muito 
espero do primeiro Conge~sso Constitui.ntc ela Republica,_ A 
creio mesmo. que as questoes que t:'C ag1tarn nos estados nan 
podem vir perturbar a onlen1 que eonvén1 seja perfeitamente 
n1antida. Tenho a eonvict;ão ele que lodos nós saberemos 
curnnrir o nosso deYer: e corneço por n1im. não abusando de 
vossã attt:nc_:Ttü, dizendo que són1enle subi a esta tribuna para 
dar uma explicacão: c ao descer deste logar, que occupo 1)01' 
henevolencia Yossa, ]JO<.:O permissão para c1 izer que si o ~r. lVU
nistro da Fazenda tern1inou o seu cliscurso 1·ecordando a rne
Inoria de V\Tashingtou, o pai da União Arnericana e u gran~e 
patriota. eu, se1n pl'ecisar ir tão. longe, n1e satisfaço em u:· 
bern perto e em pequena romaria visitar o tumulo ainda 
qüeDte de Benjarnjrt ConsLant e a elle pedir jnspirações. 
(iYhdto be·m; 'muito be·rn. O o1·a.dor· rJ abraçado pm· grande 
n.v.inero dr-: 8r-s. 1·ep1·esent:antcs.) 

O Sr. Costa Machado ~liiovüneHtu de atWnçüu) -·Sr. Presi
àente, subindo a esta tribuna, acho-n1e contente e muito sa
tisfeito, porque sinto que é-n1e chegada a hora de fallar ao 
meu paiz un1a linguagem despretenciosa, simples e quasi hu
milde, mas convicta, sincera e energ'ica, pugnando perante este 
CongTes.so a favor _çla causa nobre, justa e santa dos direitos· 
da rnulher. direitos esquecidos e conculcados em todos os 
tempos, j áÍnais comprehcndidos, accei tos e consagrados em 
um sô codigo, em uma só Constituição dos povos cultos, ainda 
daquelles que são considerados os mais livres, os mais 
adeantados. 

Tal é a fataU dade ou a desgraça que pesa sobre os homens, 
que, para daren1 um passo progressivo e fazerem um avanço 
nos àon1inios da moral e do Direito, gas~am largos annos e. 
ás vezes, 1nuitos seculos, ao contrario daquillo que se dá nas 
sciE~ncias positivas e naturaes, onde os progressos são rapidos 
e successivos. 

Qual a razão disso ? 
Parece que o homein, le.vado pelos ~entidos, absorvido 

por Lodos os encantos, deleites e prazeres que encontra no 
mundo externo, como que esquece a seu .eu, e procura ter 
uma vida completamente objectiva. · 

Estas duas Ol"dens de factos são. de todos os tempos e 
dignos de toda a attenção e exame; entretanto, reconheço que 
estou digressionando em rumo diverso do que me traz á tri
buna, estou me afastando para ponto differente do meu 
objecUv~, e, por isso, volto ao ponto do qua1 desviei-me, para 
prosegu1r. 

Scnhore.s, a inercia é a morte, o movimento é a vida de 
todos os .seres (Apoiados) ; e em toda a universalidade de re
laçõ.es isto se dá, porque do equilíbrio final resulta a. har
monia, que ainda é a vida. (Apoiados.) 

As ondas chocam-se. batem-se, no seu fluxo e refluxo, 
previnem a putrefacção das aguas. . 

A sociedade se n1ove, agita-se; no fluxo e refluxo de suas 
idéas, no combate constante pela vida, ha o choque das sua.s 
paixões e o embate dos seus interesses contra o dever. 

Mas, para que haja nesta lucta um resultado feliz e sa
lutar, que é preciso mais, Senhores ? E' preciso que tenhainoR 
um ponto de attracção moral para o qual convirjam todas as 
nossas idéas, todos os nossos anhelos, todos os nossos intuitos~ 
~odas as nossas aspirações. · 
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E~se ponlo que~ signiflea "? B~ 1 u que eha1namos um idéal. 
i\ós elaboramos uma Constituição: qual elevo ser o nosso 

ideal ? Drvn ~~'.r. lf\r1 sórnentr·, a icléa clemocraLica. En1 que 
c:on~isl f\ r• lia ? En1 d3.rnws a Iodos os mesrnos direitos que 
quore1nu~' pal'a n(·,::;. em quel'Ul'Inos para os outros o que cada 
um (lLwt· para ~i: (~ a IJ.'adut.(;ão do grande principio rnoral-
amal' ar~ vroxirnu (~orno a n(>s rriesutus. 

~.end<.\ assin1, que eleve~ significar a nos~a UarLa üOnsti
Lucional? Que clevmnos fazet' sob1.·(~ ella? Desenvolver ahi os 
gTan.J•'·'=' princ: ivius da escola 1·epublicana. do rnodo que ap
parc~'.:Ll ua socieclaclu L-orno urna synthese ele todos os direitos; 
ao eontra1·.io; falseando os nossos principias, faltando aos 
11nssn...; l~un IJH'Orni ssos, Leí'enws lralüdo a nossa rnissão. 

1\ cstu inLuiLL> (\ qUl\ HU e diversos eollegas apresentamos 
dna~ cmencl:-:ts~ das quaes ern breY<.'. n1c~ occuparci. 

E~:~.at- ernencla:-; (•onsagram e<~rtos direitos para a n1ulhm·. 
S('nho1·es. a historia da mulher é in1mensa, desde o~ 

t.en1pns prünitivo~ até hoje. desde essa época em que ella era 
r:onsiderada un1a besta ele carga até o Inomento actual, em que 
se colioca. sobr::. urn I h eono, para governar um sem numero 
de habj tantes. 

"EL"t poderút ti.rar da sua inu-nensa jornada através dos 
secult•S, cheia de dôre:;, lagrin1as e desalentos, só arrimada na 
usperar.~,;.a~ grandes argumentos para tocar vossos corações; 
mas o rneu terreno é diverso: venho discutir para convencer
vos, u Eão enternecer-vos para dissuadir. 

Entretanto, boia ~obre o a~cumulo de todas as suas des
gtaças n jnfortunios a seguinte veràade: no seu caminho va
garoso e ascensional para a sua completa emancipação, ella 
não tern ret.rogradado, não tem perdido o terreno conquistado: 
~~ por que ? Porque, na lucta elo homem, com suas paixões, 
r~apri0lws, J.:;repoteneja, egoismo, contra a ·Natureza, esta. ha 
de sen1pre vencer, porque f~ mais forte. 

}:·1 poderia, meus Senhores, convidar-vos para, mental
.rnent:J, irn1os a essa grande. pat.ria, os Estado;; Unidos da Ame
rica, cnde existe un1a. Constituição decantada e tantas vezes 
invo~ad;:i. neste reeintu, mas qu8 não é uma Constituição ver ... 
dadeir~nnent.e republicana. 

:D.'~EJa Constituição divide a sociedade em duas partes: de 
un1 lado h a past.ant~ luz, de outro ha bastantes trevas. 

0 SR. FERREifiA PIRES-Apoiado. 
O SR. CoSTA MACHADO- E si essas son1bras immensas não 

produ;- em um eclipse completo da liberdade, pelo menos em
panam muito o seu brilho. 

Alll, eu poderia demonstrar-vos que ha um grande par
tido qul' de dia a dia cresce, que ha de assoberbar e riscar 
dessa grande Carta essas sombras de que vos fallo; alli, eu 
poderia chan1ar a vossa attenção para o facto que se dá em 
eertos dstados, onde já se ten1 r·econhecido o direito da. 
muiher. o direito do voto e de elegibilidade para os con
selhos municipaes. 

Eu poderia, Sr. Presidente, convidar o Congresso para. 
h· com1Tjgo á Inglaterra, esse paiz que de dia em dia con
quisr,~. todas as liberdades,- os seus actos são sellados por 
bon1 senso admiravel, un1 povo que respeita, como uma re
ligião, as tradicções do passado, rr1as que, entretanto, teve 
bastar1Le virilidade, forç-.a o coragem pa1:a levantar, um dia, o 
~cadafalso e decepar a cabeça de um rei, provando ao Mundo 
:que o povo· tem o dire~to de· revolução. (Muit()_ bem.) 
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All.L poderia demonstrar ao Congresso que ex)st.e uma 
opini2Jl grande, pujante e poderosa a favor dos direitos da 
1nulher. c tão gTande, que já aprese~1tou ao parla_n1e.nto, pqr 
divrrsa:; vezes, un1 bill. concedendo a n1ulher o dll'elto. pol~
tico c.: que, si não ten1 passado, tem sido por uma m1nor1a 
relativamente insignit'ieante. 

Poderia, Sr. Presidente, convidar o Congresso para irn1os 
a Viei1na d' Austria, que não é um governo nem ao menos con
stitucwnal representativo, nem republicano. 

Eru cretas urovincias h a cu rias, e nessas curias já a 
mulh~ 1.· tern o direito politico elo voto. eom esta differença, 
Sr. Prt:sidente- é que lá o direito não é fundado sobre a 
pers·onalidade humana, n1as, tão sómente, fundado nas rendas 
que e~~Eas mulheres pag,am. 

Pu1eria, Sr. Presidente, convidar o Congresso para lançar 
um olhar sobr1~ os paizes civilizados, e alli notar o seguinte 
facto: a mulher se apresenta eomo émula, como rival do 
hon1um em todos os misteres da vida. 

Si tiram os hon1en s fortes para o Exercito, os c.l·1e0s são 
preenclú dos pelas mulheres; nos trabalhos pesado-5 Ja Ylda, 
ellas se ostentam por toda a pante, tratando convenientemente, 
como se fossem homens, de todos os officios sociaes. 

A 1nulher se revela grande nas sciencias, nas arte.s, nas 
bellas-artes, nas industrias·, no eommercio, na imprensa e até 
na polen1iea. 

l!oderão me dizer: n1as a n1ulher ainda não se exhibiu, 
não mostrou o que é na tribuna, nem na guerra. 

Meus SeT);hores, eomo ella póde se revelar na tribuna, 
qua111~.o esta se acha fechada para a n1ulher ?; (Apoiados.) 

O SR. LOPES TROVÁ~o - Peço uma excepção para a 
Sra. Luiza Michel. • 

(l SR. CosTA MACHADO- Lembro-me das palavras ce
lebres óe u1na mulher- Olympia de Guerges- que em 93 foi 
!evada ao cadafalso; em poucas palavras ella concretizou. e 
con1 muita _razão, este brado da eonsciencia contra o des-po
tislnu dos homens, dizendo: "Si nós temos o direito de subir 
ao c.acafalso, devemos ter tambem o direito de .subirá tri:Juna." 

~a guerra, n1eus Senhores, ahi está a Historia, para pro
iestat contra sem·3lhante affirmativa, desde tmnpos imme
moriaes, desde os tempos de Esparta e d·e Roma, desde essa 
guer1·a de 200 annos, que ensanguentou a Europa e esterilizou 
o solo e toda cultura do esp1rito. Senhores, o que seria o 

- Chrisi:anismo no Mundo, si não fosse a palavra de S. Paulo, 
chan1anào para seu lado todos os fracos e todas as mulheres ? 
Terra. porventura. t.riu1nphado? Não. 

Mas. si isto não é bastante, meus Senhores, eu vos con
vido neste n1omento a acompanhar-me e irmos a esse grande 
paiz, á Russia contemporanea. · 

O que vemos ali i '? Nós vemos lá este grande espectaculo: 
uma lucta. de extermínio ineessante e cruel, um duello de 
mor:tc. que nãÇ~ ~e acaba entre o espírito ant~go, que não quer 
cah1r, e o espn·Ito moderno, que quer derru1r para construir. 

Ul\1"\ voz- E que h a de vencer. 
O gR. CosTA MACHA no- H a de vencer, porque a sua ten

dencia é humana, e tudo que é humano é que ha de triun1phar 
no Mundo. 

O que observamos, Senhores, nessa trama urdida na.s 
trevas, nessas conspirações subterraneas? 

i 

~ 
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Qual é, alli, o papel da n1ulher? 
.E' ~en1pre saliente: e o mais admiravel, Senhores, é que 

a l11(Y{2. donzella. deslernbrada elo seu futuro e esquecida de 
sua ir;:;.queza~ arrosta, impavicla. os gelos da Siberia, e en
frenta 0 cadafalso, con1 uma coragem tão desusada, com um 
heroü:mo tão descornn1unal e desinLeressado, que se impõe ao 
respcj ~o e ad1nira~ão do Mundo, faz2ndo gottejar do coração 
humano lagrin1as de ':mmpaixão e piedade; e, mais, provocando 
da consciencia universal un1 brado de maldição contra a ma-:
nopla ci2 ferro do de:;;potismo, que não poupa a innocencia, os 
dicLames da consci0neia e seus direitos, e que em seu phre
nesi djabolico parece lançar un1 cartel de desafio contra a 
propr :a Provideneia, que creou os homens para an1arem-se 
e não para devorarem-se. (Muito bern.) 

Passo a outra ordem de considerações de subida impor
tancia, e) chamando vossa attenção para ellas, invocarei, 
depoi3, un1 juiz cujas decisões são inilludiveis; invocarei para 
o triumrd1o ou derrota de minhas emendas a decisão de um 
tribunv.l, pe~ante o qual todos vós haveis de curvar-vos, é o 
tribunal de vossa consciencj a. 

TT ~I SR. REPRESEN'l'ANTE- Si vai para ahi, está mal; h a 
muita consciencia estragada. 

u SH. CoSTA MACEI' ADO- Meus Senhores, não ha discurso 
Penh·tJm que desperte a attenção dos ouvintes desde que não 
se bast:il! enl princípios inco11cussos, dos quaes consequencias 
rigorosa:, sejam tiraoas. 

Vou estabelecer os princípios de minha escola republi
can:t, }.)(Jrque ha differentes matizes, differentes escolas 
repub:wanas. 

Ila, por exemplo, a escola que, na sua constituição scien-
tifictJ, corôa seu n1ontnnento com a dictadura republicana. 

Estr•. escola chan1arei - escola republicana-philosophica. 
0 SR. LOPES TROV.~O- Positivista. 
O SR. CosTA MACHADO- H a outra escola, a daquelles que 

foram 2-deptos da Republica e que, empregando .a grande pa
lavra nlagica -liberdade, adquiriram proselytos, mas que no 
clia .:io triumpho procuraram moldar os grandes princípios, 
vencedores, ás conveniencias particulares de seus amigos e de 
~eus adeptos: e que~ assediando o Poder, no qual tên1 co
religionarios que quasi symbolizam un1a bandeira, en1pregam, 
consciEnte ou inconscientemente, todos os meios de compro
mettel-os em suas posições, comprom·ettendo, ao mesmo 
ten1po, a grande causa. 

Esses republicanos pertoncen1 á escola que chamarei
utilitaria. 

Ul\I SR. REPRESEN'TAN'J'E- São os n1ais nun1erosos. 
O SR. Cosr:PA MACHADO- Ha outros, 1nai.s nu1nerosos: ha 

os republicanos que queren1 que o passado continue com outro 
nome, republicanos que queren1 crear um monstro, uma in
stituiçã.o hybrida, combinar a liberdade com o privilegio; 
fingem que caminham, mas olhan1, para traz com sa~dades do 
passado. Esses são semelhantes a escola do paganismo, que 
absorveu, outr'ora, a religião chri_.:'tã; a estes cham~rei- ~e
publicanos da eseola das transacç,oes. A escola ph1losophwa 
i1ão é hu1nana, pouco viverá; a utililaria se desacreditará fa
cilmente; a das transacções é a peor. Mas qual é a minha 
escola? 
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VozEs- E 1 o que desejanw:-> saLe1'. . . _ 
O Sn. CosTA .MACH.ti.DO- Tenham pacicncia. nao · vussu 

(•ruit.Ur todos os n1eus pensan1entos en1 um momento. Per
Lerwo ú escola do Direito~ dos republicanos que querei? o Di
reito con1 todas as suas consequencias; ~er:tenço a escola 
daquelles que não trepidam deante dos preJUizos, deante do 
passado, para tir?-r todas as conseque?cias. Meus Senhores, 
ajnda não cheguei ao ponto a que deseJO chegar. 

UMA voz-Está bordejando. 
UM SR. REPRESENTANTE-ISSO é proprio de quem é habil. 
0 SR. COSTA MACHADO- Não fallo bem; não tenho ver-

bosidade. (Jluitos não apoiados.) 

VozEs- Falia perfeitamente. 

UM SR. REPP.ESENTANTE - Tem até reputação de ser 
g:rande orador. 

O SR. Cos'l'A MACHADO -lVleus collegas, a edade de 61 an
nos não dá n1ais nada. (Não apoiados.) 

O SR. CosTA MACHADO- Ha certas proposições que, re
petjdas de bocca em bocca, depois de muitos annos apresentam
se na sociedade com os fóros de axioma, mas que estudadas 
de perto envolvem absurdo. Assim, diz-se, e daqui da tribuna 
foi affirmado, que todas as fórmas de governo são boas. 

O S.R. LOPES TROVÃO- Bella theoria para facilitar as 
apostasias. 

O SR. CosTA :MACHADO- Que então significariam essas 
luctas tremendas da Historia para mudarem os governos '? 
Que quer dizer essa gloriosa Revolw;:,ão de 15 de novembro 'l 
· Muda-se a fórma de governo só pelo prazer de ver a so
ciedade jnverter-se e operar a. transformação social ? A His
toria seria a grande corncdia dos loucos. 

As instituições são feitas para o homem e não o homem 
para as instituições; as constituições são para as nações, e não 
as nações para as .constituições ! Logo, carecemos procurar a 
base fundamental do systema . 

Conhecemos por intuição, e distinguimos, um objecto de 
outro . .Será pela analyse de sua natureza ? Não. E' pela sua 
fórma. Fórmas diversas indicam ,entidades diversas. E 
ninguem póde dizer que a fórma de governo pela qual o Poder 
está nas mãos de uma familia é a mesma que aquella em que 
o povo é o governador de si mesmo. 

Ma~, si assim é, qual a fórma melhor ? E' a que está de 
harmonia co~ .a natureza humana, que respeita as suas fa
c.uldades, auxiliando o seu desenvolvimento. A natureza hu
mana não se muda, é a mesma em todos os tempos e está 
apenas sujeita á evolução do progresso. ' 

O homem ignorante tem a mesma natureza do sabio: 
apenas este tem suas faculdades cultivadas. · 

:Mas dizem: Não, a fórma de governo é boa relativamente 
ao estado de moralidade, progresso, civilizaçã,o e costumes de 
:um povo. 

Não ha tal: a verdade é absoluta, não ha verdade relativa. 
NUMEROSISSIMAS VOZES- Oh ! oh ! 

O SH. EsPIRITO SANTO-V. Ex. está atraiado dez seculos! 
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ó sr:~. Cos~r.A .MACHADO- Vou nwsll'ar. e servil'-llle-ei du 
uma ~Ulllpm·ação, pata clueidar o debate u ·aclarar o meu pen
~ainento. Supponcle. ~enhur~s, -a Humanidade dividida, como 
se acha, mn nações, e appa1·ecessc a idéa, em cada urna, d(~ 
Jorn1a1·~se urn grande insLilulo de educação para a mocidade, 
em CUJos esta tu_tos estabelecessem alguns povos o seguinte: 
para que o n1enrno se desenvolva, seus sapatos devem ser pe
queninos, apertados, o corpo exprimido em acanhadas roupas, 
e a cabeça con1prinlida pelo chapéo. Con1o a Natureza não 
póde ser sacrificada, desenvolver-so-á, apesar disso, o me
nino, mas o hornen1 nunca sahirá robusto, são, bello quando 
se foi de encontro á mesma. ' 

Snpponham outra nação, outro povo, que tenha instituição 
contraria. auxiliando o desenvolvirnento de todas as faculdades. 

. ~rere.mos o hon1en1 fol'Le, robusto, cheio de vida e talento, 
vurque o ccr·olJru desenvolveu-se. 

O que ·ha ele vordadr' relativa e absoluta nas duas hypo~ 
l.heses '! Na prirlle:ira, a Natureza não foi completamente suf
Jocada, deu algun1a cousa, é o governo do privilegio; con
fundenl os cn1piricos o desenvolvimentq da Natureza com a 
fórma. ele governo; na segunda, a Natureza não foi cornpri
mida absolutamente, e ahi está o governo da liberdade. 

Enganmn-se aquelles que ligam ás fórmas de governo un1 
Lal ou qual progresso. 

O canlinho pelo qual deve seguir uma sociedade lhe é 
indicado pela Natureza, e não por systemas artificiosos. 

O indio e o chün não podem deixar de progredir com o 
sysLcn1a de livre expansão, porque são auxiliados, no seu des
envolvirnento, pela Natureza. 

Sob a fórma de um governo de privilegio, a sociedade não 
vúde carninhar corrw deve. Eis explicada a razão do. equivoco, 
at.trHJuinclu-se á fórn1a de governo o que é da Natureza. 

No system.a republicano o desenvolvimento é completo~ 
Tenho <;>uvido Ll jzcr que os povos têm sempre o governo 

que merecmn. 
Isso .é urna inexactidão: us povos nunca conseguirão o 

go·ver·J w que merecen1, porque elles merecem uma fórma de 
governo adaptada ú ·dignidade humana, e essa nunca obti
V·eram. 

Senhores, a observação é a base da Sciencia. A natureza 
humana é s01nelhante e egual, não falla·mos de uma grande 
-egualclade absoluta, dessa que se póde medir e pesar: a ex;.. 
periencia, qUXi~i?-da pelo r:acip~inio, e fund~da no principi<? 
ide causa c effelto, no prrncrpro de causalidade, conclue s1 
são semelhantes e eguaes os homens, segue-se que devem ter 
o ri1esmo ·pae, ou a rr1esma mãe. 

Eis o principio da fl'atrnidade. 
Todos os homens têrn a. consciencia que podem fa~ 

zer ou deixar de fazer uma cousa; que podem optar, escolher. 
deliberar de um ou outro n1odo na pratica de suas acções; a.. 
.esta faculdaàe é que chamamos liberdade. 

As tres verdades - liberdade, igualdade e fraternidade -· 
até aqui como que se conservmn em um estado crepuscular. 

Apparece, não sabmnos co1no, no. mu~rd_o. subjectivo da. 
consciencia uma luz, um novo sol, para VIVIfiCai-o com seus 
luminosos ~aios: esse astro é o que chamamos - razão. 

Im·mediatamente, por um processo desconhecido, ella con-· 
cebe o bern, o justü. e, então, .tr~ça regras. e :Q_receitos á u ... 
herdade, os quaes chamamos d1r01~os e obrigacoes •. 



I 
I 

-- 212 -

Como os homens são eguaes~ segue-se que todos os seus 
c~ireitos e obrigações· são eguae.s. . 

'Do limbo -. a egualdact.e, a liberdade e a fraternidade, 
- ~pa·ssan1 para a moral: e como a .moral é a bas~ de toda a 
boa politica. ahi se implantam os tres princi1pios c1rcumdados 
de toda a luz da razão. 

V ê{le ben1: os tres grandes principias con1pendiados na 
Jnoral são transplantados para a politica, e, então, dahi con1eça 
a gra.nde jornada do hon1en1. e todas as suas grandezas, por
que apparece a sua responsabilidade, e, por conseguinte, o 
merito e demerito de suas acções. 

Mas si .. pela ~atureza. somos irmãos, ten1os as m,esmas 
obrigações e direitos, seguindo-se que nas relações socia.es 
devem ter todos as n1esmas .obrigaç.ões e direitü's. 

Iüm politica: hoje, é un1 dogma - a liberdade, a egualdáde 
e a fraternidade -, e digo dogn1a, porque ten1 algun1a se.me
lhança con1 o dogma religioso: no dogma religioso são tres 
pessoas distinctas e um só Deus verdadeiro, aqui é a liber
dade. a egnaldade e a fraternidade. tres revelações distincta,J, 
e uma só verdade, -· a liberdade. · 

O dog'ma religioso, este não se discute: é in1po~to pela im
placabilidade da fé; o dogm,a politico, ta;mbem, não se dis
cute; lá não concebemos; e muito n1e.nos com·prehendemos a 
verdade: que, porisso, é indiscutiYel: aqui não se discute, 
porque não se. que·stiona o que se sente, ne·m se contesta a 
evidencia co1n seus resplendores. Nesta phase psychologica a 
liber1dade torna-se o piloto, e passa a dirigir a per.sonalidade 
hum-ana, como si· fosse uma náo, no oceano tem,pestuoso da 
vida, tão cheio de cacho:pos, arrecifes e baixios! 

Estabelecidos este·s princípios, passaremos á parte mais 
intere·ssante -da diseus;;;ão. 
· Um hon1em é um s·er COIIn·plexo, tem duas naturezas - a 

:natureza physica e moral. O homem tem as mesn1as aptidões, 
as n1esmas faculdade·s. ü home·m tem em sua natureza 'dous 
princípios; ou dous instinctos salientes: o de sociabilidade, e 
o religioso; por isso, alguem já definiu o hom·em. - um ani
mal religioso. Contemplando a Natureza e todos os phenome
nos que se desdobram ante os seus olhos, elle procura assi
gnar-lhes uma causa, e por um ·meio incompre·hensivel con
cebe Deus, póe-·se de joelhos, na conscienci.a, e adüra .o seu 
creador, origero de todas as cous:as: eis o. culto interno for
n1ado. 

:Cmno é de SRU instineto dar un1a fórrna extren1a a seus 
senümenlos e idéas, logo ·que os hom·ens. levados pelo prin
cipio ele soeiabilidade. se reunmn, reciprocanTentR éOinmuni
carn seus affectos. 1déas e sentünentos, convencionan1 sobre 
os 1ncios de ob.iect~vamente adoraren1 o Ser Supremo: d'aqui 
provén1 a diversi1dade de cultos e religiões. Si os direitos são 
egnaes - sog·ue-se que, en1 rodas as constituições livres. a 
liberdade de cultos e o direito de reunião deven1 ~er consa
grados. 

A palavra foi dada ao hom·em para que estes dous di
reitos sejam ei'fectivos: logo, tamben1, a palavra deve ser 
garantida e .sagrada. 

E como esta não pódc ser -ouvictãa'õ lQnge e rapidamente. 
a intelligencia humana creou a imprensa e o telegrapho; estes 
verdadeiros conductores 1do pensam.ento dcven1 sei~ procla
mados como um direito em toda Constituição republicana. 

Temos, pois, a liberdade de ;reunião, da palavra, da im .. 
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prensa e 'dos cultos, con1o direitos basicos das sociedades, ê 
eguaes. 

Ben~ andou o Governo ProYisnrio decrcLando a separação 
da egre.Ja do Estado, logo após a Revolução de 15 de novern
bro; porque na Republica nã.o se protege prejudicando aquelles 
que têm egual direito. 

Vê,de be.m, Senhores, comü tudo isto é deduzido elos prin
ci·pios por mim estabelecidos, ou pela minha escola. 

Continuemos nas declucções. 
Os hon1ens senten1 necessidade de se congregar, para· que 

o· fraco não seja esn1agaclo, e o Direito seja urna realidade; 
então cc·mbinam. ha1'n1onizam-se sob1·e os n1cios de levar 
avante o seu intento; é, portanto, um contracto taciLa ou re
ciprocamentr, ·consentido, a origen1 das socieclades; do aun 
conc:luc-se que urna Constituição, para ser legiUma e verda
deira, deve eXiprimir a vontade da maioria dos associados, e~ 
por is·su, as c.onstituições outorgadas ou de Direi·to divino são 
v.er,dacleiras pulhas. (R'isadas.) · 

Nas sociedades assiln constiLuiclas sobrcsahe logo a neces
sidade d~ urn poder ·que conceba e pense e de outro que exe
cute, e, por isso, forn1arn-se os poderes legislativo e executivo. 

Mas, pat:·a sermn legitilnos esses poderes, é preciso que 
exprin1•an1 a vontade de todos os associados sen1 o que un1a 
nação constituída não poderá rnerecer .os applausos de nin
guem. A conse,quencia exacta que se tira deste principio é 
esta: que en1 um·a so-ciedade todos deven1 concorrer para a 
sua rnanutenção. Entretanto, rneus Senhores, não é possível que 
o suJfragio universal seja un1a realidade. Ha de ser para o 
futuro~ n1as não póde ser no estado actual. Todos têrn o 
mesmo direito, mas nem Lodos tern a capacidade para exAr
c.el-o. O Direito é uma arma. e nem todos poden1 manejal-a. 

O g·overno republicano, cohercnte com estes princípios, 
tem applicaclo á Cnnslit.uição do nosso paiz todas as consequen-
cias dest,es princípios democratieo.s. . 

Senhores, ha outra consequencia iorç·ada: si o hon1e1n é 
o mesmo em toda rt parte, pouco im,porta. que elle tenha ·nas
cido na Tur~quia, na China ou no Brasil. E·m qualquer parte do 
Mundo, elles são irmãos; logo, devem ter todos os direitos po
liticas e exercei-os em toda a parte. 

Senhore·s, o Governo andou bem avisado quando decretou 
a grande na:turalização~ porque deste modo ~pproxiinou-se 
tanto quanto possivel elo verdadeiro ideal republicano - unm 
só f·ami lia hun1ana, uma só patria. 

UM SR. REPRESENTANTE - E a grande naturalização foi 
contestada pelo Sr. ~ilveira Martins. 

O SR. CosTA MACHADo - Preciso, agora, Senhores, fazer 
uma pequena referencia a um dos artigos da Constituição. 
Antes de tudo,. quero ser co.herente, manifestando-me contra 
a pena de morte. 

O SR. SERZBDELLo-Estou ele accôrdo com V. Ex. em tudo~ 
excepto no que diz respeito ao direito de voto concedido. ás 
mulheres. 

10 SR. CosTA MACHADO - Sou ·daquelles que quando che
garr}. a conclusão não voltan1 atraz~ ainda que lhes pareça um 
abysmo. 

Si a viela é a prilnordial base <.lo Direito, e direitos não se 
cream, entendo que a soc.iedade não póde dispôr clell:a. 



. Este ponto prestar-se-ia a grande ~desenvolvimento. Mas 
occupo-me delle de passagrm ~11orque o t.empo é pouco para 
rnin1. 

UlVJ SENHOR H:sPRESENTAN'I'E -V. Ex. tem se occupado de 
diversas materia·s. 1nas rdnda não se occllpou do ponto prin
cipal do projecto: 

O SR. CosTA MACHADO - Chegarei lá. Sr. Presidente, es
tabelecidos os principias precedentes, dos quaes até aqui tenho 
deduzido, como consequencia, todas as idéas capitaes exa
radas no projecto de Constituição que discutimos, e que são 
acceitas sem conte~stação dos illust.res representantes que me 
honram com seus apartes, a logica nos diz Q seguinte: em 
qualquer legar que appareça un1 ente que tenha a --mesma na
tureza do homem -- natureza physiologica e psychologica, -
tenha, emfim.,- as mes·mas fac1.1ldades, os me.smos instinctos, 
as mes1nas aptidões, deve ter direitos eguaes aos_do homem. 

_!\.. questão está· collocada no I erre no do Direito : ou estes 
princípios são falsos c então desmorona-se toda a civili
zação do Mundo. ou são verdadeh'os, e n. consequencia é que as 
1nulheres. tendo a mes1na natureza. devem ter os- mesmos 
direitos. (~4.partes .) 

Em primeiro logar devo notar aos n1eus illustres collegas 
o seguinte: é que se tem fallado n1uito nesta tr1buna. a re
speito do voto como um~a funcção social. 

Mas ba un1 equivoco verdadeiro. Não distinguem que ha 
voto e direito de voto. O direito de voto não é funcção, o voto, 
sim, é uma funcção. (Trocam-se dive1·sos apartes.) 

Ah! Sr. Presidente. como lamento que o Congresso me 
não preste attençãt)! Po'is, ha pouco, não vos disse que o di
reito do voto soffre a restricção da incapacidade ? 

O SR. LoPES TROVÃO (pa'Pa alguns Srs. representantes) -
Os Senhores não ouvem o orador! ... 

UMA voz.- Vá por ahi, vai muito. bem. 
O SR. COSTA MACHADO - Meus Senhores, tenho deduzido 

e.sta consequencia rigorosa dos direitos naturaes, e ninguem 
póde conte~star que as roulheres Lên1 estes direitos. Nesta tri
buna tem se f'allado de interesses e conveniencias em relação 
á actual Gon~tituição da familia, 0 só; mas hei de mostra1· 
tomo n Direito 0 grannc c conciliarlor. -

UMA voz·- Njnguem nega a questão de Direito 
.(0 SR. CosTA MACHADO - Mas, que aparte é este de V. Ex., 

'de que ninguem neg·a o Direito? 
A· MESMA voz-- Os que têm tratado _çl'este assumpto não 

o negam; a questão é da funcoão social, que V. Ex. não quer 
encarar. V. Ex. é quem está ladeando o argumento da esco.la 
positivista. 

O SR. CosTA MACHADO-- Eu não tenho o fiat lux nos meus 
labios (Riso); hei de fazer e o mo os nobres representantes; e 
quando chegar ao fim, si os não tiver satisfeito, então me 
objectem. 

Vencedora a causa das mulheres perante seus antago
nistas, porque elles ,já confessam que clla tem o direito, mas 
não convem ... 

UMA voz -- O que elles affirmam é que ellas não têm 
capacidade. Quanto ao direito, têm tanto como o homem~ 
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Ou'rRA voz.- Não têm capacidade nem direito. 
OUTRA voz- O que h a ahi é receio de concurrencia. 
0 SR. COSTA MACHADO-A questão é de justiça e de 

Direito. 
Meus Senhores, _eu vos digo uma cousa, e desculpai-me 

essa franqueza da tnbuna. 
Vi. t~car nesta questão. de relance o nobre representante 

do Esp1rito Santo, que multo prezo. Que diz S. Ex. ? ~~'Esta 
tendencia para dar direito a mulheres é desmoralizadora, é 
corruptora". 

O Congresso ha de perrnittir que diga o seguinte: que eu 
e meus companheiros devolvemos o presente ao illustre re
presentante do Espírito Santo. (Riso.) S. Ex. que conserve 
nos seus thesouros essas perolas, que são dignas de todo o 
c.abedal de sua benen1erencia. (lia urn aparte.) 

PocJia responder a S. Ex. com as palavras de Mirabean 
ao Conde de Porlalis. na sua celebre causa do divorcio· n1as 
não o faço, porque nóstun1n Ví~r a offensa na jnteneão :~ nã.n 
nas palavras. . . ·· 

Os_ outroi:i 4ue apresentaran1-se na tribuna, que i'izerarn '? 
O Sr. Lauro Sodré fallou bonito, não ha a n1enor duvida; mas 
sobre esta questão. que elle disse ? Afinal de contas, que a 
Inulher. pot· outras palavras, era urn traste de casa (Riso e 
contestação), que L~ra uma especie elo machina de chocar ovos 
(Hila'rida-de), c que a soei edade o que devia fazer era levantar
lhe seu nivel moral. Para que ? Pois ·Si a sua missão é 
restricta ? 

O SR. LoPES TRov.~o--Elles fallam, assim" porque a raça 
das amazonas desapparec_eu. (Riso.) 

O SR. CosTA MACHADO- O illustre representante de Santa 
Catharina, meus Senhores. fallou de relance e entendeu que 
tinha esmagado a causa. EU e disse o seguinte: "O direito do 
voto é un1a :funcção, e a rnulhe1~ nã.o a tem". 

UMA voz- Elia tem ou Lras funcções. 
O Sn. Cos'rA MACHADO--- Percloe-n1e, quero dar a resposta. 
Mas, de que tratamos nós '! Si ella tivesse essa funcção. 

nós não · t.eriarnos apresentado a emenda. Que grande argu
mento ! (Riso.) 

Ante o segundo argumento, n1eus Senhores, eu quasi que 
sahi d'aq1li a ·correr pela cidade inteira gritando: Eureka ! 
Eureka ! (R,iso.) Qual foi elle ? Disse o illustre representante: 
~~como é que isto póde ser admissivel, quando nação nenhuma 
ainda o Jez? !" Nesse momento eu fiquei de boeca aberta, c 
disso con1migo que seria uma felicidade para a Humanidade 
si a esse nlustre l'epresenl.ante fosse 0ado governar o Mund_o. 
·e eu, até, votava isso, porque não pree1sav:an10S trabalhar ma1s. 
·era só esperarn1os pelo que os _outros flzess.em para por.rr1os 
mn pratica; a consequencia seria a Humanidade parar, e a 
consciencia petrificar-se. _ . 

Senhores, que é o progresso senao a nov~dade ? 
Pois então antes da decantada RepubliCa dos Estados 

Unidos r)roclamar a Republica fede~al, _já existi~ essa f~r~~ 
de governo ? Pois só rste facto nao 1mmortahzou a Unuw 
Americana? 

Pois havemos nós de ter a infelicidade de passar á pos-
teridade como méros e ruins copistas ? 
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Pojs não terernos eabedal bastante para adeantar um 
passo na civilização ? 

0 SR. GoNÇALVES CHAVES -lVIas é uma innovação, que 
não foi acceHa en1 nenhum paiz . 

. 0 SR. COSTA MACHADO- Logo, não se deve admittir por 
todo o Mundo um progresso, porque é un1a novidade. 

(C1·uzam-se apartes~ que. inter-r·oJnperrn o orador.) 

Sr. Presidente. V. Ex., por equidade, ha de ton1ar nota 
destes apartes, que me intorrompen1, para descontal-o.s da 
rninha hora. (Riso.) 

H a u1n quarto de hora que estão fallando, e ou quieto. 
(Riso.) 

O SR. PRES1DEN'l'E- V. Ex. ten1 mais un1 quarto de hora 
para terminar o seu discurso . 

Peço-lhe. portanto, que não preste a.ttenção aos aparles. 

UJVIA voz- V. Ex. deve notar que é o orador quem os 
provoca. 

O SR. CosT.\ l\1ACHADIO - Suban1 á tribuna e façan1 a 
réplica. · 

Eu apresentei a minha en1.enda, VV. EEx. eombateran1, 
e :eu os ouvi sen1 dar apartes. 

Mas, Sr. Presidente, a genei·osidade do Congresso é tão 
grande que ha de permittir que eu acabe o meu discurso. 

UMA voz- Apoiado. Estamos ouvindo-o com n1uito gosto. 
O SR. GoNÇALVES CHAVES- A questão é muito importante. 
0 SR. GOSTA MACHADO - Ah ! Agora. é que O estão re-

conhecendo '? · 
o SR. GoNÇALVES CHAVES- Não, Senhor; sempre a con

siderei assim. 
o SR. COS'l'A MACHADO -A principio procuraram tl'·at~l-a 

com verdadeiro desprezo. 
Sr. Presidente, vou satisfazer aos nobres representantes. 

Elles collocam a questão no terreno dos interesses, das eon-
venientes sociaes, quando nós tratamos do· Direito; nossa 
emenda foi apresentada ao art. 71 -Declaração de rlir,3i tos. 
1\fas vejamos si a razão está do meu lado ou do lado dos n1eus 
nobres collegas. 

A primeira objecção (com toda a lealdade vou collocal-as 
en1 ordem de batalha) é que a mulher tem uma fun0ção ~:·s
pecial. elevada, nobre, augusta-a da n1aternidade, da creaeão 
da farnilia. ' 

U .:.\1 SR. REPRESENTANTE- Por ahi vai bem. 
0 SR. COSTA MACHADO- Mas, aqui, vai a resposta : si 

a rr·issão da mulher é procrear, os animaes irracionaes tambem 
procream,. 

VOZE!;.- Não I Não ! 
UM SR. REPRESENTANTE- 0 argumento é irrespondi vel. 
O SR. Lopgs TROVÃO- Eu o applaudo com lo das as mãos 

de Briareu. 
O Sn. Cos'.I'A MACHADO- Logo, não ·é a funcção especial 

que engrandece a mulher; si isto não é logico, não sei o que 
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seja logica: então para vós as trevas são luzes. (Cruzam-se 
1nuitos apartes.) 

. Estou estabelecendo princípios, para delles seren1 dedu-
zidas as eonsequencias; entendo que o Cong-resso sabe mais 
logica do que eu. 

UM SR. REPHESENTANTE- A consequencia que V. Ex. 
deduziu não foi logica. 

OUTRO REPRESENTANTE- 0 racional tambem tem amor 
materno. 

O SH. CosTA lVL-\CHADo-Mas dizem: Não é sô o parto 
que ennobrece; a mulher fica ennobrecida pela educação dos 
filhos. Distingo; vejam como sou rigoroso na dialectica. .i\ .. 
ed.ucação não consiste ~rr1 dar aos filhos, sin1plesmente, leite, 
mingau, lavai-os e vestll-os. ( Oruzarn-se Jnu'itos apw~tes .) 

Tenham paciencia; vou por partes. · 
O Sn. PRESIDENTE- Peço ao nobre Deputado que não 

responda aos apartes; não posso permittir que exceda a hora. 
UM SR. REPRESENTANTE- Peça prorOg'ação da hora. 
O SR. CosTA l\L-\CHADO- Não estou respondendo, inter

ron1peram-me. 
O SR. GONÇALVES CHAVES- Cedo a minha vez de fallar. 
O SR. COSTA MACHADO -.Meus Senhores, a principal parte 

dessa educação. qual é ? E' aquella em que uma boa mãe de 
fan1ilia trata de injectar no cerebro de seu filho principias 
bons e sociaes. 

UM SR. REPRESENTAN'J'E- Veja a differença do animal. 
(C1··uzmn-se o'türos apartes.) 

VozEs- Assim, é im.po-ssivel que o orador continue. 

UM SR. REPRESENTAN'rE- O orador não se perturba. 
O SR. CosTA MACHADO- Não me perturbo, mas não posso 

fall&r no 1neio desta confusão; porque quero ser ouvido. 
Senhores. essa circumstancia ven1 a favor ele nossa 

mnenda; porque, si quereis que a n1ulher e1n certa época da 
vida dê ao filho essa educação que não morre, que 11os acon1-
panhe en1 todas as peripecias, então deveis querer que uma 
n1ulher entre para a sociedade afim de conhecei-a e ainal-a. 

UM SR. RRPRESENTANTE- As verdades não se apprenden1 
com theorias, apprendem-se na pratica. 

O SR. CosTA MACHADO- Ha outra objecção: que seria 
desta sociedade si na família a mulher tivesse direitos eguaes 
aos do homem ? 

Seria a anarchia, a confusão; a mulher sah iria a cabal ar. 
UM SR, REPRESENTANTE- Elias já cabalam. 
O SR. CosTA MACHADO- Meus Senhores, declaro que hei 

de fallar nesta tribuna, ainda que ninguen1 me ouça, para 
n1ostrar, á evidencia, que pertenço á verdadeira escola re
pubUcana. · 

Pois, Senhores, é esse o g~·a~de .argun1e11to ? . 
A 1nulher tem tempo para 1r a m1ssa, ao theatro, ao baile, 

aos passe1 os, para cu i dar elos filhos, e não terá u1n n1omonto 
para ir dar o seu voto uma vez no anno ? (Aparte~.) 



-218-

E' da r,onveniencia ria propria rnulher a acquisição elos 
direitos poliUcos: porque deixará essas futilidades de que st~ 
vê cercada, nas quaes vive engolfada, sen1 encarar a viria pelo 
lado serio~ e, sempre, em condição supalterna ? (Riso) . 

A Humanidade vindoura póde r1r-se de nossa 1nepe1a o 
dizer:- Como é que os homens desprezaram essa grande força. 
·que é a metade do genero humano, a mulher ? Ella, tão cheia 
de vigor, enthusiasmo e devotamento ? ! 

E' do interesse da familia, porque crea o principi~ da 
egualdade entre o pae e a mãe, fazendo com que os filhos 
respeitem egualmente a ambos, e não mais ao pae do que á 
mãe. (Apartes.) 

Então devemos .ser consequentes . 
.Si se faz argumentos com a paz domestica, deveis negar 

o direito de voto tambem aos filhos~ porque sobre estes se 
exerce a suggestão paterna.. . 

Em segundo Jogar, si essa paz e concordw. é perturbada 
{',0111 o exercicio do direito politico do voto, o qual produz, 
entre os homens. luct.as. inimizades. odios~ rancores. vingançf:l ~ 
e o derrama1neento de ·.sangue. então ~~ n governo al)sol:11to n 

. melhor. porque faz 01nmudecer a todos. . 
· E' o combate rntrc o homern e a mulher-cl1zem. (G·nmd~~ 

hilaPidade.) Os nobr-es rejpTesentantes. n1eus contendores. 
queren1 a harmon"ia da farnilia fundada nas· r·elacões que ha 
entre o amo c a Cl~eacla. entre a escrava e o senhor. entre :1 
victima e .seu algoz (Mudto bem) ; como quereis, Senhore.~. 
fazer um monun1ento be11o, solido, duradouro, si falha (> a 
base ? Vosso edifício perderá o prumo e rolará por terra ! 
(Jllu,ito be?n .) 

A 1nulher vai anarchizar a sociedade. - diz-se. A ex
periencia protesta contra isso. No logar em que encontramo~: 
a n1ulher somos. mais :comn1edido~s 11as palavras e actos; ha 
c-omo .que um respeito instinctivo da nossa parte l)ara. com 
el!a; é um elemento de ordem nos bailes. nos theatros e en1 
todas as reuniões, publicas e que comparecem. A sua eman
eil)ação r~ de grande alcance nara os chefes da familia. porque 
lhes poupará muitas despe.zas eon1 a ·satis.facção de neeef:3sj
dades c exi.gencias .creadas por sua imaginaç}:lo distrahida do~ 
nssumptos mais importantes na sociedade. Ella. por si. terá 
recursos que facilitem o casamento. evitando quédas e de
Jiql~ios para a im~moraUdade. E a sociedade ? Oh ! P,Sfa é quP 
ma1s lucra, porque receberá em seu seio forças atA aqui es-
terilizadas. -

A mulher não anarchiza. 

UM S~. REPR!E~SEN'T'ANTE - A rnulhrr· votante nã.o de,sperf.a 
estes s:en.tlmentns. 

O SR.· Co.srr.~ MACHADO- A minha emenda é um protesto 
a favor fl,!l Vlchma_. . De~enganem-se. meus Senhores, porqne 
as excepçoes. ou pr1v1legws hã.o de rlurar pouco. 

O SR. Lo~~s TRov.\o- A mulher cabala e é preciso. dar-
lhe responsabilidade. ' · 

o. SR. COSTA MA~HA'f20- Sr. Presidente, quanfJo levant.ou
se a. 1déa da emanc1pacao dos escravos, que se dizia ? E~ta 
med1da ~ um cataclysma para toda a sociedade brazileira: o 
seu credito perecerá, e teremos a bancarrota. 

O SR, LOPES TROVÃO- Entretanto, temos passado por tudo 
isto sob o governo dos homens. 
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_ O Sr... CO_RTA !\L\CJ:lAun ---- :\ jdt~a ela e nutncipação ft ;i ven
cedol'a u•J pa1.z: _e aquelles quP j1npugnavam a emancipação 
dos_ escravos _d1_z1~n1 afinal: lsln j{t devia tor-so aeabado a 
1na1s tempo (lUso J ; pol'que confesso que eu or·a mais capitvo 
do que os rneus rsr.ravos. P a minl1a lasnura. ag'ora Y<tl 
prosperando bern. . · ' 

]~is o triumpho ela vcnlade. 
A f-t,JpubUea.. .. nh ! aqui oslú un1a vicLima (Rú·o). 

Quantas vezes eu, cl1scuLinclo com os que não acreditavam na 
. Republica .. vi ol~1~r para min1 corr_1 urna certa compaixão ! 
A H.cpubli.c.a- d1z1an1 os monarclustas, não apparecer{t. é 
Un1a utopla. EnLrelanto, rneus Senhores, a idéa foi cami
nhando, caminhando, tanto que Lransformou-se en1 uma força, 
c essa força conquistou a sociedade. conquistou o Exercito e a 
Armada, e, nn rnomento dado. o Exercito o a Armada, quu 
saben1 pcl't encer a runa soe i rrlarlt' livre, prezando ns seus ~:!P
veres, não esqueceran1-sP cli~ que acima delles havia a Patria. 
(.11luito bem .. ) Esl(ttl c·.r•J·t.o ~~~~ tJll~' !ta no J~xr~t'!'ilo grancl~?s ca
be~.as e denodados pa1.l'iutas. P qut• dt•poi:; (lL~ lett~nl levantar!" 
tão altc• c•sta Naçãü. nüo cleixad1n rln c·oopera1· para que a R~
publica se~ man1Pltha; nisto esl:'t a sua ltour·a. a sua glc•1ia. 
(Apoiados.) Eu .iá1nais regatearei para o E::u~eeilo P .\r·m1da 
:;;.dn1iraçãn. honras r proventos: ns!a Nat.~ão tinha descidr1 
tanto que. spm a rorra auxi I ianrln o ri i r-e iln. teria apodreci fie;. 

Entrc•tantn. Senlloi.'es. aquellps qu0 nãt'l [Wf"t~clitaYarn na. 
Hepuhlie.a, ho.i" nst.ão J'l'unidos aos republicanos, e no dia sr~
gutntf~ ao da proclamação fia Republica appareeeran1 !antPs 
republicanos, que pa1.·ecian1 gott.as do agua cahindo do céo c.Jn 
dia chuvoso (Biso) : eu oilrava para clles, ria-n1é contente. 
porque não fizemos a Republica para um grupo, n1as para. 
todos os nossos concidadãos. (Muito bern.) 

A propria Natur(~za era republicana para mim, ostentava.-· 
se tão bella ! 

Parecia que !.inha Pxisf.iclo nrna. 1\'fonarchia sem monar-
chistas. 

O Sn, FtL\~"lclsc.c) VELG:\ --Não apoiado. Houve rrruitos. e 
ainda os h a. O Sr. C: a I' los dr~ L::w L r~ on I r os não são re
publicano~. 

O SR. Cos'r:\ MACHAnO- EsLou eonvencido qne esses ·que 
contestam o rlirr.Ho das Inulheros na vida publica, quando 
vencidos. farão melifluos discursos e dirão: Sempre fui par
tidario da mulher: sen1prc combati para que ella tivesse na 
direcção do paiz o ·mesrno rlire~to que. os h_on1ens (Riso) : C(_)DJO 
poderia consenl ir que verdade nos an.10s hvessem uma pos1ç,ao 
subalterna ! 

O SR. PRESIDENTE- Peçn 1 ieença para advertir a V. Ex. 
que a hor·n. c~staá csg·otada. 

0 SR. COSTA MACHADO- Pec.o a V. Ex. que não seja tão 
rigoroso, qr1c 1nostrc que é filllo de Minas. 

O Sn.. PRESlDENTE ~Não faco mais do que observ.ar o 
Reg·imento. 

O SR. CoS'l'A MACHADO- Mas um filho de 1\iinas, nesta 
terra livre, não corta o pensamento de outrem; e eu só peço 
a sua generosidade. (Aparte's.) 

Posso requerer a prorogação de hora ? 
O SR~ PRESID.ENTE- O Regimento não cogita do caso; 
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O SR. CoSTA MACHADO- Oh. que fatalidade ! Oh, que Re
gin1ento fatal ! Deixe-me ao menos V. Ex. acabar o meu 
pensamenlo. 

VozEs- Continúe, continúe. 
OUTRA v,OzEs- E, depois, o orador tem sido muito in

terrompido. 
O SR. CosTA MACHADO - Mas, n1eus Senhores, como a 

consciencia deste Cong-resso pó de admittir o se~uinte ... 
UMA voz- Não passe para outro assumpto. · 
0 SR. COSTA MACHADO- A ll1Ulher é dotada de intelli

gencia, ella ama este paiz, ella é instruída, ella paga imposto. 
e, entretanto, não póde votar, não póde exereer o direito do 
voto, qu8 é tão pequenino e mesquinho, ao passo que um 
homem, que só tem a (;3nxada, que apenas sabe ler e escrever 
un1 bocadinho, póde votar e ser votado ! (Apartes.) 

Eu não quero que toda a mulher vote. (Apm·te's.) 

. Quero fazer uma transacção: faça-se a experiencia; e 
si ella mostrar que as n1ulheres não são dignas dt~ exercer o 
direito do voto, então seja elle cassado. (Apartes.) 

Si dependesse de mim, a mulher teria todos os direi tos. 
(Apartes.) 

Mas, qual a razão, meus Senhores, por que os homens 
não se importam com as mulheres ? 

UMA voz -Importam-se den1ais. 
o SR. COSTA MACHADO- Senhores·~ eu estou fallando do 

Direito; estou fallando em uma assembléa composta de homens 
illustrados, não trato dos costum:es humanos, do respeito, das 
delicadezas, attenções e carinhos, que prodigalizamos ás n1u
lheres; eu fali o da lei, que a colloca em plano ·subserviente. 
Como podeis consentir que ellas tenham obrigaQões, carre
guem com o pezo de todas as penas do Codigo Criminal, e 
não tenham os direitos relativos ? Tudo provém dos precon
ceitos; .a deducção é clara: é porque não h a aqui um homem, 
·POr mais 1llustrado que seja, que tenha uma grande capacidade 
-que tambem não seja victima dos prejuízos do passado. 

Quereis saber q_ual a origem desse preconce"ito ? E'. que 
ainda estamos sob o domi.nio da legislação ron1ana. 

Os padr·es, fundados no peccado original, condemnara1n 
a mulher a não poder dar um só pagso na estrada de eivilt

zação. (Apartes.) 
Eu digo tudo. Que é o Christianismo ? Não é mais do 

que uma mistura de tradições semíticas e idéas platonicas. 
UM SR. REPRESENTANTE- Isso é cóm o Sr. Badaró . 
O SR. CoSTA MACHADO- Não é com o Sr. Badaró, é com 

a Historia. Fallo com os padres da Egreja, com Santo Ignacio, 
o m1artyr, S. Jeronymo, S. João Chriso·stomo. Tertuliano e 

outros. 
0 SR. SERZEDELLO- Santo Agostinho tambem é . COll1l}e

tente na ma teria. 
O SR. CoS'l'A MACHADO-Hoje, porém, Sr. Presidente, que 

a sociedade vai se formando sob outros n1oldes; quando tanto 
se falia em liberdade, não vejo motivo para abandonarmos 
jnteiramente a n1ulher, desprezando a sua emancipação. 
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Devcn1n.;:; ver si a reforma é boa ou não, si aproveita ou 
não á sociedade. 

A respei lo da e~11ancipação ela n1ulher c do seu direito 
slo voto, cl1 SS·8-S~ aqut que isso viria anarchizar a família. Mas 
1sso sem. un1 so arp·umenLo que justificasse um systema. Sei 
que a n11nl~a. doutrina. vn) n1odificar a famiUa. Mas esta tende 
a. ser n1odiflqacla, principalmente quando estamos sob o re
glmen republicano. 

A rpinha esco}a é a. t~nica que póde realizar o idéal da 
verdadeira Republlca, o Ideal do governo do povo pelo povo e 
para o povo . 

. O Sn. PRF:SIDENTE- Ç>bservo a V. Ex. que já são de
corrldos dez m1nutos depo1s de passada a sua hora . 

. O .SR. ÜOST.~ MAC!!ADO- V. Ex. sabe que tenho sido 
n1ulto Interrompido. l'~ ao posso ·Ser responsavel por estas in
terrupGõt:s. Entretanto, proc.urarei resumh' tanto quanto me 
for possivel. 

O SR. PRESlDE::\"t'E- Note V. Ex. que tenho de dar ainda 
a palavra a ontro orador. · 

O SR. GosTA nL\CHADO- Sr. Presidente, estou cortando o 
no elas rrlinhas idéas. para obedecer a V. Ex. 

Como podeis, SenhoreR, conceber que o ex-escravo, que 
não se educou, vote, e a sua ex-senhora, que paga impostos, 
que ten1 interesse nos negocias publicas, não vote ? 

Como justificaren1os a negação do voto politico ás dou
toras rnr1 Dir0ito~ en1 Medir.1na, ás professoras publicas, e 
áquellas que viven1 elo seu emprego, do commercio e dos ren
clin1entos dos seus bens, elos quaes pagam pesados impostos ? 

Pretendereis p.orventnra. justií'icar os direitos politicas 
elas rainhas· e princezas, pelo acaso do seu nascin1ento (Apar
tes.) 

O .SR:. PRESIDENTE - Reilero ao nobr.!J· orador que o seu 
ten1po h a. n1u i to expirou. 

O SR. :CoST'A MAGHAno - V. Ex. n1e. intorron1peu, os 
n1ous contendores tambem n1e. interropem. 

Meus Senhores. eu vou sô apresentar um argumento parn. 
os Senhores apreciarem, - arg1.n11ent.o tão g1~ande que. n1e 
acho muito pequenino de ante delle; rnas, en1fin1, elle appa
re·ceu na minha consciencia, e é tão formidavel que é irrespon
dível. 

Ouern den1onstrar que o systoma republicano por nós 
idealizado, e que faz o)~j ecto dos nossos sonhos e an1or, ó o 
governo do povo pelo povo. 

E qual é o systerna do governo do povo pelo povo '! 
E' o gove.rno da maioria . 
. Mas, quando é possível que os nobre~ representantes ehe-

guem á ~realização deste i~·Jea} ·? Nunc.a.. . . 
,Porque supponde a Na·çao BrazilCJra, que ten1 12 m~

lhões de habitantes, dividida cn1 seis milhões de hmnens e seis · 
Inilhões de n1ulhere.s. 

Uma voz - O numero de mulheres é n1aior. 
O Sn. CoS1'A MQCHADO - Mas, que sejam sei~ n1ilhões. O 

Bysten1a republicano, que deve fazer a felieidade publica, deve 
tratar de educar o homen1, deve ehegar a um ponto que., até os 
mendigos possan1 votar; estan1os de accordo. 



1M:as a Natureza ·é contra a vossa doutrina. porque ós 
nwnores do sexo masculino nunca 1)0derão votae; portanto, uós 
Lt~t·emos estes seis milhões de habitantes reduzidos a quatro 
nülhões mais ou menos, o que vem a ser a terça parte de 12; 
quando' pois se realizará a vossa aspiração do governo do 
povo pelo povo? A vossa Republica, delineada segundo os mol
des do absurdo é o governo de um eleitorado Umitado, oly
o·archico, aristocratiêo, é uma mentira convencional; nós esta
~10S nos illudindo e illudindo a S·ociedade. O governo repu
blicano não consiste en1 uma classe de eleitores, consiste no 
suffragio de todos os seus habitantes, uma vez que tenhan1 ca
pacidade. 

Agora, lá vai a prova de que a minha escola chega a este 
resultado. Tratem de educar as mulheres de sorte que quatro 
rnilhões de. mulheres com quatro milhões de homens façan1 
oito rnilhões de habitantes com direito ao voto; eu formulo 
luna hypothese, que talvez possa ser applicada para Jnais: 
teremos realizado o systen1a do governo do povo pelo p·ovo. 
(Alguns apartes.) 

O que digo é que o n1eu systenJa póde- trazer a verdade de 
den1ocracia representativa. e pelo vosso é imn1possivel, abso
lutamente., eonseguil-a. Vejo que V. Ex., Sr. Presidente, 
está magoado con11nig·o. 

Ul\1,.:\ voz - Não é o Sr. Presidente~ é o Deputado que 
tem de succeder a V. Ex. 

O .SR. CoSTA MACHADO (para o Sr. Pedr·o A1nerico) -
V. Ex., meu amigo, venha en1 rneu soccorro. 

O SR. LoPES TRovÃo - Elle é artista, e., naturaln1ontc, 
eleve estar apreciando as suas bellezas de fórma. 

O SR. CoSTA MACHADO - O Sr. Presidenle me chama 
ordern, porque V. Ex. tem de i' aliar. 

O SR. PRESIDENTE -E depois de.lle. ha uma sérje. 
O SR. CoSTA MACHADO - Sr. Presidente, quando a::; c-on

vicções são sinc-eras e leaes, como a n1inha, commettemos um 
erro en1 não acreclil.ar que os ·outros nos acompanham. 

E' o que me. acontece neste m~omento. Acredito que o Con
gr.esso n1e ha de acompanhar, para dar triumpho á minha 
emenda relativa ao art. 91. 

Este artigo diz: A b:razileiros e estrangeiros residentes 
no paiz, a Constituição assegura a inviolabilidade dos direitos 
concernentes á liberdade. á segurança individual, e á proprie
dade etc. A nossa emenda substitue as palavras - brazileiro.(j 
c cst?·angeiros - por habitantes do paiz, como faz a Constitui
ção Suissa no re.ferido estado. Esta prin1eira parte da. nossa 
en1_enqa, não_ a deixará o Congresso de approvar, salvo si não 
qu1zer q~e tao fortes e naturaes direitos pertenoa.In a todos o?. 
seres raCionaes . · 

Ul\I SR. REPRESENTAN'I'E ~ Nessas palavras estão ,compre
hendidas as mulheres. 

o. SR .. CoSTA MACHADo - .As palavras f.en1 significaçõe.s 
propr1as e Independentes da nossa vontade; brazileú·os e ex
trangeiros, referem-se ao sexo Jnasculino e não ao fcmenino. 

Ha pouco te.mpo algumas senhoras requereram entre nós 
f.t inclusão dos seus nomes no numero dos eleito~es, e, não 
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sendo prohibido por lei. ellas devian1 votar; 1nas, por exclusão, 
eo1no a Constituição não fallava ern n1ulheres, o direito lhes 
foi negado. 

E o que é adnliravel, Sr. Presidente, é o seguinte: quando 
se dava esse facto em meu paiz, em Vienna d'Austria susci-
ta va-.se uma 'grande questão; as n1ulheres, que votavam 
por procurac.ão, apresentaram-se na eleição, votando pe3-
soaln1ente; os chicanistas, esses triqueiros de eleições (Risos), 
J:'ecorreran1 para o Imperador: e salJen1 qual f.oi a decisão do 
governo absoluto? Foi esta: que nenhuma lei naquelle paiz 
fazia depender o voto do sexo. 

Entretanto, o Sr. Cesario Alvim, meu illustre amigo, re
presentante de Minas, ao me.smo tempo, não admittia que a 
mulher votasse neste paiz! Mas. :si não havia uma lei que 
o rJrohibissc; si o nosso Direito Publico estabelecia o seguinte: 
que. Ludo aquillo que a lei não prohibe, o cidadão pó de :fazer; 
(\ ~i o Governo, un1a entidade politica, não pôde Jazer senão 
o que a lei manda, S. Ex. seria um verdadeiro liberal si, por
ventura, admittisse o voto da mulher. 

Isto foi apenas para responde.r ao aparte do rr1eu coi
lega. E' preciso legislar com toda a clareza: está se tratando 
de Direito Publico. 

Quanto ú, segunda pa1·te, eu restringi quanto possivel. 
H a uma outra emenda, ainda mais restricta, assignada 

por 32 representantes ao Congresso, e dando á mulher esse 
direito relativamente aos negocias municipaes. Não preciso 
discutir mais esta questão; a mesma discussão geral auctoriza 
a tirar-se uma conclusão applicavel ao facto. 

Eu dizia que estou convencido de que o Congre.sso vai 
votar commigo; e si, porventura, um vidente me ·viesse se
gredar aos ouvidos que a minha emenda não passaria, diria a 
~esse propheta: Não acredito. 

Onde estão os representantes do Pará e do An1azonas, des
!Sas terras gigantes, de natureza immensa? Querem elles, por
sentura. real izat· o aphorismo que os e.xtrerno::; ~e bocam acha-
;tando-sé ? · 

Onde estão os representantes descendentes dos heroes da 
Cutrl'edOJ:a(~ão do Equador ein -18~-i? 

Que ·é dos filhos de.ssa terra abençoada, que regou com 
~sangue o solo da Patria em favor a liberdade? Onde estão os 
filhos desse heroico Pernambuco, desse Estado, que tem nas 
paginas da sua historia fundamental um facto importantis
~inw. JT'oi ali-i que .appare·c.eu a grande revolta do Senado da 
:Camara contra a imposição de Pedro I, quando elle mandou 
votar uma Constituição, e esse Senado, capitaneado pelo padre 
'Caneca e outros patriotas, por unanimidade, a repelliram. 
Onde estão oa filhos dessa terra. os coevos de Nunes Machado 
e de Pedro Ivo? · · 

Onde estão os filhos da heroica Bahia, onde pare,ce qu~ 
de rnon1ento sahen1 da terra inexhaurivel os grandes hon1en~ 
do paiz? dessa terra que a Patria agradecida deve te.r em toda 
a consideração, porque na guerra do Paraguay foi a que sem
pre -esteve na deanteira? 

Onde estão que não apparecen1 nesta Casa para faze.rem 
triumphar os bons principios da sociedade brazileira? 

Onde estão os paulistas. os filhos da terra de Amador 
Bueno, dos Andradas, dos Feijós, dos Tobias, dos Rodrigues 
dos Santos? Onde estão esses meus companheiros d~. Iucta1 
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Elles não estão aqui. n1as não podern abandonar a causa do 
Direito o 

Onde estão, Senhores, os filhos da grande terra do Rio 
Grande, solo abe.nçoado. de coragm:n inexcedível? desses caval
leiros, intrepidos, e sempre heroicos, nas batalhas e nas pugnas 
da liberdade? desses heróes de Piratinim, de Bento Gon·çalve.s 
e de Felix da Cunha? Que é dessa 1nocidade, tã·o correcta, que 
tanto nos ajudou a le.vantar a bandeira da Republica? Por 
". ·.1 ·~ ;:t, L,, L e1·8 ) rasgar as paginas do seu passado e calcar a 
sua bandeira? Não o • 

Estou respondendo ao propheta sinistro, que me dissesse 
aquillo o 

Oh I Senhores, onde estão os filhos do Rio de, Janeiro, 
os filhos desta Capital, que têm sido como que a cabeça pen
sante deste paiz? 

Que é feito dos mineiros, dos filhos da n1inha terra, cujas 
tradições honrosas de.vem servir de orgulho, de enthusiasmo 
e -coragem para os grandes con1mettimentos? Filhos de Minas I 
Sereis surdos ao direito dos fracos que vos pedem protecção? 
Qividaes. porventura, o drama da Inconfidencia :Mineira, o 
mais glorioso facto da nossa historia patria? Inconfidencia o o • 

confesso que neste momento assaltam o meu espírito tristes 
recordações; esta palavra desperta e.in meu coração extranhos 
sentimentos! Pern1itti, Senhores, que elles rolen1 dos meus 
labias o Ha 100 annos existiu em Minas um home.m, que cha
mar.ei providencial, e outros chamarão louco o Sim, Senho
res, ha idéas que enlouquecen1, h a paixões que n1atan1! Elle 
seria um doido chei·o de luze.s o Esse homem, rodeado de ou
tros cidadãos distinctos, viu no horizonte de sua consciencia a 
esirella da espe.rança para a Patria; elle quiz tornai-a inde
pendente e livre. e. caminhando attrahido pelos seus raios, não 
viu que no Mundo ha abysmos: precipitou-se e desappare
ceu! o o • Desappareeeu? Não o Elle foi preso, levantou-se o pa
tíbulo, o seu corpo oscillou na corda e cahiu no chão! O nome, 
porém, de Tiradentes cahiu nos bra·ços da gloria para resur
gir 100 annos depois, resplende.nte.~ nas culminantes alturas 
da Historia! (Apoiados; muito bem o) 

O seu corpo foi completamente esquartejado, sua família 
infamada, seus bens confiscados, sua casa demolida, e o ~ol·o 
salgado! o o • . 

.Sabeis dizer-me o que significa o solo salgado? Que irrisão 
bravia! O solo salgado ! ! 

. P·ois bem, Senhores, o destino crêa muitas vezes uma en
tidade nova, para n10strar á posteridade quanto e.lla deve a1na~r 
á liberdade; essa entidade foi o polvo do ridículo abraçado 
.com aquillo que houve de mais tetrico, de mais sombrio e cruel 
na: fereza da dynastia portugueza; Pedro I con1metteu o n1esn1o 
cr1n1e para con1 sua patria, para com se.u proprio pae; entre
tanto, o primeiro teve o cadafalso pelo crime de ter amado a 
P.atria e tudo quanto acabo de enumerar; o segundo teve um 
throno, gosou todas as vantagens ·dessa pos.ição e finalmente, 
levantaran1-lhe un1a estatua a perpetuar a sua memoria no 
mesn1o logar onde o primeiro foi enforcado! Que triste eon
tradição da sorte., que pungente ironia do destino! Muitos com
mettem os mesmos crimes; a una o e.adafalso, a outros un1a 
corôa de louros o 

Mas, .Senhores, não ha nada para vingar a verdade oomo 
.9 tempo: cem annos depois ~riumphou a Republica; ella ·é Q 
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g·uverno da justiça, das n~parações; os brazile.iros saberão 
honrar a rncrnoria do grande homem e elos seus illustres eorn
panh,~irn~. victima~. Larnbelll, elo rlPspotismo, - o que reve
lm·ú au Mundo que a Patl'ia Lern filhos dig-nus dclla. (Apuia
llo~ . :' 

~e.nhores. ap1·ovr.ile1nus o n1onwnLo que passa; elle uãu 
volta. para irnn1ortaliza1·-se esta Consti Lu inte, basta o Con
gresso acceitar un1a só das nossas emendas. O progresso ca
minha, e as sociedades n1oclernas procuram assentar em bases 
eertas, {'.111 sol idos fundamcnl·o~, suas h1stituiçõe.s; a equidade 
não é rnais unl problema a resolver-se. Mostremos que pas
sarnos por sobre os prejuizos. ern beneficio ela Patria. 

Sr. Presidentf~ estou, fatigaclissilno. Estou fazendo un1 
verdadeiro sacri:l'ieio para tirar de nwu cerehr·o, que fraquea 
con1. o peso de GJ annos (Não apoütdos), de n1inha organização 
nervosa, que fallece. (Nâo apoiados), r·ecursos para auxiliar 
a nlinha intell ig~enc.ia po::;La ao ::;erviço elo verdadeiro. do bem, 
elo bello e do justo. (ill ui to benL.) 

Vou tm.·1ninar. Ha un1 U10J.nento na successão do:-:; dias c 
das noites que não é luz e nen1 é trevas: chan1a-se lusco-fusco; 
.(• u mon1ento en1 que os christãos, ao ouvir as badaladas do 
sino, que ·chammn os fieis ii oração, dirigen1 sua saudação ü. 
,Mãe de Deus, rezando a Ave-;Maria. Vlen1 logo a noite, e depois~ 
o dia. . 

, Estarnos neste. mon1ento, meus Senhores. Esta. Constitui
ção nen1 'é luz, nern é trevas, nen1 deixa de ser tuna cousa e 
outra: é .o lusco-fusco da sua elaboração. 

Da vossa decisão depende a -continuação da noite em que 
tmn vivido a n1ulhe.r, ou o raiar ele un1 novo dia . .Sou pr·ofano, 
rnas rendo, tamben1, culto á liberdade; e, coherente con1 os 
princípios da escola republicana, a que pertenço, faço votos 
para que o Congresso. bern inspirado, dê un1a patria á nossa 
mãe, á nossa e.sposa. ú nossa filha e á nossa irn1ã; os escravos, 
as n1anadas de irracioonaes, não têm patria: não ha patria sen1 
liberdade, não ha libe.rclade sem direitos. 

Tern1ino saudando a liberdade - Ave libe1·tas! (111uito 
bern; rn.r'l.l'Íto be·Jn. O oradm· é cu,,m,prim,entado e abraçado por 
.'ln'ttitos rep1·esentantes.) 

O Sr. Pedro Ame rico - Sr. Presidente. Srs. membros da 
·Constituinte (AUençã.o), receoso de fazer nesta tribuna o of-
1'eito de u1n camponez, que deante de un1a assmnbléa de, pin
tores proveetos pegasse en1 um pincel para esboçar de im
proviso tun gTancle. quadro. mas, sobretudo., c~onvencido, que 
fô1·a IHWril nu tentar n1ullifilmr o vosso esclarecido juizo a 
re::;peito da Constitni«:ão quo se discute, serei breve na exvo
siçã,o das duvida:-; quo e.sse documento deixa no nwu espírito, c 
das apprehensões qun gera no animo nacional. 

Den1ais, reeunhec.LnHln a necessidade de encurtar a minha 
allucw;.ão, por ver que o illustrc autitorio está canoado c a 

. hora vai por dernais adeaniacla, truncarei a cada pass·o o n1eu 
discurso, renuneiandn aus d(~:o;envolvimentos que exig·irian1 os 
diversos assumptos de flUC vou Lratar., para seren1 convenien
tenl ente .coni prchond idos. 

O prim·eiro ponto de reparo, qur, se me offe.rec.c ao espí-
rito, é relativo ús rendas dos estados. · 

Sen1 ser n1ais timorato que qualquer outro, entendo que 
alguma medjga d~.~er:ia ser adop(ada pelo Congi~c;:;so para 
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lranquilizar a optnw·o puLlíua ua.; anLh:.;~s. l)l'O,·incra~,. hoj,c 
Estados auLnuornm:; deauLu da~ atne:.t:t~.a~ ·riu luLuru; e e1~ pol
que I evei_ ú. Mesa u{t~il enwudi.~, que nüc~ i' C? i. ~pp~:U,V!L~:l.a,_ au p:1~s~ 
lUC o 1'01 10"'0 depOlS U111 al'L1g0 UO p:t'JllllLlV·U plOjt:,CLU, ele se_n L do vougen~re, lJOl'·énl eoufu:::;u e ~scu:::;aJu, nu ~l~~t~l. :o .. J egu:>~ 
Jadur lJc.n·eüe Lles~JoulleueJ.', :::;y:::;teruatwarnent.e, a Llllfe.l bi~G~ qu~ 
11 a ~~\'id,ml.ernenle e 1·etd, eutl·e os estados Ira~os e pobt e::; e o:-:s 
Jcn·Le~ e l'ico~. que Lêrn de fot·n1ar a Fecl1·ac;ao. . _ 

'J\t111bern Julgo injusta:::; e i twpportuna:::i es::;as tuut;oe .. ::>, pre-
l.t~udenclo s uspendc1· as eleições ;já .comec,:,adas, ou annull ar a~ 
pffecl.uadas Ullt divet·sos Estados. . _ .... 

·racs voto:::; do GungTesso, rnu:::;, pt·rucJpc.tluwaLu., . u_ addJ.LJvu 
apresentado pelo n1uiLo disiiu_c to representan~e elo H1o de :J ~·.
ne.iro. Sr. Dr. Nilo Pe~Janha., alcn1 de at:t.entaLo_nos da autonouna 
prégada uos suc'?es~i~os uecre~;o::> da He.publlca, e __ .exp:-es_~a. !~o 
art. 5o da ConstrLtuçao - art1go appr·ovado auLe~ .Jessa:::s. dis-
posit~ões l'Gpr·essoras e retrogadas - provarn que a Fed~ra
~:,ã.o ainda é uma COUSa pu;ram·ente tJ:?.eül'ÍC~, e q~e a. Ce.ntraliZO.
(~â,u conLinua a existir no espiriLo de n1uitos, Lao Jortc e reul 
0ornu no ternpo da Monarchia. · 

VozEs - Apoiado; é assin1 1nesmo. 
8n.. PEDRO AM,EHICO - Golocando-Ille no ponbo ele vista 

particulal' de· re,p1·esentante ·do pe,queno, mas n~bpissirno Es
tado· da .Parahyba, cum'pre-n1e leclara.r que a notw1a da appr_9.
vação - que eu creio provisoria-:-do a~diti~o incompatitil-:-
1 iúmdo os .actuaes gove.rnador.es, nao ·Poüdla derx:ar de ser alll 
1·ecebida sem geral desagrado o 

E, con1 effeito, foi uma verdadeira decepção, um amargo 
.Ueseno·ano o O Estado can1inhava perfeitan1ente· sob a direcção q:ue 
.lhe ünprin1ira o illustre cidadão que se acha á te.sLa dos nego
eios publicas; e, pois, estava longe de esperar que o legislador 
central, retrocedendo aos tempo:::; idos. e sahindo das suas attri-

- buições oonstituintes (Apoiados), tentasse entorpecer-lhe a 
n1ar.cha ascendente para as conquista a que ten1 direito como 
n1embrro autono1no da Jfederação brazileira. . 

,Creio, por1én1, que ninguen1 considerará definiLivo um 
documento da orde1n de uma Constituição politica, en1quanto 
a fórn1a desse docun1ento não parecer perfeitam·ente correcta. 

A respeito da mudança da Capital da União tambem creio 
.que se poderia tratar do assumpto de modo menos vago do que. 
até aqui se tem feito, pelo menos quanto ao prazo concedido 
})ara essa mudança. E' absolutamente necessario supprimir
se, quanto antes, a n1alefica . influencia desta terrível cidade, 
tão saturada de elementos nociv·os á vida n1oral da Nação que 
acostumou-se á continua absorpcão, á endosmose intelle'ctual 
do que ~e si expande. a antiga Capital do In1p·erio. Esses ele
Inentos Influem, egualmente, sobre o Governo da União, pela 
pressão constante dos interesses puramente individuaes, e 
sobre todo o paiz, pela expansão incessante da corrup.ção em 
todos os sentid·os. · . · 

Que o phenomeno da immoralidade publica no Rio de Ja
neiro não é sóm~nte devido ao acaso, e que, pelo contrario, 
parece ser o .effelto de: um plano preconcebido para enfraque
cer a austeridade nacwnal dos costumes, disse-o eu em um 
opusculo e~tampado em 1882, cujo trecho relativo não ousare.i 
Jer par:~ nao abusa! da vo~sa benevol~pci~. __ · 
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VozEs Ouviriarr10s corn muito prazer; 
O Srt. PEDRo Al\I)~tuco - Tambcn1 não discutirei a pro

.posta, que por a h i a i nela latuj a, e tã.o brilhantemente foi sus
tentada ne.sta Lribuna pelo denodado c venerando campeão da 
causa republicana, o ~r. De. Cqsta Machado, de se conferirem 
direitos politicos ás mulhc1·cs. Deixo a onLros a, gloria de ar
rastarelYt para o turbilhão das paixões politicas a parte se
rena c angelica do gcnern llunmno. A observacão dos pheno
rnenos aJfecti vo:::;~ vhysiologi0u:::;, psycbologicos,, sociaes e mo
raes não 1ue pernt i LLe u1·igi r m11 1·cgra o qlle a Historia con
~1gna eomo simplr~s .. ·~ ainda ([lH:\ insignes uxcep(~Õe;:;. Pelo 
cc.ntral'io, essa. ohsc~rva~:,ão tttu put·suack que a n1issi'i·o da mu
lher é n1ais dornesLica do que lJLthlil~a, mais moral do que poli
tica.. Demais .. a n1ulher, uã.o cl i r c i icltt~al e perfeita, rnas, siln
plesmente norrnal e Lypi~c.a, não é a que vai ao f'ôro, nein á 
prrwa puhliua. uc111 ás a~sernbléas politicas defe.nder os direitos 
da collectividacle, 1nas a quent fica no la'r don1esticoa exercendo 
as vid.udes fernininás, b-ªsu da tranquillidade da familia, e, por 
conse.quencia, da felicidade soci.al. (ftluitos apoiados.) · 

E' esJusado dizer-vos, Senhores, que em politica, como 
na Arte e ... lct Literatura, não sou parLidario da immobilidade, 
cuja n1aleLcr.ncia a historia do nosso e dos outros paizes 
ahi está coit;iernnando. O que cu sou é caute.loso~ e tão obser
vador da lei natural da progressão humana, que em uma que.s
tão, aliás sect•ndaria na Constituição da RepubHca, como a da 
intervenção da :tnulher nos negocias publicos, divorcio-me da
quelles que não receiam tirar ela nossa bandeira a palavra 
- orden1, prev1pitando-se para abra.çar aquillo que ainda está 
indeciso, como nm idéal, um esboço,, no horizonte das mentes 
sonhadoras. (lllui.to bem. Ila dive'"J·sos apartes.) 

Sej a-n1e pern1~ttido dizer duas palavras acerca de un1 
assun1pto cn1 que r:~o vejo o necessario accordo: o da. inele
gibilidade dos padrt.s, assurr1pto para -cuja solução tentei con
-correr, mandanào á Mesa uma emenda, que ainda não foi posta 
em discussão. 

Parece-me que o legislador receia ver consagTado na Cons
tituição, toda liberal e den1ocratica, que e.stamos confeccio
nando·, o principio en1 virtude do qual o P·oder Executivo, 
e, mesmo, as futuras asesmb1Jéas legislativas ordinarias, não 
poderão pôr en1 duvida - a liberdade de. consciencia. 

Este curioso phenomeno no seio de uma a8sembléa tão 
douta e democratica, ~ em parte devido ao methodo que pre.
sidiu aos estudos dos nossos principaes jurisDonsultos, cuja. 
1u-aneira de pensar don1ina actuahnente. 

Até bem pouc-o tempo, -com effeito, as noss.as escolas de 
Direito tinham o que quer que. fosse do sanctuarw. Nellas en
sinava-se a inte1·pretar a lei escripta, e a conservm· intacta 
essa lei. 

. Os baehareis fazia1n co1no seus 1nesúres. ou por outra., 
como verdadeiros ge.ometras: de alguns princípios immuta
veis,, tirados em geral do Direi.to Romano. e consagTa~os e:rp 
compendios, con1o en1 verdadeiros_ cate.chtsmo.8.J desctam. as 
applicações praticas, ás consequenc1as de occas1ao, e.n1 v.ez de 
procederen1 co1no os historiadores e os naturalistas, que do es
tudo dos factos remontam, por un1 processo a um ten1po in .... 
·ductivo e racional á descoherta das l·eis naturae.s. . 

A critica historica, a longa analyse. dos factos justificado
!:~§ d,a cQdificação dos principios e dos proce_sªo-ª ~egaes, cQm. 



~1 1 as invl':-;1 igat_:õP:-:;, ~l!a:-; inc<'r·t eza:-i. :·ma~ hypotlu•ses u ~et~s 
lampp,j-us, nada tinln~ qut~ Yer eo_ru un1 mcthodo a qne appelll-
dan•i de· - i!Ji'tOutw, cathel.h·atH:a. . 

\l{•m dissu. as nos:-;as laculclarles enun dPsLmauas, anLus. 
de tt.1íJL;, a t'cnnL~cer cliplomas. e ján1_a~s a represunU~y o 1~apel 
de escola~ de. scieneia::-; sociaes. ü pohLlcas~ eon1o o s~o _hoJe ae; 
da P1·ussia. da Ft·an.ça e ela Italia, ondA ao lado do Dn·elLo pro
priarnenle dito, 113: tan_to logar para o ~~tudo d?s phonon1en~s 
sociaus. ela sua lustol'la P elas suas le ts. (M'tt llu bem.) E1 a 
este. eÍürPtant o~ o sonho ela Rev~tução franccza .. 

·As no:-;sa~ escolas. ao cont r::~ no~ pareccn1 ter ~n~lo rnold~d~s, 
eomo o eran1 a:-; de Coimbra, P1sa, Bolonha n Par1z, pelo 1deal 
do Consulado. o qual consistia e.n1 fo,rnecm· á ::::.oeiedade ho'
'Jtten8 da le·i;,, L~n1 vez de· pesquisadores das lei~· df!S soC'ieda~es ·: 

O resultado foi Cl'f'aren1-~C excellentes JUl'lstas, apphca
clorcs ou adaptadores ela lei, aliás n1uito illustra-dos. que se 
eriai11 inve.stidos, co1Do a propria lei, de un1a es.pecie de imrnu
·t abHidade dogn1atica. Da h i o antig·o espir.tto o o antigo modo 
dl' encarar a sociedade eo1no materia bruta, sobre a qual se 
vodia livrcn1entc applicar o cunho da lei, por n1ais enferru
jado e gasto que estivesse. (lia diversos apartes.) 

Eis porque mui tos de entre nós ainda creen1 que. a !na
teria constitucional se possa n1aleabilizar a prim·i, e julgam, 
que na época actual e no estado en1 que se acha a mentalidade. 
brazileira .. se possa outorgar á Nação un1 codig·o contradi,cto
rio con1 certos interesses desta. 

Eis ainda porque desconheceJll factos evidentes 001110 o 
g-rande apego das populacões ás praticas religiosas, e off'endem 
a crenças e prineipios ao ponto de arrancar protestos. 

·UMA voz - Mas o leg·islador deve drigir. 

O BR. PEDRo A.:M;ERIC.o - Dirigir não é de.sconhe·cer, nen1 
su pprimir o que é n1anifcsto. · 

Sr. Presidente, eu creio que tuna Constituição politica 
não deve nem póde ser un1a ilnposição do leg·islador. nen1 
lnesrno urna c.oncessão da sabedoria e do P.odel\ C01110 as an
tigas ca.r·tas constitucionae.s; mas ·é, ao contraí·io, un1 pacto 
celebrado en1' nome de todos os cidadãos, para n1anutenção 
das hherdades, dos direitos e da feUcidade sociaes,, que consti
tue.n1 o patrimonio i·n ali ienavel das gerações successivas. 

Por consequencia, não deve c·onter disposições attentato
rias dessas liberdades, que ella proclarna, desses direitos que 
Plla garante, dessa felicidade, que é o firn supremo de todos 
os grandes compron1issos sociaes. (M.uito bern.) . 

. Ora, si isto assim é, c·orno é que em diversos dos seus 
arL1go:-; ella confere aos extrangciros o direito de represe.n
!at·l~ln nas assPn~bl'~as lcg}sla·l~iV,?-S a Nação Bra.zileira, ao passo 
:CllU' nega esse d1relto .a c1daclaos que nunca derxara1n de colla
lJ~n·ar con1 o .estadista e o soldado na obra da civilização na
cwnal? (Ap01ados; nHtito bem .. ) 

_ C?l~U, .'ú. que. se 9~el' ~xcluh·. da . representação pu pular, 
ou do~ F..J_~ta_uos, onde Ja dev1am usLar· düfcndendu -os seus e os 
nosso~ d n·c1tos os prela~lus brazileiros, pelo ::;implcs facto de 
ex~rc~run1 ~l m sacerdocw, que nunca deixou de ~e.l' um dos 
pr1nc1paes :tactore::; ela uni da de na·cional? 

. . PÇJis não vm~1~s. neste Cong-resso, c ·c01n prazer, distinctos 
se_clay~os do Posrhvi::;·rno, que sustcntan1 id6as tendentes ü. in
_st~tuu;ao de um novo sace~~dodo, fundadas en1 concep·çãp ph~.-
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1osophica c.ornplp·[ n.n10n I t' ig'norada elo nos . .:.:. o povn. rn1bnra ·"-~::;a 
concepção cncen'e urna capital of1'ici_al: ...:."Pat·iz. mn ponttl,tcc• 
n1Rxilno, August-o Corrdr~ nn1a nova ftlYif-iao pupnla1>, I\ atP. a 
institu-ição dn un1 gove.rno clic!atnrial pPrrnmwntc·? 

.:'\ leg-islação, cunw lwn1 t) clizPm. l.Pnl pol.' fim sy:-;Lt~mn
tizar as conrüçt]es rutl U?'rtes dn tH'c!Pn1 P tn·ogTPsso c!P cada povo, 
r. uão o lançar· rnoldPs \Pgisln.! iYns. flp:-;con lwr0nr\u as tór11n1s 
da rr.alidadn. 

rCnllor· (lp uma arte 1ibcral. Pduc2c1n prn uma UnivC'rsidarh\ 
qno 1'., ;just.an1r>nh', cm~sidc•r-atla na _Eueopa cornn a mais fnr
rnosa crP.a-çãn do pael1dn vr·ngTP:-iStsta bl•lga, auclm· dP urna 
longa thP~P arflPlÜPlnPIÜt' favnt·avPl a() livrP nnsinn das ~eiPn
cias natura1:~. sneiaPs P philosnphieas. P. tnais quP Indu. r·eprP
sf·nt:~nl r•, r>n1lwra obscuro r deslocado (Srio apo·iwlo.''J. dP 
nrn Estado quP tanto car·e.cP tlP liberclarlr PITr•e! iva c· t'P:.ü par·n 
sn r-rgtH'r á altura rlos srns nobres de:-;1 inos, Pu nãn 1)l)ssn lh>.i
xar de. fallar em non1c da liberclaclr. que srrnprP eon::-;t itniu 
o n1aim· thesouro e o maior encanto da n1inha modesta exis
tencia. 

Portanlo, não poderei pas~ar por susp e i Lo declarando st'n
tir que a hora tarrlia em que come.cei a rninha fraca allncuç:ão 
não n1e prrn1itta ler nesta tribuna um tre.cho, soqu cr. da rc
elamação qun 1ão respr>itosan1ento dirigiu en1 6 de agosto ul
tilnn ao chefP rln Governo Provisor i n n episcnvarln braz i leirn. 
e quP nos frii c•ndereçada postel'iorn1rnte pe.los rlisl inctissimns 
prelados. 

Senhores mcn1bros do Congresso. ení.end~ quP n Estado 
nf'to ílfwr src t:he·ista, nern at:heu.: mas que diffieilnwnl P lrds 
ai hcis1 i c as se appliearão a povos cre.nLos. 

D8n1ais, a consciencia hurnana r como o thalan1n cnnjn
gal: o Esladn nada tem qur vee com ella;. c si tivessP, PI\~. 
justan1ente par.a consagt·ar n rcconllecilnentn publicn aos di
rectores de un1 eulto, que sen1pre foi no Brazil, emquanto 
reinou sobre as consciencias, o maior obstaculo opposto á rlis
solução dos laços da fan1ilia e á invasão gradual· da im
milia e á invasão gradual da in1moralidade no eoocação da ju
ventude. · 

DIVERSOS SRS. REPRESENrrANTES - Apoiado; apoiado. 

O SR. PEDRO A:MERICO - Proponho, pois, que o ad. 2G. 
que estatue que - o Congresso, ent lei especial, dr>cla.Nn'â ().~ 
casos ele incornpat:·ibilirlade eleitoral - ajunte-se: n60 se Ú1.
quir·inrlo .iárnais, para isso, da c1·ença. ou funcção J•eUrriosa llu 
cidadão. 

Tal qual se acha actualmente, a nossa Consii! u -; çãn ~~ 
duhia relativamente á liberdade religiosa~ e con1 ón1. a h', 
a·quiHo que os ,c.lerieaes appellidam - des-acato ao clero·. Ora. 
esta expressão, e a idéa que ella e:xaggera, poderá soae no 
Velho Mundo, ele onde nos V(~m os melhores colonos, cmn re
percursões ainàa n1ais injustas, e, por consequencia. rnuiio 
favoraveis ao nosso paiz, que começará a figurar na h'nag·i
nação do prolet.ario con1o uma terra ele in1pios. 

Deverei accrescentar que o clero italiano, que ~'~ acha 
em condições muito diversas do nosso para con1 o E~t.ado -
porque representa uma reacção tremenda, localiznrh en1 un1 
fóco brilhante e tanJas vezes secular - não tem sido afas
tado das urnas pelo legislador ci.vil, n1as pelo proprJo c.hef? 
da Egre.ia, e por n1otivos qur. flll'a deslocado expôr aqui. ])e;;
contcnfC', porém, ferido na sua dignirlarle 0 nos s0us inl eres~l.':-: 
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lc-mporaes , procura fundar na America catholica centro~ de 
fé relig·iosa~ e de actividade indust.rial. como pccrurnas Iíli.~S 
esperançosas patrias do catholicjsmo clcsterl'ado na r~rop~1a 
sé de de sua intiga e incontestada dominação; e nesse 1ntuito 
~xhortam as popula<:,ões p~ra que emigrem, e aponl_arn o 
Brazil como a Terra da Pron1issão, destinada, por tof"J,Js 1.'s 
seus dotes naturaes e. ainda, pelas qualidades dos seu.:: habi
tantes, pela indole dás suas leis, e pela identida~e d ~: :Jrer~
ças, a lançar sobre as triste~as e a saudade _do J_nfc~·,z_. ~~Jl1t
grante todo o balsan1o contido nas consolaçoes dt: l rabal h o 
convenientemente remunerado. · 

Nestas circumstancias, não seria mai::1 ]T!:udenl.e abandq
narmos todas as nossas preoceupações anti-ca 1 lwlicns, e ani
mar o esforço do clero italiano? 

VozEs - Sem duvida; sen1 duvida. 
O Sa. PEDRO AMERico - Em todo easo, a imparcial.ldade 

e a tolerancia são as virtudes que earecem de mais c(:nU :1ua 
eonsagração em uma sociedade que se está org·an i7ancl.1, ~~ 
para a qual são necessarias todas as syn1pathia2. Sr.nlt•}rcs 
leg·isladores. a vossa obra actual - grandioso monunt(~nlc, ;lc: 
qual nenhum angulo deverá assentar sobre terreno :1H::'ll.OS so
llflo - ha de ser contemplada por mais um povo e por }11ais 
de uma geração: fazei-a an1pla, cheia de luz, justa I) gen:~
rosa, para que todos a amem, e a invoquem, como se invoca 
uma grande proteetora nos mon1entos de crise para os nos~~·s 
direitos e a nossa liberdade. 

Finaln1ente, considerai esta lei, a que se não pod êi'J. fu·~
tar nenhun1 importante phenon1eno de ordem social: A todr.1 
a injustiça, porventura p'raUcada conh~a nm ho·mem util ou. 
uma classe irnportante, cm"t·esporule na Histm·ia tona ser·ie 
de consequenC'ias .rnais nn rnenos {'ll.nestas ao progresso. 

U:M SR. REPHESENTANTE -. Parece-me que V. Ex. estri 
enganado áeerca da opinião elo Congresso. Não ha preoccupa
çã.o anti-:-religiosa, nem fnjustiç:.a a uma classe qualquer. 

O SR. PEDRO AMERico - Eu tenho a prova do contrario 
na suppressão dos conventos, por exemplo. Qual foi a inten
ção dos auctores do projecto de Constituição supprimindo os 
mstitutos monasticos? Seria, porventura, o amor do pro:x1n1n. 
ou o desejo de poupar á sociedade o espectaculo da clr.grada
ção physica e moral daquelles que voluntarian1ente se· offe
recem en1 holocausto ás praticas de taes instituições? Não, 
porque, si tal fosse, essa intenção, nada 1nais penoso á con-
1.~mplação de. uma sociedade joven e sã, nem, portanto n1ais 
dtgno. cl~ ..9ah1r sob a acção de uma lei repressora, do que a 
prostlf.u1çao escandalosa e torpe, que se ostenta acintosa 
nesta CapitaL dand~ ~ m9ciqaqe tão funestos exemplos, e aos 
extrangmros uma 1dea tao triste dos nossos costun1es. 

· Ao passo que para os conventos - pela maior parte dr
scrtos c om ruinas - niguem olhava, e que alguns clelles 
nos r.Pcordavarn a antiga eloquencia sagrada, como rrr-i 
Monf.'Alv(~rnl~ 0 frei. Sampaio. on as scieneias nafnr::ws. eomo 
frPi. Vz'lloso. ou a illust.racão ·e o ci.visn1o, conTo lanlos nul.t.'o;::;, 
r~ ai nclrt, cm:n os acf.uaes hcnrrl ictinos. a quem a Naeão rlü\'P. 
11m dos prtmnn'o~ rxrn1plos de lihcrfar,ftn incnnrlieinnal .c:ln 
ccn!Pnat·r.~ rln Pscrnvos, na insl.il.tliçilo de~ rscn1as gratuila:~ 
para os t t1hos do povo (AJJniado.r;) ; an passo. digo, que esses 
mod.estos e qu.asi ermos rrli fir.ins, longr ele offencleren1 o 
sent1n1ento nac10nal, trazem-nos ú a1ma nlgun1 conforto ante 
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h espr~~t~~uln eh irnmcn·alicl::tt~c· n~_! PnSiYa r: irnpunc, que 1c•rr. 
a SP.11SJblllda r! c n1en I al. r· c• .'~ 1gc. IIlconLes tavelnwnt.e rnedida~ 
df~ r·arac.Lc•t· rrr)rcss[\u. (AI;Iiinr/CJs Jfl/ti'Ílo {J(:n, ·\ ' 

' ,_ ' V • I 

.\. prova, porén1, ele que esse triste especlaeu1o cada vez 
n1ais avulta no palco da vida fluminense eil-a em uma pa
g-ina ~lcvicla á penna ele un1 dos nossos es'criptores, cujas im
pl'essors se rei eren1 aos progressos ela prostituição ás claras~ 
llm·a11LD alguns annos rir• aus0nria de sua palria nataL do 
autor a que n1e refiro: 

. "Levat;lo. assim, por naL\ual c~n· iosiclade, como pelo de
seJO de nüet·preiar a phys10non11a, f:OI' :.ventura nova da 
Capilal elo n1cu paiz, internei-me na populosa cidade 'cujo 
aspecto interior, architecl onicanwnte n1udarln por un1~ cir
cumstancia sem egual en1 parte nenhun1a do rnundo, e cuja 
evidencia era ião offensiva da decencia c elo pudor publicas, 
qtLC ning11 ern a nqu ilatarj a sern constrangimento e clescon
·ror:·.n. 

"Urna n1ulLidão de meretrizes de nacionalidades~ linguag 
n raeas differcntes. desde a loura dinamarqueza até a adusta. 
mo~~~l.lnbiqt!C~. clebntçadas ás janellas, recostadas {ts yarandas. 
dos sohrarlos. ou assentadas ás portas dos botequins. das 
en.sas dn l)asto e de outras sen1 classificação determinada no 
sysl Pn1a da eivilização fluminense. trajadas e adornadas a 
urn !.0mpo e01n excentricidade carnavalesca e in1puclencia ba
hilonica~ e provocando, com gestos indecorosos e dictos ob
cenos en1 diversas línguas, os hon1ens que passavam, zom
bando e rindo em altas vozes para que todos as ouvissem e 
vissün1. f' ~reclob ran elo rlP e~rn i.smn a·o perparssar das senhoras 
honestas. p'!.'estavan1 a rnuitas rlas ]Wineipaes ruas e praças 
do Rio de Janeiro n aspeeto de vastissin1os prostibulos, ape
nas separados en1 rc si pnr uma ou cmtra 1norada de gente 
honrada. 

"Exaggeradan1ente decoladas, e h:azendo aos pulsos. ao 
collo e aos cahellos aljofarcs, coraes e ramalhetes de fórma 
e grandeza proprias para realçarem-lhes os dois physicos. 
a n1aior parte dessas barragens foran1 importadas das ilhas 
porf.nguezs, da França, da Hungri~, da Bohemia, .da Italia, 
da A rnerica do Norte, de onde~ emfrm, as havia. ma1s formo
sas, aventureiras ou faceis de serem illudidas, p31r aenri
quccerern. na Capital do Brazil, a ousados especuladores, 
eorron1pendo. ao· mesmo tempo, os costumes, o coração e a 
saudr rios filhos deste paiz, e. demonstrando, assim, ao Mundo 
flUO as nossas liberdades não admittem exclusão nem mesmo 
11ara ns rlissolventes da honra e do Poder publico~." 

E. pois, si a suppressão das ordens monasticas fosse de
viela 'rt intenções humanitarias. sem preoccupações anti-reli
giosas, eu não sei por qual razão esqueceu o legislador um 
a~sump! n que~ tanto intcrrssa á pureza dos costurnes. a sandr"! 
pt1hlin:1. f\ por con.srqnrmcia. o futuro da raç.a bra7.ileira! 
( Ji u ii n s n J.W i'tlrlos . ) 

St·s. r0presenLantcs, na n1inha fraea opinião, o nosso 
p:1r·.! 11 funrlamrn1 a1 nãn rleveria. ah1'anger minucias a ponto 
d1\ st• lt1rna1' urn vC'rrladeiro ropertorio de leis: como~ porén1. 
rlPset'. c~m alguns nonf os. a confundir-se com simples rcgula
mrn I ns. o u~::-H·n i L·~·nn' :l. Mes:=t 11m arldit.ivo :1. disposição rr.la
livn :''' annn~~mnlt) na imprc11Sa. 

Tc~t.lns :-;ahcm elas clifficnlclncle::-; <'orn que lucLa entre rh)~ 
rn.mlquPl' r·id:Hl:ln :l~'gTerlirln na:-; I'Otllnlnas ele 11n1 diariu. 
quero dizer, das r!cspesa.s o que o obriga uma defesa de 



honra, muitas vezes ele proposito provocada ro1n inluilos ex
tran h os ao an1or da verdade. 

O Sa. CoS'l'"\ SENNA - T~so (• nn1a realidade. 
O SH. PEDRO :\MEHlCO - As diversas redacçõc•s 1lo~ nos.

sos prineipaes periodicos são en1 geral co~ .. datas f;~ ani.Ipatht~ 
cas aos ataqurs pessoaes; 1nas ainda achnJUern. as ·:ezcs, a~ 
collaborações interessadas na clerribaela dr rPpnLaçoes f\1'(~
ctas; e um desses ensaios ele jornal systemal1camrnt<; ag
gressor, que· tem desaonarccido clepo·is di.:' dar tantos :lructos 
n1aleficos, poderia l'enovar-sn ao lado_ claqur 110s qw' SP ae(J
lhen1 ás columnas elos n1el hnres orgaos da nnprensa. para 
invectivar contra nomes r· earactcrcs respeHaYcis. Ora, é. re
eonhecendo a conveniencia ele rPi'rt.=>im· I aes abusos. quP PU 
proponho o srguinte. additivo ao § 12 elo ·arl. 7'1: · · 

"Toda a ag·gressão pessoal in1prr.ssa 0111 d~ario. ou perio
dico, dá clirP.ito ao aggredido, para que se' dctenda, a un1 rs
paço duplo,· nc n1esmo im11resso, daqurlk qur oecupnu a ag-
O.ressã.o . " 
e Não ouizera concluir a n1inha fraca allocução srn1 1 oca r 
en1 un:1 J)onto ele historia conte1nporanra. sobre o qual não 
tenho ouvido opinião isenta de parcialidade. r que, mal eom
prehendido. justificaria futuros erros na polifjca que deve
mos adoptar na obra, apenas encetada, ela regeneração patria. 

Qnel.'o falia r das causas gcrar.s. rcrnot as on ilnmrcl i ai a1;, 

da quéda da Monarchia. 
~ A vrhen1encia do rnt.hnsiasnw con1 qur. foi acolhida. gr-

ralmente no Brazil a noticia da proclan1ação ela Republic-a fe
derativa, desde n1uito desejada c prophelizarla como o unico 
systen1 a consrn t.an Po eom as aspiraçõPs naeion a0s. aincl a n.fío 
permitte julgar com a necessaria iscnçã.o de animo o quanto 
sr possa dizer sobre o assun1pto. Não obstante. rPlovr-nw o 
Cong·resso que eu lhe diga que a Monarchia teve o triplico 
merito de unificar a Nação, acostumai-a á liberdade ... 

UMA v'oz - No excesso da liberdade. 
OuTRA voz - No abuso. 
0 SR. PEDRIO AMER:lüO - •.• C. fin:aln1-ente, ás vh•tucles 

pacificas. A este ultimo facto, tanto quanto á índole de suas 
origens, . attribuo. a salutar .antipathia dos brazileiros, eom
p~ehendidos os Illustres auctores da Revolução, ás vi olen
CI as, mesmo moraes. 
. , Si a M·o12archia ca:hiu, foi porque já não correspondia nn 
1deal da Naçao, demasiado depauperada, descontente -e dosen
ganada, para não ~per0eber a necessidade de. uma n1udanra 
fJualquer.. . não, porém, por falta de lihe·rdade. . . " 

O SR. A:M.Enrco LoBo- Si o Impe.rio am:ass~e :a. liberdacl0 
não teria mantido durante tantos 1annos a in~•tituicão do ·cn~ 
ptiveiro. ~ 

O SR. PEnno AM~ERICO- São Iuodos de encarar. V . Ex. 
sabe, como os grandes ro·man.eistas, que ha! logar para todas 
as contradições no espirita hun1ano. '""' · 

Pois as antigas republicas não tinhan1 escravos·.. e não 
os houve nos Estados Unidos, sob o reg·imen ·dern'ocratico 
eomo, outr'ora, nas republica·s aristocraticas .e olygarchieas ? 

Des~l('S monstruosos consorcins nasceu, na. Edadc 1\fédia, 
a eoexisteneia. da earidade christã~ a n1a.is admiravcl, e o.s 
autos c1e fé, acompanhados da·s rnaiores 0rueldadcs do que hn 
memor1a. 
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As causas, ren1oias ou imn1rrliaLas, gerar.s ou espec ia r;:;, 
fla quéda ela M01mrchia foram as srguintPs: 

A ausencia entre nús de ll·aclições rnrclievaes~ que pn
r1essmn t orn::n· popular um systema de governo contl·ario a 
inclolo republicana dos hrazilui.ros; o progresso do Pspirilo 
nacional sob a inJlurneia da irracliaeão u11ivrr-sal das idr~as 
tonflcnlf's a aug-rnentar a nossa naLurÜl ant.ipa!.ltia ao princi
pio da hc,t·Pditar·iNiadr• <lo privilPgio; a inflw·neia da litiPl'U
tura frant·.Pza, qw~ nos fL•z cunlu•r.PI' V()llait·t•, H.lll!SSSí'atl.. l>i
derot e os grandC'S pensadores da RPvoluçü.o, inimigns, eomn 
Augusto Cc1111tr r lodos os denlolidorf's do passado. dP todas 
as fórn1as n1aü·:. ou menos f0urlars dP governo; '1 psp0ctaculn 
ela grandrza nortt~-an10ricana, n qual, eom a v is in hanç:a elas 
republicas do Rio ela Prata, augmrntava aquPlla ant.ipathia: 
o progresso do espirif.o den1ocratico, accrlerarlo pelo gradual 
drscmüP.1itan1ento de todas as classr:.s; a propaganda da im
prensa republicana~ lenta. tenaz, ininterrupta, que cnnvr.r
teu os seus auctores en1 guarda avançada da republica legal, 
ou ele facto; a corrupção em to elos os sen I idos, progeni I ora 
elo scepticisn1o politico, que acln1il Lia a quécla cln rrgirnen con1 
a. n1esn1a indi:fferença com que admittia a quéda de un1 Mi
nisteri o; a preoccupação exclusiva dos chrft:s pnl i 1 icns, qur~ 
sacrificavan1 a Patí~"ia aos hlf.eresses n1uitas vezes injustos 
dos partidos; a in1prevideneia elos proprios n1onarch is Las, que 
collaboravan1, inconscienten1ente, com os republicanos, sa
grando n cn1penho, o despi~Pzo á justiça, e a dissolução elos 
cosllune.s, como auxiliares ela perpctuidarl~ elo sysl en1a; as 
resisl encias do Gnvernn contra as aspirações ela r1Pn1ocraeia, 
rt-•si:-;1.(-~Jlcias manifestadas pm· occasião rle sr 1liseulir·pn1 na 
irnprensa e nas praças publicas as reformas de que dependia 
a prospt'l'idade do paiz; a intervenção de uma senhora na 
direcção dos negocias. publicas. conten1poraneamente á in
fluencia de un1 Ministro que os acontecimentos foram tor
nando impopular; o despeito dos que se crean1 lesados nos 
seus interesses n1ateriaes pela abolição da escravatura; o pro
fundo descontentamento do Exerci to e da Marinha, a quen1 se 
negavan1 preitos merecidos; a demasiada centralização poli
tica, que, monopolizando o crnpreg·o da seiva nacional, con1 
prejuízo da viela do paiz inteiro, eonvencia o seetanejo da 
necessidade de uma mudança qualquer no n1odo ele dirigir os 
nr.gocios publicos; e, finalmente, a decrcpidez precoce cln 
ehefe elo Estado, o qual já prw ultilno não podia exercer so
hre o cidadfto a antiga fascina(:.ão ria sabedoria c elas virl.udr-s 
pr.ssoacs ... 

VozEs - Muito bem; eis um. quadro fie n1estre. 
De modo que, virtualnwntc contidas em todas as prrvi

sões, a Republica democratica era uma aspiração nacional., 
eomo o havia sido a abolição da eseravatura.. 

E' claro, porém, que essa aspiração não passaria de un1 
voto plal:onico, de un1 desejn impotente e mental, si as in
.lusLiças praticadas para com o Exereito não viessrn1 apres~;ar 
a solução do problerna. 

O SR. THO:WJAZ DEI ... F'INO - E não havia o Partido Repu-
blicano, para apressai-a cgualmentr? / 

O .Sn .· PEDHO .AJVrEHico - HaYia rln csprrar prla Provi
dencia ... 

VOZER - Oh! oh! 
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O Sn.. PEDRO AM.ERICO - Corn esta palav7Pa qtHn"'o apena:; 
r:xpl'irni1· ns eonj(~ctueas con1plnxa~. inc1efinive~is .. ?ropag·nn
distas, Exercito, Arn1.ada, eis a triade gloriosa n vn·ll. a qumn 
se deve a mais pasmosa e immaculada revolução de que resa 
a Historia. (:Muito bern; muito be_m.) 

Aquelles que sentirem saudades do pas~ado, retrocedan1 
pela memoria aos tempos em que as segu1ntes phrase;:;. 
''Este pobre paiz, este desgraçado paiz, esta costa da Afrwa, 
have1nos de ser ·governados por um syndicato anglo-port u
guez; isto é um Imperio em liquidação, etc.'' - estavan1 em 
moda; e reflictam na impossibilidade de for1na_r-s~ un1a 
Republica impoluta e sã com os elementos constitutivos de 
semelhante rui na. 

O lmperio foi, a Repttblica é e ha de ser. 

Mas para is.so é n~cessa~io. q~e ella não ... sej~ ~ :sophisti
cação dos seus propr1os prlnc1p1os; que nao s1gnlf1que. só
menJ,e uma mudança na fórma da mesma substancia, mas a 
abdicação de todos os odios o a demissão de todos os rosm~
tünentos; que a Constituição - con1pletan1ente conci
liadora e todos os interesses nacionaes - seja urna rea
lidade viva e palpitante; que a virlude, o talento, a illusLra
ção e o heroismo sejam justamente considerados; que as pai
xões politicas não obseureçam a n1ente dos hon1cn~ snn1n1os: 
que se honre o cultor da Sciencia e o cultor da Arte; que haja 
logar para todas as expansões intellectuaes no templo da 
democracia; que sejam proscriptos dos nossos costun1es os 
vícios pubUcos insolentes; e que, finalmente, dando .os varões 
colloeados _ á testa do Governo o constante exemplo da abne
gacão e do patriotismo, acabem_ por sagrar a Revolução bra
zileira -- um pacto solenne de concordia, celebrado no altar 
da Patria. (J.'l!Iuito bem; muito bem .. O orador· é 'I'Odeado pelos 
St·s. ntem.bros do Congres~(;, qne u cu,rtn}JJ'imentarn e ab·r·a
çam.) 

Fica a discussão adiada, pela hora. 
Vêm á Mesa as seguintes · J 

Declarações 

Declaranws- Oue fazemos nossas a en1enda apresentada 
pelo .sr. senador~ José Hygino e outros representantes, sohro 
a 1.1n1dade do Direito. 

Sala das sessões, 27 de janeiro de 1891. - Lopes Chaves. 
- F. Penna. 

:peclaro que :por . motivos ·de molestia não co1npareci á 
sessao de. 24 de . Janeiro corrente, e- que si a ella houvesse 
comparec1do, .teria votado a favor de todas as indicações que 
foram apresentadas ~orno hop1~nagem á memoria do illustre 
funqador d3s Republica braz1le1ra o immortal Dr. Ben
.1am1n Constant. 

Sala das sessões, 26 de .ianeiro de 1891. - Ivo elo P1·ado. 

q, SR. PRESIDENTE designa para amanhã a seguinte ordmn 
do dia: 

Continuação da 211
• diseussão elo projec.l o ele Constituição. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 20 minutos da tarde. 
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~2<L RBSS.;\.O, EM 28 DE .JANEIRO DE 1891 

Presülencia elo Sr. Antonio Et(.sebio (Vice-PresidenU;) 

Ao nteio-clia faz-se a chamada. á q·ual respondern os Srs. : 
Antonio Eusebio, Matta Machado," Paes de Carvalho, João 
Neiva, EduaFdo Gonçalves, Francisco Machado, Leovigildo 
Coelho, Joaqun11 Sarmento, .João P'edro, Cunha Junior, José 
Segundino, Manoel Barata. Antoni·o Baena. .Joaquim Cruz, 
Theodoro Pacheco, Elyseu Mar!ins, Bezerra de Albuquerque 
Junior, Theodureto Souto, JosG Bernardo, Oliveira Galvão, 
Amaro Cavalcanti, Almeida Barreto, Firmino ela Silveira, 
José Hygino, .José Simeão, Floriano Peixoto, Pe.dro Paulino, 
Tavares Bastos, Rosa Junior, Thomaz Cruz, Virgílio Damasio, 
Saraiva, Domingos Vicente, Gil Goulart, Monteiro de Barros, 
Quintino Bocayuva, Lapér, Braz Carneiro, Campos Salles, 
Ubaldino do Amaral, Santos Andrade, . Esteves .Junior, Luiz 
Delfino, Ramiro Barccllos. PinhPiro Machado .. Julio da Frota, 
Joaquim Felicio. Cesario Alvin1, Americo Lobo, Eduardo 
\Vandenkoik, João Severiano, Joaquim de Souza, Silva Ca
neclo .. Silva Paranhos, AquiUno do Amaral, Joaquim Mul'ti
nho. Pinheiro Guedes, Belfort Vieira, Uchôa Rodrigues, llndio 
do Brasil, Lauro Sodré, Innocencio Serzedello, Nina Ribeiro, 
Cantão, Pedro Chermont, MaUa Barcellar, Costa Rodrigues, 
Casemiro J1..1nioT·. Henrique de Carvalho, Anfris·o Fialho, No
gueira Paranag·uá. Nelson, Pires Ferreira, Barbosa Lima, Be
zerril, João Lopes, José Avelino, Justiniano de Serpa, Fre-

. derico Borges, José Bevilaqua. Gonçalo do Lagos, Nasci
mento, Pedro Velho, Miguel Castro, Amorim Garcia, Epita
cio, Pedro An1erico, C ou to Cartaxo, Sá Andrade, Retumba, To
lentino de Carvalho, Rosa e Silva. João Barbalho, Gonçalves 
Ferreira, .To sé Marianno, Almeida Pernambuco, .Juvencio 
d'Aguiar, André Cavalcanti, Raymundo Bandeira, Meirn. de 
Vasconcellos, Pereira de Lyra, .João de Siqueira, João Vieira, 
Luiz de Andrade. Espirita Santo, Bellarmino Carneiro, Pon
tes de Miranda, Oiticica, Gabino Besouro, Ivo do Prado, Oli
veira Valladã.o, Felisbello Freire, Augusto de Freitas, Paula 
Argollo, Tosta. Seabra, Zama. Arthur Rios, Garcia Pires, 
Santos Pereira, Custodio de Mello, Paula Guimarães, Milton, 
Dionísio Cerqueira, Leovigildo Figueiras, Barão ele S. Mar
cos. Medrado. Prisco Paraíso, Moniz Freire, Athayde Junior, 
Fonseca e ·Silva. Fonseca Hermes. Urbano Marcondes, Ma
n hães Barreto, Cyrillo de Lemos, Oliveira Pinto. Viriato dr. 
J\ITedeiros, .Joaquim Breves. Leovigildo Pessôa, Franca Car
valho. Baptista da Motta, Fróes da Cruz, Alcindo Guanabara. 
Luiz Murat, Erico Coelho, Sampaio Ferraz, Lopes TrovâG: ... '\.ris
tides Lobo, Jacques Ourique, Furquim Werne0k, Thomaz Dei
fino. Antonio Olyntho, Badaró, .João Pinheiro~ Pacifif~o Masca
renhas, Gabriel de Magalhã.es, Chagas Lobato, Jacob ela Paixão, 

. Alexandre Rtor.Jdcr. Francisco Veiga. Costa Senna, Lamounier, 
Alvaro Botelho, Gonçalves Chaves. A1nerico Luz, Pelieiano Pen
na, Corr1~a Rahcllo, Manoel Fnlgencio, Viotti, Ast.olpho Pio. 
ArisLidcs Maia. G-onçalves Ran1os, Carlos Chagas. Francisco 
Ama1'al. Domingos Roeha. Costa Machado, D·oming·o~ p, ,r· lo, 
Ferreira Rahcllo, Hneno de PaiYa, Ferreira Pires, .Torin Luiz. 
Paletta. BArnanlino de Ga1n]lOS, Ft'ancisco Glicerio, Lopes Cha
ves, Domingos clp Moears. Adolpho Gordo, Carvalhal, :Vlursa, 
Angelo· Pinhriro. Rnclolpho Miranda. Pm.Ilino Carlos. Costf-l. .Jn
nior, Alfredo E1lis, Cados Garcia, Moreira da Silva, Flt'ury 
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Curado, Lr.opolclo ele Bulhões, Guimarãr.s Na tal, Azr.rcqn~ Fer
nando Sirnas, Lauro MullPr-, Carlos ílr. Carnpos, Selln1Hif., L~-· 
c•~t·r:a Coutinho, Viehwinu Monleit·o, Pr1·pira da Cu~la, :\~1fao 
do Faria, Julio de Castilhos, Borges ele Mcd0iros, Al~.1des L1n1a, 
Assis Bra~dl, Thmnaz Flm'PS, Ahr·eu, HomPro Bapl.1sta, Roeha 
Ozorio, Cas~;lano elo Nasein1f'nto, Fernando AbbulL e Mr)nna. 
Barreto. 

Abre-sr. a sessão. 
Doixan1 de cmnparecer, con1 causa, os· Rt·s.: Pruclrnt e eh~ 

Mor·ars. .F'rr.cl rrieo Sr.rra nn. <i Plwrns() 1\f Uf'C[tl PS, H a u li nn H nrn. 
RocirigLH'S }1..,rl'JHlnclrs. 1Vlael.in h<, H< l< Ir· igurs, 'Thrnp lt i ln rio:;;; San
tos, LPandro Macir.l, Amphilnphio, Francisco Sodrt\ Harfw dr 
Villa Viçosa, Conde dr. Figu<'ir'Pcin, Lronfll Filho. FPrrPira 
Brandão, .l não dr. A v0lar, Crsarin l\'lo! 1 a .Tun i nr. Cael ano d<\ 
Albuqurrqur, Br.llarmino dP M0nrlonça. ·Marciano dr M.aga
lhãeR, Ernesto de Oliveira e Demctrio Ribeiro; c, sem causa, os 
Srs.: · Ruy Barbosa, Range.!. Pestana, Saldanha Marinho, Aln1i
no Affonso, A.nnibal Falcão, Santos Vieira, Nilo Peçanha. Al
berto Brandão, Mayrink, Don1ingos .Tesuino, Vinhaes, Duíra 
Nicacio, Moraes Barros, Rortrigues Alves, Antonio Prado. Al
meida Nogueira c Rubião Junior. 

E' lida, posta 0111 discussão r, sem debate, approvada a 
acta da sessão antecedPnto. 

O SR. 1 o SEr.RETARIO procede ~í leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio rlo Ministcrio dos N cg;oc i os elo Interior, rlr 27 do 
eorren Lo, cnn1Jnunicando que· foi presmlto ao c llr.fc do Gover
no a resolução elo Congresso Nacional, approvada en1 sessão de 
211 deste, relativa ás hon1enagens que deveriam ser prestadas á 
memoria do general Benjamin Constant, e declarando que o 
Governo, antecipando-se ao conhecimento official dessa reso
lução e solicito em traduzir logo, en1 acto o patriotir,o pensa
n1ento do C6ngTesso, expediu o deereto n. 1. 320, clf~ 24 do 
eorrente, e a resolução da n1es1na data, nos quaes procurou 
concrel.izar ·toda a gratidão nacional de que é credor o eg·gTC
gio cidadão, cuja morte a Patria deplora. - Inteirado. 

O Sr. Oiticica - Sr. Presidente, ·O Diario Official publicou, 
hnjr., os quadros 'que tive a honra de offe-r,ecm' á aprecia~ão d11 
Congresso, demonstrando as vantagens do systema por 1niln 
apresentado para a discriminação das rondas, sog·undo a mnen
da que tambem tive a honra de sujAitar á mesma apreciação 
do .Congresso. · 

Delles se observa que a União ficaria, pelO" systen1a da n1i
nha emenda, com a quantia, já, in1mediatamente, sen1 accres
cimo de u1n real de ünposto, de 164.676 contos, tomando por 
base as m·édias dos tres ultiinos exercicios segundo todas as 
demonstrações que fiz. · ' 

Prec_iso i'~zer u1na rectificação a este quadro, visto que me 
passou 1ncltur nesta receita tuna verba que já está conhecida 
pe_los orçamentos 3:n~eriores e mesn1o, pela exposição aqui 
feita pelo Sr. ex-M1n1stro da Fazenda, a verba da rccrifa das 
t~xas postaes e I elegraphicas, qur. nsiá cn1 branco, no adrli
Clonamento sob a lot1ra E, e uma que não eslá incluida alli 
- a venda elo scllo 
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O Sl'. t•x-~lini::;Lt·u da Faze~JH.la dc•elat·uu ao Cong1·e~:-;u que 
a vt•t·ba -- CoL'L'I'ios t> 'ft> lt'gL·a phu~-uwnt a v a a e-i n~t, 111 i l eon
ltt::-;, e a elo- ~ello-- a rnil conlu::;, pl'rfazendu a111bas sei::; mil 
eonlo:::~. quantia qUL' deve~ set· acldicionacla ú 1·eceila, que eu, 
p_!:.>lo ~ysl8ma, reservava ú União, segundo os orç:arnentus ul
tnuos. 

De nwdo que. pelus dados l.'SlaLisLicos que organizei, a 
União fica. in1mediatan1ente, con1 a. renda de 170.676 contos, 
SL'rn augnwnt al' mn 1·eal riP ilnpusl ns, ao passu que, pelo pro
.iecio de Constilui<.;f:iu, o t;L·. ex-.Minisl1·o da Fazenda declarou, 
desta tl'ibuna, que apenas se~ podPrianl reuni!' 13ü n1il contos, 
llavenclo un1 deficit supel'iot· a GO m"il contos. 

Perg·untu, á vista disto, ao Congresso: Qual dos defiC'its será 
ma i o r·? O do prilneü·u systerna ou u do segundo'? Qual o sys
Lerna que deverá. ser preferido'? Julgo que eleve sct· preferido 
aquelle que 1nenut' de{'icit consig-r1.ar; l~Sse deYe sel' o aclool·ado. 

O SR. J o.~o DE SIQUElRA - Conforrne os encat·gos. 
O SR. ÜITICICA - Os encargos são n1enorcs pelo ·::;ystema 

que apresento do que pelo da Constitui({ão; basta consillerar 
que•, eon1 o sy:;.;LerÍla · f.e·erativo. a n1aior parte dos encargos. 
anligus encarg·os provü1ciaes, passa para: os estados, , aliviada 
dell('S a União .• Tá que estou ·COJn a palavra V. Ex. h a de per
mittir-mc que cu apresrnte aos membros do Congress-o os 
dous sy.stmnas a que me refiro, collocando eu em face do 
outro. 

O S1~. PRESIDEN'l'E -- Prvino ao Nobre representante que 
a occasião não (~ pripria 

O SR. ÜITIClCA - Mas, V. Ex. considere que vou justificar 
o systen1a federativo, sobre o qual pe~o a rectidão. 

UM. SR. R.EPRESEN'l'AN'l'E - Assin1 con1o, en1: identicas cir
eurnsiancias, justificou u Sr. .Anlphilophio a sua en1·enda. 

O Sn.. PRESIDENTE - V. Ex. aguarde a discussão do pr.o
jeelo de Constituição. 

O :Sn. Ü!T'ICICA - De sele que V. Ex nãg consente· que 
justifique o meu projecto, lin1ito-n1e a dizer a-pena-s algu1nas 
valavras n1ais. Senhores, este plano da Constituição já está 
eondmnnaldo. P·eço aos illustres n1embros do Congresso que 
procurem lêr a exposição feita pela Comn1issão nomeada pelo 
Governo da Monarchi.a para estudar a questão de rendas. Essa 
Commissão deu o seu parecer, conden1nando in limine, como 
absolutamente irnpossivel, o projecto estab-elecido hoje pela 
Constituição da Republica. -

Si já no Lernvo ela M:onarcllia esbc vrojeelo era consid·e
l'adu e nino leunico. P a cU scr·ün inaljão das rençlas iinpossivel, 
htacceHavel pelo propi:io regernen decahido. onde a centrali
zação era necessaria. essa li<.;ão deve aproveitar-nos, .hoje, para 
a· Republica, g·ovcrno democl'aticu onde a centralização é pr.e-
juclicialissin1a. 

U.M ~R. HEPHESE~'l'AN'l'E Heg·citarãn1 o systen1a por ser 
a~deantado. 

O StL ÜI'l'JClCA -- Eslú enganado. Condenmara-ua-no por 
ser a I110l'te dos estados. 

lO SR. ;Jo.:\o DE SrQlJEIH..-\ As rendas dos cs~ados fo1:am 
augn1entadas pelo projecto. 
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O SR. ÜITICICA - Ora, S. Ex., que é r·ept·esentantede Per
nanlbuco. lla ele penniLLil'-1ne quu lhe dig-a que foram t.ira
do~; O \:i ilnposlos <C1e ünpurl tu.:.rw. 

O t;n .. JoAu UE ~IQUElltA - Pe1·nambuc.n nün !.em iinpostos 
eh' importação. 

U Sn. 0I'I'll~lt::\ ·--- l\la:-; Lmtt u ünpuslu de consmrw, que é 
de innw,·lai;Ütl u qut• P EsLadu 1wnle nu re.g.iuwn do pro
jedo. 

O ~n .. Ju.\u UJ~ ~I(JIJEIH;\ "~--O:-; jtttposln:-; dt~ t'Oitsurnu foram 
ca:-;~l.ldo~ pt-•lu l\li 11 i:..; I. e!' i 11 Pal'anagu ú. 

u ~H .. Ul'l'lCH .. :.\ -- N üu o rurarn: appellu para us uobres re
pre::~t:nlauLes . .l.Gllt_•:-; u.xisLum allí, ua Balda, cm Alagoas e, em 
geeal, nos ustados que nüo possuen1 alfandegas.. (A'f!artes.) 

Pois V. Ex .. l'etn·esellLante de Pernambuco, t-UJa alfandega 
rende Ll'·l'Ze tnil ·e tantos eonLos, h a ele querer que esse Estado 
dê vant o Uovet·no Ioda L'~:sa rencla, fieando avenas com mil 
e lantus nmlos O J~stadu daBahia, cuja alfandega rende 
quinze rnil e tantos euntu:->, ~ujei Lat'-S{~-~t a J'i·ecU' sómente eon1 
n1il e tanl.u:-:; euntos "? · . · 

O Sr-L .JoÃu DE ~IQUEIR.:-\ --- 0:::; estados ii'cêU1l corn os 15 o/o. 
O SH. Ul'f.lWC.\. - Pu1·nüLLa-nlu V. Ex. que diga que não 

e-onhe1;u maiu1· diSJlUl'alu econornico do 'que essa cn1-enda dos 
15 % s.ulH·c u irnpostu de i1nporLaoão. 

O SH. JoAo uE StQU EIHA dá um apal'Le. 

O ~H. Ül'l'lClcA - DiscuLo con1 os algarismos, não faço re
Uwrica. porque cnLeudo que ~lla, agora, não Lern Jogar aqui. 

A Bahia Lern acluahnenle (lendo) : 

"llnvoslus p1·oviuciues: 0. 8·50 :000$000 .Dú para a União: 
11. 658 : 000$000; perde 1. 000 c LauLos contos do imposto de 
in1pol'La~.:ão, I ur1elag·em ·e outros, e esses não são compensados 
nwsrno c.um os Laes 15 o/o addicionaes, que tiram á União di
l'eit.o de lançai-os para aug·mentar a sua receita já confessada 
insufficienlo. Perde, ainda, os impostos de costeagem, impor-· 
tanlc para ella, que forneee mercadorias aos estados de Ser
gip.o o Alag·oas., 

O SR. JoÃo DE SrQUEIRA - Os 15 % são um auxilio. 
O SR. Or•rrcrcA - V. Ex. nã.o conta com o imposto de ca

boLagem e ontros, que a Bahia perde na transacção feita por 
esse auxilio de 15 o/o. (Apartes.) 

Pergunto: Onde vão a Bahia e os outros estados buscar 
receita para satisfazer as despezas que lhes advêm com os 
sel'viços de que fican1 onerados com a Republica federativa: 
administração, justica e outros? -

0 SR. JOÃO DE .SIQUEIRA dá un1 aparte . 
.. - O SR. OrTtCICA - A Bahia não W3rá, talvez, 1. 500:000$ 
de exportaçãQ.. Não estou fazendo um discurso tpara responder 
con1 precisão ao no:Ore representantes: tenho aqui as notas 
para isto, mas não poss·o cnsultal-as. Sei, porém, que a Ba
hia está 1nudando as .. suas industrias: o assucar e o· algodão 
não supm·tam impostos, como o não supportam as industrias 
nascentes - o cacáo, o furna e outras. A Bahia póde unica
mente, eontar com os lmpostos de exportação para fazer face 
~os serviços muitos que lhe hão de caber. 
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Pergunto a V. Ex.: Bastam-lhe esses 1n1postos~ 
O Sn. JoÃo nv.; b1QUIH.A - 'J'f.:\ffi outros ünpostos. 

_ . O Sa. O ~·rtC2ICA :-- O ti invvo~to~ de p l'Ofissão, de industrias 
e 'dn Lransnussau ttao dão qua~i nada. 

{J: Sn .. JoKo DE t:liQULHA --- Hão de dar·, vara u i'uLuro. 
_ ... O Srt. 0I'l~ClUA_ --: '!. ~x. c::;queee-::;e de qug, desde que u 

pr_u,J edo eh~ Cmt;;~lLuu_:.ao ·~sta1Jeleec., t.:ornu d n·eiLo da Uniã.o, 
tnhutm·, uu1nulaLtvarnente t;orn os e:3tados, todas as fontes 
de rendas. u resu_ltaclu é que a União, que é mais t'01~te, virá 
a .'absot·veJ· a Jlltuu t' fli.U.'Í.t:J du q_ualqueL· impus! u que u e~·.tad.u 
tr llJu L e. 

Tendo JeiLu sernpre, fal-u-i-J. de u1·a em üeanLe. 

O SrL JoÃo JJB SlQUBlRA dá urn avarLe. 

U Srt. '0J'~,lUICA_- ~sLol~ fazendo uina expm:iiçãu provei
tosa vat·a. a cllseussao, diseut1nuo assurnpto pratico. 

Os 1neus cullegas devcrn olJservar que tenho sempre evi
tado, n_c::;ta 9asa, di s.cu~~õcs politica~; entendo que ellas são 
da nlí:llut· 1nconv~nr~ncra, · agora, quando nós, charnados a 
elaborat· nossa. le1 funçiamental, devemos, antes de outr:o 
qualqum· assurnptu, occupar-nos da reconstrucção da Patria, 
'dando-lho urna Gonstitui<;ão de. accôrdo com as condições em 
que ·ella se acha. 

Nunca Lrouxe para esta tribuna assum,ptos de interesse 
local: não é ,porque elles me faltern, r11as é pela impe.riosa 
necessidade, imposta pelo patriotismo, de cala1· todas as quei
xas nas condi~Õ1>.s melindrosissirnas em que e-stá o paiz. 

·Con1o não é rhetorica o que es-tou fazendo, julgo que os 
nobres repres·entantes não têm direito de protestar. · 

Si estivesse aqui discutindo questões de roupa suja, ad
rn:iLLo que houvesse protestos; mas estou discutindo assurnpto 
de rnaxin1:a imp:orlancia, ·- assumplo que não foi ainda dls
DULFdo con1 os algarismos ern que elle se funda (Apoiados.) 

1Sr. Presidente, t.1a um erro de aprecia<;ão nos casos ho
mens do Estado, quando querem estabelecer para o noss.o 
paiz o que se passa cm ·outros paizes .. que não_ tem nesta ques
tão de _l'endimentos, absolutamente, paroàade com o nosso. 

N ó.s ;pedimos exemplos á Suissa, á Republica Argen
tina aos Estados-Unidos; mas eu pediria aqui aos no
bres. representantes ')lffi pouco de lembrança historica. 

A Suissa, os Estados-Unidos e a Republica Argentina 
constituíram-se como estad·os independentes no tempo en1 
que não havia vapores nem estradas de ferro, .facilidade, por
tanto, de comnru:Q.icação e de troco dos seus productos. Não 
tinham costas de mar, e, portanto, a elles não podiam che
gar facilmente, quer a Suissa, quer á Republica Argentina, 
quer aos Estados-Unidos, os generos de-producção dos outros 
paiz.e.s a ser trocados pelos da producção indígena. 

Esses .povos aggremiaram-s·e .en1 centros quas~ isolados 
c precisaram trabalhar para prq.ctuz1r todo o r~ece.ssa:rH~ ás· suas 
necessidades· o superfluo ·sah1a com a mawr d1ffwuldade? 
com grandes despesas de condll;cção P.ara a importação. do 
estrictam·ente necessario ás suas 1ndustrras; tudo quanto tinha 
de ser conduzido para fóra ou dentro desses paizes trazia 
comsigo o peso enorme das despesas com a conducção dos 
-generos. 

Isto se dá no nosso proprio paiz. 
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HL•:;idi L'Jll .M.inu:::. Gentes, !lo tempo ern que r~ão osLavR 
l ãu (TUzwua de estradas fle felTO, c pude present.:rar que a 
populat_:ãu prescindia do _pão, elo carne .secca e elo outros g·e
nPros, porque a farinha ele Lrigo, o xarque e outros chega
v~mt lú con1 urna despesa enorme. 

E a população vivia, subsistindo corn o.s generos Ll~ :pro
ducção .propria, sen1 ünpol'Lar e·sses que os esta.dos elo httoral 
julgan1 in1ípl'8'Scindiveis á subsistencia q\rotidrana'. 

E' o que ac.oil"llteceu con1 aquelles parzes, que· no.:; que
,ren1 .clar corno exen1plo: precisavarn trabalha·l~ para. pro
duzir o necessario. 

Quando elles :3e dc.clararam inclcpendonles. _não tinha1;11 
ainda facilidades de conducção, e, portanto, vrvrar~ no re~p
rnen elo trabaHw insano para produzir o necessarw ·e satrs
t'azer as suas necessiclade.s, unican1oente con1 a tl~oca de p.r.o
ductos de Estado a E·stado. 

Declarou-s·e a independencia destes e ent.raran1 para a 
Urião, podendo prescindir de ·toda a navegação :externa, 
vorque a não tinharn . 

As e.stradas do JeiTO o os va;por-es são cles.Le soculo, e 
já elles erarn independentes, já tinhan1 presdndido para a 
União dos in1postos de ilnportação e .exportação, que nada 
eram, ou quando alguma consa va1essem .equilibravam-s:() 
pel~ troca n1otivada como exce·s·so ela· producção de um ~ado, 
con1 a importação do necessario ás suas induetrias do outro, 
convindo len1brar que era, até~ da sua econon1ia; :tributa~ 
pouco esse comrnercio. 

Mas nós, que .somos un1· paiz de cosLa enorn1e, que temos 
quasi todos os estados eom po:rtos de mar, que fon1os uma 
eolonia de urna n1eLropole centralizad.ora que n1andava, uni
can1ente, povoar o nosso littoral, nós, que nos acostun1amos 
desde logo a im1portar tudo quanto preci.savamos, tanto que 
ainda não p.rescindilnu·s da il11portação do arroz ,da farinha ~e 
trigo, de quasi todos os cereaes, de tudo emfim, não pod:emos 
comparar-nos co·m estes- paizes, que, produzem tudo do que 
precirsarn .para a subsistencia dos. seus habitantes, ·e ainda 
Lêm o superfluo para o .con1mercio internacional. 

A nossa vida acosrtu:mou-nos a importar tudo, e é .e:s~ta a 
rasão po:r que quando nesses outros paizes, com o desenvol
vim·ento do comrnercio pela facilidade do transporte, a impor
tação e a e~porLaç.ão, hoje! augm;entada quasi na .. mesma pro
porção~ sendo quasi equilibrados os direitos de importação e 
exportação, nós ternos uma importação superior a; 90. 000 : oon, 
ao pa3so qu8 a exportacão mal chega a 30. oon: 000$000. 

E' possível que a Up.ião deixe aos estados apenas 30 mil 
contos, reservando para si 90 m·il? . 

_ {~ 8H. ~HESW_ENTE. - Lempro ao nobre reprcs.entante que 
nao e poss1vel d1s·cutu o proJecto de Constituição nas. hora.s 
do expediente. 

O SR. ÜF:PlCtCA - Eu estava í'allando nisto, po1·quo .os no-· 
bre~ representantes 1ne anilnaran1 a pros·eguir. · 

S! V. Ex. enlende que não deve continuar, não conti
nuarer. 

Ul\tr '8R. REPRESEN'l'AN'l'E - Poi Ulll vequeno engano que 
encontrou no Diariu Official. . . · 

O SR. OFrictcA - Eu estava para deixar a tribuna, quando 
os meus nobre~ collega::; pediran1 expqca<_::,ões sobre· u1na 1na-



IJ•t·ia l'Urt··diltlt'Í:til(l\ ljiJt• iifH1 !'til di:·WllLida j'Wln l:.H1n pt•alil'CJ, 
e 1Jl'i'lli-lltl~ tw.:; uil:-:t•i·\'at:0t·~ llllt' J'azia; \'. Ex. me dL•s~.:.ulpat·ú. 

U ;--:lt. PHJ<:HtUISN'I't<::- .\. lHll'a P:".lú aculiada. 

U ~rc _Ul'l'lt:tt:,\ -- l\l~SLt\ c:t~"~. d(·~tl> da IJ·ii1Ul1a, tllJeLll'l~emlu 
:i 1'\.Í)..!'Píll:ia dt• V. Ex., 1na-; pt•l'lllilla qlH'. r·.u L'()twhw, pedindo 
au CongJ't•ssu qLH~ eon:-;idl'l't~ u sy:..;ll'lna synl.lldiz.aüo na mnencla 
que ·I iYP a honra de arH·esenlaJ·, e eonipa·r·e-u eon1 o do pt·u
jeclo da Cunstituic.:ãu que' rm eonl1nuo a de-C'lal'ar: é preju
dicial {t União, eomo au~ esLados, deixando continuar a lucta 
enlt'l' uma e os outrus, procluzinclo a clescon:nança, o eiurne, ns 
dt~sn,ios de sepa l'atisnw, Ião prcjuclieiaes, hoj c 1na is do que 
lllll1CU . 

. Não 1111~ 1\ dado .insLificae essa mnenda; estou ::;aLisfeiLtl 
cotn o le1· cuinprl·.idn u · n1cu dever de representante da Nac:.ão. 

O Sr. Oliveira Valladão- Sr. Presidente; sou do numero 
daquellcs que last.ünan1 sempre o tempo ·perdido nas clis-

. t·.ussõPs que não en t.enclen1 directa1nente con1 o proj eclo de Con
·sLHui<;ão; e lastin1o, Sr.. Presidente, porque estou con1JW1H~
tt·acto da urgencia de tirar o paiz deste estado provisorio, e1n 
que se acha, e ele que a Nação já vai sentindo-se caru;,acla~ 
não sú a Nação, con1o os illusLres cidadão·s que dirig·em o 
Podor. Entretanto, Lnnllo necessidade àe ü· hoje de encontro 
ao rncu n1odo de pensar. 

Si eu, hont.em. estivesse na Casa, quando fallou o illus-tre 
repre-sentante de Pe.rnan1buco, Sr. Dr. ~r oão de Si queira, teria, 
agora poupado ao CongTcsso este tem·po perdido con1 assum
pto que não entcnclf~ con1 o pro.iect.o ele· Constituição. 

·o SR. Joio DE S1QUE1HA - Não n1r. referi a V. Ex., refe
ri-n1e aos sitiados. 

O SR. OLIVEIRA V.\LLAn.:\.o - S. Ex.. respondendo ao 
Sr. ArisU·des Lo•bo, clissr: ·'Nessa oeeasião, o 7o c o 1° bata
lhões estavan1 disJ)ostns a bater--se pela causa da Republica, 
1nas, Lambem. já ali estava urn batalhão de policia,· ao lado 
esquerdo do Quarl e i General o qual, decidiu-se no ultimo. mo
nleDLo, porqúe viu-se d ian1" rln arg·mnenlo irrespondível dos 
canhôes". 

Sr. Presidente, tive a felicidade rlo no dia 15 de norven1bro 
·de 1889 conduzir í) corpn policial desta Capital para o thea
tro das opera~õHs. Ellc não vinha clispos.Lo, é ce.rto, a fazer a 
Republica; tnas vi 1lha di s.posl n a confraternizar cü'm os seus 
cornpanheiros do Exercito, acmnpanhando o Marechal Deodoro, 
fosse qual :fosse o trrreno. 

Chegado ao quartel llw Carapo de SanL'Anna, dividiu-se 
o corpo um duas alas. ficando uma no recinto e a outra fóra 
sob ó · n1eu eon1n1anclo. fazendo pa,rte ela brigada entregue 
ao lVlarcchal Aln1r:ida Barreto, para ir ao encoutro do Sr. Ma
rechal D·eodoro; c, quando este, á tes.ta de uma brigada do 
Exercito, d:esfilava ú frrntr de'-'ses hornens, foi a fo,rça poli
cial a primeira qtw ft~z continrmqi?- ao illustrc Ma,rochal. Nesto 
:vonlo não mn limi1 íl á epsponsabllJdade do 1neu, appcllo para o 
Leslemunbo do p t·ouri o M.art~c.ha 1 e dos officiaos qnc forma
·van1 suu e::;tadn maiurr ... 

O SR. JoÃo DI~ StQUElltA - .Já vê que não mo referi a: 
V. Ex. 

o SH. v .:\LLADÃO - .•• c 
Vol. fll 

ap pello, nwsn1o, para o illustre 
16 
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l\larechal que dh·igiu o nwvlnwnto revolD:cio~aFio d~ .1.5 ~e 
novernbro. O pt·occ;dimenLo. do corpo poh~1al fo! ·o rga:s ~~1_
l't'L~lu Cll.H' SL\ pódc ünag·inat·. Querd ass1g·n~lar o crn I~ .u .. 
afiru .Uc fica:1· nmis uma vez provado que nao t~ve a n1enor 
razão de ser a censura levantada a essa corporaçao pelo hon
radu Deputado representante de Pernambuco. 

O Sn. JoÃo DE StQUlRA - Eu não fiz censuras. 
o Sil. VALLADÃO - Fica, pois, provado que não teve a 

ltteum· razão de ser a censura, repito, levantada pelo ·hon
l':.Flo respresentanLo por Pernambuco. 

O SH. JoÃo DE SlQUElHA dá un1 aparLe. 
O Sn. V.-\LLADÃO - Foi són1ente pa~ra isto', Sr. Prüsident_e, 

que tornei a palavea. e não para d_eixar tra:nspar~cer que ti
\;Psse tornado parte directa no 1110V1n1ento r~voluciO!iarlO . 

.. \ Revolução estava no espirita, é certo, de un1a parte 
do· JLxerciLo e de un1a parte da. Marinh~; !_!las e·S1tava no es
lJirii.o da totalidade. que acceitou a revoluçao como um facto 
consummaclo 

Foi són1:ente para j sso que tom·ei a pa;lavra. 

O Sr. Alexandre Stockler - Sr. Presidente; Srs. n1e1nbros 
do Congresso Constituinte Brasileiro, levado pelo amor que 
Lodos nós devemos -consagrar á Republica - amor que se 
funda na liberdade, tomei a palavra neste momento, não para 
dirigir qualquer censUJra ao Governo colfistituido a Ji5 de 
novembro de 1899 para honra e gloria da Patria, mas, sim
plesmente ·para apresentar ligeiras emendas ao projecto de 
Constituição. . 

Não farei um discurso para justificai-as ,e muito menos 
para convencer os honrados representantes: que me ouvem 
neste n1ornento: primeiro, porque parece~,me que não ha ne-· 
.eussidadc dessa justificação; segund·o, porque não tenho a vel
leidadc de vir traz·~:::· luz a un1 Congresso composto, em sua to
talidade, ele cidadãos muitos mais illustrados, muito mais in
telligentcs, n1uiLG mais prep-arados do que o humilde Oorador 
que ora oc.cupa a attenção da Casa~ 

Nas c·ircumstancias, Sr. Presidente, deixearei essas emen
das ao crüerio dos mens honrados collegas, e estou certo que 
ollcs as tomarão na devida consideraç.ão. 

Attendendq a g:ue as em·endas que vou appe·sentar são pu
ran1:ente constrtucwnaes, porque consagram os direitos dos 
cidadãos, ponto de onde emanam os poderes que se vão esta
belece•r, de accordo com os affirmações que acabo de fazer 
n1anc~o _á Mesa as minha!' emenda~, que, espero passarão por 
unan1n11dade, porque estao de accordo com a lei organica do 
partido a que tenho a honra de pertencer. 

. D~·sse n1odo rendemos home_na~-em ~s almas generosas que 
Pn~n1e1ro .sonha,ram c?m o Bras1l livre e independente, e glo
rlfJCalnos a toc!as as forças, a todos os espiritns alevantados, .e 
l.oclq·s os coraçose generos~s que ~oncorreram para o engran
decimento da nossa querrda Patr1a. 

~ !Ja ve1nos de fazel-o, cu.ste .o que custar, em virtude da 
suhhmid3:dc e pureza dü· re_g1men republicano-, e ·concorrere
Jnos, __ asSl_!n, para a_ clevaqao, :progre,s.so, engrandecimento e
glorifrcaçao da heroiCa nacronahdade a que tem-os orgulho de. 
pertencer, dando um passo que repres~entará um pro·gresso 
real sobre o passado1 e um motivo de esperança pa~a .Q ~utu~o~ 
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Vozr:s - J\1 ui[ o 1Jern! Muito bern! 
O Sn.. l)HESlDE?\TE annuncia a orclorn do dia. 
U Sn.. DJON1.·sto GEH.QUEmA (pela ordem,) requer urgonc1í:J, 

J 1ara llfll'cscnLar uma indicaçüo relativa á ccleQ_ração do 7o di2 .. 
du pa~san1enlo elo Jm1claclo1' da Hepublica Brasileira, Ben
jalYlin Constant. 

:0 Sn. PnESLDE~\'.l'E - Jú cloclaTei a o.rden1 do dia, V. Ex. 
nmn de a sua incl iL'a1)í..u ~·t ;\'lL'~a c aman hft t'allará. 

ALGUNS 8ns. HEPltESENTAN1'ES - 1'fas deve ser hoje. 
O SH.. DION"\.siu CEHQüEU·u .. -- Peço a V. Ex. que con

~ullc a Casa si .rne ecmecclc a urgeneia pedicla. 
Consultado o CoDgTesso concede a 1.n·gencia. 
V cm ú l'vlesa, é lida, apoiuda, posla em discussão e ap:pro~ 

va,da sen1 debate a seguinte · 

lndicação 

:i?ar.a celelwal' o '7° dia do passamenLo do benemerito pa
Lriarcha fundadnr eh. Republica Brasileira, Dr. Benjamin Con
sLnt~ propornos se indique ao Governo Provisorio. como justa 
hon1enagern au paLriota General-cidadão, que seja perpetua
mente conservado no Ahnanack Militar, no logar que lhe com-

·Detia entre os goneraes de .brigada, o seu nome im·mortal, de 
sorte a moralrnente não ser preenchida sua vaga. 

:Sala das sessões. 28 de janeiro de· 1891, 3° da Republica. 
- Plo1·iano Peixoto. - Quintino Bocayuva. - José Simeão., 
- Alnwüla Barreto. - Lau1·o Sod1·é. - Nelson ele Vascon-
cellos. - Urbano MaJ•concles. - l!J. Bezerra. - Uchôa Ro
dJ•ig-tws. - nlanoel CoeUw Bastos do Nascimento. - Custodio 
rlc Jlfcl.lo. - Baptista da jJfol"ta. - NI. Valladão. - Alrneidcr. 
Penta'Jnl.Juco. - A.. Stockler. - C. Paletta. - Indio do 
B1·asil. - J.lJaJla Bucella?'. - A .. nton'io Baena. - Cantão. -· 
G. Besouro. - F. Sclt.núcll:. - Lacerda Coutinho. - Gonçalo. 
ele Lagos. - Jtltwsa. - Ca?·v~alhal. - B. de __ Campos .- A. 
Jllor·eü·a da Silva. - Ca1npos Salles. - D1·. Pinheiro Guedes ·1 

- Barbosa Li?na. - A. AzePeclo. - Joaquim Murtinho •I -

1llcnna Bm·1·eto. - Athaycle Junio'r. - Serzedello Corrêa. -
Dionísio Ce1·queira.. - Ivo elo p~rado. - Carlos de Campos .1 

Antão ele Fm·ia. - Belfm·t V'ieira. -- Luiz de Andade. ~ 
Espi1·ito Santo. - José Bevilaqtla. · 

O SR. TAVAHES BAsr.ros (pela o'rdern) - Sr. Presi;d:ente, na: 
~Su~são de 15 do corrcnLe, sabendo que alguns collegas se ha
·v iarn inscrip lo paro. fallar na seg·unda discussão, apressei-me 
mn illsci·cver-n1e, c o pedi ao Sr. Secretario Senador Paes do 
Carvalho, que J.icou. llc !omar (J n.1cu norne. · 
· HonLern fui verificar a lista dos jnscriptos, o uão vi. noll<t 
o 111 eu non1c inclu ido . . 

Assin1, :rw~:,u a V. J~x:. lmja du iJJsereveL'-Jnc nuvanwnLe, 
c uo lagar que nw eon1pcb;ria, ·_por me haver inscripto desde 
o referido dia '.15, e quaudü ainda etiLavarnos na primeira 
discussão ela Constituição. · 

0 Su. PRESIDEN'l'E 
p.Qh:r:~ ~"'epresentante •; 

Sed. aLLcndida a reclun1ação do 



--- 2 't:Í. -

O ~H. T.\Y.\HE~ JL\~Tus ·- .\pl'tlYt'ilu a uLT~L::di"lu l)ar·a t'ar.l_'l' 
u n . a r (' l'l i r i l' :..u: ü u . . 

.\a:-' t'lnr•nrl~~:-; api'(':-it_•lllatla:-; ú. l.:tli\:-;LiltliiJt·:). I' qw· lut'<llll 
pu1Jlicaclas JW Diol'iu 0//iciul d1• lttl,jt•. \'L',iu Lt'l'~ !'UI quP l'tit.uLl 

ass1gnadu. 11:ntr"tantu. nüo a~::;:ig:llL'i e~:;as L'ltlt'Hda::;~ 111a~ sun 
o Sr. GenL'l'U.l _\lnH~ida Bat·n•.Lu. 

Entre essas e.menda::; vej u uwa au ~ .1 u du al'l. '71 da 
Coni-itituição, que manda preeedor u ~asaúwntu civil á::; cere
n1onias religiosa::; de qualquer culLo, quando, no entretanto, 
sou eontrario ao easan1ento civil conw obrigatorio, tanto 
assim que já avresentei un:a emenda 110 sentido de consi
derar vali·do tão són1ente u casamento que fôr inscripto no 
regjstro civil. porque entendo que para garantir o:-; effeitos 
eis is do casan1erüo basta o regist.ro civil, cn;j o 1·egulau1ünLo 
estabelece todas as de-clarações exigidas pela lei que pre
screveu o easan1ento civil. 

Por consequencia, aproveito a oc•casião para faz. e r a V. Ex. 
esta de·claração. 

·O SH. PRESIDENTE- O Sr. rc}wcsenLante nntndaní. á Mesa 
sua reel:unac_:,ão, por csm·.ipto, ·para. ser inseela na aeLa. 

ORDE~'l· DO DIA 

SEGUNDA DlSCüSS.~O DO PRO.JEC'rO DE CO?\S'l'l'l'UlÇÃU 
Continúa a 2a discussão do proj eeto de Constituição corn 

as mnendas apresentadas. 
São lidas, apoiadas e entram conjunctarnenLe' crn dis

cussão as seguintes 

E:rr~e·ndas 

Ao art. 71, § 18 

Elin:;inem-se as palavras - postal e telcgraphica. 

Ao art. 78 

Substitua-se pelo seguinte: 
O cidadão · 1nvestido en1 funcções de qualquer dos tres 

poderes não poderá exercer as de outro . 

A's Disposições transitrJr-:ias 

Accrescente-se, -onde convier: 
Perante o Congress,o reunido en·~· sessão publica, será feita 

pelo primeiro Presidente eleito para a Republica a solenne 
affirn1açã.o a que se refere o art. 43 desta lei. 

Sala das sessões, 28 de janeh·o ele 1891. -A. JIUton . 

..:\.o art. 39 

Acm·esecnte-se o ~eguinle: 

Paragrapho unico. Sendo~ porém, reproduzidos e1n outea 
legislatura, e de novo rejeitados, ou en1endaclos, a Gamara 



- 2'trí -

iniciadora. si nr:'tO conforn1~n-sr ron1 a rr.1 r1çao on rn1r.nrlas. 
requisita•l'á a fusão, qlw nfw pllt!Prú SPI'-llw r·AeHsarla pPla 
Cam<u·a r·evisora; o casu ~t'.i'-Hll o:-; pet~íe'etus apJH'UV~ulus .1Jl'1' 
n1aioria de dois ter<;os de~ vutus, subü·f\.u ú sancção. 

Sala· das sessões, 28 du janriro de 1891. - Viriato âe 
M cde·irus. - Frandscu V c'iua. - Viru'il·io l)c:;sôa. 

Ao art. 71, § 12 

Suppriman1-sc as palavras - não sendo ach11itt itio o nno
- nymnt.n -) n ac·cr-escente-se o sPguinLP: 

N. 1. A lei orclinaria provirlenciará ele n1odu qun sn t·\}rne 
effeetiva a l.'esponsabiUtiade do auctor do escriptu inc1·in1inado, 
nrto sendo vern1ittido a quen1 o assignar snbst ituire-sc por 
ouLre·D1. 

N. 2. Os crimes por abuso da ·liberdade ela inmrensa 
serão da eompetencia do jury. 

Sala elas sessões, 28 de janeiro de tsç_H. Virioto de 
jjf ede'iros. - F'tanc'isco Veia a. - Vü·gilio Pcssôu. 

Ao arL. so 

Das Disposj <;:.ões transitorias: 
Nas prilneiras · non:eações uara a mag·istraturn. fPdrral e 

para as elos Psi afios serf:io preferidos os n1agistrados actnaes. 
·Os que nã.o forem admittidos na nova organização j ucli

ciaria e tiverem mais de 30 annos de exE.weieio, serão apo-
sentados eo:m todos os. vencimentos. · 

Os que tiverem mais de 10 annos de cxercicio, rrnquanto· 
não forern providos em outro c1nprego, pereeberfin ordenado 
proporcional ao ten1po de exercício, conf-orn:e a lei que :regula 
as aposentadorias. 

As despesas con1 os magistrados aposentados ou l)ostos 
crn disponibilidade serão pagos pelo Governo Federal. 

~ala das sessões. 28 de janeiro de 1891. - Fel.ic·iano 
Pr>nna. -.folio Lv:iz. -· Bu.C'rw de Pa·iva. - Jfan.oel FuJgencio. 

A's Disposições transilorias 

.AiecrPscente-se, onde couber: 

Art. Nas eleições que se tenham de proceder de hoje 
cm rleanLc, quer para preenchimento rle qualquer vaga quJ 
se dê no seio do Congresso, quer para constituir as asse·mbléas 
legislativas dos estados, bem cnmo para eleger seus governa
dores, emquanto para ellas não estabelecerem os estados pro
cr,sso especial. continúa cm vigor o decreto n. 5'1 1, de 23 de 
jnnho de 1890, com as seguintes alterações: · 

§ 1.0 O process-o de alistamento eleitoral, salvas as con
dições do capacidade para exercer o direito. politico do voto. 
que continuan: a ser as do decreto n. 511, de 23 de junho 
de 1890, S(~ regerá pelo art. Go n seguintes da 1 ri n. 3 . .029. 
ele ~) de ,janeiro df' ·1881. PX('l'pfu:Hlo ·n arf. 7", q·ue não é 
applicaYel. 



~ 8.0 Na eleição de deputados r. senadores, .ben1_ eonio P?-~à 
:t leg·islatura dos estados c camarns ou in lendencl?-S_ HlUlllCl
·paes, serão observadas as disposiCÕL'S rlos paragraphus elo ar-.. 
t igo 15 da lüi n. 3. 029, de 9 de :i aneiro dl~ H38:l. . . . 

§ 3." A ele·ição dos senadm·r~s contirn\a a ~~ ~1· J·~.gulada, 
nesta ·partr·, ]Wlo (lrerP.to n. 51'1, clt~ ~23 d(~ :run1w de '1890. 

·Sa.1a elas sessões do Oongrnssn NacionaL !1 rl(~ .ianeü:o 
'rlo 1SD:1 . - .Ale.rrmdrc Stoehlm·. ~ .1Yistü;lcs Lnlw. - D.e1n9tr"lO 
H'i.IJC'Í'J'O. - .T orio A.?)cllar. - Gonçaii!VCS Banws. - J os c A· 
V'inhacs. -- C .. T. ele Jl[el,lo. -- A . .1\:,crr,do. -. Ud_wno jJfU;?'-: 
e aneles. - F1·úes ela Crn:;. - B..odr1:(fnes .~T;Ternandes. - .Er·tco 
CoeUw. - Nilo Peçanha. - .T. Albnqncrquc .Tnnio?'. - Ca..:. 
.í>t'm.ú·o· .Tu,rn?:m·. - Nina Ribeiro. - C. Rabello. - Gonçalves 
]i'r,rT·c·ira. -· .Juvencio d'Aau'im·. -Fe?'?'C'I)'a Pires. -Leopoldo 
dr Bnl.hucs. - Annibal Falcão. - II. .Rodriqu.es. - Hcnriqu.J, 
de Co.'t'nalho. - Barão de Villa Viçosa. - BelfO?·t V·icú·a. -
111. Uehna.-Jvo do Prarlo.-'Afch·a âr, Vasconcdl.os.-PedTo 
.Paul.ino da F'onseea. - Generoso ]fa?'lf?WS. -S.U·1.'a Pa'l'a·nhos. 
-Fru1,qn'i?n "\Verncch. -José .Toaqu.:irn de Souza.-P{âxão.
Alvm·o Botelho. - AnUlo de Fa.?"ta. - .Toaq'l.thn Fel·iC'io. -
.Bella?'n?:i.no Carne·i·ro. -Santos PePCiTo .. - .foaqui,-n 'A1'Urtinho. 
~ Alme{rla Per·rrwmb'Uco. - Baptista da jlfottn..- Cha.qas Lo
bato. - Ta:nares Bastos. - A'ris'tides 111câa. -Lopes Trovão· 
- Zarnrt .. ·- P. Bado.!·ú. - Bm·bo::;rr. T.:iwa. -- Ra·un1.:11ndo Ban
de·,:ra. - Tolentirw de Cm"1mlho. - Se'J';:;r:dcllo Cm·r·êo.. -
T'nlyNU'JJI) Vio!I·1~. - Gn?~m.ariirs N ata.l.. - Leonel Pilho. -
.T os1: Nod,·ütne.r:,· Fcr·na.nrles. - ~1anod F'Nt.neisr:o ·]fachada. -· 
.T rJrUf'll.'hn SÚí'nten.tn. __, Pelis.bello FTc'iT·e. -.I osú S'i?net1n. - fl'f. 
Jinulo .fttm:or. - Nelson de V. Alnudcla. - Pinhc·iro Gnedcs .. 
- A?nericn Lnbo. ____. P1·úwo Parm:so. - Tlwrnaz Del.f'ino. -
sava Canerlo. - Fernando Si mas. - Perü·o Ame-rico. - ~1.aUt1 
Racellar. - Gonçalves do Lago. - Garcia Pi?,es. -Esteves 
.lunio?'. - Antonio .Ol1Jntho. - Preâe?·ieo Brn·ges. - Pleur11 
Cnrarlo. - Leite Oiticica. - .T. Ou.riqne. - Ilonorio Brandão. 
~José Antonio Saraiva. -.José Revilaqna. - Laura Soch·é. 
- AlTnino A. Affonso. - André Cet.?)aleanH. - Fur.ndseo de 
Paula A?'(Jollo. - Sam'}Jaio Ferraz. - C. Paletta. - Theocln
'l'Pto Souto. - Cu.nha .Junio1·. - Saliln.nha kf.a?'inhn. - Dnt-r·n 
. NiraC'in . - D1· . .T oão Se v e ria no . 

Emendas á redacção para a 2a discuss.ão: 

Ao art. 2() 

Denoi s de - desmernbrar-se diga-se: voltará n aetn:~1 
Distrieln Federal a incorporar-se ao Estado do Rio rln .Tn
nr.il~n. 

(O Mt~nici~)io Neutro. actualn1ente Districtn Federal, foi 
destacado no R112 de .Janeiro para ser a séde elo Governo geral. 
Cessando a razao. deve cessar fl. separa0ã:o. o voltarorÍ1 a~ 
cous~s _ao que antes. eram1, con-:o (~ de direito e justiça, e ji 
se 111 a! 1rou com a mdade rle S. Salvador da Babia.) 

Ao art. 17, § 1 o 

E~n vez de - tres - diga-se: quatro. 
. . _(~rnrlo de quatro annos o 110riocln presiclc:meial (art .. f2), 
Iam l1c m rl c qun CJ~o annos eleve ser a 1 rgisl atura~ afin1 de r e-
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presentarerl.! an1bos os poderes a opinião actual do pai:t:, e 
!la ver·. portanto, per,f0·i I;J. l1armonin !10 v is tas e de acção.) 

Ao :tr1.. 20 

Ao art. :30 

Redija-se assim: 
O n1andato do senador durarú oito annos. renovando-se o 

Senado pela n1etade. de quah'o en1 quatro annos. 
(Esta en1m1da é consequencia da antecedente, c a.mbas 

justincarn-se con1 a ,n1esn1n. rnúíD rtp:resen1arln. par·rt a do 
nr-t, 1.7, § 1°,) 

Ao art. 32. 

Suppriman1-sc as palavr8s ---··o Prt~siclenlc ela Republiea,
. e redija-se en1 consequencia. 

(0 chefe da Nação deve ser- .iulgado pela Nacão: e esta. 
não é representada só1nente pelo Senado~ rnas, tambern. pela 
Gamara. Esta. disposi({ão, pois, deve pa,ssar para o artigo se
guinte, porque 1"., 1neonlestavelmente, un1a attr1bnição do 
CongTesso . ~~ 

An ar.L. 3:=l 

'Accrescentc-sc : 
Julgar n Presidcnlc da R.cpt1blica. 
(Nest.r. caso, fundidas as fluas carnaras c C\leito o Pt'csi

dcnl.e pol.' rnainria. absnlula de voLns, fnneeimlfll'<i n Congt·Pssn 
eomo 'Vl"lhnnal dr~ .lusLit.:a. e o1"1Sf'1.'Va1'Ú o rlisposlo :nos ~~ ;2." 
e :=1" rlo artigo anl('cerHnle.) 

Ao arL 73 
Supprima-se. 
(Não ha uma 1.1nica razão de conveniencia publica. ou 

n1esmo de .iustiç;a e~ ·até. de equidade, que jusljfique a apo
sentadoria, con:tpreb<~nclidas nesta denominação a jubilaç~o P 
u reforn1a. Tão sel'vidor do ]~stado é o cidacl8.o qur. conLrlbUt' 
apenas com n imposto. r:omo aquellr que dá direetarnenlf-' (l 

seu trabalho c r· c c c bc' o ordenado ou Temuncra.ção correspon
denf.e. Si o Estado não prol.egc o prin1ei1~o quando. por inl't·-· 
llcidaci.J nu in1Twevidcne i a. el1egn. ú inyalid ez sc"lr"t rcr· ru:sns. 
cxig·cm a jus I i(:a e a e.g·ualdarlc quC' taniben1 não prol ~'.Ja 11 

segTmclo.) 

" a t 1" ~~ ,....,o c 8" ·ClP~ DiSl). osicões transitarias . 
..'\.Ü (r. . . . ' ~ ~ . ' ~tv ~ 

Redija-se de conf_onn idade ús c1nendas aos arts. 29 c 30. 

Supprima-se. 
(Nü.n 1w. corwcnicncia. cn1 rlcrnm~ar-se a org,anização elos 

estados.) 
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Ao art. 3° 

8upprima-s0. ·~! 
(Si não ha incompal.ibil idaoe para n chefe do Governo 

Provisnrio, ainda rrH•nos dcvn haver para os sm1s deleg~dos. 
])r'J11ais. aos estados jndependentes .c•. autmwmus, e J]i.lO á 
Consti Lu i l:ão Fed0ral, cmnpetc a esvccH'i caç.ão o ctecretaçno das 
suas incompatibilidades.) 

Ao art. 8° 

Supprima-se 1udo quanto diz rcspeito ú aposcntar~ori~. 
(Não ha direito contra. dirnito. Quando a convc·l~lcne:a 

publica exigr. a extincção de llll:l cargo qualqtwr:, o_ rH:ladao 
que o exercia não adquire direito a uma 1nclenuuzaçao.) 

Ao art. 10 
Supprilna-se. · --~· · ! 
(Si não ha razão algurna de eonvenicncia publica, que 

jusUfique a conservação das aposentadorias já ereadas por 
lei e consagradas pelo uso, nwtivos n1uito rr:.ais fortes ha 
para não ser instituída a aposentadoria imperial, que é uTrla 
novidadP. Ainria quando fosse possível arlmit.tir qun no co-

. ração rlo homen1 livre, pudesse aninhai·-se a gratidão an 
usur·padnr rins seus riireitos~ á(JUello .qun consento por· pl'ivi
]t•gio clr naseimentn, sempre injustificavel, durante longo::; 
annus sn considerou supe.rior a Lodos os stn1s concidadãos, e, 
lWogrPSS'(l e á prosperidade dn pai~ pelos manrjos rie uma po
progTc•sso P ú prosprf'irlarl<-~ rln pai~ pt>los manejos de u1na po
litica r.nt•squinha o acanhada - ainda assi·m, rtã.o deixaria, de 
ser mna Y~r·rladn qun não eon: o eoração, mas corn a razão 
se clüve leg.lslat·. O dinheiro publico. pruducto da contribuição 
de todos os cidadãos~ só dnvt~ ser gasto em serviços exigidos 
por necessidade publica, e não em applicaç.ões suggerictas por 
llm sent.imentalis1no doentio.) 

Sala das sessõ-es, 28 de Janeiro de 1891. - CyT'illo de 
Lemos. 

Substitua-se o art. 19 peJo seguinte: 

Art. 19 .. Fôra do Congresso 011 da respectiva Camara, 
nrmhum :rnemhro será responsavel por seus voLos ou opiniõr:s 
no rxereieio do .mandato. · · 

· .Rupprima-se o n .. 32 do art. 33. 

ü n. 36 do art. 33, redija-se assi.m: 

· N. 36. Regular o processo ria l'Pquisicfi.o~ prisão r f'n-
l!'t•ga de criminosos entre os estados. " 

Rupprirr . .a-se o n. 6 do art. 47. 

O princiv]n no n. <1 rlo a:rt.. 65, rerlija-sr assim: 

N. 4. Denegar a missfio A rnfrcga de criminosos (o 
111ais como está) . - . ·· · · · · 

;\o art. 65, accrescPnte-sf' o seguintr num0ro-: 
N. 5. Pürdnar ou con~n}tltar p0.nns jmposl as r1or e rimes 

cun l m 11IH nn de rrspOl~salnlJclarle. 
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Substit.ua-se o § 21 do art. 71, p~lo seguinte: 
§ 21. A pena do n1urtf~ nunca serú. eo.mnünafla a-os crirr.os 

politieos. 
O ~ 1 o elo art. 80, redija-se assin1: 
~ Lo .A lei marcarú os casos e a f(H'.Jna na rovisão, quü 

dovn1·ú ~ct· rcquoricla velo conclcn1narlo. - J oãu V'icira. 

Ao arL. Go 

Subs Li tua-se, assirn: 
Cnn1petP, -exclusivamente, aos estados lançar impostos, 

cuja clccretaçuo não seja da privaliva eompetrncia ela União. 

Ao ar L. 12 

Snbstitua-sc: 
Poderú o Governo ela Un.ião taxar a renda de cada um 

rlos estados, nos casos extraordinarios de calan1iclacle publica, 
ht•IT~ cnn1o no caso de insufficiencia da renda rim; ilnpns t· O :'i 
rnnsignados no ar L. Go .para o custci·o dos servi(:o~ t'f~dPcat•:;. 

Paragl'apho unico. No Estado ou estados, cujo govPI'lHl 
recusar· f'l1trc~gar a in11iortancia ela referida taxa, n noví' rn·' 
FPrlrn·al Lnrnará. effcctiva a contl'ihuição, ] ançanrlo P arr·N·a
dancln urn irnposto que produza uma renda corrcsp-ondrn1.e. 

Sala das sessões, 28 de janeh'o de 1891 ~- ./ul'io de Cas
Ullws. - Pinheiro Machado. - Hmner'O Baptista .. - Assis 
Bt·asil. - Jul1:o Frota. - Alcidcs Lüna. -Cassiano do Nas
ci·mento . . - Fer·nando AbboU. - Pereira da Costa. - J1enna 
Ban'eto. - Rarniro Barcellos. - Borges de ~1 edeirus. - Vi
ctor·i?w Monteiro. - Thontaz FloPes. - Abr-e1.t. - Ernesto 
Alves. · · · 

Ao al'i~ .. tG 

Substitua-se: 
O Poder Legislativü é exercido por urna Camara de re

presentantes, ele.ita por suffragio directo, corn a sancçfw flo 
.Prnsidmrtc da União~ 

Su ppri n1arr.·-sc os § ~ 1 o, 2o c 3°. 

Ao art. 25 

SubstiLua-se : 
·São clPgivois rnprescnlanlcs os qur. tiverern mais de sei::; 

annns rlfl c i dar! :ln Jwazi 1 rirn P f'::;l ivr r~em no !go-so elas f'nnrefJp::; 
de clritor. 

Ao art. 2.7 

Substitua-se: 
O numnr'() dr rnprnsnnlanlrs scrú rln urn nor c~mn mil 

habitantes. 
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Aos arts. 29, 30 e 3:1 

.Supprin1am-se e modifiquem-se os. demais no sentido da 
emenda ao ::ut, 16, estabelecendo a un1dade de can1ara. 

·Ao art. ::!2 

Jn scrcvrt-se 110 capitulo 1(0
, Jeita a suppressão do § 1 o~ 

'Ao art. 33 

Substitua-s·e o n. 8: 

I.Jegislar s'Ohre bancos en:·issores de n1oeda l)apel conver
tível. sem monopolio, nem curso forçado. 

Transfir::un-se para o capitulo 3° os Ds. 5, 16, 17 e 20 
do art. 33. 

Substitua-se o n. 33 do art. 33: 

Legislar sobre bens do don1inio nacional. 

Ao art.. 34, n. 3 

Substit'ua.~·se: 

Auxiliar o ensino sup•=rr·:ior n secundaria instituído pel0s 
governos dos ~~staclos. 

Ao aT·t. 35 

Sllhstitua-se: 

A ü1iciativa rias leis comnotc a.o Poder Legislativo, con
formo o art. 28 e ao Poder Ex·e·cutivo, que publicará o pro
jecto de lei q1Je houver de offerccer ao Poder Legislativo, 
com anteccdencia de 90 dias. 

Ao art. 50 

Substitua-se a ultima parte: 

Os rel aLor1os annuaes dos ministros serão dirigidos ao 
Presidente da Hr.puhU.ca, e clistribuirlos por todos os membros 
do Congresso. 

Ao art. 63 
SubstHua-se: 

Pertencen1 aos estados as minas c terras devolutas si
tuadas nos seus respectivos territorios, cabendo á União só
n1ente a porção de territ.orio que fôr indispensavel para a 
def.esa da fronteira, para fortificação, construcção n:·ilitar e 
estradas de ferro federa.es. , · 

·Conserve-s·e o paragrapho unico. 

Ao arL. 65, n. 2 
~~tlstif..11a-sc 

Embaraçar ou impedir o -curso da moeda legal. 



Snppr·in1a-~,., po1· .i~'t t·st:u· t:ons·ig·nacla dispost~~~o identica 
no n . 2. ;-; do a r L. :1 ::~ , 

;..;nh=d.i !.na-sr~: 

:Kxet·r..cnt. a fnrwc.;fí.o clPiloral (IS riclarlãos hrn.silcirns 111r-tio
I'es dn 2'1 annos. alistados con Cornw a lei. 

~ 1". Nfín sfin alislavris clel!orc~ ns mc:nc1igos r, as praça~. 
de prel. r·.orn rxr..cp<~fln tlns a lrtrnnns (lns esc-olas rnilitares de 
Gnsino snpr-r·inr. 

CClll3('l'\'Cfl1-S(' ()S 

Depois de- 101f?'D - accrescente-se - e livre o ensino-~ 
etc. 

An ar L. 'i' i 

Ar.r.r.-•c:;r.elll 0-sr~ 
T~n1 lt~i t"tl·tlina-l'ia ::::;,._ l"(•;:::t·tl:tr;~t. n ~·x.r•rr.it"~iü da libr··rda.de: dê: 

f,r•sLa1· 8 de acloptar. 
Ao § G. 0 elo arl. :1° ctas nispo,sic.ões 'lt·ans:Ltoti.as ;uX~l'üS

r,r,nl.c-sc. depois da ].)nlavra -- normaes -- no clia 1.~ ele 
.i lllÜlO . ' . 

gala das sessões. 28 de janciro de '1891. - .Tnlio de Cas
Nüws. - Pe?·nanclo · Abbott. - .Julio F1·otct. - Ilon1CT'O Ba
ptista. - BoTrtes ele 11!crldros. - \l1:ctm·in:o MonJciro. - Ra
rn:t?·o Barccllos. - Pin.heiro ililachad.'J. - Cass1:ano do Nas
chnento. - Ab1~ev.. - Thornaz Flores. - Alciclcs Lirma. -
Jllenna Barreto. - Assis B1·asil. - Pc1'Cf1·a da Costa. - Er·
ncsto Alves. 

;:;ubstitua-se o. art. 46~ § § 1 o c 2o pelo seguinte: 
ArL. O Presidente e o Vice-Presidente da Republlr~a 

sn.rão eleitos por suffragio indirecto da Nação. dando catia 
Estado rnil eleitores .. e considerando-se eleitos os dons c~idn
dfios que obtivercn1 ·1naior nnnleJ.'o de votos. 

§ Lo A eleiç:.ão primaria terá. 1oga:r no dia 10 cl<~ janc:iro 
elo 111 Lin1o anno do per iodo presi denei al. e a secunclaria no dia 
30 de abril seguinte. proeedenclo-se, na Capital Federal c nas 
dos estados, á apurar,ão clns votos recebidos nas respectivas 
circnincripções. 

O Cong·resso Ja:r.ú a apm:a~~.ão :fiÚal aLé o dia 1 de .i unho. 
§ 2. 0 Si houver eJYlpatc na vota.ção, o Congresso elegerá 

o Presidente c o Vice-Presiclente~ tendo cada Estado nm voto, 
que será o ela mai.ori a de sua representação. 

Sala da~ sessões. 28 de. .ianciro de '1 1891. - Al:m,cülrf. Bw·
?'Clo. - .Jul.io Neiva .. ·- Couto CM·iqxo. 
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TITULO III 

DO }.1UNICI'PIO 

Ao art. 67 

Accresco:nte-se: 
§ 1." Nas clci~.Õ('S n1unicipaes srrão rleitorcs e 0-lcgiyeis 

os rx:l.rangAiros residentes, sPgTm<ln as cnnrli.eõrs qnr n. lc1 • h• 
earl a Esta r h) rnescrcvPr. 

Sa!l:-1 das. sessõr.s, 28 de janriro .r]r 189l. -. Lanr·o J.lfüllP.'I': 
Cnrlo.r; de ca1npos. __ SctHnüU. - Hstevcs .rwnw·r. - Lace·râa 
Continha. - Lui:z Delfina. 

Ao art. 7.0 

Accre::,cente-s:~: 

\ 1 Sal O qua. ndo destinados a consumo no terri-.i. o n. . v 
torio do Estado . 

.Ao n. 3. Nos doeun1enlos de caraeter fedel'al. 
;\o n. 4. Nos correios o t.clegraphns ferlm·aes. 
:\n n. G. Supprima-sc. 

Aceroscrn te-se: 
Ao n. 5. r:raxas de scllo sobre docun1enl os do mcsn1o 

Estado. 
Ao n. G. Contribuiçõees poslaes e telegrapl1icas nos cor-

reios e tclegraphns ílo Estado. 
§ 2. 0 Suppriman1-se as palavras - revertendo os pro

duetos do imposto -, etc., até o fiin do paragra.pho, e accres
ernte-se - e não for tributada pela Unifto. 

Ao art. 33 
Supprilna-sc o n. 8. 
Ao n. 12 accrescente-se - salvo o caso de aggrcssão in1-

n11ediata. 
Ao n. 16 accre-:cente-se - o que não cxclu~ qu~ os es

t.ados estabelecam taes serviços dentro dos limites rlc seus 
respeclivos lcrritorios, si o ,julgaren1 conveniente. 

Ao n. 34 supprima-.se - ensino superior. 
Ao n. 33 supprima-se - ·e minas. 

Snpprima-se a palavra - imrnigra.;.ão. 
Ao n. 3. Supprima-sc. 
Ao n. ,1_ Supprin1a-se. 
Accrescent.e-se: 

fa~agT·apho unie~. T~ílas as dcspeRas rle earaeler local 
n~ ·CapJf.al r~a. Rrpuhllea mcun1hem. exe1u~ivarnentc á ancto-
·ridade munwJpal. ' 
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.Atl:-.; 1\'":. -1 l' ~). ~ll\llll'iJJtaiu-:-i,~ . 

..:\1) 11. G. tlllt>lll'illlaitl-:-it' a . ..: valuvra~- lHJl' uulro n1ullo. 

Au al'l. Li!l 

~\o::; 11:-'. 1"~ :!" l~ 1u du S 1". 8U[JlH'ilt1Ulli-Se . 

.:\~cre::;etmLc-~e: 

S ·í." ~Ütl !']PiLUl'L~~ us l':-:iLtldUlllc•:-; da:-:5 UL·adc.nlias Slli)ül'ÍO.l'O::i, 
qualquer llLte seja a :-:5Ua iuadu. 

Ao art. 10 

Ao al'l. 71, § 2.0 

Aeet·escen.Lc-so: 
A União, por{~m, C•mno n~ esta<los, pmlt~l'fí.o in~Lil.uir ltte

dalhas hun1anitarias. induslriacs., ou dP e.ampanha: smn que 
dahi resulte nenhuni privilegio especial. 

.A.ccres·cen t ü-se 
hahil i tação official . 

. A.cere.scente-se: 

Ao art. 71, § 54 

independente de qualquer- titulo ele 

§ 28. Os cargos publicos CIVlS serão preenchidos, no gráo 
inferiOl\ por concurso, ao qual se:rão adrnittidos, inclistine.ta
utente, todos os brazilciros, sen1 que se pos:sa exigir diplmna 
algurn de habilitação off'icial . 

.L\:ccrescente-sc 
gan1ia .. 

e que terá sempre por base a mono-

Ao § 29 

.A Lodos os nascidos no Bra~il scr(t garantida a naciona
lidade, 1nediante o registro e i vil de Jiliaoão. 

Ao art. 7 4 

~-\ccrescentc-so - c bem assiln. 
Os rlPnlais fnnccional'ins puhlieos s6 poderão SC1l' vrivados. 

de seu~ Pli1IH'eg'os por senLon(:·a pa8~ada em julgado. 

Accrescente-sc na secção' II: 
.AI.' L. Os operar i os mnprcgados nn servi(~O da Uu iã.o 

ou do~ nstados gozarão de todas as vantagens conferidas aos 
·mnprcgados publicas. 
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Art. 88, § 4°. Supprüna-se. 
Sala das ::;essões, 25 de jaucjro Llt~ 1·891. - J.Ucxanclrc 

:il ocltler. - Alva1·o Botelho. 

Sub~LiLuu-sc o arL. 50 pe}o seguinte: 
us n1inistros de Estado sm·ão uu v :idos quaud.o qu_al(lucr 

das camaras o exigir, depois de appl'ovada . a ex1gencm pu1· 
um terço, pelo monos, dos n1en1bros respectivos. 

Sala elas sessões, 28 de janeir-o elo '189J. - Custodiü de 
Jlello. - Santos Pere'ira. 

Accreseente-se ao art. S.í o pcn·agrapho seguinte : 
Pa:ra cargo dip l01natieo e comrnanclo 1nilitar, cn1_ caso 

de guerra ou naquelles e1n que se ache compromett1da a 
ltonra. e integrid.acle da União, poderá s_er n-om~aclo sena~or 
Olt depulado e Independentemente de llcença oa respectiVa 
Can1ara. 

~Sala das sessões. 28 de janeiro de 1891. - Custodio de 
Mello. - A.. Azeredo. - Dio·nisio CerqueiT·a . 

. A .. ccre.scente-se ao n. 1 do a:rt. 5°: 

1No caso de UJn Eslaelo jnvacUr üULro. pagarú \[uaesiJUCl' 
Llcspesas para repellir a invasão o Estado invasor, a 1nenos 
que o Congresso ela União não decida ele outro n1odo, mn 
consideração a circumstancias particula:::es. 

Sala das sessões, 2'8 de jane,i:ro de 1891. - Custodio ele 
1llello. - A. Aze1•eclo. - Ray.'rnundo Bandei..r.r.". - Dionis'io 
CeT'queira. 

Disposiçõe~ lra·nsilor•ú1s 

Ao art. 11. 
~substitua-se : 
Approvada que seja a Constituição, será assignada pelos 

1·eprese.ntantes, e promulgada pela Mesa do Congresso. 

Sala das sessões, 28 de janeiro de 189L - Thonutz 
Del{ino. --- A. Azeredo . 

. A.o § i3 do art. 7'1 

Accrcscente-se á palavra - con1peLenLe: c no caso Llo 
~l.'lagrante. clelicto . ninguen1 poderá ser preso senão para ser, 
ern acto successivo, conduzido perante a n1esina auctori da de. 

Sala das sessões, 28 de janeiro do 1891. - Custod'io ele 
1Vello. 

.A.o § 2° do art. G1 

. Sl!bstitua-se: Si nenlllnn dos vol aclos lwuvet"'· alcan.çado 
maJOria absoluta, o Congresso ol e gerá enLt·e os dous n1ais 
votados para cada urn os cargos . 

. S. H~ -Julio F'rota. - Piu1wú·o 1llachádo. - F'ernwndo 
A.bbott. -. . Julio. de Castühos ,, -. . llonwro Bapt'ista .. - V'i .. 

' I 
L:.~~ 
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ctm'iná 1Uonte'irô. ·- l,lenua .H f.D'·t·ctu .. -· -· Cassiâ:no' do iVasci
'JJI.~~nt.o ., ]{u.udro JJw·eello~. - Alcüles Lünu. - Ass·is 
Brasü ., - Alv'i1n. - 'E1·rwsto Atves. - Tho'maz Plôrcs. 

As s su do arL. 33 

. .\ecre.sccnlc-sc - guanlandu. quanto a esta. o regilnou 
da liberdade bancaria. - .4 .. Cavalcanl'i. - J. Bernardo. -· 
A uw·J''Í'fn Garc'ia. - Oliveü·a Gnlvâo. - Pedro Velho. 

Sendo da competencia privativa elo Congresso Nacional 
- art. 33, ~ 5° - propon1os que sejam alfandegados os portos 
üo Estado do llio de Janeiro scg·uintes: Gargahú, S. João da 
Barra, Macahé, Busios, Nicthcroy c Angra dos Reis. 

Sala das sessões, 28 de Janeiro ele 189L - D. 1lianhâes 
Barreto. - Urbano 11farcondes. - Baptista da Mona. - Ol'i
'veü·a P'i·nto. - C11r-illo de Len-ws. - Alc'indo Guanabara. 

Disposições transitarias. Art. No prin1eiro anno da 2"' 
leg·islatura ordinaria do Congresso, este, reunido em A.ssern
bléa Geral,- reverá a divisão das rendas constantes dos artigos 
Go, 8° c 12 da Constituição, caso, na pratica, se tenha verifi
eado a sua inconveniencia; e feita ou não, a revisão pre
vista, não se poderá voltar posteriormente á materia, a não 
ser pelo n1eio de reforma constitucional. 

Sala das sessões, 28 de janeiro de 1891. - A1naro Caval
canti. 

Substitua-se o art. zo pelo seguinte: 

Cada uma das antígas províncias formará um Estado, c 
o antigo J\'lunicipio Neutro constituirá o Districto Federal, 
eontinnan.do a ser a Capital da União cn1quanto não se con
struir a nova eapital. 

Pal'agTapho unico. MudaLla a Capital, u aetu.ul. DisLl'ieto 
Federal passará a coT1.Stituir ele per si u1n Estado. 

Sala das sessões, 28 de janeiro de 1.891. - G'U'i'Jno,rües 
Natal. -. Leopoldo de Bulhões. 

Ao art. 17, § 1.0 

E1n vez ele -- tres - diga-se: quatro annos. 
S. R. - Frederico Borges. 

Ao § :1° do arft. 1i'7 

8ubstitutivo: 
Cada legislatur:.t düral':í. quatro annos. 
Sala das. sessões, 28 de Janeiro de 1891. - Uchóa Ro

d1·igues. - Sa'rme·nto. 

Supprima-se o al'f'.. :3" das Disposições Lransitoria~. 
A. Gua-nábm·a. - Virailio Pessôa. -. Cyrillo de Lerno5. 
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.\o s :2u do ar!. ~)1 

\ ('~ J't'~l'PI1ii'-Sl', dt~J)!) j s da rHtla\TU -- l't'~lJUll:O::i.d l·Í litlad P. 

d::>-l'iuicla t'lll lei c~tJl'eial.- i.AilHJJ·. 

1\u l'iual do ~ :2" du arl. 7L accrest~C't!lt•-St': 

Fica111 Lan1bem sub~liluhlas as l~unl·as .. tlit·.ei.lc:~ c- i:-;,t~,:~= 
~,:ües lio:adas aos Litulos e cundecunH;üi~S com~edu.la:s nu ll:o~ 
i~wn a~t e.t·ior. que forern eutnpati vos cu1n u regunun actnu · 

Sala. das sessões, 28 de jaueil·o de 1891. - Miuuel Cusl'I'O. 

Ao § /r." do .arl. 71 

Substitua-se pelo .seguinte: 
A Republica g;aranle a 1 ibet·L1ad1~ JHall·it.noniaL sc•n1 mais 

dnpendeneia que a o1J1-~srvaneia d(l~ ittlfWtllnwtllu::-5 _f'~label<'
ciclos em lei, e autllentica~,;ão e l'egistt·o elo acto l'ellgwso ou 
do contracto civil perante official publico. 

Sala das sessões, 28 de janeiro do 189L - M iuucl Casl·ro. 

Ao art. 9. 0 

' Acerescenl.e-se: 

· ·- Os r~sLados determinarão c cobrarão o sello rlev1do nas 
cansas judiciarias que correrem perante os ,JUlZPS o lrilJu
naes pag·os pelos mesn1os estados . - Pr'óes da Cr·uz. 

Dis1wsições transitarias. 

Para se çollocar onde convier: 

Ao art. 37 

l...,ican1 confirn1adas as nomeações Ja fci I as -para cat·gos; 
cujo provimento depender da approvação do Srnado, segundo 
a Constituição. - B. de Cam,pos. -· Astolpho Pio. - L. Cha-
1.'es. - Carlos Ga;rcia~ - Rodolp.Jw Miranda. - Nlursa.. -
Paulino Costa .. 

Ao art. 33 

Accrcscent o-se ao n. 2ô elo ar I. 33 ('in fine) : 

E os ele contrabando. 

Sala das sessões~ 28 de janeiro de 1891. - L~liz Mu.tat. 
L. de Bulhões. - ·. 

Ao art. 1° <las Disposiei'ics Lransitnrias: 

§ 7. 0 A ·primeira legislatura rlÚrarú quatro annos. 
Ao § 7o .rlo ar!. 1°, depois da palavra - p1·imeiro - . ae

cresc.enLe-sc a palavra - quadriennio e en1 vez do - Lrien
nios - diga ... sc: triennio. 

i .... , . I .... 
'--~ 
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Eu1 lngat· du:-:; ~~ 7". :-5" ,. ~J" tlu al'l. 1-''. tliba-se: t;". U" e 
1 oo. 

~. H. - Fl'f'(/c/'it•t) /JI.IJ'!jl'.'i. ~-- C'UI'/'I]U. naúcllu. -- \'il'ailiu 
l'':'sstiu. --- \"i.l'iuf.,, (/,· Jlcf.leiJ·us. -- .luiiu /_,u,i:.. - A~tul.plw 
l'1u. - l'inlu:il'u Utu:tlcs. - /'in:s Fun·eiru. · 

.\11 at·l. :;n 

lledi.ia-:-it.' t•slt' at·tigu IH'la i'{,t·nla ~eguint.u: 

O tuundalu d1~ Scuadut· ti unu·ú. :-;r· is a 1 tltuti. l'euovaudu-::;e 
lJJlegralrw . .:nlt~ o ~euadu uu l'in1 dt•slt~ pn1.su. 

~UPlJl'Üllalll-~e US S ~ 1°, ~u t~ :Jo. 

~\o ~u.'L :Ji 

Au al'L 32 

~UlJpl'inm-.~e u advr•t·Ldu- privativamente. 

~nb~lilua-~~· 11 ~ ;-:n desfi' al'tig·,t, pt-ln :-;r•guinl t': 

~obt·u '' pl'u.it•ef u de lt-·i. nu J'f':·wlu~~ãu. nãu ~anf.ciunadn, 
l'l'~ulvuL·üu us tlons ra1uns du .Podet.· LPg.islat ivo reunidos. sob 
a IH'e.sidt•ttyia do P:·nsident ... fia CalWH'a. inieiadot·a da pt.·o
l)nsl'a: si o pr·cd<~efo for appt·ovado ait.ltla tt111a V(~Z ptdo~ don~ 
tert;.o::; do::: tuetnbt·n:-; pL'esenlt~:-;. voll aJ'<Í. ao Pndot· Exneul ivu, 
pm·a a :-;oleHn idade da pron1u lg·aruo. 

a) .\ fu~üu das l'Hllla1·as kt·ú. lug·al' I! ti edi fil\iu da Ca
Hlara du~ Dt•pul at'ltl~. P presid il-a-tí o .Pl'esidt•nlt• <la 'i;)lliHl'tt 
inie.ia(lora ~ 

Tj) O Pt·t~sit.h•nlt•, 1" P :2" sret'f'faL·ius da uutrH CaJtuu·a 
ieruo a:-5scnlo 1m !\lesa. 

Sala tht:-i se~:o::Üt•s. '!~ tlt• .i::tlll'it'P de JHUl. - :tu·ro.u . 

. .:\o ar! . . jQ 

~o ~ 2~ do arf. .tn di~·a-se: l.,residente do Senado 
suppre~sa a palavra - V ice. 

Vol .. III 17 
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Ao art. .í:3 

· ) ... ccrt=•sc·e.nte-sc a seguinLe di::;posi1.:üo: 

Si por qualqUC'l' L~.il·curnsLaJwia a_chm·-se run_cci?nando (I 

Congresso NacionaL o Presidente eleito pronuncn1ra sempre 
a sua aHil'nwção perante as canml'as 1·eunldas. 

Ao arL Li6 

Ern vez de - JnalOl'Ht absoluLci 
lativa. 

Supprilna..:se o § 2°. 

diga-se: rnaioria re-

Sala das sessões, 28 de Janeu·o de 18~11. -Zarna. 

~rerüu ~2.", Capitulo IV 

Ao art. 48 

Onde se lf:: - subscrevem ·- diga-se: referendam. 

Ao ~rt. ;~,g 

Supprin1am-se as palavras - deputado ou senador. 
No paragrapho unieo, perio~o final, supprima-se o ad

verbio - não. 

Ao art. 50 

Substitua-se pelo seguinte: 

Os Ininistros que não forem deputados ou senadores. 
poderãc comparecer :'ts sessões, quando discutir-se o orça
n1entó ela pasta~ qnc cUrigirem, ou quanclo qualquer das duas 
camaras entender necessaria a presrnGa d0. algum delles so
bre qualquer assumpto, e poclerã.o cnrnn1uniear-se pessoal
mente~ ou por escripto, eon1 as c~omnüssões do parlamento. 

Os relatorios annuaes elos n1inistrns serão dirjgiclos an 
Presidente àa Renublic3 e ao Congresso Nacio11al. 

Ao art. 51: 

'supprima-se, na pril11eira linha, a palavra - não . 
. · No § 1 o do mesn1o art. 51, substitua-se a palavra 

ainda. · 

Sala das sessões, 28 de janeiro de t 891 . - Zo.m.a. 
Secção 2n. Capitulo 5o: 

Ao titulo deste capitulo, depois da palavra - Presidente 
accrescentem-se as segujntes: e dos ministros de Estado. 

Ao art. 53: 

Depois da phrase - no Presidente da R.epublica. -·- ac~ 
crescente-se - e nos ministros de Estado. 

Sala das sessões, 28 de janeiro de 189J. _ Zam.a., 
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.\o fina 1 c·l n at·i . (i\ l. ! i lul () 't". :..; :~:·:.:ii o 1 :t : 

Aeercscenll>·SL~ a :-;(•t,uinl ~~ di.-;JJu:-;i:,:üu: 

lnclusiYc a::-; lltllllt:.;r:~;.; t·asada::-;, a:-; \·iu\;1;.;, qtw dirigil'r.m 
es La llelee in1entos uotl1llte t·:~ i tws. agriuolu:-; ou i ndusLriaes, a-.; 
que excr·l~erem u rrHtgistel'io, o a úutro:::; tl uaesqa~r uargo:::; pu
blicas, c as que Livercn1 tiLulo literario ou scienUfico por qual
quer dos estabelecimentos de insLrucçlio publica ela 'União ou 
dos estados. 

Ao § to do rnesn1o arUgo: 
Supprin1arn-se as palavras que se segL1em dcpuis ela:-; pa-· 

lavt'as- praças ele preL. 

Sala das sessões, 28 cJe janr.~i t·o rlc :1801. --- rhmw .. 

Ao ~ 3", secção 2[1. (Deelaca~~~io de direitos) 

Supprimam-se a:::; pala\·ras - observados os limites posto-s 
pelas leis do mão rnorLa -, que serão substituídas pelas se-· 
guintes: observadas as clisposicõr:.s flo Direito con1mum. 

Supp~imam-sc, egualmenfc~ a::; palavras - guardadas as 
leis cr1n11naes. 

Ao ~ f)": 

Substitu::t-se a palavra - Jejgo -· por - livre. 
Sala das sessões~ 28 de janeiro do 1891. - Zam,a. 

Ao § 1 o do art. ·1° (Disposições transitarias) : 

Depojs da palavra - Viee-Presiclente - accrescente-se
provisorios. 

Ao § zo: 
Faça-se a 111 esma e o 1 sa. 
Ao art. 1°: 
Addicione-se mais, sob o n. ·1°, o paragrapho seguinte: 

· O Presidente pro-vis.orio~ e em sua falta o Vice-Presi
dente; exercerá as suas i'uncções até que, constituídos os es
tados, o Congresso decrete a lei eleitoral, pela qual deven1 re
ger-se-! as elcicões Jcderaes. 

Dec~·etada ~l lei, no mais 1Jt·eví.~ espaço possivel, proceder
se-à :1. eleicfir, di!'ect.a do Pre~idenl:·· o Vico-Presiclr~.nte· ef:fe-· 
etivo, pelo corpo eleitontl da União. 

S11pprin1am-se os §§ .t,o r\ 5" elo 1nesn1o artigo. 
Sala d~s 8cssões, 28 ele .ianeirq de :l891. - Zama. 

Accrescente-se ainda a seguinte à isposição transitaria: 
Nas eleições das constituintes dos estados, vigorarão as 

disposições da le,i ele ÇJ ele janeiro de 1891 na parte relativa á 
Qrganização das mesas. recebimento das cedulas, apuração de 
votos e juntas apuradoras. . . 

Sala':s dqs sessõc~, ?8 de .JaPeiro de 1891. - Zania. 

O Sr. Gil Gonlart ·- Sr. Presidente, meus collegas. He-· 
sitei muito antes de occupar este honroso posto, porque, si 
bem que novel nas lidas da tribuna, todavia, sei que é ella. 
cheia de arrastan1entos e perigos para aquelles que ercetan1 a. 
carre.ira parla 1DG11far; hesitei ainda porque diz-n1e a con-
.sciench't que o rneu eabedal scientifico não está. na altura deste. 
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llt'illl(_'. i t·o. <' i 11 u~IJ't\ CongJ'('~".' 1 da ltep_ul_,~ka (S(w. iipv iw.l~s) ~ 
lw~itPi. fina1lllf'lllt•. po1·qw~ \'1, JHda upilllao qllutltlwna da ll_li
Jll't'll~a. qut' ::;ãu t~on~ide!'aüo::; impurtnn-o:s u::; ut·adure:-; que_ d!:-;
culí~111 a Cnn~til uiç.ãu dect·~-·Lada t' lH'OültT<-Wt el.ll~·ndal-:-a, ~li:lu su 
pre .. -;tando a vota l-a si lt\llCJ_u:-;an H~nLe tal q na~ :to'· eun! I'!~C wnada 
velo palriut i eu· e bPnfmH~rlt.o Governo P1·ov1sono. ·, Egual een
;-;ura iá~ Jui reiLa ú Con1n1issão dos 21, que. alias, chegou a 
1 t•alJaÍha,· 12 horas consecutivas, en1 alguns dias, exaetalncnll\ 
quanclo se perguntava) pela in1p-rensa, onde estava o Congresso. 

'L':NI SH. REPRESENTANTE - E' erro da irnprensa. · 

O Stt. GIL GouLART - EnLretanto, antigo e con0eituado 
orgfto t.les~a nwsma ilnprensa affirn1ou, ern retrospecto poli
titu (lu JS~lO, qne _este Congresso, digo rnal, que ,o aetual Senado 
eslá abaixo d0· 8enadu dos tem pus 1nonareh wos. 

:Ern que dados, Jwrgunto ou! :-:;c baseou o escrip~oy p()IiLi2o 
para julgar um Sen_arlo. eujo:5 11H'n1bro~. cm sua 1uawria, nao 
Li\'t-~.l'i.Hll a i nda t'nseJil d1~ ·oee1t pat· a Ll'l bunn. 1wn 1 ele 1·evelar, 
e111 lc•g-i:-;lalura o1·di11aria~ sua eompdeneia cn1 maLer·ia legis
lativa~? 

~'- vc•L'tlad~~ ó qu,~ a illlfH't~nsa so mo:-;Lra ineon:-;equente 
euLtJsigo. nw~rna. quaml() l'l'elarna o n11cerramenLu de di:::;eussões 
apon a.., utwdadas, .cl e matm·,ias da maior Lranscendeneia. 

Nã.o ~~ ·razuavt•.l que se faça jn·essão sobre e~lc Oongresso 
. pal'a imrwdit· que os representantes elos estados analysem e 

111udifi qtn•n 1 o vroj t~c.Lo constitueional co1no lhes parecer n1a is 
eull\·cnü·ute aos inten•s:-;es dos estados que vão formar a fu
tura ll.npnbliea federativa do Brazi l . 

.Hasla pondt'r'c.lt' quo se trala de vola1· unt pacto funda
lllcnlal~ i ::;I o ó, uma UonsLi Lui(Jão, que, para SPJ.' f1~e unda e 
reeomnlt~ndar o-.: que a appl'ovaren1, ea-rnee ser :irretractavel e 
penlnrar intacta por dilatados annos. 

Não se desdourará este C"Ongrcsso si não fizer llllla obra 
dnl'adom:a e qnn sirva tamben1 para as gera~;ões futuras? 

Sr: Presidente~- l'~Jl~resentantc _de um :EsL_aclo pequeno e 
]Joueu ]HJpuloso, o Esprnto Santo, nao posso dClxar.· que se en
een·e esta seg·unda discussão sen1 justificar cillendas que, con
junetamente COm outros CQllegas, representantes do lllCSil10 
]1:stado~. offereccmos a alguns artigos do projecto, approvado 
cn1 Jn discussão. 

Mais imperioso se torna o nosso dever en1 face de duas 
emendas, . qne caJ·eeem~lS cün~baf:eJ·, . por·que sua approva«;,~ão 
por estl'· Cun!_.!.Te~-~u 11nu to pt·e.Judwar_l a ao:-; pequeno~ e, até, a: 
alguns do:-; grandes estado~ ela Hepubhea. Heín·o-n1e ás e1nendas 
que utantlq-Üt pagal' a:-; divitlas dos estado:-; ató 15 de novembro 
df~ Hmo, c. cobra1· J 5 o/o. add ieionaes. hus ilupo::;Los ele hnpor
ta\:ão~ on~ lf:!v~.n· dos eslados .mn que :torem pagos. 

~r. !)result;ntu }Jor ~rm~s que acatenJ'OS a opinião da irn
prPn~il nao pucllallJus, prulclpalmente eu. que l'CIH'CScnlo 1na~ 
nãu son na~ural do :l~spiril9 Sm;1to, :~·aeilitaJ.: ern. a_ssun1pto de 
tanf_a Hmgmtudt·', vulandu. :':nl.encw:·mwente LÜS[Iüslç,oe::; que po
denaw _:-::el' at~]Jn_,vadas sen1 protesto pu~· parte daquelles a 
gue1T1 vao pre.JU(hcai·, e pal'a qucn1 consLtLuent clamorosas in
JUStiças. 

O~ nwus eonst i tuinles podiaru e devian1 tornal'-me seveJ'as 
c·ontas :-;i viss~·rn u E~taçl(~ do E_spil'ito. Sauto prejnciicado €n1 
seu du~cnvolvn.nento pohtiCo e Industnal etn beneficio de al
guns gl'andes. e populosos e~ tactos da União. 
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VPnhn. [)t)Í:~ .. L:u mprir um iJtlpPl'insn rli'Yi'l\ rli'finindt"l pr
rnnlr- '' Ct1ngr·(-~~so, ~~ e-onslat.aJldo no:-; Anwu·s dP:-itc· parlanJPÍI!r• 
fi nn:..;~··'' JIWdt• eh~ ~~near·a1· ~~~t.a:..; p;r·avp:..; qttP~IõPs eonsf.iltlt~io
.,WP;-;. T1•r·<'nws, as:..;j!Jl, liquidad() a qt1o!a dP rPsponsabilidadl' 
1"1'1n aos l'l'jll'i•:..;:•nlanll~s dt' Espi1·ilt1 Sanl11 dPVP cahPr na cun
JPrç-fü~ da rnagna ~r·i _qtH• I'r!g-trlal·ú, orn _l.H'I'\'P:-: dias, ~~s gmnriPs 
•~ aiP\arltadns rleslglll.(l:-i da nossa Pall'la coirlinunl. 

:Entra mio 11 a 1n atPl'ia. p roeu earoi , J'('Stnn i r ns n1Pll s JH'nsa
nwntn;;.;~ 1)ara 1_:ão srr e•tdhfdll fH•la berra fat.al, 0, principai
Hlt•nl.t\ pa1·a na9 abusar· da hPne\·td0twia dtls qut• nw lr01wanr 
en11r sua. ai!.PIH,'H.n . 

. Sy._ PI'!'Sitf011tn. nfin cnnr·nrr!n t·nm o:-; qup strsl.c•nlallt q111~ ns 
p_r mr1 pH 1'-' r·t"•p 11 hl i <·anos fNII' r•:tl i\·n~ ;-o;('r·ão ~aC'J'Í f' i<·a-dos, pP~n 
·~nnplP.'-' l':wl.tl dp nãn r•xislir· na Cllll:-diLtli~::lt), ttma C'lllllplt•ln 
n :=tll~tdtlln disrrir1lina<.:ão dP t'f'ndas Ptllr'<' a l'niii<l "11~ P:·datlos. 

Tainl~t•m ll:Ítl C.ti!H'-nt·dn eotlr •n;--; qtl~' tir·an1 a nlPSllln enn-
r.lnsi=í.tl, ..;i nd11plar·-:-:<• na Cnnslilui(;â-<1 n princ·ipio da tlniclaclP 
(ja, !Pg;islação .. da mag·islt•alur·a PnÍ lodos os Ps!arlos ela ltP
pn hl1ca. E' geral nwnte sabi dn qu P os novos rnais f0lizes e 
aclPantadns rn1 civilizaçã.o não sã.c1 os qtH' Lêm ·constituições 
e }(~is ll1a is aperl'eiçoaílas, mas ·OS que Lên1 a VPntura de sr r gn
YeT'narlos por e~tadistas hen1 intrncionarlos .. dotados de cs-
piritn reei o, pr·n.ti<~O P conciliador. · 

O qtw mais inlr•r'p;.;sa a uma naç-.ão, não(' possnir· hnas 
lris. rtt:-ts t0r· qrwm as ;--;aiha 0Xt'f'.tllar· (AJJOiorlos); o PSS'f•ncial 
,.; tplt• 11:..; 1-!.'•~\·l':·nt,:-; :-;t•,jalll llltll'alizndn:-;, ~~saibam r·Pspril::n-- ~ 
g'UHll' :1 npilliãt; ptrhlirn. iMoitus IIJwimfus.) Por hsn .. dign. ;:.;i 
ern1.:.;Pgu innn:;; YPI<n· lllll:l Cnnstilu id'i.n arlaplada :1~ eir·enrn
sl·anri'R;.;.; arlmH•:-: dil 1ws.:.;,1 paiz. qur- ~P.ia t1ma phot.ngraphia do 
qur a no.;;s:-t sneiPdn.dt• IPnl dP hnm. dt• ulil. rlt• a~~imilavrl. 
Pncan1inl1:mtlL--a pnl'a ti l11•nl <' pal'a ti RPH ap0rfPi(~o:nnrntn 
rno:·nl. IPJ't'lllOs ft•iln !lWliJoi' nlwn dtl qtw si srllwr·dinni'nlo~ 
Ps:;.;a n1PSII!a ·Cnn~l.ilniç~ão a rpmlqtH'I' :-;y;--;ll•nut :-:eiPnt il'it"n ou 
ph i lo;.;;oph icn. ]1C: ,. n1n. i~ apm~fniçnado que ~t\ia. 

S l r•sl.a Const i lu ição r·rspri t.ar n que flo bmn nos lrgon a 
M.onarehia, n· 0nean1inhae a H0puhlica pa1·a a pt·al iea rias vir
l.nrlc~ pul1lica~ 0 fll'ivarlas, cpw s0 haseam nos princípi-os de 
to] Pranc i a. 1 ih0rdarlr r altru i:-;n1n. tm~(lmns cons0gu irlo imitar 

· aqn~ue· gt'allrl·• pn,·o anw.rirann, qtH' (~ n r.xrmpln 0 a adn1i
raeã.o rln l.ndas as naeõc·s n a rpwn1 nã.n r.0ssan1os ílP invocar 
e rlogiar rlPFilíl l.rihnn'a. 

l\'[as JH'(~n liernea pnn1. dizpr· qtH' não imilarial}10~ o povo 
arnel'ieánn. a qu Plll m0 l'f•.l'i l'O, si t'izPs~emns uma Ccn1 stitn içã·o 
ealeada nr1s 1nnldi'S ria Cnn;--;1 i t.u i(•fl.n rlo:-;; J1:stados t-:-ni<lns. da 
Suissa. ou rlP q11nlqur•r· nulra H1:;puhli-ea: pnrqtw as nossa~ 
e-ondicõ0s snr.ia1·s (\ t•llmnlng-it·as sãn outrn.s P muiln diYPI'S:ls. 

ElJ.-•:..; l''i:u•!':llli olwa JWr·t'Pit.a Pm r0laçfl.o ao sPu Ps'i.arlo .sn
eial dr"' nnUi.o: r·nn1n Pll••:-~. -dt'\'Ptnns l.nr. principalmPntr. í'lll 
vi:;;(·a n nstado arJ,ual dn poyo para qunnl Yan1-0S lng·islar, ~) 
meitl f'll"l qn r• vivPmn:;.;, J'PSpPi lanrlo _tochJs os rl i rPi 1 ns adqfli
ri do" f'. al.f'. nt~·:-:rno. ePrt.'tls prt~Cr) tJeel Los, corno~ ·por nx<~mplo. 
as Cl'(~lH;a~ religios:1s. arraigadas na m;~ioria da população, en1 
nnnw ele q1wn1 agi mos cnmo mandal.arws, R r_ar~ qn<'m vanws 
drm·PLar a lPi I'f'gJJla.mPnl.adot·a flp l.ndos ns dli'Pllns n deY01'Nl. 

Si affl'OllXíU'lllOS, o mais que for· possivnl, os laços cent.ra-
1izadn1·p~ do r:'\--Ci-'1\·Prno n1onarell ien en1 todas as rP.laçõrs do 
GovPrno 1·rnt ~·::t 1 e om 1 1S P~Ladn~. SP r n prPjudi c ar os laço:-; poli
t:icos. r)a gt·and·.• Patria ('llll1111UIIl: si eorlarn10S lodos os abusos 



·que pc·rLur·baY~Irrl :t i ttdi~!·,''JHll'nria d11: gnn~rno~·. tlas p~·~~~Yin~ia~, 
e dos grandes orgãos cl~ P~der publico; sr der.m.o~ v1da aut~~ 
non1a aos estados e, pnnc1palmente, aos muniCipJOs. que s ... 'to 
a base cardeal de todos os governos den1ocraticos, - teren1os 
conseguido o 1~osso deside?'aturn, que deve ser reformar syste
maticame.nte. 1nas c·onservar, melhorando, o que .de bom 
existe.· e reformar prudenten1ente o que for incornpatlvel com 
a nov·a: fórn1a de governo e as aspirações do povo. 

Senhores, não poderen1os. passar rapidamente de· un1 111á·o 
sysLe1!:a de governo para outro_ superi.or,. f.azendo. log·~ obra 
perfena e de r.:ccordo c·on1 todos os prn1c1p10s socwlogiCos e 
scientificos; porque estes só são fecundos qu~ndo abraçados 
sem repugnanch1. pelo povo pa~a gu_em se leg1~la. . 

Applicand0, agora, estes pnnc1p10s ao pl~OJe_ct_o consb_tu
eional con1eçar·ei pelo que ~ r_elativq a di!lllnuiçao ._0os nn
postos, no que concerne a.os c1Ire1tos t.r1butarws ela Un1a.o e dos 
estados. 

Tendo fei.to parte da •con1missão dos 21, apoiei alli uma 
en1enda, que apresentou o illustrado representante do R~o 
Grande ·do Sul, Sr. Julio de Castilhos, e pela qual se estatu1a 
que respeitados os· impostos sobre a importação, os direitos 
s~ob{'e a navegação, as taxas do sello e as contribuições postaes 
e telegraphicas, unicas renda,:; que f'icarimn pertencendo á 
União, sel'ia àa eompetencia exclusiva dos estados decretar 
todos os outros impostos que não fosse1n contrari·os á Consti
tuição Federal. 

Pareceu-n1e que esse systema era o 1nais simples e per
feito, e que, c.omo hmn republicano, devia adoptai-o, porque 
era elle consoante con1 o mais adeant.ado federalismo. 

Mas, encetados os debates neste Congresso, ouvi, entre 
outPos, o discurs.o do ex-Ministro da Fazenda, por onde me 
coüvenci ele. que os encargos do Thesouro Federal, 1nesmo em 
circumstaneias otdinarias, eran1 muito superiores aos recursos 
que, tamben1 em circun1Lancias .ordinarias, podem produzir 
para. a União, uma das quaes - a contribuição postal e tele
graphica - póde-se dizer que é negativa, porque. o custeio do 
serviço excede a sua renda.· Oonvenci-n1e tambem de que a 
redacção da en1enda produzia o grande inconveniente de abalar 
o credito elo paiz, principaln1enf e nas l:>ra<;as extrangeiras, 
onde t en1os collada. a nossa di viela ex:lerna .. e entendi que· de
vianios procurar um meio pe.I.o qual garantissimos aos estados 
a mesma liberdade de tributar qüe e1~a o objectivo da emenda 
da representação do Ri'O· Grande elo Sul, se1n expormos o cre
dito da União, que, afinal, é .o credito dos estados, a un1a de
pr~siação rapi·da nos n1e~'cados :financeiros da Europa, onde 
estao ~qs credores do Brasil, e onde sen1pre inspirarnos a n1ais 
illin1itada confiaeça. · 

Esse rnei.o conciliador dos direitos da União e dos direitos 
dos estados f~i-nos proporcionado na emenda, que foi ap
~rov~da, do 1llustre representante pelo Par~t, .o Sr. Lauro 
~od1:e - eme~1.cla. que transfernl para os est·ados o direito ex-
clusrvo de tr1butaren1 so}?re as industrias e profissões. . 

S~. P~esid ente, J?~nso que,_ con1 esta 1nodifieação, o projecto 
consti~liCional concilia perfertan1ente os interesses recípro-cos 
da Un1ao e dos estados, se1n que absolutamente se sacrifiquem 
os principjos federativos. '- , ' 

O princjpal argumento dos que sustentavan1 a 01nenda da 
representação d·) Ri.o Grande do Sul era que; subsistindo para 
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·a UTtüio o direity de L('i1nüar·. cumulalivarnenLe con1 os estados~ 
:-:;obr8 Ludo. aq~tlllu qt:r~ o5u ro::;sp exclusivo dos estados, teria 
sempr·e a Umao moLtvo para, invadir os direitos dos estados, 
taxando sobre ::\~. indu~tri as qn e fossen1 creadas c protegidas 
pelos estados. no _1nteressc rio ~~r·n desenvolvimento progressivo. 

ConvenCJda do arg·nmento, apoiei a emenda na Coinmissão 
dos ::! : rnas, a approvação drt rmenda do Sr. Laura Sodré re
s.o1veu a questão por fórma a resguardar os direitos dos es
tados. respeitando-se os 11rinei pios federativos. 
. , Sr.. Presido1~J e._ desde que a União póde tributar s-obre 
1nun:~! t·w . .:.: :·· ])1'11[ 1ssoes :nos. ~staclos, não vejo a possibilidade 
de lanç~ar nnpos!.os pre.1nd1'CJaos aos estnc1os. senão ern uma 
~1ypothese; - a de crear o in1posto de captação. Mas, esse 
nnposto c um recurso extren1o. ele que só se deve lancar mão 
para acudir a graves COilll)romissos da União. reciuso de 
que, amanh::í. n ern caso tambrrn extrr-m1n, L'lla. e só ella. deverá 
usar. 

O SR. UBALDlNf) no A1\IAR..:\LJ ---- "Este :nnanbã, deve se 
dizer· - já. 

O Sn. G r L Gou LAFtT - Sr. P r·esidenLe, tinhain u:::> estado~ 
r?-zão ele impugnar tl n1odo por que foi, no projecto constitu--. 
monal. feita a distribuiçã.o das rendas, porquE~ nenhnrn dos 
impostos reservados exclusivamente para os estados ga-
r·antj a reTida certa e ponderavel para todos. -

Esse inconveniente não se dá co1n o imposto que lhes foi 
cedido - ele in.dus.trias t~ profiS'3Õcs. que constitue u1na fonte 
eert.a de r'tmda C'tn Lodos os munieipios ela Hepublica. Irn-· 
posto .iá crmhcr.ido e ::teceilo pc1o povn. póde ser facilmente 
nugn1entaclo na lYeoporçfío da ponulação c riqueza de cada 
n1nnicipio: porqr10 rnais· fa,cilrnrn!c sr tolera a elevação ele un1 
tr:ib11 ln: t:Ont qtw cs!rtrnos acosLnnlrtrlos_ no flllC a ereaçfí.o do 
impmdo nm·o. por min imo que .se.ia. (ATJOia.clos.) 

'rnn1hom r'' este n imposto q11P n1ai:s inleressa aos e~.-
tados reservar nxc.lusivaernnte para si, porque é o mais apro
priado para ser transferido aos muni C"ipios. que sobre elle 
devern basear seus orçamentos. 

Nfío e.onht?(~·G outl:u it11posln ck t·encla Uí.o certo para .os 
n1unierpio~;. qq(~ são os competentes para tr:ibutar as íridus:.. 
trias 1 oeae~ :na Tll'OfHH'c:ão de sen desenv~l';nnen~o 0: lucyos. 
Só as ITIITnic.i·pnlidaclr.s poclrrn eorn 1"\Xact.ldao e :1ust.lça. fazer· 
o l3J1Ça1Ywnto elo in1posto sobr~ inclnsfr1as. r. pr:ofissões~ muitas 
das quaes precisan1 ser proleg1cla.s com a 1sençao de tributos e, 
até. eorn subveneões. 

Sr. Presid(~ll.te. não ha. nn mnu n10clo de pensar, argu-
mcm!o tlUP .iuslifiqlle a :H:Ionçfio Cln. Prnenda Cllll' aucttorisa n~ 
estados a ! ax·11.' r-om rnai s 'I 5 o/c .o imposto rlt:~ ilnportação, do 
aue res·rJ1! aria urna irnagirmr·ia va11ta!2;en1 sômente para al
guns estados, cm pre.inizo de outros. (ArJOiados_: rn1tito bern.) 

Os dcfensorp:; da ernencla. sustentam que alg·uns estados 
cobran1. presenif:-.JYtenl(>. irnpostn _ad~licio11~l s.obrü a st~a in1-
portacão, scnclu f~ss~~ a _sua llT'lTlerpal lonLe ele !'cceita. ~e 
(~Ue nf:í.o pocl2n1 pl'Psr·.inr\lr. ('xactament~ quandn va~ assum1r 
novo~ crwa;rp:os cot11 11 sy~tema repub llc~no federaLl_vo . 

. Sr. PresidentP. o aq:.!TLmcnio Lcm 111a1s apparenc1a do que 
realirladc·. visto quü não pr'tlhi1!t' ~) projecto constitucional qu ... e, 
sob 01.1 t ra f,)rnw. o.s estaclos cnntin1lein a cobrar da populaç~o 
essa ou rnaior quota de im1)osto~ de que careçam para equl
lihrar os seus orçan1ento~. 
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Pcln rr~gim~-•n ·antigo. qttl' ain•la yigor-a. niin podiam·. :1~ 
pr-ov.inr ins laxrn· soh1·P· n i mpori at::fío: rnrts algumas pn•,:u~
eins, lJOjP pstados, eohruyanl ePr'l.n J!rreC'Hiagom ~ohr·n. a 111}
porla~:ãn, corn a. dNHHttinaçii.o rlP 1n1pn:sto ~f~ • consumo, ,'~(: 
lrnnslfo Oll dr gn•n. Qtlfllll pagaYi1 ('SSP lll1pn~-,t~l? Ql!Pll) rlt \ ~,) 
cnntinlHP.' a nag·al-n. 118 ltYprd.lH'St' da app!'nvaçan da PI11f'Clfla. 

Tnconto:;;'v:t\Pln~t·•ntí'. (·;~ habitantPs dP cndn Estado onde 
f.m.' rlte cohrado. !Apoiados.) . . 

Si acceitam a conC'lusão. vou. agora, concltn~' o nwu peo
sanwnto. 8i <1 popu la~; fio do . F~l adn r1n CJllf' for ~nhrad~. n 
t a.xa nrldieional (' qut·rn trm rlt• sttpporl af' a. r1rYil('·cU! do HH: 
posto .. drYr-sP r·f:sp0ilar n s~.·~t.r.ma do. pl'OJrrlo~ clrr~an~1o .:1 
rnifln o rlir·f•ilo r•xrll!Sl\'0 d•• il'ilntlnr :.1 llllpOl'ftt<,.:ao~ (' 11' ]H~dtl' 
a rs...;:l m0~ml popnlac:io a ::;;onnna flp impostos ~':wr~~ro.n
dr~nt.f•:--; :F1~ ·t ~) '/t•, por ·n:··er·r•srirnn nns irm)nsl.n~ de• mdu::.tr1a~ 
r~ prol'issiH'S. . . 

Arllo isln razoavol r. atr•. fac.H. Bast.a qtw o~ lngtslador·rs 
de eada Estadn. o.~ ehrff:.·s pnl il ic·ns .-• dit·f•ct.orr:-; r~ a opiniãu 
puhlica aconsclhrrn o povn, pela intprrnsa, rwla trll~~1na, por 
todos os rneio . ...; '!1: propaga.nda. a pagar, sob outra :torn1a, ~s 
n1esn10s in1poslos que j<1. ~:~stão pag·ando. Desde qne o co!ltri
huintC' se eonvence· que um imposlo não 6 novo. n.:m fo1 ag-
gravado, desde qtw sabe que apenas f.o.i r1Pslocarln, fac.il
D1en! P. se conforma eorn rlle. 

Nã.o ha, pois, razã.n para se afln1i ltitr I axa nddi.f'.ional 
sohr·r a irnporl.a(:ã.o ern favor rlos r·st.ados. - o que aearl'e
taria n graYissimo ineonvrmirntr de pPrt.nrhal', eonft1ndir e 
baralhar pr inr.ipios ponRtitucionars. (Apoiados.) 

o~ eRf.arloF~ poclp.rn ir hnsear nas mesma~ fonl.es a quüt.a 
qlW agora I ira.m disfnr('adan1rnt0 da. irnpoetaçã.o;. -e e:s,sa 
fJUot.:1.; unida aos in1poRtO:s qnn· já lhe 8Rt.ã.o .rrsrryados pelo 
projccl.n approyado en1 primr- i1'a di s·r.u RRfl.o, drye Ree snffi
rimü~~ para faznr fae0 ú.s rlrspPsas. si 0stas não fm~em drsor-
dNtada~. (Apoüulos.) · · 

Srnhrn'f\s~ r<::.f.a nmrnrla eonstit.un nn1a clamorosa injus
tiça: ao~ rsl.arhs pnqnm1os, e, por isso, tambrm1 a t.enho rmn
hahdn,. r!._esdf' quo fi)i apresentar1a pela JWÜ1leira vez nn 
Com~-nissa~ dos ~L dr: rrne :fi'z. imn1nreridamrnte, parle. 
(:lhnfr•s nrw apouulos,·.) 

::\ln i Los rstr:dos, r; o Espiri l.o Santo (~ un1 delles. nã.o 
~11rmt.êm eomntPrrio rlirPelo rle in1porl açã.o r=> rxport.ar..ão. si 
nem qn~· t·Pnllan! por I os r. nt.f.. a lfandrgas. (Jlprdrrdo.~.) · 
. O E~t.adn qur r·PJWPRPnl o Jaz todo o ~rn rornmf'll--c·io de 
1mportacno r r-xporl.a('fw. inrlirrrt amPJÜf', pn1' int.r.rmedio da 
c.apHnl .Prdr•ral. Esl n" .r.irrnmsi.a.nr.i::t t.':\nl sido S0111JWP .nmit
tula .. rm r•squ. r r i fi a. prlo~ qu <' U'-.1r1 rl i ~c1lt.ido a matr:ri a, i n:.... 
clusn',-. o nl! rmn ·orarlnr· qnr• oernpm1 a lrihuna. n 8.r. Oit·i
riea. 
· n PX-~fi.n~:~tro da Fazrnrln. Sr. lluy Bar·bosa, os ~rs. Ser

znrlf~J10, (?~tl.tl~·lr:a P Espiril o San lo, l.odos a:ponl.aram o Es
tado dn ~~;~pn·d o San lo como un1a r.arga pesada aos. rofrf's 
gP.ra<'.'i; n pnr'íwin.m l0r rnzfi.o. porqne nrp;nmrn!annn snltrP r.al-
r·n!o~. has0.ado~ ~'m rlado~.~ffh~iars. -

:\ YPrrl adP. J~m·~~m. (• tpw tans rlarlns, apr~~a r d 0, nffie i ali~ 
env~IYPHI gros~rn'ns rrt·os, r nfío rnr.rrrrm n mrnnr fé~· 
(.:.'l]'~'IOnrlos.) 

11 a~f a. pnn rlrr·nr quP r1lP·~ n ::i n rl r~ ela l'am rpa• a renda 
ger·a I de jm.popf ação e ex.portaçflo da alfandega do Rio de 



.1 an f' i r o ron1rn·r-h nndr> I a m br-1n tlHI a n rr' ntla p••rll'net'n L r. ao 
}~:~píl'ilt• ;;anil•. t·OHH' r·,llnpn:•lt,·ndP a dP ~lina~ ,. g1·and(• p:u·l··· 
da dt• Par·nn:'t. ,. Satll n Calllat·i na. 

Si a itnptu·lação 1.ot.ai do E~pirito S:rntu (~ foila pnla Al
fanflpg·n do Dist rir~ln F'ed('l'i.l\. r· (• ilnpossivel discl'iminal-a. 
qna~ .~·r'r·á a qu·ula qut• eahPt·ú an E:-;pirito- Sanlo, rws 15 % 
addleHHtU:!'-, qttt• enmn l~nn~utttidnt· ~f~J'i't nlwig-ad<l a pagat·, si 
fí'H' a pprovada a f'llh'níla '? () E:-:pi l'l I (l Santo. como III tiros IW
queno~ o:..; lado..; tt.·ibn I a:·i.o~ ele P:-;taílns visinhos. SPl'Ú nneradn 
c·om PS~~·~ IS~{. !tias natia !'Pf'PliC'l'Ú. (Apoirulo ..... :.} 

O Sn. l\ln:--; tz Ft: ~-:r:n: -- 1·:· t ll\)<l ag·gr·a var,·fiu dn i mposl o 
'-;f'itr vnnl:tg·c'm alg-t1ma. · 

O SB. C:rL Cnt't.c\1\T _ .. _ .\ quota <ptr- il'Ú ;.:;nbJ·Pt·alTP.i<a,· o 
eonsurnidnt· f!.n 11>:.;pir·iln Sanl.n. l'irarú na .\l!':tiHir·g·n rln Rir• dP 
J;HWir·o. ~~. pnti&l.l11<t, 1111~ C'lll't·Ps rln. l'niã.n. 

_'\infla q1tr• t•m lnPnnr· r~rala is:-:;o Yt•nlia a sttrr.(•del' r.om 
ns tnnltihuinlp~: rlu Paranú , ... de\ s~ulfa. Cathadna. qnP muita 
c·ousa inipol'Larc; por inLt~t·n,erlin elo rnPtcadn elo· Hio flc Ja
neiro, o me:::rno succederá con1 o Rio Grande do Norte e Ser
gipe, cujo cornmercio ele exportação e 1 import~ção ·S~ t"az 
qnasi todo pelo por I' o dr Pernm11hueo. 

O SH. Al\L\nn CA VALCxxTI - E eom a Parahyha, tamlwm. 

. o Sn. nrr, Gor:L:\HT - Logo, (. t•Yid0ll1P rpw ('~Sf\. f~Jnenda. 
alíín1 flp n~o ~rT nPeP:-:;~arin. p0r1.n1'ha n sy~tPnHt do projrrto, 
P. rtl. t•m rP~ltl!i1.flo a <'Xploraç-ãn dos p:-;ladns JWCflH'nos pelos 
geanrlr·s. hPnPf'H'tanrln aqurllP'-; rn1 det.rimrnlo rlrstt•s. 

Sf'. PrPsirlf'.ntr~. farPi aindn uma rPfrrnnria a Pssas ta
bella~ aqui I idas ~"' puhl iradas t•Jn. dorlllllrnl.os ofl'ieiaes que 
aprPsPntnrn .. , Rsp ir· ii o Santo r~nrn n ma tenda g·eral apenas 
flp f'Pilln ,. lanítH ronln:=.; ní1 í'XPr·rir.io rlP IRRR a ·t8Rrt. 

Ri Ioda a renda annual fossn apr.nas nssa. r.nrl'.anH•Jlt.p o 
Est.ado qnf' rPJWf'SPn I o ~pr·ia 11 n1 nncarg;o. nm ynrdarlei t'o pP.
sa.rle1lo JHtt·a n.:.; r-nfrrs gPear~: mas j:í. provni qne nf'lla nã.o 
<'SI.á inri1r ida a r·oncta prnvrnirmlfl: da importação e Pxpor
taçã.o .. qnf' sr fazr:m1 na s11a qt1asi tol"alidarlo pelo porto do 
Rio rfp .Tanniro, n qnr. se pc'lrlP eal.r~ulat\ no n1inil110, en1 mil 
.contos dP r(• is nnnnnlmPntP: porquP sc'l o imposlo geral de ex
portaçã.o snhr·P tl raftí rln fi~spirilo ~anto exr.Nle dr. ré'is 
600 : 000~00f}. 

Nrsl r ca~t•. ~i. pt•los ealcnln.~ lJa;;;Pados na:"\ cfllPbres ta
hPlla~. nffiriar-s. n Rspiritn Santn ronrorrP rorn -Vt o/r rlas sua~ 
rendas g·rraPs -- figurando .rrmi r~Pnto P tantos ennt.op, de réis 

, inrln indn-:.;r• m:tis mil rnnLns rln tiíis rlP l'Pnda da ex
portar,fí.n , .• inlJHWI.aç:.~o. quP nãn tí ·t'nnsidPrafla nas· tahrllas. 
virá a ennr.ort·,·~· (·.orn mais tll' :100 %. quando a rn6dia rxigida 
f. apPlHts dr• 80 (1/fl. Rn1 vrz dP def'í~it, f('ria o Rspirif..o Santo 
a sr~u favm· ttm g·rnncl..... :-;aldo. 

Ainda nrna yr·z fir.a dernonsl rad11 qtH• a posição r:los fr-aco.~ 
e dns ]WCfUPno;;;; (• quasi sornprn muilo prN~aria, prineipal
m0nll• nn::: enngrrssos onde pr0pnnrleran1 a~ con1par.tas r nu
Jnfl:ro-,as 1~0 pi·Psrn I a(:t11~s r1 o:=; Pstaclo:;; riens r populosos 
(AJIOiarlos J: islr, ynrn prov::n quP rlr.sflc~ lonp;a. dal.a o Espi
rit.n Snn ln. r orno os on trns r.stados prqu r.noR, l.rm sido sempr:~ 
traJado rorn i:1.jusl.ir,a, nos parlnnwntos ·da ~ação. 

81•. PrPsifl~'ni.P. dP~;rlt"• long-a rlnln, mtç>~n d1zrr qlH~ os es
tados prq1wno::; nilo lTlf'f'('tenl cr.rtos n:1elhoramentos, não ea-
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re.eern, sobre tudo, dr Pst.T•aclas rle J~:.rro. Singular theoria 
esta! 

0 Sn. MONIZ FREHU~ --Apoiado; rnuito br~m. 

O SJt. GrL GouLART - Sr_ Presidente . .o EspiriLo Santo, 
que é um torrHorio fertilissimo, proxim6 dcstá Capital.. e 
nas divisas do Rio de .Janr.iro ~~ de Minas, con1 um clm1a 
benigno e uma extensa costa de mar, dotada de rnuitos <' bons 
porto~. a inca se ronsrrva estaciona rio e, r e· la! ivarnente, cl~s
povoado, porque não possue um kilornetro, sequer, de Vla
~rerrca eonstruiàa com o mi:xi li o. directo ou indirecto, dos 
cofres g·eraes. A privação desse beneficio, não pre_judica ~ô 
ao Jjjspirito Santo. mas. indirectamente, a todo o pmz, e rna1s 
partic11larment(~. ao Estado de Minas. cuja numerosa repre
sentação, nos parlnmentos do antigo Imperio. esqueceu-se da
cn.If:lle pequeru territorio, por onde hoje poderia todo o norte 
de l\Jinas fazer seu ~con1mercio directo· de importacão e expor
tação. Senhores, un1 natural pendor do espirit.o hun1ano nos 
c.onduz a zelar rnais do proprio· do que do alheio interesse, 
mas quasi sernpre succede que o egoisnJO. a simples indif
ferença vern mais tarde a prejudicar tambem aos que se n1os
tram possuídos de taes sentimentos. ( Cruzam,-se diffe?·entes 
apw·tes.) 

Perdão! Pergunto: Qual a provincia que prosperou e 
floresceu antes de gosar I::~rgamente, de cert.os subsídios do 
Governo geral? · 

Fl\I Sn. HEPRESENTANTE - São Paulo, por exen1plo. 

O Sn. GIL GnuLART- Nonhurna, digo eu; porcrue. anf:~s 
rle ahnrt a.c; :to trafego as estradas de ferro D. Pedro II e de 
Santos a Jundi8hy, nen1 Mjnas nem S. Paulo eonstif".uian1 ter
ritorio::; florescentes P cubiçados, con1o se Joram Lo:rnando 
post.erjormente. 

Sem querr.r· offender as susceptibilidades ctos represen
tantes de nenhun1 Estado, rngo que antes das grandes des
pesas geraes eon1 estradas de ferro, e navegação, só prospe
raraill, á custa de e1emen tos proprios e como recepta~culos do 
commerein com o inter·ior, as cidades do littoral. (C:í1Uzarrn-se 
apartes.) 

Peço licença para· desviar-rne dos apartes r voltar ao 
Ineu propos i 1 o. POI'C[U e :::ou urn fraco orador. fr·aco pelo phy
sico adoen fado, e fraco pelos recursos 1 nte1Iectuaes de qÍ1e 
disponho. 

VozEs- Está dando provas dn coi1Lrario. 

O Srr. GIL GouLATvr- O povo rle Minas, Rncerraclo entre 
n1cmtanhas, como o {la Suissa. acoslumnu-se~ desde os primi
tivos tempos, a viver independeni.P.. Mas, para eonsegujl-o, 
adopton os mais severos habHos de economia, chegando a 
pi'ivar-se de eerlos go~os ( N ãn apoio dos I, para conseguir 
sobras on~amen~arias. 

Perclôe-mr n nol:n·n repr.esentanLe que disse - não 
apoiado. 

Para se pode1' errm· um carrilai, para se acautelar o fu
!·uro. é incl ispens~vel_ sacrificar, até c.erto ponLo, o presente, 
1mpondo-se, o. cidaclBo como as soriCdades, á privaç;ão de 
çertas commod1dades e vantagens que podem ser adiadas. 

_ Sr. Presidente. sem o auxilio das estradas de ferro, 
principalmente da Estrada de Ferro CentraL o lavrador do 

\ 

', 



t.cr-r-ilor,i_o ~nineir~:· r1r::-;animmra tlt· ~~XTWrfar (JS produdo:-; ,Jt.=> 
sua ~::t\· ?Lll a, flClr'IJ uc :ts dc•spc•:-:a . ..; d t' ll'flH:::; por-b~ J'eduziam-lht' 
COllSJC]Gravelm_rrd P Q'-; !urros, quando nu o r~ra1n elles to I a 1-
In e n I o a b s t ) I' v .1 il c, s . · -
. O rnrsmr' su_ct·i·dia. no. lcera paulista. Vou narrar um 

faelo'-:-. qu~~ ~J.astay_a para nenvrrr· o qüe a:ffirnwi. 
_ E1n '1~~ 11. ;1a era conhccit:~<:!, a proverbial fertilidade das 

!.erras pau lJ ?la-, 0 a amcn idaclr• ele seu clima: por isso foram 
explora J' o .rn! r• r 1 Ol' alguns norte-americanos súlistas. 'e entre 
~~pcs Ul~t gt~iwr·t~l, q1w <!rabavít de sPr Yí'ne1rin na Guerra da 
~eecPs~a<l, ,, qu!zt~!·a c•xpa! ri ar-sr• .. Clu·gal'am alé JaboUca~al, 
onclP tJca,t·ant au~nn·ado.;; ila r~·rliliclade do solo, vendo nm Yi
~·~:n~oso pt.~ ,{r~ nnll~o nlnnl aclo cinco palmos ahaixn da s·uper-
1 1 c w d a [ r• 1· L a~ no I rm d o cl e ll m v a 11 o . · 

. ;Essa~ I I'Tras .. que ·eram. ainda elevo lutas podiarn ser ad
q_uirJclas 8. prc!~n rnfinJo. PCJ·~·unlando-se a' un1 desses ame-
1:1eanos: pu1· q u c· nür 1 i aru explorar essas terras, respondeu elle 
Jmn1eclwt.:unente: --E o iransporlc? 

p~~a, alli cst (t n prov:1 de que· u apeuveitamenlo do solo 
paulista c~ependeu ela :sua \'ia\:flo t'errea, qur:~ não poude ser 
desenvolYJda scnrr,-~ cü~poís qnn. com u auxilin dos e.ofres 
geraes, inaugurou-sl~ a eslrada de ferro de Santos a Junciiahy, 
passando pela Capital. l\Iats tard2 ainda. o Estado de S. Paulo 
conseguiu ligar sua Capital corrt Psta e-idade dn Rio de Ja
neiro. pela Estrada ele F<"lTO do Norte, construída con1 ca
pitaes garantidos pelos crlfl'es geraes, e agora encampada pela 
Republica. para alargar-l~1e a bitola. 

O Sn. BERN"AnDtNO DE CAMPOti --E apesar de eguaes cir
cumstancias. ern outros csladns não SA onerou cgual cles-
envolvinlento. -

UJ\t SH.. REPn.t..-;sEN 'l'ANTE- Quanclo se fez a estrada de 
Santos, S. Paulo já tinha lavoura prospera. 

O Sn.. GTL GouLAH't' --- Pe,~o aos no1Jr·rs collegas que não 
me desyiem elo meu proposito, que (~ .iustifiear· algumas 
ernendas e c·.omlJaler outras. 

Sr. Presidente. querr1 <1iW11a:-; deixa1· con::;ignado que não 
basta. o espiritu tlt• i n i e i ati \a pa1·a fazer prosperar, n1esrno. a 
territorios fel'f.ei::;, '1uanclu ,•lle;-; são extenso~_.;, pouco popu
losos C' ::tfrtslados dos mf'l'eados consumidores. E' indispen
savel nma hen:=~t'iea c•. efficaz pJ·otr.t~(:ã.o do Governo. e essa~ ao 
menos nos Len1pos da l\Jonal.-c.hia. foi inteiramente negativa 
para as provincias pequenas 1111 p<Oll1CU populosas. , . 

Sinto nã.o ,-cr aqu 1 algu11s t'Cpl'esentantes elo Para e do 
Amazona:::;. p1·i nci paln1enl c• n m c~1 ci i sl.incto colleg,a Sr. Serze
dello, qne hontcn1 disse nc::;La IJ'l11U11a.:. '.'-o Par:3:, _com o e~; 
eesso de sua rencla geral, paga n dcfrc'lt do Espn·lto Santo . 

UM Sn. 1-tEPJlEt)EN'l'X"'"rn~ -----H a um representante do Aula
zonas ouvindo a Y. Ex. 

O Sn. Utr. .. UouL .. \H'r-BsLirnu. rnuito me honra. 
PPrgunto: O qLtt' .~~~·am u .\mazonas_e 0

1
Pará antG: do 

Governo gt'l':il subvencJUtJat· a:-; (·ornpanluas ae paquete:; do 
N nrte e do Ar oazunas ~? 

o SH .. T.Tcnô .. \ H.onwcuE~ ---·O ~\ma:-onas L~rr~ vivido das 
subvenções, que clú n1·csrno a Cornpanlll?- Brazllen·a,_ que para 
extende\· ::mas Yiagens até l\1anáus. ~Xlge SUbvençao. S.ub
venciona tambcm companhias que YHlJam para o extrangen~o: 
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O ~H. Crr. GorL.\11'1'·-- () .\n,az1:nas 0 o Pn.l'<Í são dm1~ f'~
iar1n~ qll•' ;.;(I ennw~:::u·am a pt·o~ppr·ar d0pnis Cflll' ns C'nft'f':-i 
gf'J·a~·~ del'<.im grand(• snhnmdin ú Companhia du_ Arn~znt~as 
pa r·a Jla\"t>gar. Ct1!11 ll l1111l'l'O~íl:o; \'illJt IJ'I'S. t'~Sí'S a rim~ l'a \'('IS l' I I IS 
qw• :Sãn preferh·c•is a <'~Irarias 1lr !'t'ITO. :\nlt•s dtssn. 11S cw
•·anwn1 os {h•sses rst.acln~ nãn a pr-Pst ·nl avarn saldos. 

0 Sn. 1?c:r-H\\ RODRIGUES-Eu direi a _\'.'Ex. qur lla 
n1uiln ll'tni)ll. dC>~dt• 1852. n nJ'ç:arnPnln do :\maznn:}S rl;í salí!t"ls 

. para n t>:.ntJ·o. 
r :\1 ;--;n. ltEPHESE.:'\'1'.\~TE- Tamlwm !Pmn.-; dndn ~nlrln;.;, no 

balanec•.amPnlo da c\2~prsa P J'N'C•ila g·r•ral. ('. nn ~·mlnnl11. fi
gm·a n1 u ~ c· n m dr j' ir:- i t . 

O SH. G tL CincL\nT- :\Ias 11 Jl11'11 e.olh·~rn nüt~ ronfnnrl:-1. 
rf'ni_la gP1'ul emn a rt~ndu IH'OYincial. 

O SR. 1..: cnüA RüDHJGT:Es- HP ri r·o-nw ú rPncla geral. 
_\ provincia 1 1 en1 fornrc]do rrcuJ·sns para aqu0ll0 E~t arlo 

-prospcl'al' St)m o auxilio dn Cen1rn. qur semprP 11 ahandnnnu. 

O SH. GIL Giol;r,ART -·E eu fallo rla rPnda local. com a 
qual. o E~tado possa .viYer indepenclénte. · 

O SR. UcHóA RODHtGURS- Ainda neste ponto, as rendas 
do Amazona:::, tém augmentaclo muito. e cllegarn para attendeJ' 
aos ~rPvieos até agora pag'os pelo Estado. 

o SR. Gn. norLAR'l' -·o qur ('. fll•yirlo eJn grande part.e á 
~.ubvr.ncão qnP n Q .. ovrrno geral lem pago á Companhia de Na
vegação rnt-IY· r, Parú e o ~\mazonas. 

O SR. t~cHt\\ RooRTGl.'E~- O Governo nunca deu sub
Yrnção ao .-\Inazonas. 

O Sn. GIL Goc: LMn- Rrfiro-n1P :'i Companhia de ~avf'
gar;fw rlo .AmazonFt.s, prin1itivarnenl t:' incorporada pelo finado 
Vi~cnnrlt: dP lVJaTJá. 

O ~n. UcPÔ.\. H:oonrGlTES- .A Companhia rlo A.mazona;;;; 
t.rm larga ~uhvrnção do Amazonas r do Pará; o _t\Jna:wna~ 
subv0nciona. ai f', a Companhia rlo Lloy·rl, jú suhvene~onaíla 
pelo noverno cen 11·al. 

O SR. GIL GouL"\R'r- Preo lieen(:a para e.oncluir esf r in
cidentP e.om. uma drclaracãn C(IJP. não clesagrarlcll'H ao meu ii
lustrado intc•rloentor. fÍ ~ sPg;uiniP: depois qur n Govrrno 
subYel)cinnou a Con1panhia rio _\mazonas. a prosperidadr dos 
:listado~ rlo Pará r• do Amazonas chegou a tal ponto. que. corno 
aeaha dP rPfPr·,ir· o illu~f.f''f1. rollega .iú não precisam de ·sub
YPncõP~ ..-lo GoYPJ'no ec•n I r ai. 

O Sn. PcT-H'h H.onn.lnUER --~i fossr•m f'.~PPl'Rr os ree.ursos 
do Cr-nlro. não t•slal'iam nnrilo adeantarlos. 

·O Sn. G·IL GOtiL.\H'l'- y,:.jamos, agora. n f(lH~ t c•m surre,.. 
diílo e.om n ERpil•ilo ~anlo. Não ha alli PS!J'ada de \'Pn·o r.on
SIJ'tlirla. r.1 irPc I ~L' 1H'm ind i rf'el an1enl.P. cnm n a11x i li o dos cofres 
gerars: ai P hojf~ não ennseguin1ns Vf'r eonst nJ i rio un1 rngPnho 
central que puclrssr. minot·m· os malPs que atrophiarn nn1a 
out r'ora flOJ'Pscr:mt P lavoura de canna. ho.i e quasi rxt inct a. 

Un1 vrrrladeit·o nuío fado persegue aquellP Estado. O 
Gove1·nn r.Pn l ral nii.o ~r I Pm l in1itarlo a nf'gar t"lssr~ melhora
mrnto~ ciP ordem 1nais elevada e qur t~~n1 ~ido cnncedidos a 
outros estados; vai além: 1~etira alg-urnas concessões já feitas, 

il 
'f 
).1 
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~~~~:~.\~·.:~·~u~~-l~.v., :}.:.' ~~~l.Ytll!:t t'llltt 11.-.; ilt!Pt'l'::;,.:.;t• . ...: d11 .11::-;pil'ilu ~anlu, 
- ;. ·. ·.''~ t '~-·llll~ctdt•:-;. t•, lalttllt'Jit, 11~ ('tl!'t'l'~ ptdlliuu . ...: 

Cdl(.ttl'l tltnt:-; laclo:-;. · ·· - · 
Cotll'fldirla I' \'tlttlt";t.·l·l·i· 1 ·t ·I .. 1 1 r· ·· · ::\ . I . . . l· I . - . , . ' " ' , ' . ' I':-; ' til a I ~' (. 'T 11 d a \ lt'f (li' li-' a, 

~ ~~ \\.tt (.H t.' 11
, ~.: 1 !~.~-:·.n~~ annulluu u euulraelo ckpui:-; dt~ l't.•iLt•:-i 

;~...,· ~ jl ~~.~ 11 ~. 1 \'l,,,;-~:-;Lt I t U::-i_. paga 11d 1.' au~ e 1, ne1•s~ i una 1·i, ~~ \V a I' j ug·, 
·

1 
':·H 

1
." -~\:. .. ';' 0 I11p. uma )lltlt•rnnlsa~:ã() di' mil P Lanlus euHlu;, 

Lltll, IHU\d\l.llllt'n!c, :-ii'L'a. t•rn doet1nwnlus o!Tieial's levada .~t 
eunl a da..; dPspP"las gt'L'al~.-; 110 J~spil'iLo San! o. ' '-

. O ~IL l ~eH~\\ Hom{H;UES- O .\mazona~ :-:;ut'I'I'I'Ll de.:-;,-;t• 111Ui · 
uiltltUUlll:'lll<•, .. .la toram dadas [t•t·r·as rkvolulas a pat·tiuulm·es: 

, .• () .~lt · CltL < lo~Ú:.~H:l' -.- O t_lt\samm: r lu CL'II! t·u pa1·a eow us 
'.:"L.td"", P 1-'LillUil~':-i Ju1. ~~~ ... aqu1. pl'O\'ct·bial: apunlat·c·i SL·gundcf 
tac . .tl, t lll 1-clat.:au ati hsptl'iln ~anlo· · · 

Exi~!.ia. alli ll!tta Con1panltia. u;,·_\piH'Plldizt•~ l\hu·inltdt·o~ 
ll lltt IH'0:-5JJ 1'1'U Y~t. <~L·Imndll-se (ltta:-i i St'llliH'<~ l'Utll a l ui <li'Ú() eont~ 
plela, ~~ t'llll~Lilllllld'l llltt alllllldanlt~ vivl'il'u dt~ ltta1·inheirns 
para a 11us~a ..:\1'1\latla.--o llll~" 11fít1 :-;uee.!'tlia 1'111 oulrt~s es
lac~u~, ~Tandc·s .. Hcpt~!ll inaJtWlll.t~. u <~uvt'l'lltl J1mndo1t c•xl iugu-ir 
all.1 .. a ''"'.npanl11a de :\ppt·c~ndizt•:-; l\lal'inlteil·u~. eotn o que sa
t'l'tlll'llll, tnlt•rt.·~:-;,~s ~Pl'3Ps ... larnlJum. IH'e,judiuuu aquelh~ .pe
l]UL'!lu -~;;latiu~ qtw .J<Í. cunl ava eom _ aqttPllt\ l't~c.ut·su IH:u·a di
Vt~t·~u:; tms di' eo_nv~·nit-\neia 1oeat dos quaPs o mais inq)tlr
l.a.Iltt; t~t·a ,, L'(msL11tqt· lllll lJ11Ill " IH'UVt\iLos11 a~ylo JHU'a a iJI
Ianeta de:-:.antpat·ada (ILW :-:;n ü!leUllLt·a nas puvuat•.õe:; dL' beira-
lllêll', na exti.\llsa e11sLa do :E.-~pit·ilu Sanlo. ~ 

C~ngindo-JnP. agtll'a, ao assutupf u. pPnso (1'1' deluuusll'i.LLln 
~l'!O I~<w dPvo i-~ptdal' PSSn inqHI~lo addieional dn ·15 (1o. pol'lJUt!. 
Jli:HI ~~ llt'et•s:-;ar·ltl, pnt·ltu·IJa a di~lTitninat~ão eun~l iluuiunal da:-.; 
rt•nda:-:, ~~ sae1·i rica u~ IJI'IJLH~nu:-; (~ algun:-;., du~ g:t·~plrles Psladus. 

. O ~H. ·~\:\rr . .\-u DE FAHL\- ]~ aggTavat·ia t'llt)t'JllülllPnlc- os 
nnvu~fus de imput·lat~[w l'lll OUL'<_l, influindo lJara a qu,~da du 
ca1nbro. 

O DH.. Gt L ( ~ouL.\H'l'- O apal'Le de V. Ex. ulJl'iga-nw a 
i n.sisLi t.' lll'sta llHÜP.J.'ia. Eft't~d.ivamen lP. o:; irnposlos que jn
direcLamenLe pagamo~ enrno eonsmnitlÓrPs pelos ar·l.igus que 
hnpm·f.amos do exlt·angeil'u são 1\lavadissimos. Regl.'a geral, 
L~xceclern 50 o/o u valor. nwsmo mn generos de primt~ira ne
ces~idade; P!ll Jllnilos uasus eleva-se e, atfS. excedü () eusLu 
rlus ul1.iectos na mão do :--i lH'Ut luclot·os. Cotno es:-'e in1 po~LiJ · 
tlevt~ ser pago t'lll uuru, 1\ da l'll qu1\ o:-5 t5 % addiciurmes eor
respondl'J.'ão a Iuai:-; ~O uu ;1,:2 %·. Nt~sle caso1 te1·en10~ um . .im
vnslo qua:-;i JH'tdtil.li!ivu pat'a 11:-; at·Ltgos rk lllllJOl'lat~ao, n illle 
:pcírlu eunduzit· o JHI\'Il ati dt-~~~~~qwru, r, aL•\ prt~·judieat· o Tll'.:!
t:iUUt'u pulJlieo ua dinliuuiçãu do eunnnercio do impoda~;ãí). 

Para a ag-gTavac;ão de~ lu i mpo.sto influt•, t~ire9ta11~cn~ P. a 
baixa do eatubiu, e quen.t l'a;~; a ~~a_Lxa do ean_1h10 e lH'lllellJal
uwul e n Govt~l·nu, exigindu qnt~ 11 .ltnposlu st'.la pag·,-·. l'tH curo 
l'lll toda:-~ as aHandegas da 1kpu1JlH'.a. .. . 

E' c cri u qw·. , , ( :11\''..'l'll!l, ;u:l.~mln-lt'lllu, uau_ va1 au UH·-~.-r-eadrJ 
COlll[Jl'tll.' Olll'll, IH'I.Il I U1lli.H' Ci.lllllJLaes .. lll~lS obnga. Otl parhcula
re::;, :.;;6 pa1·a: n pag·anwnlu. do~ ~~ht'?IL~~. d~ llHJJ~rta":~o, 1~ 
eo111pr.ar u t1·tplu, uu u qtwdtuplo. \l~.n~ued~ .r~~~talh;a ~u~ _elL~. 
eostu1nava eu 111 JH'iU', ,., po1· ~~:-;ht I' nma, LU~lol'· u cOl~:sU11llf1o .. 
do:; artiu·o~ ~~xlrangui 1·0:-; a paga1·, na a'-:tuahdél;de, rna1s i O ~u 
50 t:y0 du0 Llll!J pag·ava pelos llle:;mu::; arllgo~ .seis n1ezes ante~. 
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Imagine-se, aguL'a, Cl aug11a~nio desLo jmposio. do mais 
15% cm otn·o. e isio em pruvcilu s{nnc•nte du algnns rslwJo::; 
c com sue· r· i fie i o elo i o dos us null'o;-; . 

Br. Presidente, a eleyação excessiva elo pret;o do~ _ar-
tigos de eonsumo nos ctmduzirú ao r8sultado elo esLanear a Jm
n1igraef:io para o Brazil, pode~1clo, 1ncsn1o, ~oagir o t~;ubalhatif!I;' 
extrangeiro que temos. no pa1z a delle _reinar-se .. li.! o que .l:.t 
está succeclendo no Hw da Prata. Alll o operarw ganha um 
salario correspondente a 10$ diarios e a n1ais; porén1 tal é a 
caresU a da vida, que, no fin1 elo cada dia, clle. vcn1, a gasta1· 
mais do que ganha, e, por isso, n1uitos operarws t~n1 aban
donado a Republica Argentina, vindo para o Brazll ganhar 
Jnenor salario. mesn1o na lavoura, porque entre nós o opo
rario c o trahalhador rural ainda poden1 ganhar rnais elo que 
o necessario para· as despesas que não poden1 evitar. 

Mas. si continuar essa elevação geral nos preços elo tucln 
quanto c necossario para a vida, ao lado ela baixa, eada vez 
1nais pronunciada, no cambio, a nos~a situação será cn1 brcvn 
a rnesn1tt dos estados platinos. Enl vez clessa febl.'C de in
dustria::; gigantescas que ora Sl~ desenvolve no p:a,iz, ter01no~ 
o aniquillamcnto e o clesapparecilnenlo elo ludas as nossas an
Ugas fontes do renda. 

Sr. Presidente, passo, agora, a tratar da mnenda que 
manda a Un~ão pagar a divida elos estados ate· o dia 15 de no
vembro de 189 O. 

Pergunto aos defensores eles la ernenda: O que é que ti
veram ern vista corü adopção. dessa n1edida.? (Apartes.) 

Bem; procuram uma egualdade relativa para salvar· os 
estados das dividas contrahiclas o ba:,nital-os a principiar 
vida nova; ou, por outra, pretendem pôr ern pratica, om 
relação aos estados, un1 principio socialista que os sectarios 
desta escola proclamam como applicavel aos indivíduos. 

Os que assim pensam illuden1-se. Não cuidem os refor
madores que basta collocar en1 solidas bases a egualdade dos 
haveres e das posições, para conseguir-se a verdadeira egual
da.de. 

Muitas circumstancias infh.wn1 sompr(~ para clestrujr as 
egualdade:3 convencionaes. 

A emenda é inconvenicntissirna. (Apoiados.) 
Sua adopção viria sobrecarregar a Uniã.o eorn un1a di

vida imtnediata, nunca inferior a cen1 Jnil contos de réis, 
cuja amortização e juro iinportariam un1 accrescimo de des
pesa, nos orçamentos ordinarios, de cêrca de seis mil e qui
nhentos contos em cada anno. 

Si as circumstancias do Thesouro .Federal já são dif
fi_ceis, o _que todos reconhecem, como pretender-se que elle. 
ainda, se,Ja sobrecarregado com 1..1m accrescjmo de divida ex-
cedente a cem mil contos ? ' 

Robert Peel dizia: Ç!uand~ a ~esta ~stá 1nuito carregada, 
em vez de augn1entar, e preciso d1mmurr a carga para que 
e lia se não deite. (Riso e apa1'tes .) ' 

Encaremos, agora, a emenda pelo lado da justiça. 
Si alguns estados estão r-esponsaveis por grandes dividas, 

o~tros nad.§L ~ovem,, ou pouco devem; nestas condições tão 
d1versae, nao e poss1vel que os estados desempenhados ou os 
que têm pequena diviàa e contan1 con1 os seus propr'ios re
cursos pa:r:a; honrar o St~u credito, queiraJn sujeitar-se a uma 
responsabilidade egual o collecLh-a no pagan1ento do dividas 
n1ai.o!'es, ou de alheias divi_d_as, con1o succec:I~rá si a respon
_13abihdada passar para a Un1ao1 porque a Un1ao são os estados 
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( J 1.1 n i o( I os.) 

11 f"tl J l )I·~~ ,, I j I : l \" ! I 1', 1.l1'l'l'' . . . I t ..... nw 1 s IllJ 11 s a p r c , c n s :i u . 

O SH · rJcr 1 <'l:\ 1\,,J!l:ilil'J~~ ·-·-·Cada un1 vag;l!c o que gastou . 

. , . u,. Sl~: !._~~~" <.:ü.~l:.üt'l' ---·.:\qui_ 1~os disse D honrado Senador 
1JI~1~ ~~~11;,'.tt .. :1 ·-. ;-;,u.(l.L\"êl, qtt.l; a 1ltvicla do~ c:::;Laclos não procedia 
d1. r,lc:-,J:-H ... d 1_u n:-5, ma:-; crw~ I (JJ'(lrn eontraludas para realizar lne
lhoi::tmcnlu~ publJcos, rcaes., que corrcsnonclian1 a estradas 
de~_ictT,_D r~ a . nttlt'f:)~. ~el:vi(:l?:S organizac1Õs nos cslados. Si 
~s~nn c, nac:_hu ~n~JOl m.]ustJ~:a elo que lançar á rcsponsabili
rl_adc da Untao clivirlas crnTesponclcntcs a n1elhormnentos roa
lJzados em alguns r;sLaclrJS LJUC agm·a se acham em certo gráo 
de alJL~a llL:.t.tlH.~n Lo 1· D t·os.pcndaclc. para sermn pagas tambem :i 
eusta elos ou.~J'9S c~stailos, que ainda se acham 1wivados de 
cguaes bcncflclos. (Apofuclos, 'lnuito bem.) 

O Sn. "rn~Jz YH.EIHE--E cs!aclol':i que não tf~rn divida.· 
lJ;\t Sa. HEPHEsE:-.;'í'.\:\'I'E -- :K un1 argumento egoüiia .. 

. O SlL <~lL c~o,uL.\lt'r--Egoi:::;la é a.quelle que, durante urna 
sociedadi', ga~a Clf'Sol·clenadaml~llLc os eapilaes do patrimonio 
con11nun1 r' .. quando :-;u ]Jl_·occc1e ú liquidar,;ão, recusa-se a repôr 
o. que a m:~Js gastou L'. ex1ge qur~.se lhe paguem as dividas par
üculm\~S ;!- eusta 1ln mon!t• soc1al, para. afinal, exigir, ainda, 
un1 qu1 nhao cg1.1 a L ot L me lho r que us dos outros socios, quando 
se tratar rla parLilha final. (Apoiados; 1ntlÜ'O ben~;, r: muitos 
apr·[tf' e·s . ) 

O Sn.. SEABFL\-- .. \ do1drina rio V .. Ex. ~~. até, separatista. 
VOZES- Ob. ! Oh ! 

O SH.. GIL GouLAHT --Si eu tiYee tempo de justificar todas 
as emendas que apresentej, convencerei o nobre Deputado (que 
é um adversario para Lemer-se) ... 

O SR. SEABRA- J\tiuiLo obrigado. 

O Sn. GIL GouLAnT- ... de que não só não sou sepa
tisla. comn. Lambrm. nuti'O taes sentimentos unionistas, que 
posso 1ne I urna r susp,~it o aos republicanos federalistas. 

Se. .Presidente, não posso aceeitar essa emenda, porque 
ella pret.enclr. 11rna iniquir1-aclc: sobrecarregar as bestas de 
carga, que, neste casn, suo os ,_,stados pequenos. (Apoiados; 
rnuito bem ... ) 

'rrata-so do Yoi.ar tnna Cun:::tltuiçi:io, e Lodos proclamam 
os 111ais acleantaclos ])J':incipios de fraternidade; entretanto, 
quereni· alguns ·razel' ,·ingar uma. di sposi.ção que obrigará os 
pequenos esLados, rna.i.-; sobrios, m~i~ economicos c, tambem, 
mais pobres, a pag;ar pa1·Le das diVIdas de e~tados grandes 1 

ricos e do ta dos de grandes obras, iaes co1no estradas de ferro, 
encrenhos centraes e outros serviços creados, e, até aqui, man-
til'os pelos cofres gcraes. (Apoiacl~s;. rr_tuito bern.) _ . . 

Sr. Presidente. o .Estado do Esp1rüo Santo nao nnitou a 
maioria dos ouiros estados, que, durante o ul_ti~o anno, da 
l\ionarchia. aug1nenLaram enormcr:q.ente suas d1v1das, contra
hindo novas; ao contrario, eeonom1zou, ~~r~ou P,elas despesas, 
e, até. an1ortizou parte r! e sua pequena a1v1da. _ .. 

Fc.z i11.ais, quanc1o se operou a transformaç~o ~olltwa do 
Brazil: o prhneü·o goYernador _do Estado_, .que fo1 o 1llustrado, 
o probo, o j rmnacu 1 ado repnh1wano cspn'Ito-sant~nse :pr. Af
fonso Claudio ele .F'J'('ila:-:> Rosa. ln~tou com qs mms seno_s. em
paraços financeiros

1 
porque eslava-se e1n f1ns de exerciCIO, ~ 



l']j(' I'HCU!tll'tlll U:-5 Ctd't't':-' ]11'1)\'Ílleia<~S ill(t•il'Ulllt;l1(e I'.XltíU.lS(US. 
Ftceut'l'I'U tu, c.x-l\Jinislt·,, da Vaz<~lllla. J.Wdil\l_[u tlll.l auxi.liu dt·. 
llU\.f'llla Clll.l!tJ.-i r!t• l't'•i:-;. tjll\', t•l'!'t•l•li\·aiiH'lllt'. t'ui I'Ull~c·dH[U ilU 

Eslad''· 
.P11i:-; IH'lll. 1<'1..!." Cllll' :-:11' init·iou o 1':\t~l'L'ieiu li<· IH!lO ~~ t'll-

lllt'<.:nu-sr· a at'I'<.'<'i.ldat· a rec~eila, o iul.e.g'l'o go~·<·r·uatlul'. :r.da.111.h 1 

pPlo ~~~·etl i I o du E~ I ado. manduu pagat~ am;. e.u,lr<'.S_)-!'<'1'~;~~ lr:1nta 
t·onto::;, pur eonla du ntkanlauwnlo f<~llu ao ~sp 11 ri o ~anl.o. 

E aqui elta1uu a attPn<~ão c~,, nw11 illnslradu c.olll'ga, e 
ti i:-:d..inelu · n1e~tre n.t~SL(':-; assunrpl os. St·. l;lJald i no du .\ umral. 
Eslt• l'ael;, .iuslit'ica n nwu Yol11 divt•rg:Pnle dn SI'Ll. 11a ~~Oill
mi.-:;sãu dos :! 1. quando nnt<'ndi. c·om o ~1·. Julio de Castilllus, 
que uãu ent lieilo au~ estado:-:; J'ccusat· n J>ag:auwnlo. ú l.:niãu 
daquillu a qur se eomrn'LHllPII c•ss<•rn 1wln pacl o e~,nsLtltlrlc~mtl. 
nãl' ~~·ndu UH'~lllu pa1·a supptn· qut•. Pm 11111 l't'I;'IJlll~n scr·ru. c 
Jtlfll'a.Jizadm·. t0Jl111 tiCVI' SI'!' li dm; g'ClVPl'l1US J'I'L)UlJJ l(jUilUS [t'
del'Uil\'US. nr~niJnm E~lacln fll'ixc• d1~ :-;pt' I'Serupuloso nn ell.nt
rn·inwnlo dt• !'-il~liS 111~\'t'l'f'~ IHU'Illado:-;~ ~f'ja ('.(JJI\ a União. seja 
L' o.u1 u :S nu !1· c,:-; v ::; I n d o :-; • 

O SH . .MuNr;t. Fnt·~!Ht·:~-~.luilo lH'111. 

UM S11.. HEPHESENTA:\TE ·-O· t•gu i:-:;rnu I a 1 nllt'Ul ÍJupcra. 
(H n unlJ•os apu!'l cs .) 

O :-;n. UtL (iol;L,\H'I' -· :-:;J'. Pt·••sidenle. ainda l.ll'LH.~lamo aqui 
a. inul i 1 i.dad e destas d u a:-; ,,nw 1.1das: porque. apl'esentadas pelo 
i llusll'L' ~t~nadur ~1'. Sara iYa. rh~elal'OU e lle. ao I enninar seu 
diseuJ.'till. t[lll\ admndo-se algTtn::-; "~l-ados f'Ill diffie.uldades fi
nanel'i.t·as. l'l'a tH'eessadu auxilial-os lJur· rlt1Us nu 1t·cs aunus. 

H. ](x. a~süu LL·t·m i uuu: 
"E. vn·ciso u:-:;l.alJelceer-se unr ·moda.:; ·vive)uli.', 

Poi::; 1Jeu1. nas Di spo:-:;i í.}Ões t.rausi t ol'ia::; do JH'ojee I. o !.;Ull
sliLueiunal e::::hi e:o:;lJu~;adu e::;se modu.s t'Í'c·cudi. c não ouYi ainda 
11111 só ot:ad01· Loute:;lal' a obl'iga~,;ão L'm que Jiea a União de 
auxiliar us .estado::; que se aehen1 em diffieuldades financeiras~ 
até a sua definitiva organização. 

O .Sa. PHESIDEWrE- J ú Leru1ino u a hora. 

O Sn. GIL GoLa,AH'r- Confes~ú, l:-;r. Presidl•tlte, que fUi 
sul'J.Jl'l'hcntlidu pelo tP.mpo; apenas con1bati! pm· uni, dua~ 
Plllt~nclas allu.üas, e, pelas nünhas notas~ devia. ajuda,· .iust~
fiear LJUiltot·ze elHen.thtô~ que aprc~seutei ao pt·oj e(jlo eüu:o:;ti tu
eional; enlrctanto~ ubedeeerci a V. Ex. 

U}.l Ba. HgPHJ~)·iK:\'L\N'l'E- C.edu a pala\'ra a V. Ex. 
O SJ'.. GIL C~OULAH'l'- t;r. Pt·esidcnle. não tenho a hon2a 

di_', cu"nhecct· lWssoallnenLc o illustre repí.·esentante da Nar.ão 
que tão geuf.ihuenle acaba de eeder-n1c a sua vuz de fallar" o 
que ainda Inais me uln·ig·a~ pela Jiner,a 1·eeebida. ' 

Pe(~O~ pul'lantu, 1 ieen~.:a aos eollegas que me lJUHl'ar::rnt eoin 
~~ua. attew;ão, para eonli nua r e um a IU i nha. fl'aea tT iUea LW 
projecto eun~L,ilueiunal. 

Sr. Presidente, u art. 1.1 du lJl'Ojeclu eslú n~digido D!Jl' 
fórma que Jne parece inconYeniente. Diz ellt~: -

·" . .:\.::3 forças de terra e n1al' sãu instituit~ões u&ciollae:; per
rnanentes! de.sLinadas á defesa da Pall'ia nb e:xleriol', e {t ma
nutenc:ão das leis no iuteriol'." 



~~~==~~~~---~---··-~-~~~---5-Wi-&o;m-, -----;-..---,---------- ncw: 4®;:::u:::wac:ataJx:;::uwtm aww 

A palasea- i1PL'matwLtl ~·~ ·- ~~ llllla J'(•dundancia, porque 
basla ckelarar na Cnns1"iltti6i11 uttt• as l'm·f·a:-; de ter1·3 u n1ar 
~ãu inst i l ni<.:ôus ru.u~iona1~:-;. óant 'q LW suje:nu" dla::; uennan·~nt~s, 
tão pl~rnuuwnh•s L~mno a pl'Ul)L'Üt Cunst.ituil:ão, :2rnqnanto nã.o 
for r·et'or·1nada. · 

O earaeiPr·islieu d" uma Cun:;Lüuição t\ ::;empt·e. urna r·ela
tiva pern1anencia. t.\ r.mquanlo clla vigor·ar, ó ubvio quo serão 
permanentes o ExPt'eii n c a .Annacla, porque nc1la silo consi
derados insl itui~õt•s naciunars. 

P.or uu!.ro ladu. a palaYt'U pl't'mancntes, eunsignada na 
nusf-:la CunsLi tu it.:ãu. faz snpp1)r que. queremos in\Har· a ·Euro
pa iU'll1ada ~~-onsPrYand11 g:randPs Pxcrr.ilus. semprr eru pé de 
gum·r·a, (:' e()n::il i Lu i 111 I() uma amPa~a ás naç:.Õ<'~ vizinha~. 

Deven1os supprimir palavras inuteis que nos t'a~.am ~we
sulnir cnm vPllcicla(lcs gumTeü·as. 

A fei1~.ãu earael,e1·istiea da nossa CunsLiLuit,;ão deve ::;m· an
tes, a de uma paz pennanenle, como pensa, c bern, o Sr. Nilo 
Peç:.anha . 

. .:\. retirada 1 la palavl'a - p!~t·lnanl'nLes - nãu alll~l'a u sen
tido elo artigo a que Ine refiro; o pensan1ento elos auctores do 
projecto :l'ic.a respeitado em sua integra. 

O J:t~xercilo P a Arrnada são inclispeilsaveis á Republica. 
co1no os lwaços fortes do Governo para os fins que lhes são 
traçados na n1esn1a Constituição. 

UNI SH. ltKPRESENTAN'rE - Por n1enor que seja o numero 
de· soldados. un1 exercito nunca deixa de ser permanente. 

ü SH. U CHÔA RoDHlGUES - E' para distinguir o exercito 
nwderno das levas de homens armados da antiguidade. 

O Sn.. Gu~ Go-qL:\H.'l' - Ainda assiln~ a palavra - pGrrna
nenLe - é, na hypoLhese, un1 pleonasmo: referindo-se a exer
L~itos, ú geralmente nwtivo ele p~rcvenções entre povos civili
zados e pac ificos . 

Não insistirei neste assun1pto. 
Sr. Presidente. com os meus cmnpanheiros de repre;:;enLa

ção, offereei a eslc artigo o seguinte additivo: 
"Os officiaes da Armada ~ classes annexas terão as mes

mas patentes e vantagens quP ns do Exr.rcito~ nos eargos de 
cgual calf~g·nria. ~' 

Fomos infcn·madns d<~ qtw a alguns cat·gos da Armada, de 
r.gual categol'ia a uult'tiS dll ExeJ'(~ito. não cotTespondem as 
n1esrnas honras P van tagPnS\ - o que não se con1pad.ece cünl 
os principias de .iusl.iça e 1·elaliva egualdade que devem ser a 
base de todas as ·Jeis rla Republica. 

Parect•-n w qit e~ cgualados. eumn t'ormn, os vencilnentos 
das duas nohilis·sinms class1~s a quem a Republiea c a Patria 
dr~vcml lt!'i tnai:-; intllllll't'Pdllllt'llti :-il'l'Vi\~n:-;, rl!\VPI\1 !'il'l' eg"Ltalados 
tan1bern as lwnras u os p1 1stos pat·a aquelles -set"vidorus do paiz 
que occuparem posi1;ões eguacs e eorrelalas. 

ü Sn. HETUl\,lBA - ;\.poiado. E' siinplmnneuLe um princi
pio de equidade u d<' .i nsl i~a. 

o . SH.. GABl:r--:0 HESOUHO - Essa rsualdacle não VÔ(le exis
tir: as unidndc•::-~ l'!l111lltatHiadas não san as nlPsmas. E essa 
mcsn1a rgua1rlade boje prou,.lamada cnt.re os generacs, não h'a 
de ·persistir. 

O Sn.. RE'l'OiVlBA - Mas. pmqua1lfo não fo1·en1 dect'el.ados 
esses c61'1Ps. (; uma iniquidade manter essa descgualdade entre 
duas classes nülitares. 
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o SR. G rL Go-or,Art'r _-- O aparle do Sr. IteLúmba dispen
sa-nle de responder no 81'. J3esouro. 

o SR. PHESLDEN'rE - Len1L1·o a ·v. Ex. que a hora está ter
rninada, ha n11..1ilo. 

o SR. GlL GouLARcr - Julguei que esLava us~ndo da pa
lavra por prorogação da hora, . que n1e fôr~ c~çl_Icla por . uin 
honrado collega; peço, apenas, licença pa~·a JUSt~t.~car, rapida
n1ente, un1a das en1endas que aprcsenle1, sacrifiCando todas 
as outras, e1T1 nun1ero de 12. .. . . . . . .. , 

A en1enda a que rnc ref~1·o :nand.a suppnm11· dot~s ar~1~os 
que foram incluídos na pr1men·a d1scussao, nas D1spos1çoes 
transitarias: um, qu'e n1anda adiar as eleições dos estados, e 
·outro, que declara incompatíveis os acLuaes governadores. 

O SR. lVIN:rTA MACHAJDO - São me.didas odiosas. 
O SR. GIL GouLART- .Sr. Presidente, é da compelencia ex

clusiva dos estàdos organizar e regular os seus negocias inter
nos. O Governo Provisorio aucLo1·isou os governadores a de
eretarern as respectivas constituições. tamhmn provisorias~ 
conlo se fez com a da Republica. 

A·ssim como na Constituição geral se detern1 inou que, nas 
prüneiras eleições, não haveria il1con1patibilidades, nen1 para 
o president.e da Republica, nem para os membros. d~s~e Con
gresso, ass1m tan1bem parece-n1e que nas constittuçoes dos 
estados deve-se declarar que para as primeiras eleições não 
haverá incompatibilidades. 

Quando porém, quizessem os estados ser mais rigorosos 
do que o 'Governo Provisorio, en1 todo o caso, a compe
tencia para decretar inco1npatibilidades e adiar eleições, como 
para tudo n1ais que for relativo á i'orn1ação dos congressos dos 
estados~ eleve ser· da exclusiva competencia dos governadores. 

:Penso qw· nem 1ne.smo en1 clsposi.çõcs transitnrias pode
Inos intervir naqu1llo que é exclusivamente elos governos dos 
estados~ si queren1os desde já respeitar os princípios federati
vos, que serão falseados sernpre que o Congresso Naeional votar 
disposições para v:igorarcm nos estados, influindo ellas na po
sição dos partidos locaes, protegendo a certos grupos polí
ticos. em deLrilncnto de outros. 

Si é da nossa c01npetencia decretar a incompalibilidacle dos 
governadores dos estados, então sejamos logicos: decretemos 
tambmn, a incompaUbilidade do aclual Presidente da Repu~ 
blica, de quem os governadores são simples n1andatarios . 

. A .cornn:üssão _elos 21. e_, posteriorme~te, este Congresso, en1 
pr1me1ra chscu~sao, decidiram que as Incompatibilidades de
viam ~er regu~ada~ por lei. o~dinaria, visto que não constituíam 
·ma teria constJtuc1q~al; SI 1ss~ procede cpn1 rela~,ão aos po
deres geraes ela Un1ao, como nao procedera cn1 relação aos po
deres dos estados? 

Os que .. s0 n1oslram . t.ã.o. incon~oquen I os, parece que não 
ion1an1 ao serw a .Repubh.ca fedcr~hy~. (A1JfJÍac?os.) 

. O fundam~nto dessa Jn.COl!1PaLl~Ihdade. c, chzem, uma 1ne
dida de moralldad~; n1as, entao, SCJan1 log1cos: que a mora li_ 
dade venha de c1ma:, proponhan1 a incompaUbilidade d.o 
c~1efe d(_) Estado, que e quem resun1e em si todos os poderes 
diCtator1aes. 

Para que essas 1neias n1cdidas, odiosas e injustas que ·só 
3;_lcancam os. guvornadorrs; sirnples delegados do dicLa'dor, que 
e o verdadeiro rcspont:iavel veios aelns de .seus I"cpres.entantes 
nos estados? c: " 

\ ......... 

\ 
l 
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O Srt. LOPES CIL\vt;:s - .\JHJiudo; csLa é a verdadeira 
douLri,na. 

O Stt. GJL GoUL\lt'l' -- E si a i ueulllJJ aLibilidade é urna ca
llitis dimin·tLUo dus delegados du dwfu llo Governo· mas a in
eonlpal ibilitlacle qllt' Ú'l'l~ us gO\'l'l'nadorcs rcl'lecte sobre o Pre
sidente da. HepulJlicu u :-~tu·t·ifiL·a a itH!erwnclencia elos estados, 
quu nos n1oslnunos !.ãu t'lllpt•nlwdus urn garanLir na Constilui
t.;ão, pat·u quL', dt~ fac! u, SL'.ia111 nc•l1a consagrados os principias 
republicanos fcdun1.Lisos . 

. S1·. l~_1·e~;iücnLe. u adiantenLu das Ldeit,:õcs dos eslados por 
clelJbel·nG<W dt~sLu Congt·essu L'. Lmn1Jem, uma invasão de altri
JJuit.;ões qut_• eunlpt!l.cm aos go\·u1·nos., geral c dos estados. 

A malel'ia jú foi l'cgulat'la pelas constituições dos estados, 
de accõrclo cont os decrel os promulgados pelo Governo Provi
sorio; nCw poclenws agora, i e perturbar o trabalho já n1uito 
adeantaclo, elos c! i versos govcrnaclm.·es, para a reot·ganização dos 
cslados. Em uns a eleiçã,o dos congressos já está conclulda, em 
outros jú nüu 6 possivcl impcdü· que se realize - nos dias 
fixados. 

São ele i t;õcs 1·enhic!às c do 1nai o r aleancc politico; fi
carialn dcsmo1·alizadas com as annullações c adiamentos suc
cessivos, cortrluzindo o povo á descrença. 

Dmnai~. o Congres·so não se mostra coberente mandando 
adiar eleições c annullanclo as já feitas, desde que recusou-se á 
approvar a n1oçüo do Sr. Eeico Coelho, sob o fundan1ento de 
que não convinha clcn1orar a· re01.'g·anização elos estados. 

Si os govm·nado1·cs an.nullaren1 eleições já feitas con1 toda 
a regularjclado, affrontarão a opinião publica dos estados, n1a
nifcstacla pelas u1.·nas. N rm vúcle eaber nas attribnições de 
ncnlunn govc t.·nadot· annnllar r lf' i ç:ões populat·es r) ara assen1-
bléas legi~lat.ivas: ~.;ú estas ~ií(l as eoHliH~LenLes pal'a eonhecer 
da validade ciu uleil.:~ies :fn i La~, ptn· cunvoeação dos poderes 
con1pl'tenl cs c tlc nccordc, enm leis que regulam a ma teria. E' 
n1csmn ]>O,':-isivel qun alguns govcrtwclores, de accordo con1 o 
Govürno. L',Ptllt·aL St\ t''t'cust'ttl a dect·etar a nulhdacle de eleições 
já coneluidas l)aeifieauwuLu; é, I arnherH, possivel que os elei
tos se rcunaJn cm congresso constitu intc, não obedecendo á 
doeretação da nullidacle ela clcic:ão. F~m qualquct' dessas hy
pothescs, a União - invadirá os estados com força arn1ada, 
nu cruzará OS"braços? 

São de i anla gravidade estas hypotheses, que n1e parece 
n1ais acertado, c eh~ stmm1a prudencia, não se envolver este 
Congresso con1 as elmções elos congTessos dos estados, que 
deven1 ser, ele ora avante, auLonomos c independentes. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro que a hora já foi de muito 
excedida. 

O Sn. G1L GoULAH'l' - Sr. Presidente, obedeço a V. Ex., 
e tcrnrino cun1 e si as p in·a~cs du um notavcl economista: H Para 
que uma ntu.:üt, pn::;sa nlling:i t' o mais alto gráo de opule~c~a, 
hasLan1 I t'('S e()ua~: paz. lt·tllttl.us moclet·ados c boa achn1n1s-

. traçã.o da .instir~a." Silo esl a~ Ires l'otlsas que Pt?r.:o para o meu 
pajz a (·~I ü Cnnf!.TPssu e aus g·r1vet·tws da Hcpublica dos Estados 
Unidos elo Brazil. 

VozEs - (Muilu úcm; mu-ito bent. O orador é ab1·açado· e 
felic-itado.) 
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O SR. JoÃo VlElH.\ (Mncinu·uto rle Altençr..io) - Sl': Presi
dente, antes de apresentar. algunw~ euwnLla~ ~te! pl'OJ~Cto_ ~c 
Constituição. que ora se d1scute, snüo a neces~_1dade d_e J:U~
tifical-as. Esta nec.essidado tornou-se, para nun1, 1na1s lm
neriosa depois ele haver ou dado alg·uns apartes. quando, ern 
tuna ·das ,:;l'SSÕP'S passaüa:-3,. fallava o i ilustre J'ClJJ'esenlante p:elo 
Estado de Santu Catharina, o t:il'. Laeercla Coutil~lw. Mas pre
ciso de toda benevoleneia du Congn~ssu, po1·qtw nao sou orador, 
tenho dii'fic.uldade i:~1n exprüni t·-uw. o os qtw . J~H~ eonhecmn 
de perto saben1 da minha tinüclez, na!ural e ltalJl t ual, quando 
fallo en1 publico. Alén1 disto, vou oc0upa1'-111e de a?sump~os 
aridos por sua natureza, e l'eceiu que. só fat.:a L~m~s1clera<;oo~ 
Inuito desalinhadas, não t)odendo revesln· a express_ao do meu 
pensamento do un1a belleza do f~nna lal, 0ULn~' sel'la para de
sejar, que possa attenuar essa ar1clez da matena a que allu_do. 

Não n1e uccuparei, Sl'. Presidente, ela quest~o nconomJCo
financeira da discrin1inação das rendas, nmn, l ao pouco) tra
tarei dos 'problen1as relativos á organização dos poderes pu
blicos. Os illustrPs oradores que 1ne ])J.'eeeclerarn na tribuna 
tratarmn desses assurnptos sob todos os aspectos por que po
diam ser considerados, e alguns o fizerarn do 1nodo brilhante 
e satisfactorio, neste Congresso. · 

Minha tarefa é mais modesta o restricta. Vou occupar-nw 
de questões que considero simplesmente sociaes, e que, si ao 
n1enos não apaixonan1 con1o as politicas, tamben1 não irritarn 
con1o ·estas, e s.ó de.ven1 se,r re~s:olviclas eon1 o c~riterio dos. ,e1S
tudos s.ério:s e n1editado.s, con1. toda sorenidadei na 1naior calma 
possível. 

Penso, digo-o com a franqueza co1n que devo fallar ao Con
gresso e á Nação, de que sou representante, que a Constituição 
Federal -, consagrando, como consag-rou, o direito de graça, 
isto é, a attribuição do CongTesso Nacional con1n1utar e- perdoar 
as penas impostas por crimes de responsabilidade aos funccio
narios feàeraes e a attribuição de indultar e con1mutar, o Pre
sidente da Republica, as penas nos crimes sujeitos á jurisdicção 
federal, salvo nos casos a que se referem os arts. 33, n. 32, 
e 51, § 2°, conforme o mesmo n. 32, do art. 33 e n. 6 do artigo 
4 7, do projecto ;deixando, além disto, a niesma faculdade aos 
governos dos estados em relação aos crin1es con1muns e aos 
de fun~çãq 0~1 responsabilida;de, r~ependentes _das jurisdicçõe·s 
nelles Instltuidas, como se evrdenma da redacçao do art. 65 do 
pro,jecto; esl:::tbelc.cendo, -ainda, no ar I,. 8'0 nma revisão incon
dici~nal, quasi ex-offic~o, dos processqs ~rimes findos, o que 
equrvale a uma amn1stla geral dos cnm1nosos, e finalmente 
consignando_ a ab_oljção da I? ena ~e n1ortt; 1!0 art. 7'1, § 21, alérri 
de outras dr~pos1çoes relativas a extradH,:.ao -, a Constituição 
Federal, repitC!, tal. q_ual foi votada en1 1 a discussão, contendo 
.semelhantes d1sposu;oes, a:Ite~'O~l, 1~aclicalmente, as hases sobre 
que deven1 assentar os l~r1nctpws ~ardeaes da nossa legislaçãc. 
penal, desarmando, por 1sso, a socredade, n não garantindo de 
1nodo algun1 a seg·urança publica, a lnan.utenr,ão da nrdern 
nem, tã.o pouco, os direitos dos indivíduos vâcificos e ho~ 
nestas ~ontra os ataques dç>s malfeitores c deshonestos. 

Ser·1a m~lhor, Sr. Presidente, que a Constituição não ti
vesse estatu1do cousa alguma com relação a este assumpto · 
guardando sobre elle o mais absoluto silencio: porque nas le~ 

(1) Est.n. discurso publicado Ptn appu11rl ice ua priincira 
edil,;.ão, subsLllue o resumo que aqui se achava. 
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gi.,]a!.tll'a~ o1·diiHu·ia~. qt1:111du SP Pivc~ssen1 ele organiza.r os no?
sos 1nsLitulos rwnal's ,poclct·iarnos instituil.· u1n exame sel'lo 
sobn~ Lu elos ~~::-: ll~~ p t·ohlunms, l'. convenienten1cnLe. discutir 
c~ um ln l'f!,TLl'za tu das as quPsLões que a elles se prendem . 

. \ C( ms1 i! ui ç:Cw, corno foi votada en1 11L discussão, na parte 
l'f'la.l iYa a I ()Lla srta 1na!:eeia J.wnat.. não .saLi::if,a.z. absoluta.men-
1 P, qtH'I' cn_m _1·claçü.o au di t'Pi I o dD graç,a, que eu não admitto~ 
qLwt· P pt'li1C1THtlmrnLP. ('111 enlação á abolição da pena de 
nwt·L<~. N 0~1 I a par·t e enEw, uftn 1 rn1 ella justifjcação possível. 
(Apo:J'Ies.) 

DPanll~ 1nc::;nw do exemplo ou, si quizerem, da legislação 
cornpat·ada elos ou! rns povos cnllos. a questão torna-se muito 
s(•J'i a c' con1 ple:xa. 

Vou, port.anto. occupar-nH', anLes de tudo, dessa n1on1en
t osa questão ela aboliç;ão da pena de n1orte. 

Quando orava, mn u n1a elas sessões passadas, o j lln~t!'e 
re1wesen lan! 0 r!n }~starln rl0 Santa Catha,rina, a. quem me refe~ri, 
hve occasião dl' dizPI' a ~. Ex. que esta questão já estava 
fóra ela rnoda .. AiruJa lwj(', l'Ppi!u a mesma cousa: quero dizer 
que PS!a qnes!~1.o da· pena ele morte foi muito debatida e já 
Sf' :l'ez uma grande p1·opagancla para a abolição do cadafalso.: 
rnas ·nssa propaganda, con1o os nobres representantes sabem, 
:iú vai aerc•t'f'c.f'lHl( 1 n1uito) c ha tempos que se observa esse 
]1lwnomrno. 

U:M Sn.. RHPHESENrrANTE - Pela victoria que obteve a 
icl<~a. 

O Sn.. JoAo VIEIRA - Não ha tal. Que ven1os nos outros 
paizes? Na An1crica, onde neste momento só existem repu
blicas, persisl o a pena de n1ort.e, e na Republica Argentina, 
por exe1nplo, conforn1e o art. 18 da sua constituição, ella só 
foi aboljda en1 r0laç:ão aos crimes politicas. 

"Fican1 abolidas (diz a citada disposição) a pena de 
morte por causas politicas, toda a especie de tormentos. e os 
açoites." 

E, por isso. ao arL. 71~ § 21) offereço a seguinte emenda 
suhst.ilutiva: 

"A pAna d0 mod0 nnnca ser:'\ cmnn1inada aos crime·s po-
lHieos". · 

O Srt. Z.AJ\L\ -·Mas. no fempn da Monarchia nós a tinha ... 
mos abolido clf' faetn. 

O SR. BABBOSA LIMA - Não pelo jury. 

O SR .• To]~.o VIEIRA - Sr. Presidente, não ha prova maior 
do carneirisn1n humano- pern1itta-me a expressão - phe
non1eno) aliás, explicavel pelas leis psychologicas da. imita
eão, do que esta que se refere á propaganda contra a pena d0 

. morte. 
En1 18lJ:8 foi jusLan1cnLo a época em que a propaganda a 

favot da aboliçfto da pena de morte attingiu seu ma1oe grão 
de expansão. tanto assjn1 que conseguiu abolil-a ern i.t:>ns du-
cados allmnães e nm dous cantões suissos: nos rlur.aclos de 
Olrlenburgo, Anhall P Nassau; no cantão dé Frjburgo (~, de-
·pois. no de Neuf-Chatel. . 

·En1 t9G5 a propa~3·anda appareceu na AMemanha, ·e. á 
frcn!P ílPlla se acltnu un1 conv0r·tirlo. Mittermeyer, que, como 
quasi todos os convertidos, majs exaggerado e enthusiasta se 
mostrou· pela propag·anda ela idf~a. do que o havia sido contra 
a aboli cão. 
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E tem-se obscryado eo1no 11111:1 contradicçã<?, como uma 
antithese arnargaJ e, n1csn1o, irri soria. na historia. co~~~~po= 
ranea, qnc rssa propaganda ganha n1a1s força c exlen~,l.·, JUS 
tan1ente nos períodos cn1 que se ten1 pelas guerras e revo
luções dcrrainado n1ais .sangue na Europfl;, nos. combates t~a
vados nas luctas inlestn1as ou nas form1davms batalhas In-
ternacil~maes. . , . , . , . · 1 • ·t· ~ Assim, na Haha - a qual os seus propr 10s cr 11111n~t.lS a., 
clão o prin1ado ela crin1ir~a~i0ade, onde, ha annualn1ente, mes
DlOJ un1a riqueza do homw1dl0s - se iundava en1 1860, quan
do uma conflagração geral ameaçava toc~a a Europa, ~n~a re
Yista, sómenle para sustentar a necessiclaclc da abohçao ela 
pena do n1orte. . 

~a Belgiea1 cn1 1963, formava-s,e., tan1ben!, un1a ~ocle.da·
dc' cmn o n1esmo intui to exclusivo. Na Belgwa poren1, 1st.o 
não era de adn1irar, porque, alli, si por u~1 lado a crimina
lidade é pequena en1 relação á ele outros pa1zes da Euenpa, l'S 
seus eostun1es são pacificas. 

Na propria Suissa a abolição é vota-da po_F uma d~s .i'3-
n1aras cn1 1862, n1as em 1867, sendo a questao reprouuzub., 
e sempre con1 o voto contrario da Can1ara Alta, a Ca~1aea 
Baixa vota ainrla a favor. votando eontra no anno sc;:~;urntt~. 
en1hora fosse ella con1posta ainda dos mesn1os n1e:inb!'OS, .
que n1osl r a a vcrsal.ilidarle das assen1bléas, n1esn1o septentrw
nacs; sendo o caso do proloquio popular· - eá e lá r.nús 
fadas h a. 

Esta foi, n1ais ou menos, a marcha da questão na im
prensa e nos parlamentos da Europa, isto é, en1 resumo, pur
que eu não posso alongar-nw 1nuito neste ponto. 

Mas é innegavel e visível que a propaganda declinou do 
1870 para cá. 

Nós estan1os, neste n1omento, quanto ás sciencias pena~:-;, 
cn1 uma phase de verdadeiro equilíbrio inslavel. 

Quando, cm 1888, · se tratava ele votar o Codigo Cri n1i.nal 
Italiano, que cslú hoje en1 vigor. alguns criminalistas oppu
n ham-se á unidade da codificação da legislação penal. e n 
d~putado Enrico Ferri, na sua Camara, somente porque. di-
7:1~, n~ meio de ~:odas as correntes da opinião aeerca da cri
n1 mahdarlr. era nnpossivcl. crysl alizar uma sú para clla for
rnar a base de um codigo penal. · 

Ora, nós não podemos resolver uma questão da ordem da 
qu~ se debate neste mornento, por sentimentos ele sin1ples 
ph1lantropia. · · 

Na luc~.a pel3;. oxisteneia, neste eon1bate, que eonstitut~ 
n~esmo a v1da soeml, nós observamos duas correntes de aeti
Vlda~le indivirlual: un1a acfiivdadc normal a actividade Peo
no!nwa e ,iuri9ica elo inclivi.duo que está subordinada ao Di
r~I! o ou ás $eiencias juridicas e econon1icas; a outra, a ac
tl':!d~de anor1!1al. anti.-economiea, anti-juridica, a aetiv.idade ·. 
criminosa do Jndividuo. -

Esta outra. act~viclad~ c~ tá subordinada ús sciencias pe
nac~,. c essas sc~en.cms h.O:J ~ tem uma grande amplidão porqu,J 
ron.sL1tuem o D1relt.o Crm11nal, fundado sohre bases não theo
logwas,: nem m~laphysicas, mas sobre factos eolhidos pela ob
se~'v.açao e a fcr1dós pela experiencia, - fa·ctos, que são do do
ll1llll0 da Anthro·pologia e ele todas as sciencias que lhe são 
correlatas.· 

~ de tudo, afinal, re_sulta ~ue o indivf.dvo. ó~~ se adapta 

tlO~l nao_·. se. adapta ao 1new social; em que; J.ndühilaVe~n1ente,. 
eve VIver .. 
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O inr1ivi!lno, pr•la sua conclurla, qnP não l~ nutis do qno 
üma coordenatão de me ius c fins. ( lll n ma ada pi nç:.fio do actus a 
fins, eleve arlaplar l'SSa ntr•srna cunducla, qllL' é urna rPS1Jll ante, 
011 lado lH'atleo c!u caraclel', aus l~Scopos soe iacs. 

Mas, Senhores. si o inrliYirltin. crn Yl'Z r1c aclaplar a sua 
eonducLa aos fins sociac•s. faz o con Lra1·io; si as suas acções, ('111 
vez de cot·r·esrwndcrern aos escopos sociacs.n1ostl'an1, ou reve
lam, ao contrario. uma natureza anl i-juriclica. anLi-eeonomica 
é, portanto, anLi-~ocia l; si e lle, pot· exernplo, maLa con1 pre
rnedilal_:ão ou ele um n1odo insidioso, com fl~t'oeidaclc, ou por 
1noLivo perverso, ou de• lei !anelo-se con1 os soffl'i rnr•nl os c rue is 
que inflige ú viclirna al ú nas ccnllor·sões ela ag·onia; si clle é 
u1n typo corno o ele Jacques Lant ier na J]ête Ilurnccine, ele Zola 
- estudo acurado e profundo ele anthtopologia crirnina1; si 
elle, ainda, por exemplo, para satisfazer violcnlan1Cmlc a sua 
sensualidade. n1aLa; no ac! o sexuaL a n1nllH'r que 6 victima da 
sua concuspi sccncia; si 6 nrn ind iYidun cn.i a i nscnsibil iclarle 
n1ora'l L~ l:1l Qlll~ 1nal~~ pol' dinlwit·o (já nã.o dig·o que 1nata por 
dinheiro sorrlirla e lwutalmr'niP. n1as c.S um individuo hatlil, um 
crin1inoso inl elligcnl.e que apparollra o hornicidio por rnoios 
adequados paea delle ! i 1·ar um proveito pccun ia rio nu qua~
quer outra vantagem) ; si se~ Ira! a, pot· excrr1pln, d(• urn parri
cida, . ou sen1rlhantcs: nestas condic:õcs, fallancln-sc de Laes 
individuos. não sei que pL'na S1~ lm de applicat· a er·itninosos 
desta orclen1 a não ser a pena ele mnl'l.f'. 

UM SR. REPH.ESENTAN'l'E - Uma pena que possa corrigir. 
(Apoiados.) 

O Sn. Jo.:\o VIEIRA - A ccrTccçilo do criininoso é un1a 
chimera. 

No dize1' elos n1ais modernos cl'irninalislas, elos publicistas 
mais notavPis, de irtrlivicluus rnesrnn, que, por sua compel.cn
cia, . dirigcn1 pnnil Emcial'Üls, I odns os sys! ornas de eorrPC~{ÜO e 
ernenda, hoju. eslão eonlPlf•Lanwnlt• dPSlWH"alizados pat·a n~ cei
minosos hahil.uacf.;. ou til~ pl'tlt'issfin . 

• Já não falln du c1·imini~u insl inr.UYn~ porquP Cl'rin que cslú 
fóra de ques! fio. 

Não ve.in un1 meio clP. liYJ'ar a sneirrlacle clessa cspeeie de 
crinünosos. ·senão privando-ns ela viela. 

U~1 Sn.. REPltESENrrAN'rE - .A. eacleia. 

O Sn . .Jo.~o Vmm.\· - Cadeia, para .que? Para clle eva
dir-se e romnwlftw noYns Cl'imrs'? 

O MESMo Sn.. HEPHEREN'l'AN'l'E - Carl r, ia srg·nra. 

O SR . .JoÃo VIE111A - Não ha earleias srgnras: n1csn1o na 
Europa, as evasões são frequrnl.es. ~ra, si ~sse, criminoso 
póde evadir-se o commcUre nO\~os ernnqs, . s1 podo repro
duzir-se. is I o c~, I m· filhos assassn1os, cr1m1nosos. r.p;uars a 
elle, como abollr a pena cl<' nwdc? 

Todas as c•scolas, ainda mesmo aquellas que nfto adrnH
ten1 que o érin-linoso nossa SPI' cm: I1qciclo 11or . ecr·l os earael ~
rrs, arlrniLicm a clist.iner~fio dn rrm11noso acctden!al do en
n1inoso incntTigivf'l. 

ConLra o c1~iminoso habilual. conlra o criminoso incorrí
giví'l. ron1o a prnp1·ia I'XPl'P·.;;.sãn rstú rlizencln. não ha outro 

n1oio de segm'an(:a srnão a morl r., qnanclo se L rata ele assas
sino; 
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O Sn.. ZAMA - Bas! a a sequestração ela sociedade. 
O SB. Jo_~o VlEIHA - Como a sequestração da sociedade~ 

~i clle póíiP ~~varlir-sP. si póciP rnatar o propeio guarda, o pro-
prio cl i reei o r~ o Jner1 ieo que o Irai a, c te. ? _ 

UM Sn.. REPRESEN'l'ANTE - Mas n.ão mal a a sor.iccladn 
que Ü'n1 obrig·ação de conservar-lhe a vida. 

O SR. JoÃo VIETRA - A sociedade só seria c:br:i.gada a ga~ 
ranLir-lhe a vida sob a condicão ele ~1ão pr~Judtca1· nu!Ta~ 
mais prceiosas, o que é, sin1plesn1ente, Impossivel. 

O SR. ZA:LVIA - A sociedade, que dispõe de todos os re
cursos. não ten1 o direito de sunurin1ir un1 hon1en1 cn1 n01ne 
da justiça soeial, não precisa. (H a outros a.pa'rtes.) 

O SR. J o_~ o VIEIRA -- Alguns lembran1 a re~egaçã9 para 
paizes lon.ginquos, para colonias afastadas do 1ne10 soc1al en1 
que foi praticado o crin1e. Mas, o que se consegue com a re
legação? 

O individuo vai viver entre crin1inosos, alg'uns . menos 
eriJninosos do que elle, na mutipla variedade \las levas da 
eriminalidade, e póde, lá, praticar o~ mesn1os cr1;n1es, porque 
nos presidias elles são tan1bem pratwados. Dopo1s, para taes 
erin1inosos não ha ,absolutan1ento, ·outra pena que possa eor
i·esponder á pena de rrwrte. 

o SR. GoNÇALVES CHAVES - Mas essa é, simplesmente, 
cruel, e mais nada. (H a outros apartes.) 

O SR. JoÃo V TE IRA - Senhores, a theoria que tem pie
dade do criminoso, que tem commiseração pelo assassino, es
quece a victima, esquece, ainda, o sentimento que affecta a 
família da victima, o sentimento · que se irradia naquella 
parte da sociedaàe onde o crime foi praticado. 

Não se diz: Matei qualquer criminóso -, porque isso 
seria, simplesmente, absurdo, uma crueldade; mas, sim:. ,In
flingi a pena de morte aos indivíduos que se revelem, pelos 
seus· instinctos, extraordinariamente anti-sociaes e anti-juri
dicos, desnudados de todo sentimento de piedade, e sejam in1-
possiveis rle adaptação ao n1eio social 
. .D}z-sr: Executae em taes circun1stancias, isto é, a um 
Individuo, por rxen1plo, que mata o pae sem n-wtivo extraor
~ip.ario para fa~el-Oj porque, não sendo eu metaphysico, re
.Jelto todas as soluçoes absolutas, e, por isso, não digo sim
plesmente: Matai o parricida; porque· póde haver uma cir
eu:~n~tancja tão extraordinaria que leve o filho, no auge da ' 
pa1xao na~ ~e~versa, a matar o proprio pae. 

_ Esse . ~ndivid~o, . collocado em taes circumstancias, póde 
nao manifestar 1nst1nctos perversos, que é o que caracteriza 
o louco moral, o assassino nato ou instinctivo. 

UM SR. REPRESEN'l'ANTE - Os annaes das execuções estão 
cheios de erros ,judiciarias. 

9 SR. ~oÃo VIEIRA - ~ãg h a tal. Em 1875, p.a H alia, 
ly.lusw, Pres1qente da comm1ssao do ·Sena.do, qu~ rev1a o pro
·!ect_o. de_ Cod1go, Penal, procedeu a uma Inquer1to sobre erros 
.lUdiClarios, e so descobriu um, que remontava a 1840. 

. !Ylas dev<? pond~rar que toda vez que ha duvida na apre
ciaçao dos faefos f~i~a no ,julgan1rnto. meus nobres collegas 
con~1wehenden1 perfeitan1ente que não se applica a pena . 
.capital., 
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Os m·t·os que SI' I t~m nolad() nu:-; anna0s jud ieiarios, qua~i 
oxclusivarnenl.e, sf'tu llS qul' Ll[w ('I\) t·r·sull arlu a conclernnaçrw 
(t -prisão, Lenl\HH'ada ou pcnwl ua. 

E depois, Senhorus, toda 1wna, dPbai:xo c!P certo ponto de 
vi si a, <'- ilTeparavel. Fallarn conl t·a a üTeparnllil idade Lla p~:na. 
clt~ 1nurl-<\ rnas a jl'l'npal·abilidadl' (• <l nwlllot· c~wacLerislieo qtw 
n lla I un1," porque é a condi i,:~() da seg:uran<,:.a que l\Plla se es~ 
pora.. 

UNI Slt. REPRESEN'l'AN'l'E - Isso é un:1 horror 
O Sn. Jo.~o VmmA - Cmn as oull'as penas, quando in

_iustan1ente applieadas, o individuo não soffre, ao n1enos nlo
ralmente? O peoblema, porém, I em. unJa comprehensrw r11ais 
g·cral. 

D·epois da ferocidade da justiça, das crueldades pratica
das nas e:xecu(;ões e dos julgan1entos rleshun1anos e iniquos 
da Edacle Media, a tendencia de todos os ·publicistas e elos cri
minalistas rneU:q1hysicos e classicos, lendo Beccaria á frente, 
como patriarcha. não foi senão para dirninuil' as penas. estu
dando os cl'imes co,rno entes jurídicos abstractos; hojP. po
rérn, estuda-·se o crin1e con1o acção humana, estuda-se o ho
n1em criminoso, seus sentimentos, seus antecedentes, en1fin1, 
sua índole ou natureza, com todos os seus caracteres sOlna
ticos c psychicos, afin1 de que se possa adaptar o genero de 
defeza social á variedade da offensa individual. O fin1 das 
instit:uiç.ões penaes, notai bem, não é diminuir as penas, é 
diminuir os crimes, isto é, empregar p~nas tão efficazes, tão 
pron1ptas, tã.o seguras, que dominen1 essa onda de crimina
Hdade que assoberba todos os paizes civilizados. 

UM SR. REPRESENTANTE - O argun1ento é contraprodu
cente : a pena de morte existe desde o principio elo Mundo, e 
não tem diminuído o numero de crimes. 

O SR. JoÃo VmmA - Quen1 nos diz que esse numero não 
seria Inuito maior si não existisse a pena de morte? Um 
sabio, Lombroso, teve a coragem de dizer que, si se ataca a 
caridade chrisLã por concorrer para o abastardamento da 
raça pela conservação e reproducç.fio de entes rachiticos, en-
fer1nos c~ parasitas: seria louvar a crueldade, da. .anti.g·a ,jus
tiça cr·iminal que ·fez verdadr·iras hecatomhes judiciarias. 
porque a ella. se .deve que n numrrn de -crirninosos s·eja n1enod 

· do qur., ppr inducção. devemos crer que seria, tendo concor
rido,· assin1, podr.rosan10n te para o sanr.anu'nln 1noral dos 
povos. 

E não trato somente de opiniões de escriptores: tenho 
aqui umas ualavras do Ministro da Justiça ao Presidente da 
Republiea Franceza, em 1885 (Zê) : 

"A ineff:icaci a da pena sob o triplice aspecto ria correc
ção, da intimidação e da emenda resalta cada vez mais das in
dieações da .estatistica; a onda da deinci.dencia avoluma-se 
cada vez 1nais . " 

E' o Ministro da Justiça, em França que se dirige, ao 
Presidente da Republica, mostrando que é impossível a cor
recção, a emenda e a intimidação dos delinquentes. afün de 
que, por meio da relegaçã.o, a que já me referi, e que sob ou
tros aspectos considerada é peor do que a morte. mas é usada, 
hoje, alli, se possa livrar a sociedade franceza dos crirninosos 

. d.e todo genero, que a infestam, inclusive dos grandes assas
.Sinos que escapam á guilhotina. Citarei a proposito, e inte-

!;. 



gralmenLe, no n1eu discursq outras palav~as do deputado _Por
tuguez Azevedo Castello Branco, sub-director ela Pe~11 ten
ciaria central de Lisboa, neste ponto de accordo con1 lllbot e 
todos os criminalistas rnodernos (l.ê) : 

'LHa crin1inosos que se assemelham ao .h\n~1em primiLivo, 
e que conslituen1 a anthitese do hon1en1 ClVIhza~o. . 

Alguns sabias explica1n este facto pelo atav1~mo, o':ltros 
pela degenerencia, outros pela pathologia; n1~s s1 h a chv~r
gencia na· explicação, h a accordo no reconhecimento ela exis
tencia destes typos anormaes. 

E' delles que se occupa a Anthropologia criminal, ~pon
tando-os á soeiedade co1110 seres contra os quaes a pe11ahdade 
é inutll co1no elemento de 1noralização e con1o an1eaça ele 
soffrimento. Contra estes que constituCin, felizmente, un1a 
excepção, a legislação penal é de un1 ~ffeito illusori.o, quan
do confia na corrigibilidade do conde1nnado, e é 1nsen~al a 
quando admHte que u1n destes. entes phe11o~1e~1aes ,Pela .defor
midade moral possa, smn perigo, ser restibudo a soc1edade, 
depois de u111 certo período de encareeran1ento. 

No organismo moral, diz Ribot haver lacunas, semelhan
tes á privação de un1 membro ou orgão: são entes que a Na
tureza ou as circumstancias têm deshun~a,m:zaào. Estas la
cunas não se preenchen1 com as disposições dos cocligos pe
naes, e não ha regimen penitenciaria que consiga emendar 
os defeitos organicos,. quando constituem as anon1alias elos 
grandes crilninosos; anomalias, que são, na phrase de Ribot, 
um ltlsns natu1•ae. 

O Direito de punir, ou repressivo, exercício pela socie
dade contra esta classe de delinquentes, deverá limitar-se á de
feza; porque, visar com applicação da pena a outro fim, ·seria 
um erro de consequencias frequentemente funestas". 

A lei deve lin1itar-se unica.n1ente á defeza, porque o con-· 
traria acarretará as rna is funestas consequm1c i as, Irai ando
se dos assassinos natos. 

En~ranclo, agora, um poueo. pelo don1inio da csLaLisLica, 
notarei que a Toscana ha un1 seculo não tmn pena dn n1orte, 

· á excepção de um curto periodo, e, por isso, é traz i da senl
pre como exemplo de paiz em que, dada a absolvição dessa 
pena, ~s cr}n1es não auginenl,aram, sendó a segurança publi
ca. alh, ma1or do que- en1 todo o resto da Italia . 

. ~as parece que os abolicionistas, entre clles Olivec1·ona. 
criminalista sueco, se lin1ltam a citar con1o prova inconles...:. 
tacla a 'l~os~ana, quando n1esmo,, alli diversos factores poden1 
ter _coneorr.tdq para din1inuir ou, pelo menos, tornar estacio
nal'Ja a crJinlnalidacle. 
. Do mesn1o n1odo direi, cmn t.ocla a lealdade, que si. abo

lida a _pena de n1orte en1 nosso paiz, a crinxtnalidade aug·Inen
t~r, nao se poder.á a p1·iori ~i~er que esse augmont-o será de
Vlclo ao facto t1nwo da .aboh,ca;o, c apenas será isso presumi
ve l, sah:o o_~ estudo mu1to serw, e laJ,~ez !_l1esn1o iJnproficuo, 
para dar-no::; como resultado un1a verlfwaçao tranquillizadora 
por falta. de dados. estatísticos, que absolutamente não ten1os.' 

E!n outro.s p~1z~s, mesmo_ onde os ha, são elles incon1-
:pl~los e de d1ffiC1l ~Jterpretaçao para o caso que nos occupa 
JU:::damente a attençao. · 

Mas· os abolicionistas cita1n, ainda, dous estados america
nos o~1de a pena de ~DC?rt~ foi supprimida. 

1\JIL!.crn!eyer, abolicionista, confessa que no Rhode-Island 
a criminalidade augmentou depois da abolição; mas que no 
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ele Michigan não se deu o n1esn1o pbenon1eno, ficando cstn
eionar·ia a crin1inaliclaclc. 

EsLa observação de MiLLern1eyer, pot·én1, é contestada poe 
urn COlTCspondenLe americano da Sociét;é Gén~Jrale des Pl'i
sons, que, cm 1.88ô, disse que o faclo não eea real, porque o 
numero ele condemnaçõcs por crin1es ia augn1enLanclo; mas 
conw esse correspondente era abolicionista tan1bem, não al
tribuiu ú abolição o facto do augmenlo ela criminalidade. 

:Mi t t ern1cycr refere, tan1ben1, que cn1 dous ducaclos alle
n1ãcs, que aboliram a pena de rnorLc, a cdrninalirlade não au
gnv.mLou, e, assin1 tan1be1n succeclcu nos cantões suissos. 

Mas, Senhores, até o anno passado, oito cantões suissos 
haviarn. restabelecido a pena de 1norLe. 

E porqtw foi ella restabelecida? Porque os effeitos deplo
raveis ela supp1·cssão foran1 ela n1aior evidencia. Foran1 
comn1eL1.irlos os mais horrendos e repug·nanLes assassinatos; 
e a opinião publica, que alli é poderosa o vivaz~ JnanifosLou
sc pr.ln resl abelecimento ela pena abolida. 

Que vrmos na Arnerica elo Norte? 
Apezar ela n1an.uLenç.ão ela pena elo morlo, os crin1ino

sos, alli, müilas Y0zes são lyncllados, porque não lla for·ça quo 
eonLcnha o povo mn suas explosões rle odio~ quando indivi
cluos salicmlan1-se nela sua :feroeidade commoLLcnclo un1 
c1·ime: no mon1o1üo deste, ou no caso de absolvi cão ou con
rlen1náçfin insufficienlo pelo jury, a vindic!a popular ú ter
rivcl. 

Tambem na Finlandia a pena de morte foi abolida, mas 
a experieneia nUo deu bon1 resultado, pelo que foi restabele
cido .. segu11rlo n juizo in:suspeito. de Olivecron a\ abolicio'hista, 

Tem-se aclduziclo, como argun1cnto serio, que a pena de 
morte, a n1ais terrível elas sancções pcnaes, não inLimicla: e 
ciLan1-se factos ele jndividuos que, depois de teren1 assistido 
á execução de um eriminoso, con1rnettem erin1es no proprio 
log·ar ela ('Xrcução, ou nas n1eS1Tias ciretnnslancias, ou en1 
circun1staneias nas quaos se l'Oprorluzem os nwsn1os opiso
dio~ do faelo pral.icado pelo criminoso punido nolo cadafalso. 

EntJ'e ossos varios factos eit a-se a exoctH}ã.o do bandido 
Hocehini, no rnesmn Jogar o dia em que era assassinado um 
velho na comn1una do Zig·liara. Vorifieado o fae!.o, o que 
tinha suececlido, simplesrnonln, era que o velho assassinado, 
accusado eh~ homiciclio, havia siclo absolvido injustamente 
pelo .itn':v, r n assassino quiz fazet· just.iça por suas proprias 
n1ãos, 0xercenclo urna vingan<;:.a, n que, aliás. (~ n1uito con1-
m-;..1n1 na CorsPga. dr onde c1·a n CI'iminoso; como, Lamben1. 
não (~ mPnos na Anwt·ica elo Nm'l c, romo clissf'. o Htef.o rln sc•
rern lynchaclos OS t'TÍ111il10SOS quando O jury não OS 11Ull(' con
venient emento. 

A 1 i cão a f.i rm~ do facto (\ que ma is uma r.xceu ção t cri a 
evitado mais um assassinato. 

Outro faet o cxpress ivo mP :fornece Tarde; que rrnoYou o 
estudo rlcsta auostfio. 

Na Belgic.ã~ rm 1Rit3. clrpois do csfar abolida clr :facto a 
pena dr mm~ I 0, surgiu uma vredad(~ira cpiclcn1ia rle incon
clios c assassina Los. Hrferr Bravay, antigo Procurarl.or GPral. 
que essa cpirlcm ia nfi.o ecssou rmquan to um ccrt o nun1cro ele 
assassi1ios r i nerndia1·ios nã.o fm·an1 guilhot.inados. 

Vó;s s~abeis qur, a questão ela aboJição da pena ele morte 
é rnuiLo complPxa, rwrquc- joga, não só eon1 os prineipios phi
losophicos c relig·iosos. eomo tan1h01n. -con1 o -scntin1el1t.o, e 
basta i-.sso para tor.nar clifficil a sua soluç:ão 6 
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Em ! oclo o caso, ilc•\·<~rnos nnl a1· qur a pPnna d0 n1orte 
inspira l'PPtlg·ml'nl'ia, porqu<·· SP dr·ama!iza a f·~eEução. e.er
eando-a dn luguhl'e appal'al o, dt•anl e das rnull1dCH'S, quanrlo 
urge abolir essa exaggerada publicidaclr. e <'_mpl~'gal' _cm_no 
nleio de tirar a viria ao condemnadn a fuln11na~no chnn1ca 
ou Plrt·lrlira. Pslando rsf·t' último nH•io jú consignactn nn Pxcrl-
l1'1lle c novo projrelo rle Coeligo Militar paea n Exe!·eilo. . 

:Nüo se póde eon1parar com a simples fulgul'aeao Pl<~eiTI
ca no rPeinlo ele u1na prisão o heclionrlo rspeelaculu dos sup-
plicios actuaes na praça publica. . 

Os arlepl.os ela abollç.ão da pena ele n1ol'te elH~gam a rhzer 
que ella só deverá ser effectuada quando as prisõPs offe~e
eerem tal seg·urança que seja quasi ilnpossivel uma .<·vasao; 
elles dizern, aipda. que, apesar de abolida essa pena, r:lt~ven1 
ser executados os piratas e os n1arinheiros que se an1o·Llnan1 
a bordo dos navios. porque só esta pena os poderá conter. 

Holtzsendolff, celebro c~·irninalista a:llemão. v a i mais arle
ante. Diz ·elle: Di:wemos condemna:r á n1orte os. espiõ·es e trai.
rlorc•s. Elle não se refere aos espiões r traidores .p:xJrangeiros. 
nn aos que e:xerçmn este officio cont-ra a sua propria baJHieira: 
prfrrle-se a indivíduos que,, por fanatismo (na phras:r deUe), 
isto é. por p.atriot.isn1o~ lo·rnam-sP espiõrs elo seu paiz con.II'a 
un1 C':Xereito invasor! 

Demais, os proprios aboUcionistas roconhcemn q_ue a p0na 
de morte é 111ais effieaz contra o hon1icidio por cohtça íln que 
contra o homicídio por vingança. 

Mas não haja duvida ou questão alguma sobre isso; po
nha-se mesmo de parte o hornic~dio por vingança, que, rigo
rosamente, póde não ser um Inotivo perverso, n1as o hon1i
eidio por cobiça, que, como bem diz Tarde, é muito cornn1um 
em nossas sociedades modernas. 

Depois, esse enfraquecimento da applicaçãd da pena de 
morte tem uma causa mais geral : é o enfraqu~cimento que 
resulta deste periodo de transição das formulas metap hysicas 
e. theologicas para as formulas seieht.ificas; de modo que, 
SI chegarmos ao momento de condemnar todas aquellas an
tlgualhas, veremos que o objecl.ivn dos inst.il.utos penaes ra
cionaes não é que haja diminui~ãn ílf' lWnalidade, n1as que 
haja uma düninuição de erimes produzida pr-la applieação de 
penas adequadas r ef:ficazes. 

E' certo quE.~ f'l11 Çtlguns paize.s n .iury mosl1'a-se avesso á 
pena de· n1orte: conden1na raras vrzrs o assassino eonven
eido, ap_esar de instinctivo; 1nas o .iuey qun assim procede 
está muito longe de; aceordo con1 outr~s 9ceisõcs qun peofere, 
e estabelece a ma1s absurda contradwçao nos seus veri
dict·ums. 

O jury não eondemna á morte o individuo, por exemplo, 
que mata par~ roubar, mas absolve o homem diffamado, ou 
a mu!her traluda, os quaes se vinguem a tiros de revólver· isto 
é: o JUry, que reflecte os sentimentos do publico a que pe~·ten
ce, ~bsolve aq:uelles que assumem o papel de earrasco, esse 
t~rr1vel funce1onario da sociedade, mas não quer que elle fune
Cione, que desempenhe o seu trsi te .officio. 

Permitti, t~mbem, que não \de.ixe esquecido um argu-
mento em relaçao aos erros ,judiciarias. , 

Os erros judiciarias são muito menores condemnando do 
que absolvendo contra os inJeresses sociaes: n1uil n 1ne
nore~, em geral, do que, por exemplo, os erros cirurgicos · 
no dizer de Vera. A's vezes, uma an1putação é feita inutil~ 
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n1ente, ~~\ ::-.ernpre irrepat·a Ye 1 t' 1 lu lu1·osu e, por vezes, rnortal: 
por- isso devernos abolir a eirut·gia ·? 

O SH.. · Z.:-\1\L\ -- .\~ upel'ai~Ões eit·urg:ka~ são feitas para 
dar a vida. 

O t;}{. JoAu V mm.\ - Ma:::; u eJ.'t·u judieün·io (~ multo n1ai:; 
raro. c• a soeicdadt• ntaLa um dos Hl~ll~ JUI'Inht·u:-; vara garantit· 
a viela de lodos us uult·us. isl.u ~~. clu organismo social todo, tal 
corno faz a eiJ.·nrgia, que- pMl1~ · rnat at· -u individuo i nnoeente, 
1nuiLu ntaiut· JlLLUtrl'O de vezes du qtw a ::;ueieclarl.c, pot· jssu qu~J 
sfw ra1·issiLno:-; os l'rros judieiat·ills l'ttnPSLilS. uu Jat.at'ô. 

l\las. ao vassu qtw se• lt~vanla (\sla pt·opag·ancla l'·lltlll~aria 
ú pena d1• llllll'(.(•. as g;Ul't'ras nf"tu sü() alHllidas, nl'lll. I i\n poucu. 
a colun i~a~.:.ão v e lu modo por que é feita. na _\ l't·ica, na Ocea
nia e na ~\nit•riea, con1 as 1·a~:as ituligcnas, que sfw dü;solvi.clas 
e esmagadas pelas ra~;,as c i vi li~adas europé.as u atnuricanas. 

N ula-sl~. I ambmu. un1 verdade i t·u l'.nn lr-asll) cnlt'l' a I listo
ria nwderna e a antiga, corn l'L'lação a este ponLo, que discuto. 

Nos ilnnpus antigus nós unconLramos Vl~rclaclei t·as hc~ca
Lornbes juclte.im·ias, pelo numet·u prodigiOôll dl' execuções ca
pilacs, nms as guerras de ouLr"ora nada são cm relação ás 
de hoje. 

En.LreLanlo que as guerras mode!I'nas são 1nuiLo 1nais 
n1orliferas_. disputa-.s~L\ con1o um ben1 pre.c.ioso, a vida ele um 
malfeitor. 

Fazem p(wder a vida, aos n1ilhares, na guel'ra aos incli
viduos 1nais validos, que são arrancados ao trabalho e á pro
ducção, assirn con1o á reproducção. porque, segundo as leis 
naturacs, clcvern ter filhos robustos e :fortes, ao passo que, 
Senhores, se ten1 cscrupulo ele matar un1 malfeitor da peor 
especie. 

Mas, que pena poderá se1· applieada ao Ct'il11il1oso que 
passa por ser extraordinariamente I emivcl, con1o o assassino 
instinctivo '! 

Não se [>,pplica a pena de n1orte por un1 sentin1ento que 
eu chamarei de philanLropia n1al entendida. 

Não se explica senão por sentin1enLos analog·os, que os 
povos galan I ns. eon1o o hespan hnl f' o italiano, scn1pre te
nham. 1'0-tWllillo a icléa dn applicar a pena ele 1110l'Le ás mu
-lheres, quando a excnpção. não porleria ter uma explicação 
racional. · 

E, n1cus Senhores, o legisladue deste periodo que vai fin
dar~ foi mais adeante: aboliu, no novo Codigo Penal, até, a 
prisã.o P·3rpetua. 

Ü Cl'ltlllllOSO~ pela.s. instituil;ões vig'enJes no nossn paiz. O 
1naiur crirninoso, o assassino insLincLivo. o mais que póde sof
frer ó 30 annos de pt·isã.n eellula1·. Isso, t.nüe-sc do parricida, 
do reincid(•nLe, do ind:ividuu que mata pol.' paga~ l.nndo em vista 
uma rc~cmnpensa, rlo i nrlividun qllf\ mata com Ct'<Klul irlade, de
leitando-se com os sot'frirnentos da vicl,irna. nrnfirn, de todos 
esses typos dn fnrneidade dr. que nos dão noticia os annaes do 
erilne. E é necessario dar-sP, no caso,ainda, o concurso de certas 
eireun1s.Lancias ag·gravan1e~ para que o individuo ·seja rc.on~
den1nado a :=w annos dr~ prisão ccllular. Alé1n disto, este indj
vidno conde1nnaclo pó:do. decorrido certo tempo (metade da 
pena), ir viver ern uma peni I onciaria agricola. Conseguin-
tentc; a pena é attc•.nu.ada, nwsmn durante a chamada. ·pri.são 
eellnla1·. nndn os rig·nr·rs pos:siYI'ÍS serã;o por· um tempo rela
Livaineule eurlu. Trala-sc du uma féra eon1 fól'lna lnnnana, 

esm;;;:;:xwz:axwva:awtAJ, 
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que, não podendo s.er cxr;cuLadat porque a pena,~? :11orte nã~ 
existe no nosso novo cod1go, cn1 vez ~lo sor encCir ada ~111 unhl 
jaula para sen11We, conforme 1ner:ec~a pelas devasla.f~oes qu: 
fez. pelos e no nne.s aLlonLacl~s cr·~1n~nosos. que pr~Lwou, 1ra, 
sin1plesn1onl e, para uma penltonclal'la agncola. ( Uod. Pen., 
arL. 50). , .. ,.. . _ . 

E' un1 individuo neslas conült_:oes, u1n pot·vers~, un1 
homen:· cruel e que, logo que po_ssa, ha ele aprove1~ar a 
occasião de praticar os mesm'Os cnmes, desde que no f1n1 de 
dois ann.os cessa o lsolan1ento cellulat· o elle trabalhará ein 
com·mum. (Cod. Pen., art. 45.) . , 

Dep·ois de certo tempo, o condemnado, ainda, pode obter 
o livran1enlo condicional. ( Co~. Pen., art. 50. ) O r~, 0este 
livran:·ento condicional não fo1 exceptuado nem o cr1n1Inoso 
reincidente, nen1 o habitual ! . . . 

Dep'Ois tenho a triste expenencm, pelo conhecimento 
dos factos 'observados e estudados nos outros paizes, dos re
sultados que póde apresentar, l}a pratica, u1n Codig~o c~m a 
penalidade attenua~a, con1o esta 'O _nosso, ~n1 que nao figura 
a pena de morte, ainda para os .InaiOres crtmes, nen1 tambenl 
a prisão perpetua. . . . 

D-ig·o que tenho un1a tr1ste expenencia e, agora, n1e 
rofirirei ao nosso paiz, onde não ha systema do repressão 
raci·onal organizada, quanto n:ais regilnen penitenciaria re
gular. 

Assin1, a pena de galés, tambem agora abolida, já o es
tava quasi de facto, e ha tempos, porque muitos crin1inosos 
a ella condemnados não soffriam essa pena, talvez só por 
excepc,:ão os ferros. peiassen1. 

Horr.cms da comp·etencia de Beaurepairc Rohan, . Souza 
Bandeira, e outros de ogual honorabilidade, jú disseram, en1 
docun10ntos officiaos, o que o r· a o prüsid i o de }'ornando do 
Noronha. Alli não ha sornhl'a de Llisviplina, nüo lla forlo,a 
sufficiente. . . · .. 

O Sn. ZAliL\- Agora, vai ficar· n:uito bom, con1 o juiz 
de Direito que para lá mandarain. 

O SR. JoÃo V lEmA- ... não ha n1eio de conter os cri
. minosos, c uns são obrigados a conter os outros entretendo-se 
a rivalidade entre elles par.a enfraquecei-os, e fornlando-se 
até, verdadeiros partidos para apoio .das auctoridades. ' 

Ao crin1inos·o que ia para Fernando de Noronha facul
tavan1-lhe l.evar a. mul.her e os filhos,_ mo]:· ar em casa sepa
rada, negocmr .e divertir-se, o que é, snr.ples.mente subverter 
compl~trumente as regras da disciplina e, por via'·de conse
quencia, as normas da conducta no meio social. 
. . ,9 incF':iduo só dev~ tm:p.er a p~na J.:!elo isolamento a que 

fwar a ~UJ elto, pelas pnvaçoes que ter a de soffrer · mas si 
ellc vai para. o carcere ou para un1 presidio como quem 'vai 
fa~er un1a VI~ger~,. de ~·ocre i o,. con1•o um touriste, sí fica no 
s?.:o de su.a. tanul2a, s1 ,se alimenta c _ves~c-sc co11n 0 quee, 
c~~a penahda?e_ nao sera u~a verdadOJra Irrisão ? 

Nas condiçoe~ o_rn .que tunda se acha. o _nosso paiz, si ha 
pe~a que ;possa Intimidar os gran9es cn rninosos, é certa. e 
u~ucamentc a pena do rnorto, c Isto os proprios abolicio
nistas, em geral, reconhecem. 

O SR. · GABINo BEsouno- Elles não pensan1 na · mo r~ e 
quando comn;.üttem 9. crime_ .. 
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O SR. Jo.:\o VIEIRA-Depois, é natural que, si a n1orte 
nrw inLin1ida, n1uito n1cnos in!imiclal'f:io as sancções .rnoraes 
e religiosas. 

O Sn.. GABINÜ BEsoun.o- A cadeia sempre n1ette r11ais 
n1edo que o Inferno. 

O SR. Jo.~Q Vn:m.A- Tc"m-se notado, a proposit-o e com 
razão, que os codigos dos bandidos são draconianos, só figura 
nclles a pena de m'Orte, e não ha codigos mais respeitados 
por el1cs rr.esn1os do que os seus. · 

Em conclusão, por duas razões pl'incipaes c decisivas nús 
clcven1os resolver esta questão pelos princípios da Scienc :a, 
e não pelo sentilnenlal ismo .· 

A o assassino instinctivo, isto é, ao que matou, provada 
que a sua natureza é tal, deve applicar-se unican1enle, a 
pena de morte, por·que é a unica pena efficaz ern tal caso, 
a que tern por effeito toda a segurança para a sociedade, a 
que inspira Locla a tranquilliclacle aos pacíficos e honestos; 
ao n1cs11 no tempo que o grande cri1rninoso, não só não fica 
a seu favor corn a possibilidade de se evaclil', con:o tambo:n.1 
pol'que nã0 póde reproduzir-se, isto é, não pócle ter filho~ 
assassinos como e1le. 

O Sn. ZAJ\lA- Já nssistiu a alguma execução ? 

O SR. JoÃo V rEmA- Não assisti, nen1 assistiria. 

o SR. ZAMA-Ah! 
O ·SR. J o.:\o VmmA - Os abolicionistas não suspeitam, 

~alvez, na solução desta questão, uma consequcncia logica que 
a ella se prende - a applica(:ão mais extensa da pena que 
eurnbal.cn1. 

08 que 8U8ionLainl a nlanu!:cni.iÜO. da veua tlu ntol'l.c e os 
que srg·ncrn as dou!.rinas clarwinistas e spencereanas, en1 sua 
maioria, eon:o mo·strou o CongTesso de Roma, não querem 
simplcsrnenlu que nfiu seja abolida essa pena. Não, elles 
querern que ella seja manUda, c que seja applicada devida-· 
mente, islo ó, que, c•rn ·vez ele se executar por anno dez ou 
doze individuos, se cxe,cutern ccn1 ou rna1s que esliverem nas 
.rnesinas conclü~.ões, porque·, hoje, ha con1p let.a injusti~.:a na 
applicação da pena de m·oTtc. D·epois eu direi a razão qne 
se .prende a ouLros pontos ela Constituição de que ainda rne 
occuparei offerecendo en:enclas. 

A propag·anda contra a pena de ·morte, corno eu d·isse, 
esLá en1 declini-o, e a prova, nós a temos nos seguinte.; faeto~: 

Na Amcrica haverá, talvez, duas nações que não tenharr4· a 
pena de .morte en1 seus codigos; na Europa as grandes nacio
nal idades não a aboliram; ella foi abolida na Hollanda, em 
Portug·al, en1 alg·uns cantões da Suissa, quando oito dclles já 
a t.ên1 J'CsLabcl ceido, c só un1a grande naeim;1alidad0, a llalia, 
aca'bou de aholil-a. 

O Sa. GAmNo BEsuun.o- Apc8al· da propag·anda, em eon
trario. 

O SR. .JoÃo V lETRA- Sim, Senhor; n:as foi um grande 
erro. 

0 SR. GABINO BESOURO- Um grande erro ? 1 

O Sn. Jn.~o VmliL\- Conseguintemente, parece-me que a 
abolic,:.ão ela pena de ·morte é, simplesmente, a realização de 
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un1a idéa philantro:pica .. rnas n:i.o L'.orresponde .ás . exig<3neia.s 
sociaes; que, ao coontrar·w, e:;~a:; ex.rgencnas :;oümc:s pedcn1 a 
sua rnanutenção. 

; 

o '6H. ..:\.~hEHWO Louo - E~ a ~ada du eo1·so dada aos 
assas:;inos. 

O BH. JoKo VIElRA- Devo is, urn outro instituto .. a Q\ie 
já alludi e que concorre para que a pena de u1orv3. R~Ja 
applicada clcseguallnente, é jusLan1ente o chan:ado - d1rerto 
de gra~a. . d ·. . . . . •c·Ir·n~f·ln Em un1 parz da o, crrmn1osos, na::; lllCSimas cu L . !Scc -

das, nas IIH'snms ~ondiç:ões, são condernnados á rnort.e; mas 
o uso di:;cricionario do direito clb gTaça faz con1 que alguru;~ 
ou n1uitos desses rnalfeit'On~s, nrw sejann executado3,. e_ daln 
vem a tlesegualdade qúe, certamente. não é _cmnpat·.v.t~l emn 
a cgualdade que inrpõ.en1 ·a Sciencia e a JustHJa e sena para 
desejar. . 

Não fallo do jury, porque não é o n1elhor trrl~una_l r~aEa 
applicar penas, e nwnos a pena de :mort.e; .é~ uma JnS~ItuHy:w 
simplesn:enLe pnlitica, não é un1a instrturçaq .proprHtmente 
õudi·ciaria, faltam-lhe para isso todos os requisitos. · 

UM SR. REPHESENTANTE- Quen1 applica a pena é O juiz. 
O SR. JoÃo VIEIRA- O juiz não faz n1ais do que homo-· 

log·ar as decisões do jury; o execut:or é o carrasco. 
UM SR. REPRESEN'rANTE- Outro assassino. 
O SR. JoÃo VIEIRA-Na actualidade o .iury não tem ex

plieação; n1antel-o, isto é, arrolar indistinctamente indivíduos 
que, todos os annos, façan1 as vezes de juiz é o rnes.mo que, 
todos os annos, arrolar indivíduos para servire·m de· alfaiates, 
sapate]ros, ete., sen1 que elles nunca tenhann exercido esses 
officios. (Não apo-iados.) . 

A funcção de j urad'O exige certa eul tura, ao menos certos 
conhecirr:.entos geraes: exige uma attenção reflectida, o exer-
cício da ·reflexão. · 

UM Rn.. REPRESENTANrrE- Basta o bom· senso. 
O Sn. ,JoÃo VmmA- Da 1~eunião de indivíduos de bon1 

sens·o se póde ter umá corporaçãoq sem senso comn1um. 
. Todos que serve.m no jury estão nas condições. de des-

empenhar este mistér ? E' muito facil o exalme das provas 
do crilne, quasi sempre factos muito ·corr:•plexos ? Por con
~egl!in~e~ de a~eôrdo, ~om u~a bôa, organização judiciaria, a 
rnstltmçao do Jury e rnaccertavel, e, mesmo, irracional. 

. O s.ena~cn: ]1espat~hcil Silve-la, quando, en1 1883, se dr::;
cuba a rnstrturçao do JlUy, e Garofalo, Presidente do Tribunal 
de Napoles, u chris1nararn de Guarda Nacional d'O Direito. 

O jury esLú: para uma organização judiciaria racional 
assin1 corno a Guarda Nacional para un1a organização militar: 
regular·. . 

:<~A Guarda Nacional, diz o sabio rr:.a.gistrado italiano foi 
abolida _con;o u:nl não-senso, e, entretanto, ella era, 'pelo 

. . rnenos, rnoHensrva.; o jur_y tan1bem é um não-senso, rnas é 
extremamente perrgoso. » 
. Os proprios defensores do jury querem, hoje, aristocra-

tJz.al-o, J.)fmq:ue. reconhece.I:n que elle .commütte -erros deplora
:Veis, ou prOJudrcando o aecusado, ou prejudi1cando a sociedade. 
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Enlrc nós h a, talvez. ma i~ eut·t·et·Livus na legislação 1para 
os abusus dü jury do qttl~ Pll1 qualquer fios paizes cxll·au
gciros; temos as appellaçõl's eJ;-uj'j'ieio, etu cas-os espe:ciat~~, 
e t·eeut·sos, desconheci elos 1•n1 uutras legislações. (H a 'U'JtL 

apaYte.) 
O juiz quP prepara LiuesiLos de pt·upo::;ilo para o jury 

responder de moci'O qu<· ell1•s não exprin1arn a verdade e a 
just ~~·.a, não é digno de: spr j ujz. nern mesmo eles te non1e; 
rnaõ o q\le póde succecler mn taes casos é que a orga.Dização 
dos ques Jtos, sendo u·ma funcção n1uito complexa, porque é, 
realnwnte. dii'fidl discl'iminar as questões de Direito das de 
facto, clahi t·esulta _que nern sempre podem se1· muito claros 
os qu<~silos, P n .iul'y (; n nwnos propriu e cornpetente para 
interprPLal-<lS P J't'Sponciel-·o~ convenienlcrnenü'. corno reco
nheeenl <l:-; gt•atHius proccssualistas, entre elles o professor 
Fcrdinando Pug·l ia. 

Mas un-.a outra instituição que Lern feito n1uito mal ás 
80cieclade:-; actuaes~ que é 1nantida nas rnona1·cldas e. o que 
é pehn·. lambern nas r·epublicas, contra todos os principias 
de uma nrganizac,:ão regular rla repressão, é o intitulado di
reito de gra<,;a, con1 a extensão e a força que adn1ira ainda 
conservar. 

Cornprellencle-se perfeitamente que en1 certa época fosse 
unu1 JH'et·ogativa elo P.ocler soberano, d,o príncipe, ou do rei, 
o direito ele• grat,;.a, corno eonsequencia elos poderes n1agesta
ticos, até attribu ido::; aos in1perantes por delegação ela divin
dade. 

Ma::; ni"iu se c·nmpadecu, absolutan:enLe, c isto é smn du
vida innegaYel, com unm organização den1um·atica. ::;eja uma 
Monar:c hia l'L'PI'esentativa ou seja uma Republica, o direito 
ele graça. 

E' um a~Lo de Podel' Judiciaria o que pratiea o Poder 
Legislativo uu o Executivo agraciando. 

E onde quer que os poderes se ache-m, na evoluvão dos 
governos que attingiran1 a phase representativa, perfeita
rnente differente. nenhun1 clelles deve ter, a nãoo ser por 
abuso, occasião d<' invadir a esphera de qualquer dos outros, 
usur.pando-1 lle functões, sen: prr,jndicar a divisão, ou sepa
ração, que deve subsistir entl·e todos, porque in1porta uma 
garantja do livre excrcicioo daquellas rnesmas funcções auto- · 
nomas e ela propria liberdade politica. 

Isto acarretaria as mais desastradas e prejudiciaes con
se;queneia~. pnis < ... , em taPs eondiçõcs, que asscn:t.a o rlesejado 
CqUilibl'iU dos l)UclCl'PS I)UlJlieuS, llal'lllUlliCOS, 1nas indepen
dentes. 

Assi 111. si u dil·Pilo ellamadu de g;raç;a, pot· sua n1esn1a na
tureza c•. consequeneias, ó um acto purrumente judiciaria; é 
imp·ossivel e .. at.é, a.bsurclo, ante lodos os principias, que possa 
elle ser eonfel'iclo, .iú ao Poder Exee1 1 tivo,_ já ao Congresso, 
como (~stá de c la1·adu 110 al't. 33, n. 32, e art. !1'1, n. 6, do 
proj ec I o de• ()onsti ltti(;ã.o, - ao~ quars vou ruandar emendas 
suppres·siYas, JH'opntt< lu. au mesmo lenrpo, que se addi.te á 
disposição dn art. G5. n. 5. que r. tarnbcrn defeso aos estados: 
<<perdoar, ·nu eurnmul.ar penas impostas por crimes con:~n1uns, 
ou de l'Cspunsabiliclarle. » 

:Sem sahil' cta csnh(•ra ela Ol'gani:zação .iucliciaJ•ia e, por
tanto, da alvada do -musmu Podet' Jucliciario, a reforma c 
InelhonUJH~rnlo da lcghda<.;ãu póclem facullat· a adopção de in-
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individuo accusado, en1 qualquc~t· Estado, de trahição, felonia 
ou outro crin1o, que escapnt· dus 1nãos da justiça c fôr en
contrado em outro Eslaclo, serú, ú rcquisiçüo da auctoridade 
executiva do Estado onde so Livcr refugiado, preso e en
tregue ao Estado que tcnlla j urisdh~f~ão sobre o crin1e ». 

A Constituição suissa 6 que declara, no ar L. 67, que
<<a legislar,:.ão federal cstatuc sobre, a extraclicção dos accusados 
de un:· cantão para outro; todayja, a extraclicção nã·o pódo 
{ornar-se obrigatoria para os deliclos políticos e os de i'm
prensa. » 

Mras, alérn de q uo os nossos delictos politicas são da al
çada da justiça federal, accrcsce que os cantões suissos podem 
concluir tratados, excepcionaln1ento (ar L. go da Constituição 
Federal), de cara·cter politico com estados exlrangeiros, o que 
não perrni tte o projecto em discussão . 

Conseguinternente, não poden1os ter, no caso, extradicção 
no uso comrnu11:' da linguag~n1 juridica. 

A ultima emenda, que oi'fereço é ao § 1 o do art. 80 do 
projecto, é a seguinte : 

«A lei marcará os casos e a fórn1a da revisão que de
verá ser requerida pelo condemnado. » 

Elia se refere á revisão dos processos crin1inaes findos 
que se quer permittir, a requerimento do sentenciado, de 
qual~quer do povo, o até ex-off'icio do Procurador Geral da 
Repübli'Ca. , Essa revisão é uma amnistia geral, outorgada 
aos malfeitores. 

, ·Can1o coneeder-se ao Suprerr:o Tribunal Federal a fa
culdade de rever os processos findos, já não digo a requeri
n:lento do, criminoso ou de quem quer por elle requeira em 
seu, nome, como advogado ou p:ro'eurador, mas a requerimenúo 
do Procurador Geral da Republica, não podendo o Tribunal 
aggrttvar · as penas ? , 

Oh ! que imp-ortancia ten1 este cljreiLo, si rnuitos negam 
. ao crirrlinoiio direitos ? Esta disposição é uma exagger~fç~o, 

un1 réfinarrtetlto inj ustil'icaycl, poi~ pat{c do Poder, Jüdiciario, 
do direito de gTaça. , 

· Creio, Htmbem, que esta disposiç.ão equivale perfeita-
mente a uma terceira instancia, por,qi-Ie tor,nará a revisão 
Utha r,êgra, ern yez . de · BXCepção, Contra O - 'l'eS jud,icata pro 
ver:itate· ha,betu1· é todos os institutos que nelle se fir·mam. 

Nã:o admitto que o supposto direito do criminoso seja 
niais respeitado do que o verdadeiro direito de qualquer ci
dadão que não estã, sujeito aos effeitos de uma sentença 
crilhirial · coiiderr:natoria. · 
.... , · , E~:te~ .. direitos,, que, e~aggeradamente, ~m seu COll1plexo, 

· constitüem o· individualismo', são anti-democraticos. 
, . E'. ,preci~o substituir est,.a disposj.ção pelo reeonhecimento 

dos . diréitos respeitáveis da sociedade, que constituem o -
. Sôo,iâli~rri'o, n~ bôa acce,pção. do teqno .. 

· Nirtg·:Uem aiiidâ ·sustentou, que m(3 ,conste, a doutrina 
. conc.retizada' riesse · art. 80 do prQjecto, que não pern1itto 
, :~ ,aggr,avar '1is pen~s da· sentença revista, ,quando provocada .a 
· ... re-vista. por ,qualquer: cidàdã'o ou pelo ;Procurador Geral da 

R'epjJbliça. · · · ',' · · · 
· >~ · 'Pribliêistas n1odernos en:inentes ·defendem a opinião 
. diametralmente opposta, · m~s.1no quando se trata de processo 

qu.e não está findo . 
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Georges Vidal, ·espiritualis~a, c, por is~o, il~su?peito de 
rigorisrno, en1 livro recente, cuJas palavras 1nser1re1 no n1eu 
discurso. não vai tão adeantc. 

<ct\.. ·opinião dos novos Cl'ilninalisLas, tendendo:_ a aucLo
rizar a ao·oTavação da sorte do accusado por occas1ao da sua 
appellaçã~~ ou do seu r~curs·o: de revista, é a_ subver,são dos 
principias jurídicos -ma1s rac1~naes e da ·~1oçao, conforn1e o 
bon1 senso do effeito devolutivo dessas v1as de recurso; os 
juizes sup~riores não poden1 estatuir senão sobre o que lhes 
é subn1ettido; e o silencio do Ministerio Public·o prova bem 
que a ·penalidade pronunciada é sufficiente, ~enão .exa~ge.
rada: · o representante da sociedade ten:. un1 1new n1tnto tacll 
de evitar o inconveniente assignalado, appellanclo, ou recor
rendo, elle n1esn1o, para que seja neces.sario introduzir urna 
n1odificação contraria á razão e á equidade. 

«E' verdade que nossas legislações rnodernas consagrarn 
oo principio de que. o recurso da revista não póde ter log·ar 
em caso de livra,mento pelo jury, senão no interesse da lei, 
sem prejudicar .ao aceusado livrado, e que a revista não é 
concedida senão en1 proveito dos condeín1nadoos, e não contra 
os accusados livrados en1 consequencia de um erro de tacto. 

<< Ferri e Garofalo querem, en1 falta de rr:.elhor, c'Onceder 
á sociedade o direito de submetter a novos debates o accusado 
livrado por e~ro de direito ou de facto, citando en1 apoio o 
exen1plo da Austria e da Allemanha, ainda que as· legislações 
destes paizes, a segunda, sobretudo, ultrapassando, t'~ verdade, 
as. da l1alia e. ,da :b'"\r.ança! vão, entretanto, 1nenos long·e que 
a- sua doutrina.» · 

Despreza.mos rigores salutares, e, cxaggerando :as ten
dencias esi)i:ritualistas, chega;mos a pôr a servi<_:.o dos con
demnados todos os cidadãos e o Ministerio Publico, ·fazendo 
da justiça, que deve ser inexoravel e inflexível, uma obra 
de caridade ou u1n1 officio de assistcncia pubUca. 

Portanto, a·qui o repito, nós devemos nos guiar, na so
lução destas mon1entosas questões, pelos principioos scienti
i'icos e pelos exerr.plos de outros paizes de cultura intellectual 
mais adeantada do que a nos~sa, e não, si,mplesmente, por un1 
inexphcavel sentimentalismo . 

E agradecendo a benevolencia do Congresso, não pode;ria, · 
ao n1enos,. terminar melhor do que recordando as bellas e 
convincentes palavras de um sabio jurjsta allemão Rudolf 
von Ihering : ' 
. No Mundo, todo direito foi adquirido pela lucta · a lucta 
I;lllpôz todos o~ principio~ de Direito que hoje 'vigoram 
ruquelles que .I_lao. o:s quenarn; e_ todo direito, 'O de un1 povo 
ou o de urr...~ Individuo, presuppoe que ha alguen1 prestes. a 
defendei-o. 

O Direito não é un1a idéa de logica, é uma idéa de 
força:_ é a razão, porque a justiça, que suspende en1 uma 
das maros a balança e·m que pe.sa o Direito, empunha na 
outra a esp~da que serve para fazei-o valer. A espada sem 
a . b~lan9a. e a força brutal; a balança sem a espada é 0 
D1rm~o Im:p.ot~~te. , Ell~s se completan1 I?"!ltuan1ente; e, real
mentb, o Direito so rmna quando a habilJ.dade que a justiça 
err.·pr~ga p~ra manear a balança, corresponde á força por 
ella d1spendida para sustentar a espada. 

VozEs-MuiVo bem· muito bem·! (O orador é cumpri-
mentado • ) · ' 



O Sr. Cost·a Junior (il:lovüncnto de aUe·nçllo) - St'. Pt·e
siclenlc, Scnhm·cs elo CongTesso Nacional. bem sei que é 
ten1er·icladn sul) ir as escadas da tribuna deste Congresso. Eu 
o faço por rn Lencler que ó urn r1evet·, tio qual eu não posso 
n1o exi:mir. 

Eleito prl() Estado d0 S. Paulo, que nw hnneou ele
vando-nw ú altura de seu 1~cprcsentantc neste Congresso, 
tonl1o nrcessidade ele justifiear o votü qur vou dar en1 re
lação ú Inatcl'ia constitucional, que cl i seu! i mos. 

l\10.us Senhores, antes de entrar proprian1entc na questão 
const il.ucional, peço 1 iccnça para·. en1 nonlc elo povo bdasüeiro. 
levantar un1 protesto contra uma nlalversação que se quer 
crear para a historia ·ela Hepublica de 15 ele noveJnbro. 

:Quasi que quotidianamente, meus Senhores, neste Con
gressü, se :faz, na hora do expediente, ui1n pouco de historia 
en1 relação aos acontecin1entos de 15 -de novembro, e quasi 
todos os dias eu ouço vozes, neste Congresso, attribuindo a 
Yiclnria da Republica, a quécla da Monarehia. exclusivarnente, 
ao Exerelto e ti Arlr.ada. 

Ainda hontn.m. ouvi clf' un1 General cl e brigada o sr.g·uinte 
aparto: 

'« .\. Repnbl ica não sr. teria feiLo, si não fosse o Exercito 
e a .A.rmada; si Alla se fizrssr Dela rvolução natural, ella só 
ter·ia logar claqui h a 100 annos. » 
. ~u eün1pl'P. hrnclo que os ini.m igos da Republica~ porque. 
Infrhz·mPntf\ Plla os tPrn. ayancrn1 semelhante 1iroposição. 

O Sn. 1~AY"\HES B.-\STOS- Só foi o Exercito e a Armada. 
O Sn. Gos·rA JUNIOR- ~ô foi o Exercito e a ;\rn1ada -· 

repete o nobre represcntan! e pelas Alagôas. 
Eu penso qut~ e;;;sa declara<;:ão, perantr. a Nação, é depri

n1rnte ao caractr,r nacional. 
O SR. G:\BINO BEsouno- De n1odo nenhu1n, ao contrario: 

o Exercito r. a Arrnarla ~ã.o partr. do poyo. 
O SH. Oos'r,\ .TvNtOH- O ExPrcito 0 a Armada repre-:

senLam urna pat'Le da Nação, rna,.._ dizer-se que o Exrrcito e a 
Arn1acla foran1 os unicos factores da Republica é fazer côro 
com os inimigos da Hepuhlica, que aUribuen1 a sua procla
TI1ação a uma simplPs insubordinação de quartel. 

O SR. GABTNO BESOURO- Não queren1os essa gloria ex
elusiva, 1nas, tambem, nã.o querPrnos que ~eja attribuida a 
uma insubordinação rlr quarlf'l. 

O 8~-t. Oos't'.:\ .Ju~ton.-Y. Ex., ouvindo-n1e, ha de con1-
prohcnder que ningnrrn rnai:-; elo qur eu l'·2nd0 hon1r.nagrn1 
ao Bxerc i to Q á Arn1acla. 

Mas cu não quero que fique eonsignado nos Annaes deste 
Congresso e nas paginas da nossa historia que a Republka 
Brazileira é, simp lesmentt-, a consequencia de un1 movirnento 
1nilitar. A Republica é a victoria de idéas, e não a victoria da 
espada. A Rcpubli ca brazileira yc•ncr.n porque havia conta
minado a ahna do l)OVO brazileiro. A Republica, portanto, não 
sahiu dos quarto is, vciu ílc rrg-iõrs mais elevadas. 

O Sn.. GABINO BEsouno- Si não fosse a propaganda, não 
teríamos ·sonciílo. ainda n1esmo que se triplicassen1 as 
bayonr.tas. · 

O SH.. CARLOS GARCIA- E' assim one se rleve escrever a 
Historia. 
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O Sn.. CosTA JuNIOR- O Exercito não foi, con1o se diz, 
um instrun1ento para a Revolução. _ 

A parte pensante do Exercito grandemente concoreeu, nao 
no dia 15, apparecendo formada en1 para.da, n1as .. antes dessa 
época, fazendo :1 propaganda da Republwa. .E1s a verdade 
historie a. . 

Senhores, desde 1831 que implantou-se nesta Patr1a o 
espírito republicano. · . . 

Por circun1stancias que não vêm, agora, ao caso ~:ll.scutir, 
como que ficou adormecido, depois dessa époc.a, o espullo re-
publicano. . 

Em 1870, Senhores, un1 grupo do verdadeiros pa1ywtas, 
com sacrifícios de futuro, futuro que lhes era garanL1do .na 
Monarchia,-lançara1n· ao pa1z un1 ~1:anifeslo, que é conhecido 
de todos. 

Collocada a questão neste pé, não tenho o menor escrupulo 
en1 dizer que os factores ela Republica foran1 os auci ores ~\sso 
Manifesto: foi Benjamin Constant, que frz da Eseola l\h l1i ar 
uma escola de bei'ócs; foi a mocidade aeadcrnica de S. Paulo 
e de outra::;. parLes, as quaes nunca arrcfecerarn na prOl)aganda. 

A Republica, portanto, Senhores, não reprc:scnt a a con
quista da espada, mas a conquista do !alento o da propagancla 
tenaz. (Apoiados.) 

UM Sn. REPRESENTANTE- Não se esqueça da Escola Mi
litar. · 

O Sn. CÓSTA JuNIOH. -·-Eu já disse que Benjn1in Constant 
havia feito desta Eseola uma escola de h8l'óes, e que grande
mente concorrera para a Yictoria da Republica, collocando-se 
em pé de egualdade, na propaganda, co1n os civis. 

O Sn..· ZA:r..IA- Que1n fez a Republica foi Bcn.iamin c·on
stant com a rapaziada. 

O SR. COS1'A JUNIOR- Dizer-se, porén1, qll r. o povo hra
zileiro acceitou a Hepublica porque rslava J1cstializado, é 
un1a enorn1e injustiça. 

O SR. ARISTIDES LOBO- O aeonLccimcnf.o deu-se nD Jnr~io 
de u~1a população surpreza pela o:;;cillaç.ão revolucionaria. 
Este e o aspecto natural da questão. · 

O SR. CosTA JUNIOR -Estimo n11üLo ouvir dr. V. Ex. essa 
declaração, porque. con1o hrazilciro zPloso dos direi t.os desta. 
Nação, não queria· que em tempo algun1 se dissesse qu.8 a 
Republica tinha vindo de surpreza par·a este Continente. 

O SR. ZAJ\iL-\·- Só sei de uma cousa: é que não suppunha 
que fosse tão faeil banir um rei. 

_ 0 SR. COSTA J UNI OR- Era facilin10 : é porque V. Ex. 
!J.aO prestav~ attenção. ao estado dos espiritos, . não via que a 
1d~a re~ubheana ha-y1a avassalado todos os espiritos, que a 
ex1st.enc1a de um re1 era já un1 absurdo nesta Amcrica r e~ 
pubhcana. . 

Desta ve~dade é V. Ex. mesmo un1a prova: porque, sendo 
Uina das glorias .d9 .Partido Liberal bahiaiio~ chefe prestigioso, 
ac~stu.mado .a d1r1gu~ o. povo do sua terra con1 sua palavra 
b:r1Iha~te, que o electriza, em vez de concitai-o para a rc
Sistenma, em vez de defender ·o roL não o f.cz. (~. acLo· eonLinuo, 
nas .vraç?s_publicas da Bahb, aceeitaYa o novo rPg\ t11cn, pondo 
á. q1spos1cao da Republica o seu talento e ·o seu grà\,clc prcs_, 
hg1o. (Muito bem.) · 

I 
I -I . 
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O quo se deprchenclc disto ? 
E' que a n.cpublica tinha conquistado todas as conscien

cias, c estava vicLoriosa (Apoiados.: muito bern e rn1âtos 
flJJar·tps); é qu0 a propaganda tinha feito ruir todos os ali
cerces da Monarch ~a ( A1Jo'irulos) ; é que a Monarchia era 
já uma instituição cnnclemnada, e que a ncpublica uma idóa · 
vencedora. (Apoiados; muito bem .. ) 

O SR. ZA"l\1A- Estou gos1 ando nn1itn ckste capitulo da 
His!·.oria. H a ele me servir. (Riso.) 

O SR. Esr->1RITO 8Awro- E o obriga a fazrr tambem u1n 
capitulo ele Historia, amanllã. (Riso.) 

O Sn .. CosTA JU1':10n --O Sr. Capitão Espirit.o Santo ... 
\TOZES- Major. 
O SR. Qos'L\ JcNrOR- O Sr. Major Espirito Santo, dis

tinclissimo mill1 ar, n qur grandemente concorreu para a Re
volução (Apoiados), nãn se deve deixar levar tanto pelo cs
pirito dr cla~sP; não rlrvr q11cre1' que as glorias desta grande 
Revolução Sf'.ianl devidas rxclusivamentc a uma classe que 
~hegou á. ul!irna hora para alaear rerlucloR já conquistados, 
não pela. es1nda, rnaR prla 1wopaganda ela tribnna da imprensa. 

O SR. 'T'no:l\TAh FLonES- O Exr~reito foi o condensador do 
sentin1enlo naci011al, elas yelhas aspirações repuhlicanas. 
(Nuit'os a.poiados.) 

O SR. EsPlniTO SANTO- G.aranto ao orador que o Exer
cito não agiu pelos republicanos~ n1as sim por suas proprias 
aspirações. 

O SH.. CosTA JuNtOH- O aparte do Sr. Major Espirito 
Santo, qum·cnrlo dPfcndr1· uma classe, que não accuso, que 
admiro, r0spci Lo e considero, (·\ antes, contrario aos briDs do 
proprio Exerci! o. (AJJOiarlos c a1)ártes .) 

·Diz 1) Sr. Major Espiril o Sarll o que o J~xercllo hrazilriro 
não foi conquistado ... 

O Sn.. PRESIDENTE- Peço ao nobre represcntantA para 
não se dirigi e individualn1en1 P aos seus collegas. 

O Sn.. GosT.\ .lF~IOR- Mu.toUs rn .. ntanrlis, o nobre repre
sentante pot'. Prenambucn diz que o Exercito brazileiro não 
foi eatheJhizarlo prla pr'npag·anrla. 

Pergunto a V. Ex. : Qw~ pn.prl frz, 0nl.fin, o Excre i I o a 
15 de nnv.r•mhro, para ·df'clar·al' a H.Ppubliea '? . 

O Stl. 'J1HOJ\L\Z FLORES- Obedeceu ao sent.iment o na
cional, (Ap(Jia.dos r!. out.·rns apartes.) 
· O SR. CosrrA JuNTon.'- O Exercito brazileiro, que syn-

thetiza o patriotisnlü, não podia apresentar-se crn praça pu
blica para defender uma icléa, si não fosse sua . 

. O SR. Tno~L\Z Fum. ES --.Apoiado'; j)ei'feitan1en!e. 
O Sn.. UosTA J1J~JOR- :\ verdade historica é que o Exer

cito braz ileiro estava jú con.qu i stado pc~la vropaganrla 
(Apoiados): nas academias, nos eluhs, en1 toda a parte~ havia 
di sl.incti ssimos. milHares secLarios rla Republica, que cal hc
chizavan1 o Exercito. (AJJOÜJdos c a')uu·te)i.) 

O Sn.. GAnlNO HEsouno- Aqui está un1. 
O SR. Tno~·L\Z Fr.onEs -·_,\qui ~s!(t ouLro. Fui i am!)em 

conquistado pela propaganda republicana. (lla ouh·os apartes;) 
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O Sn,. PRESlDEN'l'E- Peço ao nobre ora-dor que f~inja-sc 
á n1ateria cm discussão. 

O RR. CosT"\ JtJNIOR- Está I erminado o incidenl e. rncus 
Senhores. Abusei ela altencão dos meus eollrgas (;:Vão · apo7·a
dos). com mal cria t•xl.ranha; n1as vou • rntrar. rlesdr já, na 
qurslão proprimnentc constitucional. 

Seria impossi\;el, D1eus Senhores, ern hora I ãn aut•anlada, 
ocrupar-n1r de todos os assun1pt.os relativos <t Consti I uiçãn~ 
para a qual estamos trabalhando. · 

Con1eço, pois, o meu discurso fazendo a scgu inte decla
ração: en1 segunda discussão, com muito poucas e 11equeninas 
excepções~ eu sustento o projecto .approvado em primeira 
discussão. . 

Até ha pouco estava no Poder o Ministerio de 15 de no
vr1nbro, e alguem fazia a injustiça de dizer que nós, da ban
cada paulista, erarnos sin1ples janizaros do Governo, que vo
tavan1os por obediencia ao Poder, rasgando a bandeira, o 
progTan1n1a do velho Partido Republicano. 

O SR. CAMPOS SALT .. ER - Isso nem precisa rcsposf.a. 
(Apoiados.) 

UM SR. REPRESF:NTANrrE- E~ un1a injustiça clan1oros.a. 
OurrRo SR. REPRESENTANTE- Talvez · fosse un1 graeejo. 
O SR. CosTA .JUNIOR- Felizn1ente. Senhores. o g·lorioso 

Ministerin de 15 de novembro não rstá ·mais nas cun1iadas do 
Porler; os seus mn1nbros são, hoje, silnvles eidadãos ... 

O SR. CAMPOS -SAT...LES- E reprrsentanLes df' urn Estaclo. 
O SR. CosTA JvNIOR- ... representantes ela Nação; 1nas, 

é preciso dizer, os seus non1es são crerlorcs ela gratidão na
cional. (Muitos apoiados.) 

Os gloriosos ministros de 15 de novembro, quasi todos 
antigos propagandistas e todos bons e leaes republicanos, fi'"' 
zPrain, em poueo ma is de um anno, reformas. que müitas 
nações, em um seculo, não tôn1 conseguido. (N'Lt.n1,e1·osos 
apoiados.. m,ldt.o ben1.) 

O glorioso Ministerio de 15 de noven1bro ten1 para si, e 
ninguen1 lhe pôde roubar, a g·loria de ter elevado os creditas 
desta Nação, de ter constituido a Republic~, respeitando quasi 
que absolutan1ente todos os direitos ela velha Monarchia. 

0 SR. GABINO BESOVRO- Ainda bem que o Senhor diz-
quasi.. 

O SR. COS'I'A .TuNIÓR- Nem póde ser de outro modo. 
0 SR. GABINO BESOURO-Está bem; vamos adeante. 
O SP •. OosTA JuNIOR- Eu venho, pois, sustentar o pro

jecto,- não projecto do Governo, como se dizia; e como é 
preciso que se lhe nrude o nome, eu digo que, en1 relação á 
questão de rendas, venho defender o projecto da Cmnn1issão 
genuinamente republicana: porque. meus Senhores, na dis
criminação de rendas, o projecto, que se chan1ava do Governo, 
é. jus! ament.e, a synthesc~ dn todas as icléas apresentadas ao 
Gnvnrno Provisol'io pela Con11nissão de dist.inctissünos repu
hllcanos, c~cnlhida para a sua eonfl'cção. 

O Sn. BEP,N,\RDlNO DE CAMPOS- Apoiado. 
O Sn. CosTA .JuNTOR- Sobre a rliscrimina~ão dr., rendas, 

Senhores, incontestavelmente a 1nai.s importante das questões, 
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ha, alén1 do p1·ojeL:Io da Con1mis.sã.u, a Cllll'IHla que se diz
c•mr•JHla t•io-gl·anclc•nse. 

E pec;o licent;a pa1·a acCI:Pscc·nl ar· qLH' Psta quesLão é~ de 
ioda~ as q uc~s I ÕPs cons I i t.uci onaPs. a n1ais i mpnrt.ante; porque 
a noln·p bancada 1·i o-gt·ancl r•nsP qu iz do1la l'azr•r os alicerces 
par·a a c1:ea~;ãn rl<~ u1n n()\·c1 pn.t•l ido. <m pa1·a n rlise1·iminaç:ãt1 
dus pari idos da Republica. · 

O projecto ·da Cnnstiluição-rlisse o Sr .. Julio de CasLilhos 
- 1' urn lH'o.ieelo anarehico r an.l i-f<'clPralista: ClLH'ln flpfendel' 
o projPel o J'(•negará seu pa.-:sadn ele l'cpuhllcano; quPnl cle
fencler as icl(•as elo projecto deixará rtda.no cllão a bandeira da 
llrpublica P da Ft-dt•ração; qu1.~n1 dP1'enclcr n projeeto-disse 
ainda o Sr. JuUo de CasLilhos- não srwá um fecleral]si a. será 
um separa Li si a. 

Apesar~ meus Sc•nhorcs, ela irnportancia poliliea do re
]Wesen!ante ela Nação que se charna Julio ele Castilhos, un1a 
d'as glorias repuhl ~canas drstc paiz (A1WÜtdos) ; apesar de sua 
Pn1PlH1a srr assignada por clistineLissimos collegas e ]Wla to
talidade ela bancada rio-grandensr. qtw. na nxpressão feliz elo 
Sr. Aristicle::; Lobo~ constitucrn uma eonstellae.ão de talentos! 
pc~o licPnça para discordar eomnlr>l amente de suas icléas. e 
tPr, n1csn1o. a auclaeia -- prrn1.ilian1-1nr. a e:x:prrssão- de vir, 
neste Congresso, dizc·r que os nobrPs $rs. rl'prosrntanLC'S elo 
Rio Grancl0 do Sul fizPram uma dpplm'avPl eon:fusão entre 
Podrr eentral da 1lonarchia 0 PoriPr da fTni ãn; que os nobres 
representantes, susl.t::>ntando sua c•nwnda, sns1 Pntarn nn1a 
mnrnda anarchica r anLi-fedrralisla. 

VozEs- ·van1ns ver a clcnlonstração. 

O Su. CosTA J1..:NIOR- Si o trstrmunho, si. a respeitabili
dade clr nonH?~ ünportantcs ela Republic.a brazileira podem 
servir ele egicle para as icléas federalistas do proj(~cto, bas
tava cilar o velho Saldanha Marinho. o chefe querido do Par
tido Republicano nesta parte da Ameriea (Apoiados). seus 
illustres o distinetos eompanheiros de Com1nissão- os non1es 
ele Campos Salles, Prudentr rlP lVloraes. Bernardino ele Campos 
e tan.Los ou!Tos rlist.inetissirnos rc11Ublieanos; quP acatam as 
idéas- do projecto 0, n1eus Senhores, não é criycl que espirita.;; 
eleva·dos eomo Psses homens, que levaran1 sna vida, sen1pre, a 
combater pela victoria da Rcpuhl iea federativa ... 

UM Sn. REPRESEN'l'ANTE ·-- Eclueados na adversidade. 
O SR. COSTA JuNIOP- ... educados na adversidade e na 

verdadeira escola republicana. viessem a este Congresso sus
tentar projeeto que fos·sr conh·ari n á Yí'rdaclPira Federação. 
(Mtd.tas apoiados.) 

O projeeto antigo, qur. chamo, hoje, projeelo ela Consti
tuição republicana, é o qnP 1nais rrspeita e eonc.retiza a ver

'dadeira idéa de federacão. 
Não quero, en1 hora tão adeanLada, entrar nessas absiTàe

ções philosophicas, sempre n1rLaphysi.eas, para demonstrar o 
que seja soberania, qual o paprl qur rPpresenLa ella na Con
stitui çã.o dos ~~stados feclcradDs. 

Os publieistas da Pscola allf•mã, os unltaristas. sustentan1 
que na .Fedcraeão sü (S soh0rana a União, que a soberania é 
inrlivizivf•.l, que nüo pôde l'Psirlir nos estados r ao mPSn1o 
tmnpo na União. Não sigo, não admit.t.o ou!ra cloulrina. Para 
mim. é n1ais corrr,nLc, mais accr,itavel, 111ais de aecorrlo eom 
os principins sc10ntificns. a opiniã.o geral dos pnhlici:~das anle
ricànos, i.tue só aclmitten1 Federação perfeita existindo so'be-
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rania dupla- isto é, soberania na União, soberania nos es-
tados. . 

Os estados deven1 ser independentes,. devem ter indepen
dencia dentro do circulo de sua cornpetencia; e desde que isto 
se realize eis alli a soberania dos e::;tados; porque, como a de
finiu o S~'. Can1pos Salles,- a soberania é a independencia, é 
a ausencia da suborclina(~ão. 

A indenendencia que clcwen1 ter os estados deve ter, 
tambem, a- União; dentro dos don1inios da con1petencia da 
União não é licita a intervenção dos estados. 

Eis coino entendo a Fe\.feração. 
O projecto que sustento, no art. 6° ·discrin1ina as rendas 

que deven1 pertencer á União, no art.. so especifica quaes as 
que deve1n ser dos estados, e, prevendo a hypothese da falta 
de rendas para os estados ou para a União, no art. 12 concede 
poderes tanto aos estados con1o á União, para, cada urn por 
si, independentementr- de subordinação de qualquer especie, 
poder tributar as fontes de renda que julgarem conveniente á 
sua exi~tm:lcia, 

Este plano, eslaluido no projecto, é o que respeita o ver
dadeiro principio da Federação; elle dá a cada un1 dos ])O
deres, isto é, aos estados o á União: os meios de vida prQpTia, 
scn1 que a soberanü1 de um seja invadida, ou offendida, pela 
soberania do outro. 

Isto, Senhores, não se dá con1 o plano apresentado pela 
bancada rio-grandcnsc. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- Não apoiado; havemos 
elo n1ostrar o contrario. 

O Sn. GosTA JuNIOH- O plano rio-:-grandense collpca a 
União na dependencia dos estados. 

O Sa. CosTA JuNIOR -. Só são dados á União os in1postos 
que os estados, absolutan1ente, não lhe podem tirar; só se 
Hw dão iinpostos elo natureza internacional- a in1portacão, 
correios o telegraphos, que, visivelmente, não bastam para a 
vida regular da União. · 

. 0 Sn. CASSIANO DO NASCIME'N'DO- Quod est proba·n{lunt. 
Con1 üli1 orçan1ento pcrfeilUinenle organizado, bastam. (Out1·os 
apm·te's.) · 

O SR. Cos•TA JuNIOR- Tomando por bàsc, meus Senhores, 
o. o~'çament.o da Monarchia, incontestaveln1enle muito mais 
chn11nuto que o da Rr.publica, já está, evidentemente, pro
yado ~0~11 dados officiacs, que a receita do antigo In1perio é 
Insuff.wiente para as despesas actuaes. 

O Sn. CARLOS GARCIA- Despesa que não está verificada. 
O SR. .. OOS'l'A .TvNIOR- Estou tomando por base o orça

mento ant~go; e o n1~u nobre collega não póde pôr en1 duvida 
que, por: circumstanClas il;üüraes, em uma Nação nova, que se 
reorganiza, as despesas da Republica subiram muito mais.· 

0 SR. CARLOS GARCIA- Logo, é orçamento provisorio . 
. Ô Sa,. CoSTA JuNIO.R- O nobre collega, para afirma:r isso 

-. ~1~ço liCrnç~ para dize l-o- precisa não ter prestado at
ten~_~ao ao proJecto do Governo. 

~sse proje~to _dá á Un~ão os in1postos de importação, in
dustrJas o prof1ssoes, correws c telegraphos. 

0 Sn. ÜASSJANO DO NASCIMENTO-·-· Todos os· qúe nós outros 
dan1os. 
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O Srr. COSTA JUNIOH.- O Governo não cogitou que os im
postos do ar L. so fossen1 su l'f.ie·ientes para a União. 

UMA voz- Mas devia. 
_ 9 .s~. çosrrA ~ul'nOI~- Não po·dia: porque o orçan1ento 

nao e Intalhvel. E preciso, .para dar vitalidade :i Nação c ao 
seu credito, dar cerlo elasterio á União, no modo de fazer suas 
rendas. · 

UMA voz- A confusão ... 
OuTRA voz- O falseamento elos princípios federalistas. 

(Outros apartes.) 
O Sn.. ÜOS1.'A JGNIOR -- H a qualquer cousa de original no 

modo de meu collega por S. Paulo c mens collegas do Rio 
Grande rlo Sul encarare1n a Ferlera.ção. Os nobres represen
tantes, verdadeiros idolatras da Federação, prégam doutrinas 
qno a fcr<'m de~ morte. · 

O Srt. r.AsSrANO no NASClMENTO- Qno.d est probanrlnm .. 
O argnn1ento produzido nunca pórle prevaleeer; porque o or
çarnenlo ~~ de caracter transitnrio, suhstHuivel do nn.t para 
outro annn, c, além disso, si o orçan1ento rlá l\1onarchia r.ra 
de 150. 000:000$, as rendas do ar L. Go não basf.an1, porque 
rnu i tos S('rvi ços que con1petian1 á União passan1 para os es
tados, c. por consequencia, essa despesa ctiminue em 
22.000:000$000. 

O SR. CAMPOS S.:U .. LES -Esse calculo não é exacto. 
O Sn. ÜITICICA- Por este lado é que quero ver conlba

tido o projecto. · 
. O SR. COSTA. JuNIOn- E' facilin1o con1bater o systema dos 

nobres representantes. O nobre representante é signatario da 
en1enda l'io.,.grandenso. V. Ex. sustentou na tribuna que 
julgav.a vrcferivel o plano da banearla rio-grandcnsn, r, rn
f.retanLo, está agora cn1 closaccorclo. 

O Sn.. Ül'l'ICICA- Por que? 
. O Sn. 00S1.'A JuNIOn.- O argunwnlo da bancada rio

grandense é que as 1;endas são n1ais rrue suffieientes pa-ra a 
\rida da Uii.ião. 

O Sn. ÜITlClCA- Si fizerr.rn un1 orç:.amento republicano 
cortando as desp_esas. Eu diss0, pela exposição do Sr. ex
l\Hnistro ela Fazenda, que a União fieava reduzida a uma re
ceita í~C 130.000:000$ para fazer face a un1a despesa de 
200.000:000$000. 

O SR. CosTA JuNIIOR- Neste caso, está en1 contradicção, 
porque reconhece que as rondas do art. 6° não bastam á 
União, -justamente o contrario do que affirma o Rio Grande, 
cuja en1enda V. Ex. assignon. 

O S~:t. ÜI'l'ICICA- Digo- pela exposição. 
o SR. COS'l'A JUNIOH- v. Ex. não i)óde contestar; porque 

a verdade vai alén1 do que disse o Sr. ex-Ministro da Fazenda. 
O Sn.. 0ITIC1CA-Ncg·o. O Se. ex-Ministro da Pazenda 

tomou para base de seus calculos o or~.:.amcnto de 1888, quando 
devia ter tomado a n1édia dos tres ulUn1os cxereicios. 

O SR. COSTA JurNIOR - Seria interminavel si eu ·quizesse 
re-sponder a todos os apartes . . 

Creio que é federalista o projecto do· Governo, e anti
federalista o proj~c.to da bancada rio-grandense, 'Principal-
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n1enLe porque a União fica na dependC·1\Cia dos orçan1entos 
·dos 0slaclos. 

O Sn. 01\'rtctc:\ --Não lla tal. 
O ~R. Cos'l':\ JvN !OH. - ~ü caso de guerra, de peste, de 

augmPlltll rle dt'Spt•:-:a· ! L\111 a União necPssidadP du rc~eorrer aos 
c::; Lados; e rlesde qur a União é sobt~rnna. ~que não tolera, que não 
admi! L e subo t•cJ i nal,'ão. não púch' ·procurar por si elen1r-ntos de 
vida; 'llPsde que precisa dP·pcncler do orçan1ento dos estados, 
a União es.tHrú subnrdinacla aos estados. e. desde que está su
bordinada~ a Fc·del'a~ão fica l'erida ele rnorte. 

Os nobrc's repl'\:"'sentantes pelo Rio Grande do Sul estão 
con1o que tornados d(' paYür -por esta entidade que elles fe
deralistas diziarn de-tender. r11as que, infelizn1ente, parece que 
temen1. t endl1 :::lella r~eceio. (Apartes.) 

Os nl•lwe~ U\J)resentantes. parece que temen1 a União, 
esquecendo-~e dt> (rue a Uniãó é a systhese da propria Fe
deração. 1 __ -lpo.rtes . . • 

SS. E'Ex. tt-~rn dito e re·pHo n1uiias v0zes que o projecto 
dn GoYPrnn ~' inacr(•ditaY<'l, porquE' a l"nião annacla pe1.a. fa-· 
culdade do art. t:? pôde ir aos r-stadns matar, abafar as suas 
industrias nasee1üP~. (Apa1'tes-:) 

Isto _não é, absolutam~ntr.. aceeitaYel; porque a União 
republicana não (~ a mesma entida;de que o Pocler Central no 
tempo ela lVlanarch ia. No I en1po :da Monarc.hia ü Poder Cen
tral Linha necessidade dP centralizar. para viver. (Apa.rtes.) 
Podia atrophiar as· ·provineias~ _porque atroplüadas as pro
Yincias rnais vHaliclade leria o Cen1ro~ e do Centro é que vivia 
a Monarchia. Mas, meus Senhores, quen1 representa perante 
a Nação .. é a Ulllião? Xão são os :proprios estado:S Os repre
sentantes da União no GnngTesso não são os pro·prros repre-
sentantes dos estados? · 

Que receio. pois, é esse dos nobres representantes, que, 
obst.inadan1ente,' quernn1 consirlerar a União como inimiga dos 
estados. quando nã.o é n1ai'3 dn que uma ~ntidade politica euja 
prospeeidarl.e clepende. exelusi.vauwntr, da ·prosperidade dos 
estados·? 

.Julgar-se possivf'l que a União possa n1ata:r as industrias 
nascentes dos estados, lançando sobre ellas OQ, in1'postos que 
o art. 1.2 auinriza ,;., ,11eus spnl•ort"'S. 11rn rt-\eri" infundado. (~ 
un1a apprehensão absurda. 

Além do interesse proprio. que tem a União, pela pros
peridade dos estad::>s. pot·que da vitalidade das industrias dos 
estados depende a sua propria pros,prridade, fi preciso não 
esquecer que o Gongresso da União se eon1porá de eidadãos 
dos e8tados, e estes não permiltirão que se decrete a morte 
de suas indust.rias, com im1postos exagg·erados, ou mal appli-
cados. . 

Meus Senhores, eu desejava bater, urn a um ,todos os 
argumentüs apres~ntados pela bancada rio-grandense. Infe
lizmente, em interrupcões quasi constantes de apartes. . . in
felizmente, os apartês tran~viaran1-n1e. e só agora f~ -que eu 
posso passa:r a outro assumpto. 

O SR. ÜITICICA dá um aparte. 
O SR. CosrrA JuNIOR - O nobre representante obriga-me 

a voltar a esta questão de eterna choradeira. con1o eu a cha.m·o. 
~.t\:qui, todos os dias, Senhorrs. levanta-se a questão de esta
dos pobres e estados ricos, comü si, porventura, estes tives
sem. a culpa_ d,a pobreza .dos outros·: 

,. 
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Son~1or:e.s~ todos o~ t~s Lado::-; dD B t·azil (esta ·é que é a ver
dade) 'Cllspoen1_cle_ cl8ln~ntos natu1·acs para a sua riqueza. Todas 
a'S i.L'l'I'as b1·aY:1lf'Ira:5 sa(). qua::;i qut• sent exv8pção, í'ertilissi
lnas; todas produz~rn esta uu aqueHa. industria. O:s estados 
do Sul. C· princi~palmentc o elo S. Paulo. tên1 a felicidad:e· de 
ter .filll~s de inco1lle·~hlYPl eurnpe.teneia ·para fazer pros:perar 
a sua r1·queza. 

O Stl. 0I'rtciC.-\ - E lêm a felicidade de ter· o n1onopolio 
do café. 

O SR. COS'l'A .JUNIOR - Senhores, a verdade é esta. 
. Estados rieos .. C'U esLaclus puhres~ são plwases que não de

VIam ser v~·pnunemcla~ neste Congresso, vrincipalmente agora 
q u n u B:r a z 1 1 ~ ~" c o n s L 1 L ti" t ~ m H" 1 1 ~ 1 h l i :: n I'(' til' 1· <1 1 i y: t. n "v i a s Pr 
um desideral.1_on para I o dos, que cada un1 üe nós pudesse tra
~ar _de s~ enn9uecer pelo trabalho e pelo esforço. Si 8. Paulo 
e l~JCo, c rn~nciso que o nobre representante saiba que isso é 
devido ao·s esfor<)OS de seus n lhos. 

rrenho ou vid(.l mais de un1a v c~ cU~et·-sc. a.qui. que São 
Paulo é urn tutelado dos cofres da Monarchia. 

O 'SR. OtrriCICA - Não .se disse isso. 

O SH. Cos'L-\ JuNron. - Tenho ouvido dizer que S. Paul·o 
deve a sua prosperidade ú g·arantia de juros. 

IQ SH. CAMPOS SALL·ES - E' preciso accre.scentar que .só 
em u1n or<,;anwntu, ~. Paulo votou sete 1nil contos para im
migTação. 

O ~R. CusTA ti UNI OH. - ~- Paulo IJü::;súe unm larga extensão 
kilo'n1elrica dA estra'da~ de ferro, subvcneionadas pelo mesmo 
Estado e todas cllas estão em tal pé de pros.peri1dad0 ·que já 
vão dispensando· as subvenções. 

O nobre re1)rcsmltantc ten1 talvez o .defeito, - permitta 
que lh'o dig·a\ - n1uito eonu11u1n em quasi todos os brazilei·ro:s 
do norte. Corn excepção de urn ou outro, os brazileiros do 
Norte prestam pouca attenção ás riquezas naturaes dos seus 
e:~t.ad,a;s. O brazlleiro do Norte, ·en1 rejg-ra., ·si é rico. dedica-se 
ao estudo rle Direito, c si é pobre e só sabe ler e escrever. 
tem um i f11~al, qw~ é o maldicto funccionalismo publico, e a 
exploração da industria extractiva, si são m~ros trabalhadore·s. 

1\leus Senhores. A riqueza, a prosperidade dos estados 
-consPgue-se regando o solo eon1 suor, cuLtivando .a terr~a1. con
struindo nlac'lü11as, condenn1ando a ociosidade·, estimula111do o 
amor pelo I rabalho. Façan1 isto os nobres representantes, 
e a pobrez;a desapparecm·á. . 

.E.~se defeito. n·ãn o Len1 .s. Paul( 1, n eu quero~ lloj-e, c·sLa
belecer a ~wssa superiorüla~de sobre isto. 

O SH. Ül'l'ICICA - São 1nodos de apreciação .. 
O SR. COS'l'A JuNIOn - V. Ex. fez ben1 en1 chamar a mi

nha atteneão. pot·qtH' tJUPt·i a ti ize.1· qu ('V. Ex. ·e~tava i.n:cluido 
na regra g·eral, visto que, eomu se depreh_ende do seu 3}Parte, 
·não conhece, absolutamente. a z;ona cafee1ra da Republica do 
Brazil. 

:0 SR. ÜI'l'ICICA -- Conheço. 
O Sr-t. ·CosrrA IJ'UNion -- Não 6 lic.Ho qne um hrazileiro. que 

de·ve conhecer as riquezas naturaes do nosso paiz, venha qizer, 
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ile:-~Le Congresso, que só o Es l ~elo à o S. Paulo ten) terrenos de 
café. 

O SR. ÜITICICA - Não disso islo. 
O Sn. CosTA JuNron - V. Bx. disso; 1nas V. Ex. deve 

salJer que na sen·a do Balurilé e na Bahia ha zonas impor
tantissimas~ eguae 3, talvez.. ús zonas paulistas. 

O Sn. OrTICICA - Sin1~ Senhor. 
O Sn.. Cos'rA JuNlOR-Então, como V. Ex. attribue a pros

pel·idade de S. Paulo, tão són1ente, ao .facto ele possuir café? 
(Ha diversos apartes.) 

VV. EEx. do No r! c hãü de permittir que o deputado do 
Sul lhes diga: O Nol'tc. si está pobre, devo qua:si que e:x:clu3i
vainenLo, a sua ruina ao pouco cuidado de seus filhos (Apm·
tes), porque os Srs. representantes do Norte não desenvolvem 
as riquezas naturaes dos seus estados. · 

O StL EsPIRlTO SANTO - E' 1po~que nãü têm a felicidade 
de receber do The~ouro milhares e milhares de contos para a 
in1i11igração. 

10 8R CosTA JuNlOR - O nobre representante por Per
ntu1lbuco, con19 que representa sen1pre um circulo vicioso. 

Eu acabarai de provar, e ninguen1 contestou que a pros
peridade de S. Paulo era devida, exclusivarnente, á eonTpeten
<.:ia de seus filhos; acabei por provar que S. Paulo devia a~ 
suas riquezas ao seu proprio esforço, dispensando o au~ilio dos 
cofres publicas; mas Ve1n o no·bre representantes dizer que o. 
Norte não está prospero porque o Thesouro não lhe fornece 
milhares de contos para a i;.nmigração. ( Nurnerosos apartes.) 

O SR. PnESIDENTE reclama a attenção. 
A verdade, meus Senhores, é que os estados do Norte não 

tên1 razão, nesta co1no que prevenção contra os esta,dos do Sul. 
(Nã.o apoiados e apartes.) 

Porque, tanto não é o café tão són1ente o thermom.etro 
da riqueza ~do Sul, que nós ten1os o exemplo no. Estado de 
Minas. 

Minas t) um E:5l ado mun Lanhoso; não se culLivava alli 
o cafe até pouc.o lmnpo, e V. Ex. vê quanto está prospero· o 
E.staclo do Mina:s. 

ü SR ÜITICICA dá u1n aparte: dizendo que os estados do 
Norte não tên1 prosperado P<?r se terem dedicado á cultura do 
assucar. 

O SR .. cosTA JuNIOR -· Isso não é real. O Estado de Per
lü:tn1buco não está enormemente rico porque, infelizmente a 
·sua lavoura é· rotineira, e não tem preparado os machinismo·.~ 
que fazem na cultura do assucar a felicidade do agricultor. 
(Apartes.) . 

O município de Campos, do H.io de Janeiro, municipio 
velh,o e de terras gastas, é, inquestionavelmente, inferior em 
uberdade aos terrenos da Bahia e de Perna.mbu~o. (Ha um 
aparte.) 

O n1unicipio de Campos dispunha de um numero enorme 
de escravos; era, na antiga província do Rio de Janoiro, o que · 
mais c a pi taes tinha empregados nessa maldi c ta mercadoria. 

Pois hern; V(Üu a lei ele 13 de maio que a nenhum de 
··nôs caus.ou abalo, apesar de termos sido os compradores dos. 
escravos do Norte... . (Apoiados.) 

i 
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. O SR. SA;M~AIO FERRAZ -- E S. Paulo foi a primeira das 
anL1gas provincias que ccrccaran1 a cscr~vidãn. (Apoiados.) 

O Sn. Cos'rA JUI'~lOit -- ... vciu a lei de 13 de maio o 
munieipio ctc CaD1120S PC.'J.'dCU enorm1ss·imos capitaes, ·e, en
ll·elanld. a p l'od ttCI~<Hl d!l ~tsstt cat·. ~~ m CartlJHJ~.;, proscguiu sern 
oscillação, P é, ho.i2, 1.1m rlos municipios n1ais ricos, onde se 
achain agg·lmneradas as 1naiores fol'Lunas. (Apoiados.) 

E quereis saber a razão clis Lo? E' porque o campista não 
faz eon1o o pernambucano, que pede g·arantia de jurós para 
os seus engenhos; é porque o canllpista, in1itando o genio. pau
li st.a~ poe si, emu ~cn:-; r·.~ [or·t_:.tl:-:, cmn ns seus ca11itaes, prcpa!ra 
as proprias 1nachinas 11ara acpH) lla cnHura. 

E' assin1 que no 1nunicipio de Campos, segundo me dizem, 
ha 3·8 cng·enhos n1odcrnos, feH os com capitaes particulares. 

O SR. SAMPAW FEnnAz-- E é pre.ciso dizer que S. Paulo 
já teve a lavoura da canna, c a abandonou. (Apoiados.) 

O SR. CosTA .lUNIOR-E abandonou-a, é verdade. 
Mias veja V. Ex., Sr.· Presidente, c·on1o a verdade elos 

fael.os esn1aga: á proporção que Can1pos, um n1unicipio velho, 
tendo tido um prejuizo cnorn1e pela lei de 13 ele maio, segue, 
se·n1 interrupção, na senda. da prosperidade, e os grandes cs
tad·o.s do Norte - Pm·naTnbuco e Bahia - vêen1 sua lavoura 
definhando, os rnesn1os estados de Pernan1buco e da Bahia 
tên:·, ainda, o desgosto, o profundo des.prazer, de ver os seus 
representantes, nesta tribuna, sustentaren1 que os seus es
tados não poclern viver na União. porque nã.o teêm. absoluta-
mente; renda. · 

O SR. EsPlR.l'ro SANTO- Não apoiado; quando fui á tri
buna. nrovei o eonlrario: n1ostrei que Pernan1buco e tão rico 
con1o S. Paulo. 

UJ\f Sn.. REPRESEN'l'"\.N'l'E- F·açamos a Fecleraçfi.o. porque 
todos clles p·oclen1 viver por si. (H a O'tttT·os apm·tcs.) 

O Sn. CosrrA .TuNion- Meus Senhores, .iá estou a1érn da 
hora re.gin1ental, c é-me inmossivel continuar. n1csn1o porque 
já sois por den:ais generosos em ouvir-nw. (Não apoiados.) 

Por consequencia, dou por finda a questão de rendas. 
0 SR. SAMPAIO FERRAZ- Está discutindo brilhanten1ente. 

n1enos quanto á Federação; :oorque· s"Ou federalista, e acccito 
a emenda rio-grandehsc. (H a ou'tl·os a1Jartes.) 

() SR. Cos•r.A JuNIOR- Eu tinha, ta1nbem, necessidade de 
tocar, ainda que de leve, ,em outras questões que dizen1 
J.'espeito á Constituição. 

Não o farei ... 
VozEs-- Faça; deve fazer. 
O Sn.. Cos;TA JuNIOR -1 ••• porque seria poi' 

abusar. 
VoZES~ Não apoiado; não apoiado. 
O ·SR. CosTA JuNIOR-Entã·o faço, o1n do1s 1ninutos. 
O HtL (L\BINO HEsouno- Não Senhor: tcn1 ainda meia 

hora para fall~r. 
O Sn.. Cosr.rA JuNIOlt-· -Dá-se, Senhores, um facto, que eu 



ui nela reputo digno de reparo: ha CüJno gue un1 _ent~lu,siasn:iO, 
urna ePgueira, })ara se' susl (:\n1at· tnna Fccleraçao 1deal .. Os 
sustentadores desta LheSL' idt:'al de' FL'Liera(jão, J)Ouco se .Hl1-
portando eon1 a sorte da UniãG, n~w toleran1 que ella, ainda 
que ele leve, intervenha na vida dos estados; t' 1~0 emtan! o. 
na prüneira discussão, passou 1.1111a ellnenda, ass1g·nacla po1· 
grande parte dos Srs. rio-grandenses, en1enda, que, pe<;o 
licença para clizel-o con1 a minha linguagern l'LHic, e un: vel'
dadeiro attentado contra a Federação mais vulgar. 

U ~!. Sn.. REPRESEN'l' . .:\N'rE- :N esle ponto, estou de accôrdo 
e-0111 V. Ex. 

O SR. CASSL\NO nu ~Asct:r..·IENTu - CumpJ'OIIH' I t(l-DH' a 
proYa1· u contrario, si não arl"olllan'm, anmnlüí. a discussão. 

O Sn. CosTA JüN lO R- Rl-•fi r o- me á cnnct.ula, yotada enmo 
de afogadilho, ú nltima hora. de!erminanclo quD a Uniãü cnn
sidere nuHas todas as eleiçõe:-:; rc~itas pelos esLados, o (1Ul.' ~ü 
daquj. a Ires n-::.ezes ·>. sej~n1 feitas essas t)leiçõe~. . .. _ 

t:,1 estan1os aqu1 reu1udos pa·ra votar u1na CDnstJtm~..:ao 
:E;edera1, não eon1prellenclo que interesses l)articula1·es dt'ste 
-o:u daquelle Estado venhan1 influir, de n1odo a se votar urna 
theso da{1Uellas, que, como disse~ é u1n verdadeiro atLentado 
contra a Federação. (Apoiados e ·não apoiados.) 

lVleus Senhores, o idéal ela Federa(~ào {' a indepmHJencia, 
é a soberania ll'Os L•staclos: emn que diroHo, pois. os Hrs. 1\~
cleralislas, hoúe representantes da União, enm 1não profana
pernütta-se-.me .dizer assim.-, attentan1 contra a dig·nidade ,do::;· 
esLados, legislando en1 materia que deYe ser, uxelusivarnente, 
da c·ompetencia delles ·? ( Cru-:.ant.-se di{f'e1·cntes aparl c~.) 

U:M. ·~R. HEPHESEN'l'AN'rE- Não ha Constitui~:ão. 
O SH. CosTA JuNIOR- Não ha Constituição, ums h a 11111 

projeclu de Constituição, votado cn1 prirr.c.ira discussão pel·o~ 
rlignos representantes ·que se dizem federalistas; e qtH~lll st~ diz 
federalista não póde ser incoherente, assignando en1enclas da-
quella ordem. · 

UM SR. REPRESENTANTE- As constituições rstaduaes tên1 
de ser moclelada,s pela Consti Luiçã:o Federal. 

O Srt. CosTA JuNJOH- O argun1ento de alguns, que sus
tentam cs:->-a emenda, <~ que a eleição já vcxn perturbar a vida 
dos estados, porque não pódc cada um clelles votar sua res
pectiva Constituif,:ão sen1 que este,ia definitivamente votarla 

, a ConstiLuiçã'O· FPderal; mas, Scnbores, ha. 1una confusão t~ntre 
a elei~~~tu u r eu nifw do:; congresso:; clu::; P:-:itaclos. 

E.' absoluta1r.ente preciso que o:-; esLaclos só \·uten1 :.;uas 
leis organicas, depois ele votada a Conslituicã.o Fede.ral; 1nas. 
Senhores, que tem de preJ udjeial o facto ele fazer-se· desde 
já a eleição ? 

O SR. ~"\RIS'l'LDES M.\1.:\-J~'al'entos a revulur:ãn. 
O SR. CosTA JUNlOR- Ei::J o caso a que ha poueo me 

referia: a provincia de Minas vai fazer un1a revoiução, diz 
o nobre representante. Senhores, si. o nobre representante 
não está satisfeitoo com a administração rnincira, ·si S. Ex., 
que representa minoria, se julga supm·ior á n:.aioria de seu 
Estado, ::JÓ lhe resta t~n1 direito: o direito uc revolução. E' 
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tnuilu mais louya·vel que S. :Ex .. a._r·, ore a bande~ra da re~ 
yolw·ü.u en1 :seu E~Lad·o, pal'a eol'l'lgu· abusos que JUlga, nellt· 
t•s:ú.;t:'ireut, do tlllt'. vir au Cong·1·e~so apreseutar m_ne1~d~~ q~1e 
Jc~.l't'lll de~ fJ·unL(~ us ·p1·iueipios republic:auus. os fJl'lllvlfJlOS te
dt:•t·al is tas. (M·tti.Los upo·iaüo:;; <.:J"tt~a·m-i)e f.Ii{j'ci'C'Iltes aJJt...t:J•tes; 

J'U UWI'.) . . Sl~nlrore~, Lenlw sido infcl'iz na. enune~atãu _de n11nl'~as 
]t.léas. parece que só cseollli va1·a esta cl1scussau tnatena"3 
inflan1maveü; ... 

Vuz~s--Vai rnuiLo bc1r. 
U Slt. Cus'l'A JuN IOlt- ... cunLl'ibuindu e ada uma deltas 

para qlH' se in::;uflt\rn os esvi rilos de n1cus eollega~. 
UJ\l ~~~t. H.EPlrEsE.N'rAN'l''E- A eleição, agora, vai 1wecipiar 

us aeuutechnent:os. ( Cunti'IHWrtL os apartes e o 'J"n'rtW'J'.) 

'Ü Sn.. CosrrA JuNIOR--- Meus Senhores, não cornpeehendo 
0 

patrioti~.rno dos nobres representantes que, esquecendo-se 
~t:.l.a ucccssidadc, que temos, de respeitar princípi-os elevados, 
pot· interesses particulares de seus estados, v1~m, como j ú 
djs::;e c repito, ferir ele ·frente os principios constil.ucionae::;. 

1Penso CJUC (\ preoc.cupação de todos os bra.úleiros, na 
aetualidade, apressar a organização dos estados (Ntorw't'o.sos 
apoiados), porque dalü depende a effectividadc da .Republica, 
a vida e prosperidade deste grande paiz. (.~JuHo bem.) E nem 
eon1]n·ehendo que, de-vendo ser esta a nossa preoccupação, un1 
brazi ll)irO por sentin1ento,g. que não conheço, :possa oppôr- -;.·.o 
a esta idéa, perturbando-a ou retardando-a. (Apoiados.) 

Meus. Senhores, todo orad-or, ao retirar-se da tribuna. 
sorve-se de un1 nariz de cera, que, previdente.1nente, trouxe 
de casa (Riso) , para eoncl ui r. 

~o SH. ZA~IA- Gosto da franqueza. 
O SR. CosTA JuNIOR _.Quero sahir dessa praxe. 
0 SR. GABINO BESOUHO- Isso já é nariz de cera. (Ri~ o.) 

O SR. CoSTA .JUNIOR- A.rran.i ado de n1omenlo. Quero 
pedir-vos que apressen1os 'O ruais possível a decretação da 
Constituição e a organização dos estados; que, em rr:aio, con1o 
Poder ordinario, cada ün1 de nós tenha bastante coragern, 
C'Ü\n1o representar1tc da soberania, para encetar-se uma po-
1 itica de paz e moralidade adn1inistrativa. (Muito bem,; 'mttüo 
uc1n.) 

O SR. ZA1\lA- Acabou com um nariz de nova especie. 
(Hllcwidade.) (O orado·r é rnuito. felicitado e abraçado.) 

Fjca a dj::;eussão adiada, pela hora. 

Vern á Mesa a seguinte 

Declaro qtw ü. n tiulla as::;ignatur·a na en:enda apresen.., 
tada pel-o .dt=:p~tado A:1nphilophio, sobre a organização do 
Poder .Judw1arw, deve-se accrescentar- cmn restricções -, 
eon1o se lt1 na crncnda offerecida na 111. -discw;são. 

·Sala das sessões, 28 de janeiro de 1891. ~ Ji'. 11tularo, 
Vol. 111 ~o 
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o Sn.. PnESIDE:\TE designa para a.manh[i a seguinte orden1 
do dia: · 

Continuaç[tü da za discussão do projecto ele Constituição· 

Levanta-se a sessão ás l~ horas 0 25 n1 i~n1Itos da tarde. 

43a SESSÃO .. EJYI 29 DE J ANER'O DE 1891 

Presidencia. do S'f'. P?'?Ldente de l.im·aes 

\o 1n8io dia. faz-se a chamada, á qual respondem os 
Srs. : Prudente de l\1oraes, Matta l\f·acha0o, Paes de Carvall~o, 
João Neiva, Francisco Machad0, ~eoveg1ldo Coelh:o, Joaquim 
Sarmento, João Pe·dro, Cunha Jun1or, José Segund1no, Mano2l 

. Barata, Ant·onio Baena, Joaquinl Cruz, The?doro! Pacheco, 
Elyseu --Martins, Bezerra de Albuquerqye Junwr, Theoduret~ 
Souto José Bernardo, Oliveira Galvao, Amaro Cavalcant1, 
Alrr:ei'cta Barreto, Firmino da Silveira, José Hygino, José 
Simeão, Fl·oriano Peixoto, Pedro Paulino, Tavar·es Bastos, 
Rosa Junior, Thomaz Cruz, Virgilio Damasio, Saraiva, Do
mingos Vicente, Gil Goulart, Monteiro de Barros, Quintino 
Bocayuva. Lapér, Braz Carneiro, Campos Salles, Ubaldino do 
Amaral, Santos .Andr·ade, Esteves Junior, Luiz Delfino, Ra
miro Barcel1os, Pinheiro Machado, Julio da Frota, Joaquim 
Felieio, Cesario Alvjm, Americo L·obo, Eduardo Wandenkolk, 
.João Severiano, Saldanha Marinho, Joaquin1 de Souza, Silva 
Canedo, Silva Paranhos, Aquilino do Amaral, Joaquim Mur
tinho, Pinheiro Guedes, Belfort Vieira, Uchôa Rodrigues, Indio 
·:lo Brasil, Lauro Sodré, Innocencio 8erzedello, Nina Ribeiro, 
Cantão. Pedro Chermont, Matta Bacellar, Costa Rodrigues, 
Case1niro Junior, Henrique de Carvalho, Anfrisio Fialho, 
Nogueira Para,naguá, Nelson, Pires Ferreira, Barbosa Lirr.a, 

. Bezerril, João Lopes, Justiniano de Serpa, Frederico Borge'3. 
José Avelino, José Bevilaqua, Gonçal·o do Lago, Nascimento, 
Pedro Velho, Miguel Castro, Amorim Garcia, Epitacio, Pedro 
Americo, Couto Cartaxo, Sá Andrade, Retumba, Tolentino de 
Carvalho, Rosa e Silva, João Barbalho, Gonçalves Ferreira, 
.José Marianno, Ahneida Perna1nbuco, Juvencio d'Aguiar, André 
Cavalcanti, Raymundo Bandeira, ·Me ira de Vasconcellos, Pe
reira de Lyra, João de Siqueira, João Vieira, Luiz de An
drade, Espírito Santo, Bellarmino Carneiro, Pontes de Mi
randa. Oiticica~ Gabino Bezouro, Ivo do Prado. Oliveira 
Valladão, Felisbel1o F~·eire, Au~usto de Freitas, Pauta Argollo, 
Tosta, Seabra, Anton1o Euzebro, Zama, Arthur Rios Garcia. 
Pires, lVla;rcolino Moura, Santos Pereira, ·Custodio de Mello 
Pau)a Gu1m~rães, M·ilton, Dionísio Cerqueira, Le·ovigildo Fil~ 
gu~uas, Bar?to de S .. Marco~, Medrado, Barão ~e Villa Viçosa,· 
~r1sco ~ararso, Mon1z Frerre, Athayde Junwr, Fonseca e 
~rlva, Fonseca Hermes, Nilo Peçanha Urbano Marcondes 
Manhães. Barreto, qyrillo de Lemos, OÍiveira Pinto, Viriat~ 
.de Medeuos, Joaqu1m Breves, Virgílio Pessôa, França Car ... 

, 
i 
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valho. Baptista da Motta, Fróes da Cruz, Alcindo Guanabara, 
Erico. Coelh-o. Sampaio Ferraz, Lopes Trovão, Jacques Ou
rique. Aristides Lobo, Furquin: \Vernecl{, Vinhaes, Tllon1az 
D.elfiÍw, Antonio Olynlllo, Baclaró, João Pinheiro, Pacifico 
Mascarenhas, Gabriel de l\1-ag<llhães, Chagas Lobato, Alexandre 
Siückler, Francisco Veiga, Costa Senna, Lan1ounier, Alvaro 
Botelho, Gonçalves Chaves, ..:\.merico Luz, Feliciano Penna, 
Viotti, Duira Nicacio, Corrêa Rabello, Manoel Fulgencio, As
tolpho Pio, Aristides Maia, Carlos Chagas, Francisoo Amaral. 
Dámingos Rocha, Costa Machado, Domingos Porto, Paletta, 
.João Luiz, Ferreira Rabello, Bueno ele Paiva, Ferreira Pires, 
Bernardino de Campos, Francisco Glicerio, Moraes Barros, 
Lopes Chaves, Dnmingos ele Moraes, Adolpho Gord·o, Car
valhal, Angelo Pinheiro, Mursa, Rodolpho Miranda, Paulino 
Carlos, Costa Juni'()r, Rodrigues Alves, Alfredo Ellis, Carlos 
Gareia, M·oreira da Silva, Aln1eida Nogueira, Rubião Junior, 
Fleury Curado, Leopoldo dG Bulhões, Guin1arães Natal, Aze
redo, Marciano de Magalhães, Lauro Müller, Carlos Campoc;, 
Schmidt, Lacerda Coutinho, Victorino M-onteiro, Pereira dil 
Costa, Antão de Faria, Julio de Castilhos, Borges de lVIedeirost 
Alcides Lima, Assis Brasil, Thomaz Flores, Abreu, Hon1ero 
Baptista, Rocha Osorio, Cassiano do Nasciment·o, Fernando 
Abbott, Derr:etrio Ribeiro! Menna Barreto e Martinho Prado 
Junior. 

Abre-se a sessão. 

Deixam de comparecer, em causa, os ~srs.: Joa1<m Ka
tunda. Frederico Serrano. Ra11lino Horn. Generoso Marques. 
Rodrigues Fernandes, M-arUnho Rodrigues, Theophilo dog 
Santos, Leandro Maeiel, Francisco Sodrét Amphilophio, Conde 
de Figueiredo, Leonel Filho, Ferreira Brandão, João de A velar. 
Cesario Motta Junior, Caetano de Albuquerque e Ernesto de 
Oliveira; e, seirn causa, os Srs. : Ruy Barbosa, Rangel Pes
tana, Almino Aff'Dnso, Bernardo de Mendonça, Santos Vieira~ 
Alberto Brandão, Luiz Murat, Mairynck, Dorr ... ingos Jesuino, 
.Jacob da Paixão, Luiz Barreto, Antonio Prado, Bellarmino de 
Mendonça, Eduardo G·onçalves e Fernando Sim as. 

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

Achando-se na ante-sala o Sr. Barão de Santa Helena, 
representante reconhecido pelo Estado de Minas Geraes, o 
Sr. Presidente nomêa 'OS Srs. Aristides Maia, Chagas Lobato 
e M·onteiro de Barros para introduzir no r.ecinto o mesmo 
Sr. representante, que, junto á Mesa, presta o corr:promisso 
regimental. · 

O Sr. Francisco Veiga- Sr. Presidente. pedi a palavra 
bara enviar á Mesa duas indicações, que, acredito, si f'Orem 
devidamente attendidas pelo Congresso, merecerão a sua. 
approvação. 

A primeira, póde-se dizer que já foi decidida pelo Con
gresso. 

Co·mo sabe V. Ex., em uma das sessões passadas, foi 
approvada pel'O Congresso uma emenda ás Disposições tran-
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silurias do projecto, delel'lllÍlWHclo que a Constitui<:,ão depois 
de appr_nyacla ·fosse lH'Ornu lgacla pelü. J\lesa llu rnesmu Con-
gre~so. 

-~~La dL·t~i:-:;ã.o~ ~~·. Pl'('.tiid~~llLU, lllllt.lt qLW vudia SI~]' _aU9··· 
nt:a.da ·pelo 1 :ongTl'sso. e qLw ~e euaduna l~mu a t~u~ n:·J~~tuJ 
constituinte (Apuio.ilu~), esL:i de cmcuntru ao {llle d1z. ·o .l-:e
~·ü11enLo. 0 qual, no art. 67, deLer1nina que a ConsLlt.uHjt~o, 
de1)ois cte approvada, seja ren1ettida ao Governo Pt'OVlSOl'lü, 

vara faze l-a publicar. . . . . _ . _ , _. , :-
~6 estu faeto, Sr. Pres1dente, de estar regulada, a L1 ues~d,u 

no Rt\'o·ünento, e a propria natureza della, n1ostra quo a (Ü~
vosi\;.ã.~ approvada })elo Congress-o é, pura1uentc, ~un~ 51uestao 
rcctilntmt.al,- que não ·póde figural'. mn un1~ ·Const1~u1çao,. mn
JJO~'a nas Disposiç.ões transitarias, porque chz :r·espmto ar~ u~ogu. 
de. fa.:lül' a lei. Seria o rnesuw que dizer que a ConsbLuu,;ao 
pa8s-al'ia por duas ou tres .dis.cu~sõ~s. _ . _ _ . .. . _ 

O fim, portanto, da 1111nha 1ndwaçao e que se rc-ochflq'.:!.e 
n ltpn·jmento no art. 67 no sentido de ser a 1)l'Oml.Ügac,:,au 
Jeila,eopeltt Mesa do Cong:resso, -coufvr.mc este jú decidiu, e 
conforme é o Direito. . . 

Por (~sta uccasião, Sr. Presidente, V. Ex. pcrnütLirú quo 
eu diga algun1a cousa en1 relação a essa e-menda. Houve quen 1 

vi8su na apresentação e approvação da emenda a que 1ne 
vefiro, con:o que uma especie de vaidade do Congresso, en-:s 
querer chamar a si ... 

O SR. NILO PEÇANHA -eon1pcnetração do seu dever. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA- ... UlTia attribuição gloriosa. 
Outros, n1ais n1alevolos, quizera111 ver nisso uma dcsconsidc
ra~~ão ao Governo Provisor i o . 

.. :\ verdade, porém, é a que foi rcf'erida, em aparte, pelo 
nobre representante do Rio de Janeiro, o Sr. Nilo Peçanha; 
o Cong·ress-o procedeu baseado nos bons principias, compe
ll.et.rado do seu dever, cnmo constituinte soberano, que de 
nwdo algtun podia admittir a intervenção de qualquer poder~ 
ainda mesrr:o que f"Osse poder legalizado. 

· E . tanto isto é verdade1 que o proprio Governo Provi
sorio, no projecto que oi'fereceu ao nosso estudo, quando trata 
da reforma da Constituição, estabele-ce que, decretada esta 
reforma, será publicada pela Mesa do Congresso. sen1 inter
v~nção do Presidente da Republica, que, então, será um Pre
Sldentü legal. 

Fica asshn den1onstrado que o CongTcsso, approvando a 
e.nwnda a qu.c n1c refir~,. não fez mais do que dar .urna prova 
sole1~ne . de que tem nit1da con1prehensão dos seus deveres . 
. (1.lftttto bern.) . 

· A mi!lha il1dicação a ·este respeito está nestes tcrrr:os. (Lê J. 

E' urna_ 111atm·ia decidida, c apenas, trato de cullo~al-a 
onde deve. L'sl.:ar •. para evitar ·contradições. 

~\ ut~!ra 1_t;d1~ação é rel~tiva aos trabalhos Llo CongTes~u. 
, _ .. : · . Lx · . ~~bc, Sr. Pres1den.Lc, ([ue as asse1u1Jléa~ nunle

J o::;a,s, .. COH1U c~te c.o~1gr~sso, lê;m, ülll toda parte do Mundo 
~no:;tJ. ctdo qu~~ partJc1pan1 111Uito dá natureza ü. desvantao·en~ 
de , un}. ?~w?tu~~ ~ ~or :n~ais }Ilustrados, _POr 1nai::; adeantc~do~, 
p01 11&a1~ sen:satol:i c 1 eilect1dos qu.c seJ arn seus rne1nbro::;, o 

r. 
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granch~ nmnf~ro (lr,lli~S CfVt. í:c1nl que• Sfl i.oPne. in1poP.sivel quo 
:1!-i kis sr•.,i:IHI <ll'l'·l'e!.arla~ tiüll1 a c·a1mn. r·.o.rn a r·eflexão, (~f.Jucto 
n aLL<•n6í.o que sãn inclisp<Hisavnis paea qrw uma !Pi pr-ePnelüt 
a sna t~lrvada rnissã:o. 

o Sn.. AnlSTIDES MALA- Nrw apoiado. O CongT~sso te(n 
da.rlo as n1aiore-s peovas de patriotismo c cr.i1erio. 

O Rn. FRANCISCO VEtG~\ - 'NRn1 esl.on cont.estanclf .... 
On~:-a-nw •() nobre re:prcsentantr, e vP.rá qnR não ha c.r.nRura 
nas mi nl1aR palnv.t.·as. 

St·. P1·esirlr.nte, j ú. tinha rlil.o qno nftn (~ st'1 no no~so paiz 
íplf' s.P nntan-.. esLes inconvenir.nt.r:-;. Jiillt•.s si'i.n t·.onnntlnR Am 
muitos Jl'()YOS, e, até, naquoll r. qnn t.ant o acl n)ü·amns, mas que 
:l'indn nüo pode~mos inütar. 

O Congresso dos Estados Unidos e Lodas as assem.hléas 
nurnerosas ·do M!undo resentern-se deste n1al, e entre ell!i!s.· 
ten1-se procurado un1 rneio de düninuil-o, ou sanal-o. As 
can1aras inglezas o conseguiran1 con1 o systema Darlan1entar, 
que a:lli adoptam o seg·uen1. Sabe V. Ex. que os nun1eeosos 
men~bros da·· C amara dos Com1nuns não são C'Olmo os :n:en1bros 
deste Congresso, cada um dos quaes está cioso da sua inde
pendeneia e liberdade; n1as que todos não têm um chefe, lkn 
partido, não têm ainda o nucleo, de modo que cada un1 fle 
nóR f(wnm o])inião por si n:esn1o, o que u1n escriptor' ela~-
sifi·r.ou rlr i-nrUvidualisn1o parlan1entar. 

Bn diss.P que na Inglater-ra este inconvenientr estú. :.mnado 
11p.ln sysLnn1a adoptado pela abdicaçfto individual .Jlos n1mnhros 
da Can1aea dos Cmnmuns. Assin1 é que os tories, acLualrnent.r., 
sr.gur\rn ·o que pepsa o Presidente do Conselho de Ministr:os, <\ 
110r sua vez, os liberaes acompanham a 'Opinião de Gladstone. 
Deste n-:odo, torna-se rnuito sin1ples e facil a nüssão daquelle 
parlamento. c por isto pro.mulgan1-se, alli, todos os annos, de
zenas e dPzenas de leis crlt.eriosas e sabias. 

O SR. N1r..o PEÇANHA- A reforma da lei .elos cereaes tle-
1,110l'OlJ 1nais. de quatro annos. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA- Os Est.aclos 1Jnirlos. drviclo ao 
g;enin pral.ie-o e, sob_rctudo, ao proverbial bon1 snn:=;o claqur.ll.-~ 
pnvn, a-rlol)tara,m outro syste·ma: o das cnmmi:::.sõnR. · 

Gcmw V. Ex. sabe, Sr. Presidente, o CongTessn dns EB-
1 a dos nn ifl'í1s perde muito poucos instantes nas r1 i scuRsões. 

Enlrr nós gastam-se horas e horas para que urn peojP(•.I.o 
11asse pelos tern:os regimentaes até converter-se e1n lei. 

Nos Estados Unidos os projectos de leis são estudad·n-; 
por· nma das cmnmissôes en1 que tSe, divide aquelle Cnng·enssu. 
e, eom a calma e reflexão que só podem ter os que trabalham 
no rmnanso do gabinete, as. eo.mmissões trazen1 para o Con
gresso o f:ructo dos seus estudos, elas suas ponderações, tor
nando, assin1, muito mais. facil, efficaz e util a n:issão do 
n1es-mo Congresso, de votar as leis. , 

Si não fosse este systema pre-conizado por publiG,istas 
rln:::. mais cnnerituados, o Cong-resso dos Estaclos Unidos es
l.aria •~'Tnrlcrnnado ú est.erj1 idadt\ ou, então, o que seria pROl'. 
r~s1aria t'az0nr!-o lois c.ontl~adietorias e ineol1nrentes . .cmno 1·e~~ 
na~ sua~ prin1eirns sessões. · · 



310 -

~estas condições e no intuito de _conc~rrer qt~anto puder 
par-a que a Constituição do nosso .'P~lz sa1a daqu1 esco:mada 
de faltas. incollerencias e c~nLrae!_lGOes, e attc~den~o. ~1.esn1o 
a que esta.n1os na segunda d1scussao, que esta e declSl\ a, quê 
não teren1os outra ... 

UM SR. REPRESENrrANTE - Ainda ha ulr_a terceira dis
cussão, que é a das emendas . 

.Q SR. FRANCISCO VEIGA- rreremos outra d~scussã_o, lirni
tada, sómente, ás en1endas approvadas; mas 1sto nao _q~er 
dizer que o que fôr approvado forme um todo methodlCu e 
h armo nico. 

· Pela primeira vótação, que já ~i vemos do proj ect~, V. ~x. 
póde calcular o que será a votaçao ern segunda d1scussao. 
Votannos com toda a attenção· todos os illustrad·os rr.embros 
desta Casa estudaran1, e deran~ á Constituição a importancia 
que merecia. Entretanto, V. Ex. e o Congresso conhecen1 
as · incoherencias e contradições palpavcis q"ll;e votamo~
Cun1pre, póis, procedermos c.om_ toda a prude;n~1a o reflex~o 
na votação da segunda discussao, que é dec1s1va, ~para nao 
haver os 1nesn1os inconvenientes, pelo n1enos para nao termos 
de voltar atraz, reconsiderando o que foi feito, e rasgando 
o nosso regirr.ento. 

Pelo numero de emendas offerecidas em 
cussão, o que não censuro, nen1 era capaz de 
collegas que mostram com isto ·muito zelo ... 
apartes.) 

segunda dis
censurar aos 
(Ha diversos 

UMA voz- V. Ex. mesmo apresentou muitas. 
0 SR. FRANCISCO VEIGA-EU já O ia confessar; não digo 

a culpa, porque, assim, não considero o apresentar emendas: 
penso, antes, ter cumprido o meu dever, offerecendo á 
Constituição as err.endas que julguei acertado apresentar. 
(Apoiados. ) 

Acho que cumpri o 1neu dever, como cumpriram o seu 
os nobres representantes. Mas a verdade é que estan1os 

. deante de centenares de emendas; o volume é muito maio·r 
do qUe o da Constiluição, que está ameaçada de ser como 
a náo de Pedro- o Grande, que se diz, á força de ser con

. certada, já não tinha uma cavilha da prirr.eira estructura. 

Isto é de que estamos ameaçados; não será um mal, 
desde que seja para melhorar a Constituição. (lia diversos 
~'"apartes.) · 

. . Estou em um terreno em que posso, e espero, ser 
ap~:n_!ldo p~r todos; tudo quanto fôr para melhorar a Constl
tuiçao ser a bom; si os nobres representantes provarem que 
a~ e~endas a melhoram, o paiz e o proprio Governo Pro
VlSOrio,. que offereceu o projecto, ficarão rr.uito satisfeitos· 
mas, SI a Con~tituição fôr substituída por emendas que ~ 
torne·m peor, ficaremos 81m uma posição muito pouco aO'ra
da-yel; e. o ~ovo está no direito de tomar contas áqu~lles 
CUJO pnme1ro dever_ era empregar todos os seus esforços 
para fazerem uma le1 harmonlCa, clara, concisa ... 

Ul\~ SR. REPRESENTANTE-· Pelo menos, o Congresso ten'1 
bôas intenções. 
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O SR. FHANClsco VEIGA- De bôas intenções o Inferno 
está calçado. 

Sr. Presidente, foi norr:eada uma Commissão de 21 
Inembros, para estudar o 1wojecto de Constituição. Essa Com
;missão houve-se com Lodo o zelo e solicitude, trabalhando 
assiduamente ... 

UMA voz-Não adeantou nada. 
O SR. FRANCISco VETGA- Ao contrario. adeantou muito; 

n o CoTlr.>Tesso já deu uma nrova so1enne ·disso. anprovando 
quasi todas as emendas por -ella propostas. (Apoiados.) 

Essa Commissão foi eleita pelo Congresso, sendo cada um 
r] o c; (\stados ne lla renresentado. Conseguinternente. Sr. Pre
sidente, a Corr.,mü;sfio · dos 21 P. genu i na rrnresr,tantc no 
Congresso e. be:m assim, dos differentes estad-os. Elegeu el 1 a 
um dos srus membros para nres1dil-a: e me parece q,, e e~tc 
illustre cidadão. que é n distlnclo representante elo Pa!'an~, 
concr-mtra cm si a eonfiartça do Congresso n a ronfianca ri-')S 
estarlos. Nest::l'i condicões. nfio será, sem· duvirla, e"'{tr::~orrl!
nario (flH\ o Cong-resso encareegue . o digT'IO Presidente da 
Commissã.o dos 21. (1r. com 1nais dois memhros. de sua es
eolha. forrnar urr.a Co·m·missfio rle tres mP.n1br-o~, que se en
carregue da redacção final ela Constituição. 

UM SR. REPRESENT:\NTE-lVfas .iá ha uma Commissão de 

~edacção. 
O Sn.. FRANCTSno ·yRTGA- Encarregar toda a Commis"ão 

doe; 21 dA semPlhante trahalho. nfío me pal~er,e o rn::tis acer:... 
tano, nor an~nto esc::a Commissfi.o, pnr nrnHo numPrn~a. é 
corno aue uma Asserrhléa. ( Anrrrtes.) Entrei·anto, escolhPnrlo 
o C>0ngresc::o. pelo JY'Odo inrlicado nu nor outro. 1111\q Com
missão tiP. fres mPmhrns. essa podP.rá nar a sua oniniãn f::ohrc 
as · r.mendas anresentatias. :=mtes da votad~o de1 l<:~s, diz~nrL) 
quaes as aue. em seu co"Rceito. cJpvem ser approvadas, e quaes 
as ane narecam dever ser reieitadas. 

V. Ex. r.on,nrehende. Sr. Presinente, aue nenh11m rle nó<::, 
dPnois (lq discuss~o aue ·aqui foi aberta sohre a Gonst.itnir.ão, 
dPnnis da imrrensidade de Pmendas que fora:n1 apresPntada~. 
p0derá votar nom nle11o r,onhecimrn+o. Pelo menns. fa11o nnr 
mirn. fTUe tenho procurado acompanhar a discussão com todo 
cuidado e zelo. · 

Sinto-me emharacano. e n5.o SPi mesmo como hei de 
votar ~r!)nde TIUIJ.11ern·" dessas emenda-;. Consciencinsarr:ente, 
poss-o votar pelo proiecto e por uma duzia de ernendaR. sobre 
a conveniencia e v:;~ntag-em das auaes n~n fenbn duvida. 

Mas o n1esmo não acontece com relação a todas. (Aparte.~J 
UM SR. REPRESENTANTE - Mas. isso, sem prejuízo da 

discussão. 
O Sn. Fn:\Ní:lSDí) ·;;,rEWA - Perfeitamente. Acn,elles d0s 

11obr"~ renre~onl ~mtes que ennfian1 no criterio. no natrioti:::.mo 
ela Cnrnmisc:ii,í) dn:;; 21. C1'P;o · que porlenl. clescancar nAlla. 
(A.pa~··tPs.l Os nulroc;. n-ror.erlam r'orno inlg·arem mais ace.,..tado. 

Nestfls r.irf~,urnstancias. Sr. Pr0~idPnte. tr.ndo exnendido a 
m]nha opinião, rJnrrsen~n :í. consirlP.Paeão do Conf:Tesso a inrli
car.üo. sél no inh1ito de llH' f8cilit.ar sua ard1.1a e nohre 
miss::ío, que é votar urna Constituição dig-na deste povo. 
(111uilo bem!) · " 



·E' l"lda. anoiacla r fwa sobrP a l\lt""lsa. para :.er tmnada op
portnnarnrn1 c: üH, r·,msidt•r-ac;.:1c'~ ;l. :-;t•g1únt i• 

lnrliea(:tlo 

Indico qn~ Ro,ja modificado o arl,. 67 do R0gin10ntc:, ]10 ~~.n
tido dü ser a JWOn1nlp;ação e publicação ria Uonstrllnç>ao I Prl n 
pria Mnsa do Congrnssn, confornw PSI c dücirlin. 

S. R. - S'tlrt rins srsstl(•s. 2.0 c1r jnncirn flp J 801. -F,·an-
risr·n Vei')n. · 

E'. egualnwnt.P, lida. sondo adiada a sua discussão. por 
haYPl' pedido a palayra o Sr. Aristides l\lnia. esta ont.ra 

h1rlicar;lío 

TndicÓ qnt• da ConltY.tissão Espe.cial dos 21 sc,i.::t tirada un1a 
outra, cmnposta do Presidente ela n1esma e de 1nais dous 

.n1en1bros, de sua escolha, para encarregar-se da redacção final 
do projeéto de Gonstituiçã.o, devendo a n1esma Cümmissão, 
antes de votarem-se as en1endas offerecidas em segunda dis
mJssão, dar seu parecer sobre quaes. das en1endas que, cn1 seu 
eonceito, dr.van: ou nã.o ser approvadas. 

Sala das S(:),SSÕ(\S. 29 ele janeil~o dr :1.891. - .Vraurisco 
Y f'i(!n. 

O Sn. EsPmrro SANTO - Peço a palavra. 
O Rrt. PRRRJDEN'1'E - Está finda a hora elo expcclirnl.e. Por 

md,r rnotivo, não pos·SO dar a palavra a. dons Srs. J·rpl·f'~t·n-
1 antes, que se achanJ. inscriptos. 

O Srt. ESPIRITO SANTü - Eu pedia a palavra sobre ~ma 
das indicaç;õ~s que f'oran1 apresentadas. 

O Sn.. PnESIDENTE - .A. prirneira das indicações está 
adiada, por terenl sobre ella pedido a palavra; a segunda fica 
sobre a n1esa, para ser ton1ada em consideração, an1anhã . 

. O_ Sr.~ EsPIHITo SANT_ü - ~ntão, pedirei a palavra qnando 
a mcheaçao entrar em d1 scus·sao. 

O Sn.. G-ONÇALVES CHAVES (pela m·clem.) - Sr. Prcsidenl.e. 
por rnohvo inf1f\pendent0. da rninha vontade, não me achava nn 
Congres~o quando o honrado SAnador por Pernan-\bur.o fot'
rnnlou c rnandou á Mesa 1..11na en1encla relativa á unidade do 
DiT·ei.to. · 

Tendo conbecin1ento dessa ernenda, eu f'. o n1eu distinctn 
colleg;a Sr. Dr. Feliciano Ponna n1andamos uma dec.larnc·fin 
:í. Mesa... · .. 

O SR. GABHTEL DE MAGALI-L{ES - E eu tambem. 
o SR. GONÇALVES CHA\·gs - ... dizendo que a faziam os 

nossa. 
Esta rlecl~raç~o foi pnl?lir..arla no Dür.rio Offi~ial; 1nas o 

nw.n nome. ah1 esta snhstlluJclo por outro de um dtgno rcpre
~r.ntante dr S. Panln. 

Lig·o o maxirno int.rrr.s::;;f\ a ~ssa emrnda, qur dest'\jaria 
sust PDI a r· da Lr-ihunü. Por isso, o Cong·rcsso clc,sculpe-nlc Jazer 
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esl:::l rr-elanlaç;tn·: nfl.o crnho por· llalül.o tornar l.t•n1pü ú. Cas;:t. 
prJnr~ipalmc'n LI'\ eom CJl'tPsLi.,_lí's dt""'\ ,n·dnm. 

. Assim, pe<;:o a V. 1~x., St·. Presi.de-n.Le, que, vet'it'icanclo a 
nunha allrg·açao~ orriPrw que sr•. :rar;.a. a indispcnsavct cor-
recção. 

O Sn. Pn:r.,smEN"TE -- O pncli.do dn noi11'P l'Ppresenl.ant.e 
serú atl endicto. 

OHDT~Ivf no DTA 

SF.GllN"ll-\ li1RCT188.\0 no PnO.JRCTn DF. f:ON8'1'1T11JÇ.::tO 

Conl)núa a za discussão do projt~eto dP ConsLituição, r.on1 
ns Rnu~nrlft;:; n.prPsrntarlrts. 

São li elas~ ap-oiadas o· enLrarn conjnnetan1enl~ cm clis
cussão as seguintes 

E·menclas 

.Ao m:L. 55: 

Snbstitua-f:e pelo seguinte: 
O Supr0.m0 Tribunal Fe·de·ral con1por-so-á de t5 mmrLbros, 

sendo c'lons tt~rços d8St.Ps ti.r·aclos, por antiguidaclr~. dos jttizes 
ff'clnr!tes :infP1'ií1rrs. c urn tm·eo non1naclo na f6erna do art. ·1'1. 
n. 12. dr. l}llLrn os cldadãoss de notavnl sahn1· l~ l'nput.ac:ão, 

· nlr.g·iyr.is pa.ra o Senado. 
Paragraph0 ·unico. A non1eação elos jui~r.s federar.:-; ra-r-

sP--á n1e-clianL~ enncu r·s.n. nos tern1os e pela fórma que lei cR-
pecial estabe-lecer. 

Sala das· sessões. 2-9 de janeiro de 1891. - Chaves. -
Francisco A..1noral. -- Chagas Lobato. - F. Penna. - Fer-
1'e'ira Raliello. - Jfanoel Fulgencio. - Pacifico Mascarenhas. 
-.- Ca-rlos Cha{tas. -- .Dom:1:ngos Pot·to. - .João Lfl,iz. - Costa 
SP-nna. - Zarna . 

.Accrescente-se ás Disposições transitarias: 
Ar!. Ero sng,uirla á eleição do Presidente e Vice-Prcsi-

rlr.ntf.\ (\a Tirpnhiina, o-s :rnembros elo Congre:;;so elcgerã..o o go-
vrrnador· n yice-governaclor dos seus respectivos rst.ados, os 
qlmcs srr·yirão a1/\ a drfinitiva organiza~ão dos mesnlos P·S-
tn,dos. 

8. S. - Augusto de F'·1·eitas. --· S. ~!ed1·arlo. - J . .T.~ 
· Srw}Jrrt. -- A .. E1tst?1Yio. - A. M:ilton. - iP1•isco Paraüw. -

Aquilino do A-mar-al.. -- Caetano ele Albuqtwr·que. - Urbano 
JfaJ·condes.- José H·yggino. -· Bw·ão de S. 'ft!arcos. - BeUrtr
?íúno Co.r·neiro. -·- Ignacio Tosta. - Leovigildo Ji'ilgne'i'Nt.s. -
11-lmwel FHmcisco llfachado. - .Joaqv.i·nt Sarmento. - Uchôa 
Bruh·imws. - J. J. A. Pernwnbuco. - André CavaJcanl-i. -
.n. ilfanlu1cs Bo.1·reto. - Au1er'ico Lobo. - Braz Carne'i:~·o N. 
da r:a_li1t'i. --li'1•ócs da C·ruz.- V'irütto derJ.l:lede-ir-os.- Fron-
ciseo Barlm·ú. - Du.tra Nicacio. - Baptista da Motta. -
FNt?u;o. :cm·val/10. - .fosé Augtud:o V-i-n.haes. - Thmna.z DPl
J"ino. _ fJ-il Onulal'f. - f'i'J•es F'í·anco. - Tlwodoro Pacheco. 
-- .h'lysev Jlol'f.t:r;s. -- Vo(J1U!'iro Paranaguá. - Bm•1Josa. Lim.a. 
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- Bezerril,. - J. de Se'rpa. - Pranc'isco S. Bm·ges. -.- Do .. 
'mingas VicentP.. - Athayâe Junior. - FeUsbello Fren·e. -
Ivo do Pl'aâo. _ Pinheiro Gtwdes. - Nelson de Vasconcellos 
Al1neiâa. -- },fonteiro de Bw·ros. - Anfrisio Pialho. 

' 
Substitutivo ao art. 11 das Disposições transitarias: 

Art. A presente Constituição,· dep.ois de votada, será 
promulgada pel:?. Mesa do Congresso, assignando-a todos os 
representantes presentes, e, em seguida, remettida ao chefe 
do Governo, para faze l-a executar. 

Sala das Eessões, 29 de janeir.o de 1891. -José }rlfarianno. 
- J. Ret'Urnba.- Almeida Barreto. - L. ~11üller. -José Ave
lino. - Santos Andrade. -· João de Siqneira. - João Lopes. 
- Be:zerril. - Rareio de S. ~Marcos. - S. L. Medrado. -
Couto Cartaxo. _ Leov'igildo F'ilgu.eiras. - André Caval
canti. - Bellar·?nino Carneiro. t_ Lu1·z de Andrade. - Luiz 
Del{úw. - Car=los de Carnpos. - Lacerda Cout'inho. - Es
teves Junim·. - Jacques Ou1·iqu,es. - Henrique de Cm·valho. 
_ Firrrâno da Silvei?·a. - ~Miguel Cast'ro. - .los é Bevilaqua. 
- P. Fer·1,eira. -- D. Rocha. - Almino. - Rosa Junior. -
Oliveira Galvão. - Bezerra de Albuquerque. - J. de Serpa. 

C. do N asc'imento. 

Ao principjo do art. 46 e §§ 1 o e 2°: 

Sejam substituidos pelo seguinte: 
O Presidente e Vice-Presidente se·rão escolhidos pelo 

povo, mediante eleiçã.o indirecta, para a qual cada Estado,· 
bem como o Districto Federal, constituirá un1a circumscri
pção, com eleitores especiaes em nun1ero duplo do da respe
ctiva rep·resentação no Congresso. 

§. 1 o. Não podem ser e"lei tores especiaes os cidadãos que 
occuparem cargos retribuídos, de .caracte-r legislativo, judi
ciaria, administrativo ou militar, no Governo da União, ou 
nos dos esta tios. 

§ 2°. Essa eleição realizar-se-á no dia 1 de março do 
ultimo anno do período presidencial. 

§ 3°. No dia 1 de maio seguinte se celebrará em todo 
o territorio da Republica, a eleição do Presidente e Vice
Presidente. 

O § 3o paseará a ser 4°, e· o 4° a ser 5°, e accrescente-se: 

§ 6° .· Si nenhum dos candidatos votados obtiver maioria 
absoluta de votos, o Congresso elegerá o Presidente e o Vice
Pre.sidente, por maioria absoluta,, de entre os tres cidadãos 
mais votados. 

Sala das sessões, 29 de• janeiro de 1891. - Alrneida No
wu.e'Í'l'a. - R·ub·zão Junior. -- Glicerio. - Rod?~igues Chaves.
Domingos de llf.oraes. - Alfredo Ellis. - Lopes Chaves. -
Morei'ra da Silva. - Paulino Carlos. - 1lforaes Barros. _ Re
tu·mba.. - Rodolpho Miranda. - Mu.rsa. - B. de Campos. 

Ao- art. 69: 
Supprin1a-se o n. 4 do § 4o. 

Sala das sessões, 29 de janeiro de 1891. -- Zama. 
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Ao art. 70: 
Diga-se, rw § 2° deste artigo: 
a'1 em vez de- incapacidade physica ou moral- incapa-

cidàde civil. 
Sala das sessões, 29 de janeiro de 1891. - Za'ma. 

Aos arts , 6° e so : 
As disposições dos arts. 6° e so sejam substituídas pela 

seguinte: 
E' da exclusiva competencia da União a decretação das 

contribuições indirectas; p ertencen1 aos estados as directas, 
bmn con1o os direitos da exportação sobre mercadorias, cada 
um sobre as que forem produzidas em seu terriLorio. 

Un1a lei d.o Congresso classificará as contribuições. 
Paragr·apho unico. A disposição deste artigo relativa á 

disüril11inaçã.o elas verbas só começará a vigorar no anno de 
t895; até lá os estados continuarão a perceber e a legislar 
sobre os direltos de que estão de posse e sobre os de trans
n1issão de propriedade, que lhes são transferidos. 

Sala das sessões, 16 de dezembro de 1890. - Chagas Lo
bato. 

O extrangeiro é obrigado ao serviço do jury, n1as não po
derá funcciona.r no julgamento dos crimes politicas. - Fróes 
da. Cruz. - Ol'iveira Pinto. - D. Manhães Barreto - Virgílio 
Pessôa. 

Ao art. 2·í: 
Supprimam-se as palavras - nern ser Presidente·- e se

guintes. 
Sala das sessões, 28 de janeiro de 1891. - Augusto de 

Freitas. · 
O serviço do jury, na Capital Federal e nos estados que 

adoptarem essa Constituição, é obrigatorio para todos os ci
dadãos alistados eleitores, e nenhum prejuízo poderá advir a 
seus vencin1entos aos que, por officio ou emprego, receberem 
vencin1entos r.o Governo Federal. - Fróes da Cruz. 

En1enda substitutiva ao art. 86: 
O Exercito e Armada compor-se-ão pelo voluntariado. 

sent premio, e. ein falta deste, pelo sorteio, previamente or-
ganizado. 

Concorre~1, para o pessoal da Armada, as escolas navaes) 
aprendizes n1arinheiros, e o sorteio na marinhagen1 mercante. 

O s.orteio, adoptado como systema, não ha duvida, é o ideal 
da organizaçã() dos exer.citos; mas é preciso ter em conside
ração a civilizaç.ão do povo, sua situação geographica, o espí
rito n1ilitar nclle d esenv.olvido, attento o constante e immi-
nente perigo de invasão do solo da Patria, como acontece nas 
nações da Europa, que, ha longos seculos, vivem na espe
ctaLiva arn1ar!a, excepção da Inglaterra, de cuja defesa a força 
principal é ~ M.arinha, e adopta para organização do Exer-

. cito o voluntariado. Barão Colmar assiln pensa - competente 
general do estado maior do exercito allemão. 

O sorteio, applicado aos exercitas europeus, não poderá 



- 31G-

ainda ser. 11nicamenl .. ~. rst.atuido Pnlrc n(,s, qnr rnrnclig:amos 
brar.os para a lavoura· ú ví•1lla Bur·opa. ~ 

O sortei.u pôde dar ern rnsu lLaclo a pl'i vação ú.s vneaçue.s. 
o a obrigação aos que não Lên1 aptidão, que deve ser,. lenta: o 
graduallnentC', desenvolvida. Sinto discordar de n1uüo.s ~h~
tinctos canla'.'adas; que opinan1 pelo sorteio, corno 1?r1ne1~1o 
unic.o, e tanto rrHüs sinto, porque, por occasião da 'ln dis.cus~an, 
prrstaran1-n1e suas assignaturas a urna mnenda s\lb_st.üutlva. 
qnn O}.' a reproduzo e que foi re~j citada, - cou~a ~r1gmal, cont 
votos de nnütos signatarios, o que s6 posso attnbun' a ser mal 
onvida a ]nil.nra. p.ois o 1nnsmn· quasi rnc acontPrru. . 

Si n1e toear a vez de fallar, pela inscripr.ão, clescnynlYt~l'el 
as ligei_ras co·~lsidera(:õrs qnn acin1a rxponhG. 

Sala das :-::esslies, ~.~1 rln jnnriro de 18fH. ~ .Julio P-r·ota. 

Additivo 

Cada vez aue a população de qualquer Estado attingir a 
5. 000. OOü de ·habitantes, esse Estado clividir-se-á en1 dois 
novos estados federados. 

nior. 
Sala das eessões, 29 de janeiro de '1891. Atha.11de .l'n-

Dlsposieõcs r_r1'ansitol~ias (Hefla.r..çã.o para a 2a {liHcnssfí.o). 

Ao art.: :l (): 

Rnpprilr1a-RI\ por não eonlrr n1atcria purarncnLe consti-
llwinnal. · 

Sala das sessões, 20 de janeiro de 180'1.. - Rosa .Tnninr. 
A.o art. 5o. Substituam-se as palavras - en1 nego cios 

peculiares aos estados - por estas outras - no territorio dos 
estados. 

Substitua-se o §· !.~:o pelo seguinte - Para assegurar o 
cnrnprimento das leis da União e a execução das sentenças dos 
trn;)unaes fed8raes, no~ terrnos em que un.1a lei especial re-
gnlar ossa intervenção. · . 

Sala das .srssões. ·J 3 de rlezernbro flr, ·J R00. - Chaarui Lo-:-
hatn. · 

Ao ar L '~. 0 : 

Substitutivo do Sr. representante Amphilophio. 

Os tribunae~ de appollação serão de organlí~ação dos ~s ... 
tadns, a~sin'l lambem as non1eações dos seus juizes e snstnn
taeão, Ludo eh~ acéorclo com as leis. 

Sala das sessões, 29 c!,Q janeiro de 1891.. - Chagas Lo
bato. 

O Sr.~ Augusto de Freitas (1Uovim.en.to de a.Uenção) -
Rl". I)residentc, a natureza especial desta discussão irnpõe ri
goros~...:~ obrigações aos representantes da Nação. 

Nao ve:olF), neste mon1ento, pretender :foros q1w não 
JWRSllO, nrm fazrr rhelorica nesta tribuna; ven hn, Sr. Pres·i
drnte: o1~cdccm~ a cxigencias _in1p_crinsas, _cxigcneias qur .eha
nlarr r d JCiaf ~~rmes, da consciCnma pcrfella~ qn c 1.en h o, do 
.exaeto cumpr1mento dos meus deveres. 
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Não predsu fazel' prufissüu clt~ f(\ não preciso' declarar m; 
idéat1 quú abnH.:u, pul·quc~ :dislui-niL\ su!J a bandeira franca-· 
n1c1Üu ft~durali:üa. dusclt\ u ]JI'i n 1uiro 111um ento, cnt quo ti v~.-~ a. 
lwHI.'a _dt\ cli~·ig·i!.' a I,mlavn.t a t~stn Cungr·u:-;:-;u. . . 

IJJ:-;SL', ~r. Pl't~:-;Jdunll', que um dever tt·az:1u-1ne a e:-;La Ln
lJlUli..l, g dosp~~Ho Lia ~onvic<.;.ão, que Lenho, Lle que neuhuut ~er
viço ntelhor se póde prestar ao paiz, neste· rnmnento. do lLUH 
dar-lhe a sua Constituioã.o polit~~a~ já e já. (A.puüulu::;.) 

De facto, eoherente com ª orientação dmno~ratica, que 
ten1 dictado Lodo o n1eu procedin1ento, defendi o systen1a Lle 
u:.'ganizaeão .indiciaria, adoptado no projecto de Constituição, 
quando era Ministro ela Justiça LI nobre representante de ~ãu 
Paulo; sendo, talvez;, a tninha palavra, a prirneil'a que se fi.:)./. 
ouvü· neste rccjuto cn1 defesa desse projecto, uni(jo (jornpativel 
üOHI o rcgin1en de :Federação, que se quer t~er passar para as 
instituições clr) paiz, devo defendel-o con1 a 1nesma dedicação, 
hoje, que já não é Ministro o honrado representante Sr. Catn
pus Salle::;, para que não pareça a certos espirit.os, que poueu 
r.u ltivanl o respeüo ú honra alheia, que eu rendia hon1enagC1n 
a un1 projecto do Governo, e não a un1 projecto, que traduz 
un1 prindpi0 - o principio federalista. (Muüo beut.) 

10 SR. RosA'?- O ·c.arecter de V. Ex. está acima de qual
l!LLer sus,peita .. 

O SH.. AuGUS'l'O DE FREirrAS - Antes, porén1, de enfrentar 
esta rnagna quc~tão, que reputo a de maior trans-cedencia de 
todo o proje-cto de Constituição, porque affecta a organizaçã.u 
de tun poder, - c transigir na organização dos poderes pu
blicos é sacrificar a nacionalidade, é faltar ao patriotistno -, 
devo, aproveltando-n1e do n1omento, en1 que n1e é permittido 
fazer a analyse dos pontos capitaes do projecto de Consti
tuição, dizer a1gun1as palavras sobre a discriminação das 
rendas da União e dos estados. 

Não venho, Sr. Presidente, nesta occasião, levantar sys-
lcn1as, nen1 discutil-os. 

r:cenho assistido, desãe o dia en1 que. se inidaram os tra-
balhos do Congresso Constituinte, aos maiores debates, ás 
n1aiores eluçidações de todos os systen1as len1brados para a 
organização financeira do paiz. 

Ouvi debaterem-se interesses cha1nados do Norte, contra 
os interesses do Sul, .ouvi dizer-.se que os estados do Norte 
são pobres, e que os estados do Sul são ricos - falsa as
scn:.ão deante das finanças que. nos legou o -regímen pas
sado, porque hei de n1ostrar que os estados do Sul, · e~n 
grande parte, viveram sempre a expensas da União (Apoiados 
e não apoiados) : o que resultou de todo esse debate, de 
toda essa lurninosa discussão de systemas? 

Os pr.oprios defensores do systema franca1nente fecler·a
lista, daquelle que eu tive occasião de dizer que abraçaria si, 

· porventura, encontrasse nas finanças do paiz, nos esclareci
mentos, que soUcitei do Governo, un1 fio por onde pudesse 
g·uiar toda a n1inba atte1wão para dirigir .o nwu voto; si não 
enfrenta::-:su con1 as finanças Ina1baratadas, legado dos governos 
passado:-;. si nãu nwonLrassc lllll vcl'dadeiro bal'atln·o. onde irn
·possivol ·é pcnutrar, porque. au passo que o nobre ·e honrado 
ex-~hni:-;L.ru da Fazenda, (jülll a aucto'l'idadc de sua palavra, 
vciu dizer ao paiz, representado por este Congresso, que as 
·çlespesas da Un1ão sobem a .cerca de 200.'ÜIQO :000$, sem podei: 



1nc1icar-nos. todavia, quaes as fontes extraordinarias de receita 
com que deve contar a União para solver todos estes C:OI?-1-
prornisso;.;, sen1 perturbar a n1archa regular da adminis
tração, a~serção contestada pelo honrado ?enador pela 
Bahia, o Sr. conselheiro Saraiva, quando affll'mou que .as 
despe<:::as da União elevarrJ-se a 240. 000: 000$~ - O? propr10s 
sectarios do systema federalista, dizia eu, Sr,. J?resid,ente,, re
cuan1 deante da impossibilidade de traçar o limite ate. o~oe se 
deve extender o poder da União, sen1 s~crificio~ do~ direitos e 
da aut..Qnomia dos estados, deante da Inconvenie:nCia, que re
sultal'ia da adaptação, neste n1omento, dos preccltqs absqlutos 
e rigorosos de um systema politico á organização flnanceua, o 
que ._lrEtria con1o resultado in1mediato a tutela dos ~stados sobre 
a União .. .com a fatal consequencia do nosso abatimento como 
nacionalidade, da quebra do nosso credito cmno nação. (Muito 
bern; apoiados e n,ão apoiados.) . 

Senhores, é preciso não esquecer, neste .Instante, que 
temos um passado cheio de embaraços para a v1da econorn1ca 
do paiz e qu3 deve servir-nos de lição severa; é preciso não· 
esquecer que até honterrt era negada a autonomia dos estados, 
que todas~ as suas forças vit.aes eran1 absorvidas por este mi
noLauro chamado Governo central, que não devemos saccar de 
um modo prúcipitado e irreflectido sobre o futuro deste grande 
paiz, cujo desenvolvimento economico não deve ficar á mercê 
de um systerna financeiro, inconveniente por não ser oppor
tuno, conden1naào por não assentar em um estudo positivo~ 
em uma observaçao exacta da nossa situaçL.u e.conomica. 
(Apoiados.) 

Hoje nós vimos romper estes laços de centralização, 
firmar a autonomia dos estados pelo reconhecimento de sua 
soberania, traçar os limites do poder da União e dos direitos 
dos estados, mas não cheguemos ao extremo de sacrificar a. 
independencia e a soberania àa Nação por uma falsa home
nagem á autonomia dos estados que a compõem. 

Aqui, Sr. Presidente, e sómente na questão financeira, é 
que é licito transigir, deante das difficuldades do momento, 
até que a exporiencia adquirida pelo estudo· das forças pro
ductivas da Nação, neste ,Reriodo _que se inaugura nos acon
selhe o melhor systema de organização financei'ra. (llfuito 
bern; m,ttito be·m.) ~ 

Neste reeinto, Sr. Presidente, têm dito os que defendem 
a en1enda ~PFesentac!,a pelos ~ignos representantes do Rio 
Grande do Sul, que sao federalistas, que querem o reconheci
mento dos direitos dos estad9s; mas SS. EExfL esqucceran1-se 
d.e apr~sentar, COIY.!O, cumpria-lhes, um· plano de organização 
f1nancmra, qu·3 satunaça ás necessidades da Nação. 

P.?diam dizer-nos _que compete, privativamente, ao Es-. 
taqo oecl'eia~ todo~ os Impostos, haurir todas as fontes de re
eelta, qu~ ~a9 estiverem contempladas no art. 6° do projecto 
de Constltuiçao; mas, para que este systema, democratico em
t-ora, pudessa ser acceito, fazia-se necessario que SS. EExs ~· 
demonstrassem que as rendas reservadas para a União no 
art. 6o eran1 .sufficientes para a satisfaçào das exiO'encias 
de sua vida normal, para a satisfação· dos compromi;sos de 
honra da Nação Brazileira. 
. Reservar, porém, para a Uniã0' sórnente as rendas do ar ... 

tig~ 6°, cla_ra~ente i~sufficientes, 'por isso que, segundo os 
dacos. estatlst:cos, aqui apresentados pelo honrado ex-ministro 
da fazenda, e1evam-se a cerca de 160.000 :000$, quando a de§ ... , 
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pesa so~e, na rnelho~ hypothesc, a 20'0'.000 :000$, é dec_!etar, 
desde ja, a ·nltonom1a absoluta dos estados, e a nega~.ao da 
soberania da União, é firmar a clcpendencia desta, a quen1.se 
in1põe a obrigr·:\~ão ele pedir auxilio aos estados para a sat~s~ 
:facção do quanto exije a sua complexa organização adn1in1s
trativa e ecoJ1on1]ca, e do quanto impõe o dever de salvar o 
seu cr8dHo elYtpenhado. (AtJoiados e não apoiados.) 

Senhoes, si tratarn1os de procurar as fontes de renda, para 
que os estados possan1 ter uma vid.a autonomica, não devemos 
esquecer a União. 

Gm dos maiores publicistas elo seculo, sectario decidido 
da Federação, o illustre Py e Margall, referindo-se á questão 
da discriminação das rendas, diz-nos que é necessario dar á 
União os meios de uma vida independente, é preciso não es
cravizar a União aos estados, nem estes á União. 

E' este, Sr. Presidente, o pensan1ento que traduz o pro~ 
jecto de Constituição, na parte relativa á organização finan
ceira. 

E não pense o Congresso que não serei capaz de retirar. 
amanhã, o vo~c que, hoje, dou. 

Quando, reunidos em sessão ordinaria, tivermos de dis
cutir os actas do Governo passado, julgar dos compromissos 
contrahidos: podt=!remos restr1ngir a esphera de acção, do Go
verno eentral, que.nto ao direito de decretar impostos, ou se
remos obrigados a impor sacrificios aos estadcs, para salvar 
a União, porque, devo declarar que· apesar das idéas que de
fendo, no dia ~n1 que vir compromettida a nacionalidade_ 
brazileira. deixarei de ser federalista, para defender a Repu
bli.ca unHaria. (Apoiado; m_u.ito bem.) 

Não comprchendo vida, autonomia e soberania nos es
tados sen1 inCependencia e soberania da União. 

Querer o engrandecimento dos estados com a asphyxia da 
União, que é a grande Patria, é querer anniquilar o B1·azil, é 
alimentar fal~as esperanças de uma vida abundante e de pro
gresso em um regin1en de Federação. (ftfuito bem; diversos 
apartes.) . 

Senhores ! Não nos illuclan1os: nós só seremos fortes em
quanto formn3 ~nidos. (Apoiados.) 

Comprehendo, Sr. Presidente, que, c:~m o systema de or
ganização fin:ulCeira adoptado pelo projecto de Constituição, 
todos os estarJos não podem, dé prompto, encontrar as neces
sarias fontes 1je receita para fazerem face ás despesas impres
cindiveis, que lhes traz a nqva organização administrativa, no 
regirnen ela Federação. 

Pensar na pos~ihilidade de uma tal organização, em um 
período de transicção, con1o este, quando nos assoberba uma 
enorme divida para com o extrangeiro, quando sómente os 
juros dessa divida, da divida interna e outros encargos inadia
ve1s, elevam-~e a cerca de 75.000: 000~, é deixar-se seduzir 
pela supposta prosperidade parcial dos estados, esquecendo 
tJS rlireitos da União. sem a qual arrastarão urna vida inO'loria, 
é adaptar ao preceito constitucional ós principias de theoria 
polilica, esquecendo-se a nossa situação economica. 

O Brazil, Senhore,s, é grande hoje. e se~á enorn1e quando 
todas as suas fontes de riqueza estiverem exploradas, quando 
tiverem desapparecido todos. est.e~ encargos, que nos trouxe-, 
rarn os erros dos governos passados. 

Os estados sacrificados pela centra 1 izacão monarchica, 
regimen de liberdade em que vão entrar, desenvolverão as 
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E·Uas industrias, augmentando a sua riqueza, 'para gar~antirern a 
Yida autononlica J'. lnde])t•ndt•ult•. (Apoiado~.) . . 

N 5.o recektuu~ du Julu.t'tl· ~cnlwres, t~ru un1 t·egu11en 11-
\Tt~. quando a nt:~:ãu du:-; guvt·t·nus 1c!eae:-:; (~ alllpla, l!Uan1o._a 
ee11t l'aliza<:ã.o d('':ia]l~>aJ'm~n; n lun.dJI't•nw-uus da gTal~do U n1ao 
.\uH~l'Í eanrr. onde a salv.a0ãu das Jinan~:.a.~ da N ::v: ao ll'ullXI~ 
eonn;igu o dest>nvulvjnll'nlu e u progTe·sf:io dos estados. 

Dr, fendo, t;t·. Presidente, a emenda que tive ::~ . honr·a de 
assignar, relativa ao pagarneuto da divida uonsolldada elos 
esf ados pela União. . _ . 

E' mais u1n encargo que pesa sobre a Un1ao, sen1 duv1da; 
Htas, si ten1os o direito de julgar to.düs . os actos do Ç}overr:o 
.P1·uvisorio, :de clecr~)lar os n1eios nccessanos para a satrsfacçau 
do::; eomprornissos eontrahidos, poderemo·s adiar o que fôr 
adiave 1 auctorjzan:lo o Governo ás operações financeiras que 
~e lorr{errl· preeisas para o pagam~11:to dessas dividas, libf?l'
f.anLlo-se. dest'arte, os estados, habrlltando-os para uma v1rda 
de 1H'oprjedades. (Apoiados.) 

O Src ÜITIClCA - E' o systema de novos mnprestünos. 
O ·Sn. Auaus·ru DE FH.El'l'AS - Não será o ·systerna de no

·v,_~:-:; eruprestomos. 
'~eja. porém, qual for o systen1a que o CongTesso adopLe, 

seja ,qual for a O'Peração fina!lceira que elle auetorize, certo 
é qnc•, neste mon1ell1JO, não poderão os estados. sem grandes 
diffieu1dades, desenvolver-se e organizar-se, sem, primeira
Juente, afastar de si a responsabilidade desses grandes en
cargos; e si a Constituição auctoriza a União. pelo poder coin
petente. a abrir creditos especiaes aos estad-os neste período de 
organiútção, mais justo parece que esta avoque a si o paga
Inento das dividas. 

Ouvi, Sr. Presidente, ha dias, dizer un1 digno represen
tante, que os estado~ do No r te virimn com suas dividas sobre
carregar a União. 

Eu poderia mostrar ao Congresso. que muitos dos estados, 
quer do Norte, quer do Sul, viveram sempre á .custa de outros, 
por isso que eran1 .subsidiados pela União. 

O illustre representante das Alagôas que a1presentou urn 
projecto de organização financeira, esqueceu-se de que o E·s
tado que tão dignamente representa mandara apenas para' O' 
Centro 1ü5. 000:000$, n1édia :dos tres ultimo~ exercícios. 

O SR. ÜI'l'ICICA -· Mil seicentos e tantos -contos é o que 
está na exposição do Sr .. Ministro da Fazenda. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS (revendo uns papeis) -
1.05 :.080$' foi a media da quanUa enviada pelo Estado das 
Atagôas nos tres ultimos exercícios financeiros. 

O SR. 0ITICICA - Saldo entre a receita e a despesa. 
Ú SR. AUGUSTO DE FREITAS -.Os estados de Sergipe, Ceará. 

Piauhy. Rio Grande do Norte, Parahyba, assim como Santà 
1Ga.htarina, ·Paranã, Rio ~Gira.nde do Sul, Minas e outros sernpre 
tivtnoam reueila inferior ás suas despesas, .sempre. fora1n 'áu
xiliatdos :pela União .. (Apoiados. e não apoiados.) · 

Os algal'i sn1os não falhmn . ( 1nost1·anclo nns pwpe·is). e 
nem isto é assurnpto . que perrniLta diversidade de opiniões. 

Entre LanLo, Sr. Presidente, o Estado da Bahia, que tenho 
a honra de J'ep1·esentar neste Congresso, acceitando-se a mes
rna b~se dos tres .ultimos exercicio'i para o calculo, cornpre-
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hondiclos Lodos os impo~:ilos ge1·aes, rendeu cerca d·e réis 
·J 7. 000:000$. consumi Ll 11.000:000$, COllCOI'l'endo, dest'arLe, 
co1n cerca de 6.000:000$, lJêll'U as despcsa"S de outros estados 
c da Urüão. 

O 8H . ..:\.H.THUH H1os - E' exacLo. 

O 8u. .. .:\uuosrro DE .FH.El'l'AS - Não serei, por·én1, eu que 
levante a voz nesLc l'ecintu pal'a l'csolver esta g·rave questão 
financeira, eollucandu-n1e no punLo subjectivo do meu Es
tado. 

Dejxu de parle, Sr·. PresiderlLe, a questão da discrimina
<.:ão das· rendas. t' rllrij o, t_~specialmente, neste rnornento, a mi
nha ai l c'n~:ãu para u ar I. 71 elo ·projecto do Constituição, nnde 
está ti ect·!'tado que :1 llc~·publica só reconhece o casamento civil, 
permitLinLio-se por lal 1'órn1a a prece,dencia ela cer·emonia re
ligiosa á realização do acto civil. 

· P1·ceisu, neste mstanLc, 8t·. Presidente, ele Loda a aLlt:mção 
dtlS dig11os · .r·rpr·esr~'llantes da Nat;ão, porque venho defender 
os sagrados clll'citos) os nobres. interesses {ia fanlilia 1:11·az i
I eira. (l'rluito ben1..) 

Ad-rnittir a l ibercladc de precedencia da ceremonia reli
giosa ao contracto ciyH, qualquer que seja o culto, é compro
metter a fan1ili~. e sacrifi-car a: nacionalidade brazileira, t~ 
esquecer aqunlle~ que precisan1 da mão protectora da lei, do 
amparo elo Poder publico. (Apoiados/ não apoiados; muito 
bem.) 

Quel'eis ver, Senhores? 
Lançai a::-; vossas vistas para ns ;paizes civilizados. A Bel

giea. qtw nus vr·in1eiros .dias deste secülo Hn1itava a liberd3Jde 
dos 'Padres qnanto á CPlebração do casan1ento, prohibindo a 
benção nupeial a.os que não justificassen1 teren1-se casado 
perante u :l'unccionario civil, a 7 de março de 1815 revog·ava 
tal {lisposição de lei, firmando a plena liberdade, permittindo 
a preecclcncia da C8ren1onia religiosa. 

T.aes foram, Senhores, os abusos, :que ~uccedell':a.m tae:~ 
as reelamações .que o pro,prio Governo recebia dos n1agistra
dos que vinham dizer-lhe que a fan1ilia esL:-tva desorganizada, 
que. as viuvas não tinhan1 garantias, que t;s OI'~phãos não ti
nham direitos de succe~são, que os con lractos estavam aba
lados em suas relações ,jur~i.rJicas. porque os pobres campo
nozes, ignorantes, limitavam-se á ceremonia relig·iosa, persua-. 
didos da legilhna eonsLituição de uma fam11ia perante a lei, 
- que, menos ele dous annos depois, a 10 de janeiro de 1817. 
deante de Ião gravPs incunvenir>ntPs, foi revogado o decreto de 
7 de rnaq;o du 18115, fil·mando-':3e de novo a obrigac;ão da pre
cedencia do acto jivi 1. 

· Não ficou, porérn, ahi. 
ID:ava-se isso em 1817, (~, quando, Pm I~. df~ outubro dL· 

1830, o governo provisorio da Belgica, decretando reformas 
liberaes, extinguiu lnrlas as nwdidas repressivas da liberdade 
de -consciencia. abnlindo as lRis CJl!(' irnpediarn ·a livl't' maúi
festação e propaga<;ão ele doutrinai3 pela pa.lav1·a ou pela im
prensa, o elPr'·o .iulgtill innnr·diatamenJe revogado o decreto 
de 10 d<~ .ianeit·o. f' o bispo de Nan1ur (peço para este facto 
a atlen~ão claqunlle~:-:, que neste l'e·cint.o, represrnl nm n Par
tido Catholico), - quando o Governo da Belgica, inspirado 
no~ princi·pios demoeraLicns. Lacs refnrrnas decretava.· fazia 
baixar llilla pa:-;lfH'al ao elero. mn 22 de outubro, seis dias 
apenas depois. na qual dizia-lhe: Estacs livres, podeis reali-

:Vol. III 21 



-322-

zar a seren1onia J'eligiosa do casamento, independente do con
tracto civil. 

De tal naLul'cza, Senllül'CS, i'oran1 os inconYelli_entes, que 
succPrkram a l'SSe 2·CLo do represenl.ante c~~. ~gTeJa, ~e. ex
pt·essa revogação ela lei civil, tal Joi o saenilClO ci_os . dn'elt?s~ 
de LL·nn i nadu 1wla ]JCl'SUa<;ão d aquelles que, const1Lu1n4o. fa
rrdlia twranle Dt•us pela realização do casa.rnento ~'ellgwso, 
aCl'-edj 1 avan1 I Pl-a constiL.u i elo peranl u a. socieda~e,. l~ldepe~
tlcn l e dn cun 1 racl.o c]vi 1, qu-e o ar L. 1 G da Constltu1çao poh
lic.a da Belgica yeiu re.stabelccc L' a cl isposi ~ão ?o. clecrôLo d~ 
J.O ele janejro, Jn·escJ.'{'Yencl.o que u cas_~tnenl.o CtYll pre-cedera 
scnl]lL'C as .C·C1.'~'lnm1ia.s t·eUg·iosas. garanLn1do. dest-artet a tran
quill1dade da fan1i 1 ia e a cond ü.:ão elo~ filhos. (1llutto bem,; 
1J:J,Uito beu~; apo·iados.) 

E iJara que. Senhores, cs.scs prece i! os da le_i p~litica f_osse 
observado em Locla sua plcmludc. para que nao fossem lllu
didos os ei'f~i!os de tão salutar dis·posição. o Codigo Crilnin~_l 
·d.a Beigic:a ·(•statuiu qnl' S{'l'ia .punido eon1 a multa de 50 a 
.;)00 francos o rniniBir.o de qual.quN' r-clig1ão .qu~ concedesse a 
bcn~ão nnneia.l antes de cxl~ibidas as prova.s da celebração -do 
e~ãm~nto~ eiYil: e dec·ord.dos são já 60 annos sen1 que uma 
refon-rHt so lenha .-1acfo ne..,sa legislaç.ão, porque vêm todo.s em 
taes preseripc;õcs a rnais legi! in).:a garanU:a, senã.o a uni~a da 
famiHa e da socieda·de. (Al'Joiados.) 

Nã.o é, B~·. Pre..,idenie~ sómenle a lição da hisloria de um 
paiz adearilaclo. como é a ·Bclgica ,que nos deve inspirar neste 
n1omenlo. 

Quando refli-cto sobre o assun1pLo dessa emenda, que .o 
Congresso votou na primeira discussão. do projecto da Gons
titui-oãa.. ·m.11 1Jrn de·sses n1omentos de exaltação en1 
que a razão fiea .obseureeida pela homenagen1 })restada 
a um. falsü principi-o de Hberdade, quando penso que, da per
nü-ssão de precedencia da· cerünonia religiosa, a Historia .o diz, 
podem resultar os n1aiores n1ales pela desorganizaç.ão da fa 
n1ilia, ao passo que. da pTee.edencia obrigatoria do contracto 
civi1, n-enhum n1al adven1, nenhuma coacção resulta á liber
dad-e de cr-enças. pois que, eun1·prindo o })receito da lei, ga
rantidDr da legitima constituiGão da família, dos direitos .da 
e.sposa e dos filhDS· póde o cidadão realizar a ceremonia re
Ugiosa pelas leis do culto que adopt.a.r, convenço-n1e, Sr. Pre
sid>ente, de que o Congresso reformará o voto d8Jdo, acceitando 
a emenda que tive a honra de apresentar, e pela qual fica re.
st.ahel~-cida a obrigatoriedad-e da precedencia do casamento 
civil. (A'i~oütdos; 1nuito bem; apades.) · 

Os n1eus receios soben1 de ponto, Sr. Presidente, quando 
~'?mbro-n1e . de que a Belgica: acl~11ittindo esta. m .. edida garan
udora da l1berdade ele conscwncm, - a Belgwa onde a in
strucção publica não é un1 rnytho, con1o é no Bi'asil. onde :a 
instruc-ção .cívica é uma realidade -. fel-o para salvar a or
gan.·ização da Jam il i a., sac.rificacla pela ignor;.ancia e pelo fa
nati~mo dos campo!lezes; entretanto que .no Brasil, paiz es
s.encmlmente ·cathohco, onde a escola rarr~Ia en1 todo.s os cen
.1 ros. onde o ejdadão dcsconheee os seus direitos, e mal com
pre:l'lcnde os seus rlf~Yeres, onde a lei civil não é conhecida do 
povo, que não sabe ler. onde a crença religiosa toca ás raias 
do _fana1 jsnw, onde o c·idadão ~_urva-se deante de um templo, 
rna1s llC'l<J tetH·<:>r ,que por ilmnenagem a uma crença. - no 
:Brasil, :Sr. Presidente, é que se quer dar a liberdade de reali-
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zar o casan1enlo rcligi oso anlL~::i .do casarücnlo civil! (1lluita 
bem,.) 

Ul\I Sn.. HEPRESEN'L'AN'l'E --- Os pacl1·es hão de sernpre pré
gar· contra o casarncnto civil. (Ha o·utro~ apar·tes.) 

O Sn.. Auausrru DE FH.El'l'AS - Ouvi. Sr. Presidente, ha 
chas, por occasiãu tln p1·irnei1·a cliscussão ·elo pr·ojecto qe Con
sLituieão, o nobre 1·epl'csenLante pela Bahia, o Sr. Conselheiro 
Saraiva. a quen1 devo o rnaior :t·espcito, cuja palavra acostu
rnci-mu a. uuvü c [ldllliJ'aJ: desde us -priineüos dias da n1inha 
vida publiea, djzcr desla l1·ibuna: Quereis a prececlencia do 
casamento civil p;~ua nmnle1· a leg·iLirna organiz.ação ela fan1i
l ia. 'l)Ol'flll c l'I}Ceaes qt 1 c~ aq uelle'::; que s~~. casarn religiosarnenLe 
não vão celebrar o conlracLo civil; deveis então evitar e rnl
pedir o concubina lo. 

Não Livesscn1, S~'· Presidente, partido estas palavras do 
honr .. aclo Senador, a quen1 admiro pelo seu caracter sem nla
cula, eu não occuparia a ai Lenção do Congresso en1 ouvir a 
l'csposta a ar·gun1cnto. que reputo, relcve-n1e S. Ex., ela n1aior 
i'ragilidadc. 

Quereis saber por quo, SenlwTes? 
O que o Congresso propõe-se a fazer, neste n1o1nento, 

é exLend e1· a 1não rn·otcctu1:a ela lei c i vil áquelle que manifesta; 
a intenção ]Jtn·a elo consLiLuir u1na familia, áquelle que, por 
i'alsa co;nvicQão, scn1 pensar no sacrificio dos direitos dos fi
lhos, don1inados peLas Drenças religiosas. ignorante da lei ci
vil, ·realj~a o casan1cmlo reUgiqso, julgando ,dispensavel o .COil.
tracto civil. 

Este precisa ela proLecç:ão do poder civil, protecção que 
-se torn.a.. cfi}caz pel~ prohibição ela preeedencia da c.erü11onla 
religiosa, ao passo que aquell.e, que vive en1 concubinato, te1n 
n1anifesLado. pol' un1 facto posilivo, pela dispensa, n1esn1o, .do 
acto :~.·eligios.o, o clcscjo de não c.ons.ULuir :uma fan1ili.aJ a Ül
ten~ão de não protege!' os clir.eiLos dos fHhos, n.ão tendo, pois, 
nest.e J.dreulo .crn .que Yivc, di1·eitos nern deveres. (Apoiactos~· 
1nuito IJ.en~J.) 

Ben1 yedes, Sen horcs. que são diversas as sUu:;t.ções, e 
.q.l+e .o ,q.rgl.;U)J,enlo -~1presenlado pelo honrado representante pela 
Bahjp, só J)O:deri.a vr.ov.ar a necessidade da precedencia do c.on
tr,acto .ciy'il, _para q,ue rtão· fosse;m .equipa.ead.os a.os que viver;n 
.en) .co;n._cuhinato, aquelles que e.onLi·.al~en1 casarnmJ.tQ, obse;e
yand.o ,Q-s lejs .do culto _que acloptan; . . (A.poia·dos.) 

{Xenl,to, Sr. Pr.esidelJ.te, o cornpromisso_, _con.tr_ahi_do .eo1n 
:t,l.B;t honrado c.ollc_g.a ela repres.ent~ção. rio-g·,randense. qe l}ão 
e;;:c.e.der .o ter;npo que 1no concede o Heg.1me:nto,_ para ql,le S. ~~
lJO:SS.~~ .boje, justHicar as en-;~;epçl_as que apresentoU :;to pro
jecto de Constituição. 

Devo, pois. limitar as minhas considerações, e dirigir as 
vistas para um.· ponrLo, que reputo capita:l, no proj.ecto, !3 sobre 
o qual Já p;~.·om)n.c.iei-nTc, na prü;neü'a d~scu.ss.ão. 

O Sn. RosA - E br-ilbanlen1e.nte. (Apoiados.). 

O SR. AuausTo DE Fn.ElT"\s - Refiro-me á .organiz.aç.ão 
judiciaria; e p.e.ço a-os i ll us:t.rcs representantes da Nação toda 
a sua .generos·a attenção. · 

-Cré-io, Sr. P1·esiclPnl c, e não o digo por vaidade, senti
m.enLo que desconheço, c sim por urna p.ro.funda .convicção d:a 
verdade elas clouLrinas que clofcndo, que -conseguirei pr.ovar 
ao Congresso qui? a cn1enda ,ap~esen~ad,a p,elq n91Jr.e r-epre
sentante da B.ahla· o Sp. Amplulopluo, s.ubstrtuüva da .CJlle 
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apresentou S. Ex. por Ol'Casião ela })rin1'eira d·isc~ssão do pro
jecto de Constitutção - emenda que se acha apomda pelos re
:présentantes de alguns estados - e, permitta-s~-n1e a e:x:
pressãOí pcor que o soneto; porque, sen1 traduzir mn _sys-
tcn1a de organização politica, sacrifica os principias capüaes 
elo rcg·iinen federativo, a cujos preceitos deve obedecer a 
:Cons!.ituição politica da nova Na·ção Brazileira. . . . 

Vejo, Sr. Presidente. essa cn1encla assignada por dlst~n
elus -representantes da Nação, an1igos, aos quaes devo as maw
Tes attençõos; e poço a S~. EEx. que se eolloquenl neste pla!J.O, 
que pern1ittam aquelle que, ne:?ie Congresso, tem~se batido 
1)ela verdade do regimen federativo. que. á sen1elhança do 
nobre representante 11elo. Paraná. quando occupou-se ~a que
stão da dis-criminação das rendas, tan1bem prophetlze que 
si a Constituição politica que se vai d~cretar não ob~decer 
aos princi·pios dernocraticos. si 3: soberania dos estados nao for. 
reconhecida, a pror)agancla cm favor desta causa santa se ex
tenderá JWl' Lodo o paiz, e a consequencia. . . não sei qual 
será. -

O Srt. CXJVIPOS SALJ:..Es - . .:\ cmiscquencia será a separação, 
o desn1ernbran1mllo (Apoi.ados.) E' preciso dizel-o com fran-
queza. 

O SR. AtJGUS'l'O DE FRErrrAs· - Con1eço, Sr. ·Presidente. a 
analyse elo projecto de organização judiciaria enviand·o desta 
tribuna parabens ao nobre Ministro da Justiça !)o Ministerio 
decahido. . .. 

S. Ex. que~ no Governo passado~ pelo concurso prest3!do 
~para a confee.(;ão dessa parte do projeüto de Constituição, syn1-
bolisa:va o verdadeiro regi·n1en 'feder1ativo; S. Ex. que deixou. 
nesLe~ ·projecto de organizaç.§_o jurliciaria, urila perfeita d.efini
ção de suas idéas, uma exacla codificação d~ seus pr;incipios. 
deve estar~ r hoje, inteiran1ente satisfeito pela victorfa que vai 
alcançando este systen1a no seio do Congresso Constituinte. 
(Apoiados.) 

E tanto rnaior deve ser a gloria daquelles que defendem 
a dual;idade cl~ magislratura no re.g.im~n de Federação, quanto 
o pro.]ecto _ho~1e fl:pres~ntadq pelo nol5re Deputado .pela Bahia 
da-nos o du~eüq de d1~cr ainda uma vez a S. Ex., bem como 
aos honrados s1g·natar10s dessa emenda: Vós não tendes um 
.':;ysten1a) procurais, apena~s, arccm::nmodar as cous~as, não estaes 
legislan;do par,a um 1~ai~ cuja fo~"ma de gove~o é a Republica 
federativa; vos acce1t.ais o reg1men. rnpubhcano lembrando
vos. porém, ·sernprc 'da Monarchia, que cahitl. (Apoiados· 
muito bem_: 1nnito bem.) ' 

Desço ,Sr. Pre5idente, á analyse da emenda. 
Começa o nobre Deputado pela Bahia dizendo (lê) : 

. '"O Poder h.ul~icim·io terá. 1JO'I' oru.ão.~ d~ ~tcção: u:rn suprerno 
tr~bunal, com sede na:._ Cap~tnl,_ e. :JUI'tS(ltçao wtn todo 0 pa'Íz; 

trtb·unaes de a1JpeUnçao, dtsf;rtbuulos pelos estados e -Dist't'Í
cto Pede,,.al, na r_azão de u·m tribunal parf..t cada ·uma destas 
~ecções. do t er1•ito1"io na.cional, e OS ju~zes O'll tribunaes da i a 

tnst.q,nct.a que cada EstclJdo crea.r pa1'a si. e o Congresso pa-ra 
o Dtstrtcto Federal." 

Prilneira violação do regimcn Jed:~:·:1Livo; c peço ·pal'a esiH 
ponto, especialmente, a attenção do rneu honrado amigo, o 
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nul>t'l' J'C'Ill'!'.SPlllunll' dn i\la!·at1llã<l, un1 du:-; ntni:-; illusLI'arl<lS· 
Jnagistt.'ados deste pa iz.. (Apoüulos), signa Lado ela c1nenda. 

Prin1cil·o alaquP ú Fcdcraçrw: dá-se aos estados o di
r.oito cl(~ m·_ganizar o s<~u poder judiciaria na primeira, como 
na segunda insl ancia; cli't-se-lbcs o direi Lo ele finnarem re
gras absolutas, rng·ula.cloras .da Cllmpetencia scientifica; dá-s<'
lllos o direi!o de esb.:ÜH~l<'CPt'Pm preceitos, qtw. ai!Pslanclo a 
idoncidac!P, garantam a independencia absoluta dos magis
trados; dá-se-lhes, finalmente, o direito ele organizarem a 
n1agistratura do prin1eil'a instancia, cnn1 juizes unicos ou con1 
tribunaes; n1as viola-se o reg·in1en politico, fazendo inter
vü· o Poder central na viela intirna dos estados. para dizer
lhes: I-laveis, forçosanlcnl<', cl(• Ler un1 !ribunal ele seg·unda 
insLancia; haveis todos ele obecle~er ao mesn1o padrão de or
ganização elo Poder Judiciario, quando se lhes deu toda li
berdade para a organização dD Poder Legislativo e Executi
vo, quando, Senhores, a Federação é a uni dado na variedade t 
(llüf..ito bem.: 'rnuilo bent.) 

E é a isto que se quet.' e llarnar aulononlia dos estados; e é 
a isto que se e hama regirnen de liberdarlc mn urn governo 
federativo! 

l\'las o nobre auctor ela emenda precisava preparar o ma-
nancial donde. n1ais tarde, iria tirar os Jnemhros do Supre-
mo Tribunal Federal. · 

Eis porqun eu disse, Sr. Pre.-1ide.nle. que a emenda, não 
obedecendo ás leis de un1 systen1a. traduz, simplesmente, uma 
corLezia feita a uma classe, que eu rnuito respeito. em cujn 
se~o encontro os ·n1ais dedicados amigos. n1as cujos interesses 
não se podenl eollocar acin1a rla salvaç:.ão ele um principio 
polüico, que deve ficar consig·nado na Consti1.ui~.:ão de uma 
Republica federativa. (Apoiados.: n1ui'to bern.) 

Não parou ahi o nobre auctor da en1enda. 
H ontem, S. Ex., de par com o honrado representante por 

Pernan1buco, dizia, no voto em separado, por esLe assignado 
que. pelo projecto de Consti.Luição, a mg·ist.ratura estava 
morl.a nestn paiz, que eslav:1 i'<•cluzida a eondições precarias~ 
que os nsLadu::;,. rlel'inhanclu pelo rlccrescin1cTll.o de suas ren
das. nã.n pod0.d.an1 n1antrr uma n1agist.ratura en1 condições de 
indf,pendencia nrcessaria, qur não poderiam assumir a res
ponsabtl idade dt:: tão pesado~ encargos, e, mn sustentação de 
tal asserção, para ren1ovt:•r nssrs embaraços, ·que ian1 tolher 
a vida prog-r·essiva dos Astaclos. SS. EEx:s. querian1 que os 
tribunaes dP 2'1 insLancia fnss1~n1 cornpost.os de mernbros U
rados da magislralura clP 1" ins!ancia elos estados. rnedianlc 
coneurso e por non1eação do Governo da União, sendo nlan
tidos estes Lribunaes pelos cofres geraes, attentas as razões· 
offerecidas. 

Hoje, a nova en1enda, apresentada o1n seg·unda discussão 
do projecto ele Constituição, esquece as condições precarias 
dos estados, c affirma que estes poden1 n1anter a magistra
tura de tn instancia, como os iribunaes de appellação! (Apoia-
rios.! 

E' . isto, Senhores, un1 resultado seguro do estudo da 
nossa situação financeira. é isto firmeza de convicções? 

Un1 systema só cedr · dcanlr da razão logica de um outro 
syst~ma, ou clcanlc das imposições do desenvolvimento eco
nornwo. 

U:.M SH. REPHESENTANTE - A contradicç.ão é manifesta. 
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O SR. AuGUSTO DE FREI"l'AS - · Prosigo, Sr. Prcsid~ntq. 
Os honrados signaiarios da emenda apresentada e:n pr1I~~lra discussão dizimn: Destes I ribunaes de apnellacao ~ sa urao, 
por ant.iguidacle absoluta, os nwrnlJl'os que vão ccnnpo1· o Su-
premo 'rribunal Federal. . 

AtLcndci, Senhores: quando, desl a I ribuna, Ll\'C a honra 
ele dirigir a pala\Ta aro Congresso. - e Jno~Li·nya. co1n os 
faelos, os cffeitos desastrosos ela lei da anLlgtudade neste 
paiz -o n1eu honrado collega de depulação, auctor da en1en
da, dizia-nos: Eslá sanado o maL porque esses menü?ro~ dos 
tribunaes de appellação, que I ên1 de subi e, por antigu1da~e 
ao Supremo Tribunal Federal, rnlrarão para aqu.elles _ir' 1-
bunaes por conc.urso, ali entancio a sua compc•l enem sclen
tifica. 

Não destruia, Senhores, ial razão os argumentos con1 que 
eu repellia a lei da antiguidade. 

En t.retan1o. hoje, os nobres signatarios da e1nenda jú 
não estabeleeen1 o concu1·so pm·a a composição dos t ribunaes 
ele 2n instancia, porque a União não póde inlt•n·ir na viela 
intima dos cslados, prescrevendo regras para a melllor com
posição de seus poderes, c para maior garantia ela capacida
de s~icntifica daquelles que os representam, e SS. EExs. 
renegalYl, egualmente, a lei da anLiguidàcle. 

Vêde~ Senhores, o que resta ela p1·imeira en1cnda. 
SS. E:B~xs. esquecem a hmnenag·em prestada á velhice. 

aos serviços que revelam dedicação á causa publica, e quE:rem 
plantar a cabala no seio dos tribunaes: querem que .estes apre
sentem ao cbefe ela Nação o nome daquelle que, sahido do seu 
seio, deverá fazer parte do Duprmno Tribunal Federal! 

Mas, Senhores, dizei-n1e: esse magistrado, que é apresen
tado pelos tribunaes de 2a instancia nos estados para fazer 
parte do Supren1o Tribunal Federal - a mais elevada cor
poração do paiz, pelas funcções que vai exercer no systema 
republicano federativo -, e:xhibiu provas reaes da sua ca
pacidade scientifica? 

Porventura, têm os defensores da emenda a certeza de 
que todos os estados obedecerão ao n1esmo cri Ler i o scien
tifico na cornposição desses tribunaes, exigirão as n1esn1as ri
gorosas provas de capacidade intellectual para que o cidadão 
possa ser invesUdo das funcções elo Poder Judiciaria? 

O SR. GIL GouLART - Deve-se presumir. 

O SR. AuausTo DE FREITAS - Deve-se presumir, .. diz-nos 
o honrado representanU• pelo Espirito Santo. 

Já um dos signatarios da emenda, Sr. Presidente, con
corda, em que os membros dos tribunaes de appellação, que 
vêm para o Supremo Tribunal, pelo sysLema imaginado pelo 
honrado representante da Bahia, não deram provas de sua 
capa_cidade scientifica, capacjdade que pócle, apenas, ser pre
sumida. 

Err1 prin1cir_o lo!Sar, Sr. Presidente, fundar um systema, 
empossar um C1 dadao das n1ais altas funcções, firn1ado em 
mera presu1npção de sua compctencia intellectuál e scien
tifica, não (~ adoptar um systen1a politico baseado na razão 
e inspirado no interesse social. 

O SR. GIL GouLART - E a nomeaeão livre do Governo não 
se funda, tamben1, em presumpção? 
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O SR. AUGUSTO DE FnBt'r:\S - Peovarei a V. Ex., que, 
con1 as garanl.ins ele que cstú cer-cado o ex:erricio dessa at
tribuição~ rlad8. ao chet"e da Nucão, nrw (~ uma presumpçiio. 

En1 eonclusfí.o, Sr. Pr·csi dente, a emencla apresentada dú 
entrada no Supren1o Tr i huna l a rnagi slraclos li rados dos tri
bunaes de appdlacfio dos estados. cu.ia cornprtencia ini.rlll~
ctual c scicntifica nfio poclcrú ser regulada por lei da União, 
e sin1 por leis parLiculares elos estados, que, variavcis de 
ponto a ponto, nfio serão modeladas. lalvPz, pelns n1esn1os pre
ceitos do Direito Publico. n1or1Prno, pela n1rsn1a observação 
crilcdosa que. 1nspiracla n.a Historia e na vida dos povos, 
aconselha a n1elhm· 01·ganizacão d() Ponee Jurliciario. 

Quando ainda, Sr. Pres idenl r. ns s ignat ar·ins íla emenda 
rcconlwcem a aul nnL1n1i-a, dPixl'nl-lll0 r.llamal' assim -
para não oft'cnc!Pr á sobm·an ia rla Unirw, oulr'nra tão defen
dida por SS. EExs. - . quando nroclarn::trn n autnnmnia 
a1nplissin1a dos estados para a organização dn Podre lHlblicn 
na sua ti· i pl ier manifrstn~ão. quando dão ao Esl ar! o o dirC'i I o 
de cornpo1' n sr•u PmlPr Legislativo con1 un1a ou duas cama
ras, eon1o r~ntPnrloL' C()llVf~ll ienl r, á sua viela inl Prna; quanrlo 
confPrrn1 ::til Esl arl() a l'aculdadP dP Cll'ganizae n spn t~utlPe 
execuUvo. aflrnílenílo. simplcsmPntl'. aos inl0ressrs ela acl
n1inistraç.fio IH1hliea: quanrln 1'0C011i10Crm nessa n1esma cn1cn
da, o dirrito rlr organizar o Es1acln o SPU poder judiciario, 
firmando regras para a invcsl icluea. regulandn a cnn1posição 
dos Lribunac•s rir apprlla~fio r, c1.·rando novas garantias para 
a indepcnílrneia dns n1ag·istrados: SS. EExs.. quando tra .... 
tam ~ da União, a soberana sobre ludo, aquella que repre
senta a nacinnaliclacle hl'azilcira. rlrpnis· de reconhecerem o 
direito, qun llH' cabe. rlr organizar o sm1 poder legislativo, 
estabelecendo regras eh~ capacidaclP 11ara o exercicio do man
dato, de regular n cxrecicin do podPr cxccntivo, nrgan1-lhc a 
soberania. conlrs1ancln o direilo íle exigir provas de con1-
petencia, dr impür condiçõrs, para o excrclcio do n1ais in1-
portanto dos poder0s snciars. o Poder .Judieiario, porquan1 o 
fazem-no ser representado pelos magistrados retirados dos 
t.ribunacs fios estados, sem que a União possa julgar de suas 
habilitações. (Apo·iarlos.) 

Senhn.1'es. si isso n5.o f; escravizar a União; si não 1! rnu
tilar a sua soberania; si nrio ~ confnndir a orbita de acção 
dos estados eom a Psnhcl'a qu0 gira a União; si não é com..: 
pron1ettcr a Frdnraçãn, não sei o que seja organização de
mocratica, 0111 un1 paiz que se rege pelas leis rlesle systcn1a 
politico. 

O honrado aucl.or da · en1enda, Sr. Presidente, esquecido, 
por un1 ins.fan!r, do qur s0.ia n l'r-gimcn r0publicano fe.dcra
tivol otnbala-se nas iflrías unionistas rlo rPgimon passado. 
venrlo a infla nrsl c pai z um I ndn hnmngeneo, quando S. Ex. 
d cveri a vcl.' 11m enmposl n d f' 11 i Y0t'sas parce llas do I nrritori n 
nacional. quí'. cnnsliluindn rslaflns, Wm allfonomia, têm in
dcpcnrlencia, 1imilada emhnl'a pPln rmclo dn FcclPraç:ão . 

. Ao passo que os VPt·rladPil·os dPmocr·af as. votando n1e
didas ga1'anl id{)l'aS elas lilwedadPs puhlicas. rrnclrm preilo ao 
rlireiln dos nslarlns. sPm sacrifieio da sobrrania ela União, 
SS. EEx::;. esqu ccPm as rnlaeõPs .iut'irlicas, que surgen1 da 
nova fôrma rlc govPt·no. RR. ERxs. sacrifican1 as obrigações 
que din1anan1 das lois :fcrlrraPs reguladoras da naz e ela har
n1onia enlre os rsfaclos, c cream -un1 Tribunal· Federal com 
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s8dc na Capilnl da ]{('publica, unico rcprcsentanlc elo Poder 
Judicia1·io d8 União. 

· Vôcle, porén1, Senhores, as falacs conscquencias desse 
vlano de organização judiciaria. . _ 

Tn1aginai un1 pleito entre u1n Estado e um c1dadao do 
outro Estado, pelo projecto do honrado representante da 
Hall ia: ou e~te eidadão terá de propor a sua den1anda pe
:r·anto o Suprcrno rrribunal, ou perante o juiz d~ um d~s. e.s
tados: na prin1eira hypothese. ha um verdad.eiro s~c:r1~1C10, 
e o direito perigará pela difficulade, senão I~poss1b~lldade 
da defrsa; no segundo caso, a en1enda offeroc1da vai con
ferir a un1 magistrado do Estado, que não representa o es
piri lo, a soberania da naeionalidade brazileira, porque exerce 
apenas un1 dos ra1nos à o Poder publico do seu Est3;do, . a un1 
Inag·istraclo - cuja jurisdicção é limitada ao terrltorw es
treito de uma coinarca, a attribuição de julgar den1andas, em 
que entram, não raras vezes, em jogo · interesses politicos, 
a atrribuição de applicar leis differentes, leis que, muitas 
vezes affectmn os laços da Federação, quando, Senhores. 
qualquer das partes contendoras ten1 o direito de suspeitar 
desse magistrado, cuja investidura 'não foi regulada por uma 
lei confeccionada pelos representantes da Nação. (llftâ.to . . 
bPm,.) 

Dizer. Senhores, que se cle,ve dar a um magistrado em 
iaes eondiçõ(~S tal at.tribu i ção, que se extenclo até o julga
n1entn das questões r:lü Direito Civil, Criminal e internacio
nal, é querer confundir, no re.gimen federativo, a vida da 
União con1 a vida interna dos estados, nas questões de ordem 
constitucional e politica, que assentam sobre os princípios 
de Direito, codificados na Constituição .politica da Nação, e 
que, envolvem os laços da ;Fede,ração .. com as ~questõ1e1s de ~Di
reito Privado, que affectam, simplesmente, os interesses pa:r
ticul ares do cidâdão. 

Entretanto, Senhores, com a creação da .justiça seceional, 
á semelhança da America do Norte, com os tribunaes de pri
meira inst.ancia da ·justiça . federal, distribuídos por todo o 
paiz, attendendo-se á ex.tensão territorial, ao crescimento da 
população e á multipiicidade elos pleitos, tendes feito desap
parecer todos esses inconvenientes, que se traduzein pela 
con1petencia do magistrado do Estado. euja jurisdiêção é li
n1itada. cuja capacidade scientifica é regulada por lei do 
proprió Estado. para o julgamento de questões de ordem di
versa, tendes creado a legH.üna representação do Poder .Ju
dic1ario ela União, a quern eaLH manter o principio de uni
dade r:la Naçã.o Brazileira, pela Pxac1a observancia das leis 
federaes, pela applicação inteira dos preceitos de· orden1 con
stitucional e poliUca. (Apoiados.) 

E' isso, Senhores. o que admitte o projecto de Consti
tuição, é isso o que ·reclama o systema republicano federa
tivo. 

Como logica consequencia, Sr. Presidente, os honrados 
~o!ensores (:I essa emenc!_a esquecen1 os. cr_imes qe ordem po-· 
htwa, - crnnes que, nao affectando direitos privados atten
tam contra o regimen federativo, contra a vida da União bra
zileira, e deixam a iniciativa da punição dos seus auctores 
aos q!]carreg·ados do ministerio publico nos estados, quando 
a Un1.ao d,eve ~er o seu representante, a quem caiba velar pelo 
respe1.to_ as lc1s de caracter federal, a quon1 c a iha pron1óver 
a. pun1çao. claquolles, que attcmtan1 contra essas leis, pondo em 
risco o::t vida regular da nacionalidade brazileira •. 
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Em que pese. St·. Presidcnle, aos honrados signalatios da 
emenda, pot· 1naim· QLH~ sPja o respeito q'L!-c cu prcsL~ aCl, ll1C
reciincnlo, ú illustraç.;Cw dn lodos, devo chzet· que SS. ~Exs. 
sacrificaran1 iodas as leis possivl~is de um systema racwnal, 
indo ao ponl o ele nrn1ar pt·ivilcgius incornpaliveis cçn11 o ~s
piriLo de jusLiça, 9ue eleve. p~·esid.ir a loda~ as del.1beraçoes 
deste Congresso, 1ncornpat1ve1s com as le1s ele nlteresse 
social. Quereis, Senhores, uma prova de que aqui ( rnost?·a.ndo 
n;n papel, e1n (f1le está i1npres.)Vl o entenda) nãn ha. um sys-
1.Prna ü n1uito menos u1n syst ema c1emocl'alico'? 

Depois de conferiren1 ao Estado a -faculdade de organizar 
a sua n1agisLratura ele prin1eira inslancia, e da mesma sorte 
o tribunal de appellação, vem dizer-nos os auctores da emen
da que os membros do tribunal de seg·unda insLanci a s0rão 
vi talicio s! 

lVJ.as, si a competencia do Estado para a organização do 
Poder Judiciario, para a clecretaç[to elas regras reguladora~ da 
investidura, é ampla, em face ria propria en1enda, que póde 
justificar essa intervenção da União decretando a vitalicie
dade dos n1en1Lros do tribunal ele segunda instancia? 

E por que a vitaliciedade na segunda instancia, e não 
l.an1bem na prin1eira? (M'uito bern.) 

Por quo esquecer os pobres n1agist.rados de prin1eira in-
st.ancia, proclan1a.ndo, sómente, a vitaliciedade elos n1emb:,os 
dos tribunacs de apppellação, interron1pendo-se, talvez. por 
tal systema, algun1 plano de organização racional dos tri
bunaes superiores nos estados, con1o acontece en1 relação 
áquelle que está acceito pela Constituição da Bahia? 

Si os dignos defensores da en1enda não respeitam as lei~ 
do systerpa federativo e vão decretar a vitaliciedade de al
guns dos representantes do Poder publico dos estados, então 
sejam ao n1enos, coherentes firmando a vitalidade dos repre
sentante-s do Poder Judic·ia.rio, na prin1e.ira, como na se.gunda 
]nsLa.ncia, sacrificando por un1a vez todas as esperanças de 
un1a nrganiz,ação politica vasa-da sob os. moldes da Repnblica 
fe(lerativa.. (A1Joiados.) · 

SS. EEx .. Sr. President.0. formn ainda além. 
Estabelecendo a competencia do Snpren1o Tribunal Fe-

deral disseran1: 
"Ao Supremo Tribunal cabe: 

":2. 0 
• .Julgar,, rnn gr6n de revista., as causa.ç; decididas rle{i

nil'ivanu:nte ')Jelos h·1bu'i!'ae.'i e ;ju:i:.e.'i inferim·es, se!f'ltndo o; al
çada e regras que a. le·1, prescrever, sentpre que houve1· vio
laçãg do _Direito 'JJela_ nq,o applicação deste, ou pm· sua falsa 
ou tndemda. apzJltcaçao. · 

Sr. :Presidente. ou eu não con1prehendo todo o alcance 
. deste preceito iegislativo, ou é verdade que os auctores da 
emenda admittiram uma ·terceira instancia para o julga-
mento dos pleitos. . 
. .!Qu:~ndo, Senhor~·s., .a _tenden~}a mo·~e!I'na, enter os povos 

livres, e para a un1fwaçao das 1nstanCias (Apoiados) co1no 
V!li succedendo na Suissa, onde os cantões de Genebra' e Zu
riC~l têm os seus tribunaes commArciaes unicos (porque a 
Su1~~a -con1prehendc que, á n1cdida que augn1enta a respon
sabJhda~e do representante do Poder Judiciario. desenvolve
se o e.stin1ulo para o exacto cun1primento dos ·deveres, pelo 
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dcsapparecin1cnto desta subordinação llie_rarcllic.a). os nobres 
signatarios da en1encla vêrn dar-nos !rrs 1nstancms! 

Não con1prehendo. Sr. Prcsiden! e, hypothese de u~11a 
decisão proferida que não possa ser suspeita _de err·0, qu ln
justiça, por·que as partes conl ('ndoras Le1·ao o dH·ello de 
dizei', sempre, que o julgamcnl o não se lHlSPO~l ~1as p_rovas 
produzirias, qur o Dirr·i!o foi violado, que o Dn'clto fo1 fal-
sameni e applicaclo. . . . 

E' ainda Senhores en1 1101110 ela uniforD11clade ela JUl'lS
pruclencia. qLw so pre'tende crear essa tceccira instancia, á 
qual compehrá proferir o julgamento de~ipith:o! . , 

.Tá \'OS disse, Senhores, que essa un11orn11da~lc, alen1 elo 
ter sicln irrcalizaYcl en1 todos os paizcs. a despelto ela m'ea
ção elo tribunaes sc~n10.lhantes a esse · que se projeela l}a 
emencla, só pódc srr lPgitima. sô póclo assentar na razao 
quando ella for o resul! ado verdar!Pirn elo :fio L elo exacto eun1-
primontn ela lc\i, - o que se conseguirá, necf'ssar.ian1entc, 
com uma judiciosa organizaçã.o dn Poder Judieiaeio nos es-
1 ados, indeprnc1 rn! r ela rxisi<'nri a clrs1 r I ri bnna 1 super'iior. 
(A1w iwlos.) 

OcmTc-n1r, ainda, Sr. Pl'osidrn! C', uma consicloração, que 
rrpu!o do mais alto valor. 

Ou os nobres defensores ela cnwnda hüo dp mhni L !.ir o 
rr.cueso rle revista, para Pss0, tribunal, ele 1oclas as cle1nandas, 
qualquer que seja a nalurrza drllas, qualquer que seja o seu 
valor, para que possa ser pert'ci! a e comple1 a essa supposta 
unificação da jurispruclencia, c então, Senhores, por un1a 
falsa esperança. si votardes essa emenda, tereis eternizado 
os pleitos de ilnportanci a son1enos, lereis sacrificado o di
reito individual pela impossibilidade da defesa; ou SS. EtExs. 
hão de crear al<.;ada para esse tribunal, como já está feito na 
en1enda a que n1e refiro~ hão de definir as causas que po
derão subir ao seu Julgan1enlo pelo recurso de revista, e en
tão. votando essa cn1cnda, repito-vos, tereis, Senhores, na 
mc1hne hypothrSC\ que, por Jnn1r1m1tos. vns conce·do. unifo.r
n1izado apenas uma parte ela jurisprudcncia, drixando que, 
em relação a causas de certo valo1' e ele natureza diversa, vi-

. gore.. o principio da diversidade de julgan1enlos proferidos 
pelos tribunacs dos estados, subsista a diversidade da ju
risp_rudencia. n1al que vos propondes evitar. (~IuUo be1n; 
m.n?,to bern. ) 

O Sn. CAlVIPos SALLES - E, irrespondível este argu
mento. 

O SR. CASSIANo no NASCTMENTO - Perfeitamente. 

O SR. AuGUS'ro DE FREITAS - Eu disse, Sr. Presidente, 
q~w. o aucLo1: da emenda não nos apresentou um Poder Judi
CiarJo organizado pelas leis de un1 sysLcma, e hei de provai-o 
antes de deixar esta tribuna. . 

S. Ex. qu iz tirar dos tribunacs de segunda instailcia dos 
estado.. JS men1bros que devem cflmpôr o Supi'cmo Tribunal 
Federal. 

. Admitto, por instantes, que oss::i presumpção de capa
c~dade, de que. nos fallou o nobre rcpre~ontante pelo Espi
rita Santo, Cll.JOS talentos eu tanto adn1u'o. seja uma base 
segura. _para a composi.;:ão elo mais imporlante l)oder publico 
.da Unmo. · 
. Dizei-1ne, porém, Senhores, o gue significa este augn1ento 
d) u1n terço dos membros do Tribunal Federal, cuja nomea- · 



~· 

-331-

(;ão, el iz o anelo r ela omencla, deYc compo! ir ao chefe da 
N a~;úo. medi anle uppt'O\'H(;f:to do SPnado? 

Yc'jo~ neste monwnln~ St·. Presiclente. l'Punido n0ste rr
eln!n: granfln ntmlc'.t'n d,,, l'l'prPsenianLes da Nacão, c por tal 
molivn p!'(;!l PL'l'1nissful t.H.lt'n J'('pt•()(luzir uma consideração. 
que su.i ('i I Pi ú illnsleadn apt·pc· i a!)to do Congl'esso. quancln es
tava l'lll pt·imeira disc.ussfiu () pt'().irc.ln rh' Consliluicão .. 

Ou os nobres rept·e:;:cnl antes conc.ordam que estes magis
ir·ados,. que sahcin. forçosamcnl e. elos Lribunaes ele appellaç.ão 
elos cs!aclns, t{'rn competencia seiPnl ifica para o exercicio de 
1 nelas as ai h·ibuiçõrs c.onl'reidas an Suprcn1o Tribunal Fe
clet·al, P, neste caso, não lcn1 ,iuslil'ica~ão possiYrl Psse aug
n1cnto clr' um I í'1'C'O rln 1l1l'lllht·os Pxl1·an1ws. Ct InagisLraLura. 
ele l ivt·({ numPa(:ilo- elo elwfr' da N ae,:i"tn; nu SS. EExs. dec1a
rmn que (\ 1wecssar i u. pat·a a garanl i a das funcções poli I i c as. 
elas a!.ll·ibuiçõPs excrprinnaPs que a PSSP lrihunal cabem pnr 
sua p1·npria natur·pza. d~u· a() cil0fP ela ~~at:ão o Llireilo do 
non1c'at· 1 iYl'Pnwn lP rssn. t Pl'(;a pa t•! P flos rncn1hrns elo tribu
naL 0. nPssr rasn a i nda. na ela 11'íd P ,insl i ficar a eornposi c.ão 
clnsse ·I l'i1lunal corn dnus 1 rr~os ck n1embt·os l'P!iraclos dos 
1 ribunaPs clo.;3 L' SI arlos. ( Apoiodus: mu il u lJe m.) 

O q tw ;;w r 1 a 1 o g i c o. ~:.;'p n 1 w t' r' s . s n l' i a r1 n. l' a o . c h e r r, d a N a ~ ã o 
o d irr1! o de nonwat· Iodos os nH'm1wus do tt·tbunal superwt·. 
sob a fiscalizacfio dn Senado. como quc1· o projecto de Con
sl.i 1 ui c.ãn. nu compor Pssr ! ritmnal con1 21 mmnbros apenas, 
sahirlos dos h'ibunars rlos rsl ad()s, por an tigu i ela de, con1o que
I· ia. hon! rm. o anctor ela r.n1encla primitiva, ou por proposta1 
corno quet· h o .i(': S. Ex. nrsl a sub-erneucla. (AJJOiados.) 

UM SH. HEPHESENTANTE - Isso é que poclejr ia chamar-se 
um systcn1a. 

Ü Srt. AUGUSTO DE FREITAS - Ü ll1Cll honr-ado collega de 
repre.~rntação. o Sr. Amphilophin~ cuja ausencia lamento pro
fundamente nrsLe instante. disse. Sr. Pre.sidenle. em um dis
eurso que aqui tenho á Yis! a. quando nrocurava justificar a 
mnenrla qur. nfferrcia á apr0eiacfin do Congresso. referindo-sr. 
á entrada obrigatoria dos magistra.clos da segunda instancia dos 
estados no 8uprcn1n rrribnnal (lendo) : 

«Assim, cP.~uw:rá o a.1·bitTio, q·u.e n projecto aove1·narnental 
co·ncede ao PJ·csidentc da Republ·ica, na norneaçtw dos ?tterttb'i·os 
rlc lal h·ibunnl. » 

O nohre represcntan lo da Nação, ao n1osn1o Lempo que 
quer evitar esse arbitrio. cu .i as c·onsequencias fataes S. Ex. 
desde jú deplora, a clesprlto da at.tribuição que tem o Senado · 
de fiscalizar o exereieio do Direito dado ao chefe ela Nação. e 
negar a ·::;ua approvação ús nonwações inconvenienLes e que 
possam nã.n I raduzi,r uma fiel observanci a do preceito consti
i.tt c i o na l, enn sag'l'a l'SSf~ mrsrno arbll ri o, dando ao Presidente 
ela Ilrpuhlica o rlireiln clr' Jlomf'at.· livrr.rnenJc um lcrco elos 
mcmhros. cln T1·ihunnl FcrlPral. (_Muitn beTn_: m·uifo be111,.) · 

O SR. S:t~HZEDELLO -- Essa organização proposta na emen
da é hybrida e perigosa. 

O SR.. Auausrro m~ FrmrT.-\s - E' iss·o. Sr. Presidente, uma 
systemaU zar:ão de i cléas, tuna. uni forn1iclade d c vistas um 
systerna de orga.nizaç.ãc politica? ' 

. Devo, Sr. Presiclen I r. 11õr tcrn1o ás considerações que sug
geriU-n1e o estudo .ela emenda apresentada pelo honrado rc
prcse.ntanto da Bahia; c sinlo deixar de e1nittir a minha opi-
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1lli:tll sorln·p Ollll'•OS ponlo~ do pl'(ljt\elo dt' Consl.ituição, para 
satisfazer o c01npronüsso quP ecmtt·cllri entu 11 1\ll'U digno col
lega, representante do Rio Gr·andP elo Sul. que ctc•se.la~ hoje~ 
dcfende.~r as ernen<ias qne apresentnn. . . . 

Um di stinct·o reprrsentan te ele S. Pau lo~ cl1sse hon t t•m, ao 
pl'oferir um brilhante discur~o. que ia sendo nm~ma dr con
dncta ·nesta Casa procurarem. os ora~:lor~~ Pxprc•s:-:.m"s c um q ti e 
ao ternlinar in1pressionasse-m o andlt~)ll'IO. . . 
· S. Ex. não o fez, e eu tan1ben1 nao o farc1. 

Como. por•én1, é esta a ultin1a ve.z que fa.llo neste Con
O'resso Constituinte, em nome do Estado da Bahw~ que L~nhn a. 
honra de representar, per.mitt a-me .v. Ex.. Sr:. Pres1c~ente, 
dizer que empenhei quanbo foi possiVel. .na razao de.. ~n_1nhas 
forças, p31ra defender o prineipio federalista na confecça.o do 
pacto constitucional. . · , 

Não consegui, talvez, o meu 1ntento; resta-1ne, poren1, a 
consciencia de que, com a sinceridade. de un1a crença. co1n a 
0onvicção perfeita do cun1pri·1nento do urn dever, son1 curvar
nle en1 homenagem a rnal entendidos interesses de classes, 
obedeci a un1 11rincipio superior. - o ela salva<,:ão da Pa
tria. pel.a inauguração do regim.en ferleralivo. unico ca.paz 
de engrandecer este paiz. 

VozEs - Muito be1n; muüo bem. (O m>r1dor ~~ muito' 
felicitado po'r grande nu. mero de S1;s. ?'etn'esfntan t~:s .j 

O Sr. Santos Pereira (Jrl ov'iinento de alte·nr.~iio) - Sr. 
iPresidente, Srs. do Congresso, conhe<,:.o qnão rl iffieil é vir 
a. esta tribuna· depóis do brilhante <iiscurso que ·acaba de 
proferir o meu illu~trado colleg·a e an1igo Sr. ..:\ugusto de 
Freitas. Difficuldade1 tanto n1aior, qua.ndo S. Ex., pro
vecto na tribuna parlan1entar, conhecido pelos seus talen
los, jámais' podePá ser. seguido por quem\. embora tirando 
fo~~ças. da sua propri.a. f_raqueza, sobe a esta tribtma, pela 
pr1n1eu~a vez, para rhr1gn· a palavra a tão illustrado Con-
gre.~so. 

· Sr. Prr..sidenl.P, no correr da 1 :t discusã.o I ivr occasião de 
irl's.crevr.r·-me. para P·xtornar .algumas ennsidrrnçõrs sohrr· n as
sulnpln que nos occupa. 

Não ia nisto a preten.::ão de quem queria exlübir-se de
ante ele !ã.o illuslr~da ,:'lssembléa, era. antes, o cun11wimento 
de. ~11~1 dever,. ~ r_eallzaçao de um cornpronüsso. que vinha aqui 
satlsfazee, pr1nmpalmept(~ para com aquelles qtH' o honra
rar:n dandn-ll?P o mannaln dr. rrpePRPnlanlr. ela Naçi:io . 

. Sr. Presidente nào farei largas considerações a res
peito das differe!ltes questões que se prendem uo assun1-
p~o que ora se d1'scute·: a questão m:agna da Carta constitu
c19nul que proc21r;unos .confeccionar para garantia do~ di
reitos, dos_ c1dadaqs. brazileiros: hei de. esforcar-n1e p.or ·· nã.o 
tomar senao o !fllilimo do tem~po preciso, para cumpT'ir uin 
de~er, 9ue fl!e 1n1puz, de ~ef~nder idéas e crenças,. que e.n1-
b.or a nao seJaJ.? ?-S da m~.10r1 a deste Gongr.eseo, todavia, são 
da gra~1de n1~1orm do pmz; e com a convioeç.ão e franqueza 
coin que cosLun1o ·exLernar-n1e, procurarei defender direi
tos de uma classe .a que eu estou preso pelas minhas con
vieções . 

. sr .. Pres_idcnte, ·~Ou novo en?._ politica., n não sou uni 
p~rbdar1o, ~ nao trago r:ancores, nao trago odios, não trago 
pr eoccupaç.:to .. de esprmf' algun1a. Não tenho rnesmo a 
pretensao de VIr occupar u1n logar saliente no seio do Con-
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grosso l\aciona~: porq~tc ~\sLou hahiLua~lq ::t viver na opscU1~·i
dade. Não aspn·u suba· a::-; alluras pult!.t~a::;, porque nao dl~
ponho do lalenLo e da illusLt·at;t'w de que tantas provas 1Jn
lhanll·~ lern claclu os n1eus honrado::\ collegas. 

lVlas, S1·. Prcsidcnt t'. dc\·u fazt~l· uma Llct~l~:u:açãu [t·anca á 
V. Ex., neste nwmcnLu, 1\Ill que oecupo a tt·lbuna. 

Es! 1\'{', put· idéas, ligado sempre ao Par· lido Consel'vador, 
n1as. hujl'. d,•poi::-; 'la lransforrnaçrw ele nossas instituiçõe::;, 
abrtieci-Jnc ~~um a l..nuHlt:in\ ft•deralis!a. aceeitando desde os 
seus pt·incipios alé as suas ultin1as coí1sequcncias. 

Nãu aclrni U u, pois, alJsulu tampnl o. que se ln·ctenda cr·ear 
difi'icu ltlacles a qualqu('r das man i fcslações da liberdade. 

E' assiu1 que descju que cada Estado mantenha a su.a au
tonon1ia, qtw se não c r cem en t t·a,·e~ Lle especic~ algnma, quer 
ao seu apnrfei:.:;oan1onlu mural, quer ao seu clesenvolvilnenlo 
material. ]~ ó só assiln, Sr. Pr·csidenlc. que cu aclrnitto a Fe-
deração. Sr. PrL~sidenLe, quando put· c::;Lc Cung'l·c::;~o fui non1eada a 
Commissão elos ~~'1 vari?. r·evet· c e~ludar o projec lo constitu
cional, tive occasiãu ele enviar algTm1as ernenc.las, que julguei 
necessarias. 

Mas, não sei si pela ubscul·idadc do n1cu norne, ou pm· 
qualquer outra circtnnstancia, ellas não mm·ecoran1 a attenção 
dos honrados nwmbt·os dessa Con1n1issão. (Apm·tes) . 

Por 1nais do urna \rez inscrevi-n1e para fallar. mas. infe
lizn1ente, a diseussão ora sernpre encerrada antes de tocar-n1e 
a palav1'a . 

. Agora. poré111, que tive a feücidade de. obtel-a.,. peço per-
missão a V. Ex., Sr. Presidente, c ao Congresso, para justi
ficai-as, si ben1 que ligeiramente. 

A prin1eira foi offerocida ao § zo do ar L. 10 (hoje 11, se-
g·undo a nova redacção que soHreu o projecto), concebida nos 
seguintes tennos (lê) : 

Supprilna-se o n. 2 do art. 10. 
Este artigo prohíbo aos estados estabelecer, subvcncionat·, 

ou embaraçar o exercício de cultos religiosos. 
1L1an1ento. Sr. Presidente, que entre nós se tivesse fallado 

tanto c cons!anl en1enl o na .Anwrica do Norte, e não se tivesse 
ido lá buscar inspirações; que se tivesse :faHado constantc
Inente na Suissa. c não se tivesse lá ido buscar, Larnbem, os 
moldes largos, que são os que devian1 fig·urar na Constituição 
do nosso paiz, onde só pócle medra1~ tudo quanto haja de 
mais livre, tudo quanto haja de mais radical em materia de 
federalismo. 

Sr. Presidente, :-:;i Latia Estado, conw dizia ainda ha pouco 
o illustre representante que me precedeu, deve ter a sua so
berania~ como é que em relac_:ão á questão rnoral, á ques
tão propriamente ele urenf;as ~c vão estabelecer pêas á sua 
consciencia "? Não posso crôr Qlle, querendo adrniltir-so con1o base g·eral 
a liberdade plena em todas as ~u:J.~ maniüstações, se pretenda 
estabelece1· esta coarctação rrlal ivarncnlt ao culto, que queira 
admitl.ir este oú aquelle Estado .. 

Não fallo aqui corno representante desta ou daquella es
cola, desta ou daquella religião, desta ou d.aquella seita: fallo 
aqui en1 non1e da liberdade; c uma vez que nós a admitti
mos, un1a vez que a queremos em loda a sua extensão. uma vez 
que defondem.os a autonornia ele cada Estado, não dcvcnlüs, ab-
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solutan1entc. cstabele'cet rest1·ir.:õcs de qualquer orclcm cn1 re
lação ao n1()clo por que cada cidadão ou Eslado se qtH•int ma
nifcstal· cn1 rnatcria c rn·aLica eh~ ct·cn<~.as. 

J Sil. 7.Al\L\. -l\Iuito bt!mi 

O SR. SANTOS PEH.EtJL\ - E.u :-;igo, po1·lanlo, a escola ela 
An1e1· iea do N m·! P, ele que• tanl (l se f::d la, r pat·a a qual se deve 
olhar, semlE'C como rnodclo; quero a Ubcrdadc plena, quc~·o 
que cada communa, l enlla a sua mani t'rslação 1 iYrn t~m rPlnçao 
a es! a ou aquclla crenr;a, a rsta ou wqnclla sei! a, a esL-·~ ou 
aqur llc- mor1o rir~ manifcsüu· as suas opin i Õl'S. N ãu qut'ro, ab
solutan1enle. pêas de ordrm algur!la, qurl'n a li]w]'(laclc plena. 
plenissima, de modn que cada cicladãn poss.a dizc1·: ~u sou no 
Estado o repn~scnl an I o ela libcl'd aclc (A.powdos; 'lntL?to be11L) 

Esla ~~ a irléa que pt·edomina na Suissa, na Ame1~ic.a elo 
No r[ e: csles são os Jnoclelos que devemos tOJnaJ·, e nao cslc 
acanh.ado, que vejo. no vrojecl o ele Cnnst i lu i r;ão. 

U~L\. Voz - O projrctn jú. c';;fú convoni"nterncnte cn1en-
dac1u neste ponto. (AjJoiados e O'Ul'J'OS apar·tes.) · 

O Sn.. Sx:,~·Tos PEnErJL\ - VV. EExs. não são capazes~ de 
n1c ~"l.·esenüu· nada qur se pnssa eonh·apút· a csJ.a id·:;a l'::tdi
cal c prrrlom inanJ r que: estahele.ço: não s:lo capazes de mo 
aprcsc]üar um só aci n, quer da H.cr)uhlica da Su:issa, quer da 
Hepubl ica TWl'l c americana, eapaz dn rleJTocar esl as eonsirlo
ra.ç.õe.s que acahn d.c Jazer. c que possa emToborar as jd~as 
coefcitivas e h11proprias d.e tuna Const:ituição par·a un1 paiz 
que acaba de sahir das pêas rla Monarehia, que se .consiôorav.a 
emno que jncnn1paLivcl con1 o desenvolvinwnlo moral c intel
leetual .do paiz. 

Depois ·destas 1~apidas .obscrvafjõe.s sobre a autonon1ia rlos 
estados. cteixanclo r1e lado a questão financch·a. questão qn::', 
aliás, tcn1 sido brilllanlcmenle discutida aqui, mas pa.l'a a 
qual n.8.o vejo solução possivcl, porque, si oiho para u :.11 laíln, 
ve,jo a União quere-r concentrar Lo.das .as for.ças, dn. i::-.:an.:lo 
.exang·uos os eslad-os. si oQho para ou.l vo lado. ·vejo os 8SLados 
querere·m absorvm, tudo e não p.ermHUr n1eios ele vida para 
a Uniã.o. 

Não posso, absol utamen I e, al isLaF-me nen1 de un1 lado, 
n.cn1 de out1·o e, ~orn a franqueza que rne é peculiar sou o 
prilneiro a confes:i3ar que não acho solução úos.sivcl,' a não 
S·er no paVriotisnw, .que r do Governo da Uniào, quer do gover
no do~ difier-entes estados, quando estes, por acaso, se tenh.an1 
org·an1zado . 

QuBre'!l:· .que a Uni:ão dê Loda a· for.ça e recursos .aos estados, 
·Cf'liLOiJ.~:er q.ue ·OS €Siado·s dBern to.da ·a f.or.ç.a e r.ocursüos á União1 é 
estape[.e,cc;r un1 cLem.:ÜG vicioso .. de que. ou had.e resultar a cén- · 
tr~llzaç::w e o governo_ .da unid.a:Cle, á in1itação elo da ·Hepu
bli1Ca fra~ce~za, ou, entao, havemos de ter o desm;em.br.a.r:nento~. 
o que B·Q\if'a ~m grand.e mal pa~.·a .e.:sJe pajz. · 

.... C.oiJíl~seguJit-:J:l.r:'H'1.fm.Le~ .eu a.c~w que, na época acrual, antes que 
D-:-, e·~tad(!l.~. s-e Lenlila:m or:ganJz.a1do. esta so.Ju,(;ão, absolutan1ente 
se nao._podc cl:u~ o que, só' dopc·nr:lr~ .elo patrioU.snw .do GoyernJ 
da Un:l:a·Gl~ :eoP~o .9cpenw~rá do paLrioLismo flos cl.it'fcJ·cntes cs
i:ados. a soluç:alJ :Luluit'a dcs,!e Jw.obl(~n1a . 
• , O' ~~r. Pre:SJÍ!dcn·Le,, a1!~da um·a o,utra quesl;§i,o me prende por 
.al.ollln1 tema~o .a es ... a .tuht!ln.a. ~)ar.a a .qual nao tenho absoluta 
m.en:~e~ gt·ande aptidão... . (.Veio apo.iados.) ' · -
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o Sn.. GM11Nü BESOl'HO - l'ilo esl i mostrando isso. 

o Sn.. SAN'ro~ P EHEliL\ - lDtls é um ~ompron1isso de 
hont·a q uc rlr•yo cun1TH' i t·. 

o{mnd;,) Sl~ cli~(~lll iu o al'l. 7"2 do lJl'Ojt•cLo di~ Conslilui<,:ií.o, 
transl'onnadu. huji', na 2" discu,':i~fío. em al'l. 71, t'U tive, iam
lH~m, CClmo rlissP, lleeasii"'trl dr~ aprPsPn.l.at· alg1~n.1as cmPJ:tclas: 
Uma dt'l1as 1 ~~Yí' a lwnra d1~ st•J' l~unlf•mpladu: lu1 a relatiYa a 
Úf'lW. 11 ~~ mnl'lc·. E. t'l~~0tnrnl ~': SL·. P r1~si den '·"' ':e> .i o plt~narnen I e 
::;n.Lisi'Pila ~~sla aspii·a<~<lll mlcllllHll P ltumnnJiat·w, po1· ier .c~ta 
n1anelm nPgta dt,sappat·t•.c·ido du projc·clo rle nossa ConsLHUl\ttO. 
(1lfuilu bem.) 

U.M .Sn. Jli~ü-'HEt-iE~'f,~~'rE- P.at·a mais larllc Yol!ar. 

O .StL .SA)\·'POS P:EBl~lBA - Sr. P·ecsiclenLP. a pena ele rnol'le, 
eomo 1 nelas as pPn.as Pslalwice i das nns eod igos penaes. ien1 por 
fjrn c.on·igü· os in.rlivjduos, corrigir a -soci,edade: 91:a, pocle-se 
adrnitlir qw• qualqtH'l' ouLra 1wna podet·a corJ.'Jga·, mas a d.o 
mnde. Hi"'lO, ahsnlul anwnl r: Sl'l'Ú, pr~ln conJ l'a1·io., um allivio 
pan1 o c1~im ino:so, l o:t·:I.L~i':ê1llü p.elo l'.Clllut·so ~onslan L,~, si t~c::~so 
cs·lu jú na,o c':J':<l um <·~dermu; .c basJava o _ia.c!o d1~ um ~o Jn
noccnl 0, qu'~ l1vc•ssc>o ~mlo arras! ado ao tnbuntü c que l1vessc 
sido eonl~i~mplarlu no m.ei.o da.s vie.l.imas do erro dos fribunaes 
hu1nano·s, p:a:t·a q.u '~ .a .snc.i PdadP nunca mais tivesse a len1brança 
ele assignal-a. (Mu:i to IJern.) ·J.sl o é uma e ousa revoltante. 

Jla -unua uu IJ'a .quesl ãu, Sl'. Presidcn! c, para a qual pcç.o 
1..un pouco tk lH'lWVtlluneia, a.o illtts'trado Congt·Bsso: é a ques
Lão do ensino. 

D~·z o aet. 72. § G" .: ;'Sel"ú leigo D ~nsjno ministrado nos 
e si abclec:, i menl us nubl i c os.'' 

.Sr. Prcsjdcntc. cu 11ão sei o que é ensino leigo (Apoia
dos'!. 1H~·1n pos·su ad:mill il-o er:n gt·áü alg·u:rn, rwm n.o l)l'hnario 
e sr:·(··u ndari'o 1WJ'l'l no snpm·ior. 

E' u1n~:1 quPsl üo esta que interessa não s.ô ao Estaclo como 
ú EgrPja, e. portanl.n, n .. cn'l un1 nen1 outr·o p.oderão ser indif
fct·cnl es. 

En1 :um pa iz. como o nosso. ern que cst.c.s tlo:us p.odcres 
S·enmre Y"iYP•t·:.un uniâos. nãn .é bru-scam:ent.<~ que ,,e h:ão de al
t.cra~t· cosi :u1:n:ws an·a:i.gaclo,-3, setn grande r~ertu;rbaçã..o soe] al. 

D.eb:e-se a :e·3J:l:a 1um o :d:irei:ID Cfl.JC lhe ,emnp.~:le, 
O {:.Iue cm1v,~m de·l!r~rnJ'ÍJ:lar-sc é .a espbera de acção de -cada 

um. 
N oss.o paiz 6, c set·ú sPn1 pro cal hol1.eo, em sua geando 

n1aiori:a. c, porl:r~.·nlo, nfio se pode·eá contestar á Egreja catho-
1ic-a o dir-ei!o Cl'u-e 1-em <"H1 ~'-f:•.la<.:.ãc·) ao ·er1·S]no. 

Sou o pt·ünciro a reconhecer que a instrucção civil é u1n 
dQs p.rirncir.o-s n).cios .ria .cjvjJ:iza(~ã.o .de un1 povoO, c que todos os 
~~o\-!"l'nn.s :.~ão ohri:gaclos .a prom.ovel-D . 

. l\!as sou r:laq.ue1lcs que ~·nl c~1clen1 que o ]jjstado não tem por 
D1,1Ss.an subst1J u.11·-sc o.r)s cH1acl.ao.8 .e -conccn.lrar rm suas mãos 
s.Pu.s d.irriJos n seus di'Vt-l't'S JWSsoaes, e sín11'avo!'OO.er c prote
g·Pr. uJüe.amenl c•. a nbr.a dP SI'U aperfeiçoamento intellccLual, 
physico c• nwJ·al.: qtH' nrn qu.,,~:;lfíll de Pnsino a in,ieialiYa df~vc 
JH~e-IPlWt'l' ú lib"rdadP indiYidual; 1• quu elle só p1·es.!e sua co
~ 'Pr~~·.a<.;üu 1.>1•s i I h· a cp1anrl' ~ '1'1 •r !li'Ct'?Sat·ia. ou J'ec]amarla pela i n
sulilctencla :ln eslalJcll~c.mwnlus lnTcs ou particulares . 

. S,oiu, Sr. P.resi.d:ethltl:e ... Gl.evo declarar, f..l}Citibro :de uma cor
J;>.o,r,~t,çã,o ·Seirnl .ifi.ea. sou nH·m~;~ro ·dn J:nagi·sLrei.o, sou medico e, 
portanto, cleYcria seJ.' 1nais inclinado ás icléas il.'2A:~~·0l1êivlistas,' a·O 
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tnaLorialismo, do quo ao e_~pit·i! uali~nlo; _n1.~S não fall? fitYc~ 
como representante de SL'lla, n('Jll de rellgmo algurna. devo 
corno legislador, e, pot·1 an1 o, emn a franqueza eoru que 
cxternar-mc perante u 9ong1·~ss?. 

Que quer dizer ens mo le1go? _ , . . . . 
Ensü10 leig·o, ·absolul<:unenle, nao s9 po~e .dat · . 
Si foss 8 possiv~l e~~~crar-_se o e_ns1 no_ c1vll_ do Cl~s;.no reli~ 

gioso o Pnsino selOntllico, lütcrar10, elo cus1nu m~n al, nad.t 
seria' 1nai~ facil, do que org·anizar a instrucç:ão publica na so-
ciedade sob esta fórrn~. . .... 

Entretanto, não veJO nada· tnats .d~Hwll, senão irnpossivel. 
elo que esla separação que o esp1rt1o ela época pretende 
Tealizar. . . 

Isso ó u1ma uL-opia, senão o athmsmo, que se quer im-
}Jlnntar nu seio ela nossa n1uei cl adt>.. . . . _ 

Porta1is, quando foi encarregado pel.o nrnnen·o Consul, 
cm 13 (1enninaL do an.110 1 ou da RupublH:a. l)(' ela I' pareel·~· 
.sobre 0 ensino 'em Franç:,a, dizia, no relatono que dirigiu 
ao ~orpo legislativo: 

«E' teuipo das theur ias c~.laren1-se dcanl_c elos Jacto ':i. 
Não ha jnstr·uc<;ão sen1 educa<;ao, nem educ.açao sen1 n::.ot·al 
e setn religião. . _ 

« Os pr-ofessores tên~ ensil~ado no· deserto.. f~ instrucçao 
é nulla ha dez annos ~ e prec1so tomar a rellg1ao por b~se 
da educação . · 

« Assin1, toda a França appella para a .religião. ~·1n 
soecorro da· moral e da soei edade. » 

Di~ia da rnesn1a fórma Guisot, na Can1ara dos Deputados, 
cm '1883: 

· <<E' preciso que a atn1osphera g'eral da escola seja n:oral 
e religiosa; trata-se aqui da educação ainda -mais do que de 
ensino. A instt·uc~{ão religiosa se associa ú instrucção in-· 
teiran1entc, a todos ·os actos do mestre e das crianças. 

Senhores., attendei a un1 ·facto, que, nunca. irrornpeu 
talvez com tanta evidencia, con1o en1 nosso tempo: o des
envolvimento intelle-ctual quando é unido ao desenvolvin1ento 
moral e religioso é eX!cellente, mas o desenvolvimento _intelle-
ctu.al só, separado do rr:ora'l e religios'Ü, torna-se um principio 
de orgulho, de insubordinação, de egois-mo, e, por conseguinte, 
de perigo par. a a sociedade.» 

Na Ca1nara dos Pares, Gousin, que estava de accôrdo com 
os ~hei'es do nwvilmento liberal da Restauração, exprilnia-se 
-as.sin1 : · 

«A auctoridade religiosa deve se1· 1·epresentada official
mente na educação da mocidade, tanto quanto a auctoridade 
chdl. 

Não queremos, absolutan1ente, imrr.'iscu_ir a religião nas 
col!sas terr-enas; mas tr~ta-:se, aqui, da causa religiosa pro
priamente .. somos os primeiros a querer que a religião fique 
no .sanctuarw; 1nas a escola publica é un1 sanctuario tan1bem 
e .a religião ahi está com o mesmo titulo que na egre.ia. ot{ 
no templo.» 

. _E, en!re~a·l!to, nós qu~rmr~·os implantar e.m nossa Consti
ttuç~o. pnnc~pios subversivos da moral social. desprezando. 
as sas doutrinas. 
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Querelr:(J,, .inlita'l úqiH'llP:-; qw· SI' d1•ixaw arra~lar pl'lu 
espirita das novidade•::::, 011 JlPla ~"Xll·avag·aiieia. da:-; idéa:-; di:-:se
rninadas pelo ultimo J Í\Tu qrw u ultiu1o Yapor traz. 

Senhor·es, é precüm c1 iz1_.,. a VPI'dadP. Quando t•llas. quae:-3 
nl8rcadorias avariadas, estão .i ú abancl.uuada::; na velha Eu~ 
ropa, são para aqui f.rnnspot·Lada:-:; u ineuLidas nu e:-;pirit.u da 
n1ocidade. (Apoiados e não apu·iwlus.) 

Ainda farei algurnas outras eonsiclera,~.õus, eurn que terei, 
Sr. Presidente, de abusar ela benevolen:cia elo illustraclc- Con
gresso. (Não apo·iados. ) 

VOZES-E tenl t'allado lJlWi'eiLa.utenle. 

u~r .Sn. REPHEôEWr!\N'I'E - Pal'(~ec :tlllt' pa::::::;uu uma 
err_·end.a: Substituil· as palavra::;- ensino leigu- pot· - en
sino livre. 

;O Sn. S,_,\.N'rus P.EitElHA- Aqui eslt't eusinu leig·u. 

Eu disse qu'• chegava ::í.s ulUma:-; eun~e.qtte.rwias~ disse 
que era radical P queria a 1 ibe1·dade pkna; ::3(> adrnitt·o· que 
o .Estado possa intervü· onde o cidadão não [Jócln ehegar. 

Quero que o ensino seja livre, derrmnado profusu1mcnte 
1w seio das populações; não adn1itto que o E:; Lado q ucira 
u~urpar os direitos da paternidade, nem tomar a direc~ão da 
famHia e incutir no seio da n1ocidade, que ven1 a ser a base 
da sociedade, ele.mentos dissolventes, en1 vez de sementes fc
etli1dante.s da moral social e christã. 

Ul\'1: SH. llEPRESEN'I'.:\NTE - cletsde que se hnpún u ,_.n~iao 
r·t•ligioso, não ha ensino livre. 

O SR. SAN'l'OS PEREIRA - Eu apresentei un1a ernenua 
dispondo que o ensino seja livre. e, a·o· .1nesrno ten:po, nn 
]1t'ojucfo se diz que o ensino será leigo nos estabeleeüneuto~ 
vublicos. 

Eis os verdadeiros princípios que são adoptados na Bel ... 
gica, Suissa e Estados Unidos, isto é, en1 lodos os paizes 01.11 
que a libm~claclc tem un1 Yerdadeiro euH.-o e não é simples 
í'i cefí.o . 

" En1 relaçã.o ao direito ele assoeiação~ não lJOSso adn1ittie 
-·Ll'cs·de que a EgTeja está separada elo Estado, e este nada 
te;:tn con1 as confissões religio:sas, e estas constHuern perso
nalidades n1oraes, cuuos direitos devern ser garantidos nela 
]~i- fique na Constituição, corno borrão indelevel, essa ohso~ 
1 PLa e vetusta 1 e i de mão mo-rta~ que era dig'na de figurar na 
:Mona:r·chia, unue havia u direito elo padroado. COino rcpr8-
snntanLe -do federalismo radieal~ e un1 dos ultimas da .Repu
blica C.Vãu apoiados), acceHo o principio co1n todas as .suas 
üonseqnrnci ns, n não posso paetuar con1 essa con1o cxeepção 
odiosa, desde que está estabelecida a liberdade ele cultos. 

]1oje, que tanto :-;c condeurnarn os erros da Moniu·chia~ 1.111'' 
snparou-se a Egreja do Estado~ n se exttnguiu o padroado. 
cortto manter.;..se uuna ld em contradicção com e~ses JH'in
~ipios adnpta.clos? 
. .Já tive oecasião de apresentar tuna ·en1enda, que (~o;Lú 
1mpres:;a e cmTc pulas 1nãos dos Srs. congressistas, en1 CJU(! 
se faz essa suppressão. Espero que em no.n1c da liberdade de 
eren(:as, en:, nonw da garantia ::-;ocial, c porque os bens da 
~S'l't'.ia .~fío dadus po1· nós fiei::; e cidadãü/:3· bt'azileir·os, '-fLW 

Y\d. HJ 22 
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para manu(t•nt;,ão do nus~o culLu nos de::;pimos Llo 9ue poden~os 
di~.pensar, seja approvada a 1~1inha O\n1enda,. ~xtn~gu1nd?. ~e: 
n1e11tanle disp~siç.ãC?_, incomp«:tiVel con1 o espn·Ito den1ocr <.ltlCd 

de nossas inst1Lu1çoes. (klu~to bem,.) . . _ 
Sr. Presidente, vou terminar as p-oucas cons1deraçoes qua 

entendi fazer sobre o projecto, esperando de V. Ex. c do 
ConO'resso toda a benevolencia por haver roubado algurn 
tempo aos trabalhos do dia. (Muito bern; ?nuito ben~. O orador 
é curnpYimentado pelos Srs. representantes.) 

o SP.. .ALMEIDA BARRETO requer o adiamento da discussão. 

VozEs- Não ha numero. 
o SR. PRESIDENTE- A votação ·verificará si ha nu1nero. 
Votararn a favor do requerimento, 85, e contra, 44. Por-

LanLo, não ha nurnero; e continúa a discussão. Tem a palavra 
. o Sr. Epitacio. 

O Sr. ·Epitacio Pessôa (~1ovimento de attenção)- Sr .. Pre
sidente Senhores do Congresso, deveis co1nprehender, ~erta
mente, 'a má posição em que me acho colln~a~o nesta tribuna, 
depois da votação a que acabarr:os de assiStir, quando part9 
elo Congresso se suppõe bastantemente es'Clare.cida sobr-e os 
assump tos em debate. 

E' uma dupla ousadia da minha parte, pela incompe-
Lencia para proporcionar novos esclareeilnentos, e pela diffi
oLüdadc de despertar o fnteresse dos illustres representantes, 
já tão fatigados, o vir occupar a vossa attenção (Não apoiados); 
entretanto, julgo-me no cumprimento de un1 dever, e isto me 
ani·ma a expender. algumas considerações. 

Senho1~es, por occasião da primeira discussão do projecto 
subn:ettido ao nosso estudo, tive a honra de apresentar á 
vossa consideração alguhnas emendas, que· deixei de justificar, 
.iá por superveniente encerramento das discussões, já por não 
querer a cada passo estar distrahindo a vossa attenção de 
oradores 1nais competentes sobre os assumptos en1 debate. 
(Não apoiados.) 

Agora, porém, que nos. achamos na segunda discussão e 
é dado a cada orador apreciar, indifferentemente, qualquer 
ponto do projecto, permitti-rr_e que venha expô r ligeiras con
siderações sobre algumas e·mendas que enviei á Mesa, e ma
nifestar o rr:eu modo de pensar sobre outras, que têm sido 
apres·entadas por distinctos mernbros deste Congresso. 

Tenho abusado tão pouco da vossa attenção; tenho sido 
tão parcim?nioso as ':ezes que vos. hei dirigido a palavra, 
que espero 1sto me fara cred'Or de vossa benevolencia na breve 
justificação que tenho a fazer. 

A primeira des.sas e1nendas refere-se á naturalização. 
O 9:overnp Provisorio, em novembro de 1889, natural

mente Impuls1qnaçlo por um pensamento de confraternização 
é tocado pela Indifferença com que a população extrano-eira 

·do paiz assistiu ao esboroa1mento do systema n:onarc
0
hico 

:baixou um decreto .concedendo a nacionalidade. brazile-ira ~ · 
todos os extrangeiros aqui residentes por occasião da Revo

. lução, e impondo a todo aquelle que quizesse conservar a sua 
nacionalidade de origem a obrigação de fazer uma ·declaração 
publica nesse ~entido •. 
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Essa n1esma disposição acha-se co'nsignada no projecto 
ele Constituição, art. 68, § 4°. Parece-Ine que os auctores. do 
projecto foram bebei-a na antiga Constituição n1onarch1ca, 
que eonsiderou brazileiros adoptivos todos os porlugueze.~ l'L;;~ 
siclenLes no Brazil no 1nomento ejm que S·e proclam-ou a Inde
pendencia. H a, porérr.·, uma differença - e ·é que a Consti
tuição m.onarchica não impôz c-ondição de especie alguma a 
quem quizess~ _conservar. a sua patria. . 

A dispos1çao do proD ecto, parece-me AUe deve ser substi-
tuída. 

Que se imponha uma condição, uma obrigação, um in
c·ommodo áquelle que tenha de adquirir um direito; de 
perceber u1na vantagem, comprehende-se ben:; mas que se 
sujeite a un1 onu.s, a u1n encargo a conservação de um di
rei to e de um direito como o de nacionalidade que nos liga 
ú terra ·em que nas-cemos, por todas estas idéas, por todos 
usrtes affectos, por todos estes sentimentos que a ausencia 
robora e fortalece; que si suffoq ue assim, quasi violenta
Inente, o .patriotismo individual, este sentimento elevado. 
·profundo, capaz de todos os heroisrr:os, de todas as abnega
~~ões e sa·crificios, é o qu,e não se póde justificar nem manter. 
(llf ui to bem. ) 

Que si obriga::;se _o extrangeiro a fazer aquella declaração 
para adquirir a nacionalidade brazileira com todas as van
tagens que ella offerece e proporciona, seria muito natural; 
mas, obrigai-o a fazei-a para conservar a sua nacionalidade 
de origem, eis o que se me afigura un1 arbitrio, uma vio-
lencia, qu.e não comporta defesa. · 

Nem se obje-cte que tornar a naturalização dependente 
dess·a condição é, as rr:ais. das vezes, impossibilitai-a, pelo 
c~serupulo, que tem o extrangeiro, de repudiar publicamente 
a sua patria. Que si a impossibilite, .embora, nós não de
ven1os animar a hypocrisia, nem galardoar a covardia moral 
(Apoiados) : si o extrangeiro não te-m bastante sinceridad~ 
e.m suas convicções, para proclamai-a publica e desassombra
damente; si o extrangeiro não tem corag·em cívica bastante 
para assun:ir perante todos a responsabilidade de seus actos, 
e si a nac.ionalidade brazileir.a é cou~a de tão somenos im
portancia, que, no seu entender, não · supporta confronto CO!ffi 
a sua ·nacionalidade de origem, de maneira que é preciso 
dissilnular a sua acquisição com um acto vergonhoso, - então 
fechemos a porta de nossa con1n1unhão politica a esse ex. 
~Jrang.eiro, porque elle não é digno de ser nosso concidadão._ 
(Apoiados.) 

Pue outro lado~ si a nacionalidade brazileira já se acha. 
tão depre-ciada que a sua acquisição nem mereee o sacrifício 
de u1ma simples declaração perante uma auctoridade qual
quer, então, barateemol-a ainda mais, e concedamol-a a todo 
mundo, sen1 condição de especie alguma . 

. Mas, qual a razão de ser deste artigo do projecto con
stitucional ? .Que auctoriza a concessão destes favores aos 
extrangeiros residentes no Bra~il no momento em que. se rpa.·o
clarr.ou a Republica ? Unieamente, o facto de terem-se que
dado impassíveis ante os acontecimentos de 15 de novembro. 
de não terelm creado embaraços á mudança da fórma de 
governo, e·m uma patria que não era sua. Mas semelhante 
facto, de si tão insignificante, não cons~itue, mesmo, um in ... 
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ü il'. i o· par a :rf 1, r i l'-se o arn o r P a LI ecl icat.; ãc~ no ya iz. ~en time nto;; 
que, entrdanlu. ::;ilu as JJa~es da nalurallzat.;ao. (/qwrtcs.) 

AsshL, o lH'c•ceiiu ~~ou:;tiLL.wional inlpu.I'La, de un1 lado. a 
eoncessilo ütnne1·eeida de favore~ t-~xees::;ivus Ctq uelles cxtraH
..,.eiros que de faclo Liver-ern aeeeltado a uaduualidade bra-
~ilPira, pur ·tniLl't~ .. Utlla vexação~ unw viulenei_a ú HIJerdad:_~ 
:individual pa1·a aqudlt·~ quP n[ul Livc•t·t~In. aeL~eiLadu c•süt 'lHl
cionalidafle, n1as que por un1a circun1stanc1a qualquer tenlmrn 
deixado de ·fazer a declaração exig·ida. . . 

~u:pponlla-se que um extrangeiro, po~· rgnorancra, por' 
não se querer sujeitar a uma condição odwsa, Ol! por outra 
qualquer circun:stancia, deixa de faz-er a declaraçao no pr·azo 
legal. 

Es::;e cxtra·ngeiro adquil'e, por for(da da lei. a nacionali
dadt\ brazi ldra ·t\ pnr ·conse.quencia. todas a~ vantag·cn:-5 e L~n~os 
os -onus que esta acquisição acarreta; fie a, l)ortanto, SUJei to 
ao serviço do jury, do Exercito c da Arn1ada. . . 

Ern un1 rnomento dado o Governo procu_ra tornar effe
eLivo u1n destes deveres, pr-ocura. por exemplo, su;i e i tal-o ao 
servi to do Exercito: eis o 1ndividuo suj cito a uma violencia 
para a qual não conco~reu con1 n1ani1'estat,tio alg·u1ua de sua 
vontade, eil-o suje i to a, talvez, ernpenhar-se e1D urna guerra 
contra a sua propria patria, .sern ter de n1odo alg·un1 prestado 
a isto o seu assentimento. 

Supponha-se, agora, que esse extrangeiro reeusa-se a 
prestar o serviço do Exercito, que recorre para sua patr·~a, 
e esta apoia a recusa: qual será a. posição do Governo '? Ou 
acceita a reclamação, e, neste caso, terá soffrido un1a offensa 
e1n1 sua soberania, ter-se-á su~jeitado a uma imposição ex
tranha, que tira todo o valor do decreto que elle baixou, ou 
não ac·ceita a recla,mação feita pela nação extrangeira, e. 
neste caso, teremos o Govenno empenhado em um conflieto 
internacional, talvez en1 un1a guerra. 

Eis a que consequencias desastrosas nos póde conduzir o 
dispositivo do proje-cto. 

E note-se que esses passiveis conflictos internacionaes 
J a tivera.In · seu inicio, en1 reclamações apresentadas contra o 
decreto de naturalização, por alguns paizes da Europa, entre 
os ·quaes Portugal, Italia e Hespanha. 

Allegara-m esses paizes que a disposição do decreto (que 
é a mesma do projeeto de Constituição, restringia a liberdade 
individual), que não estava de accôrdo com os princípios ge
ralmente adoptados no Direito das Gentes; que, .finalmente 
faltava-lhe base jurídi-ca, por·que fazia deduzir do silencio d~ 
individuo a. presun:pção infundada de que elle queria adoptar 
a naciun.alidade. brazileira. 
- . A ist.o respondeu o nobre ex-Ministro das Relações Ex

te.t·wres que o silencio tarnbem ten1 sido admittido corno 
prova para a concessão da naturalização. 

. . E' assim. que, ~egundo o Codigo .Civil de Portugal, 0 in
drviduo nase1do alh de pac extrangCiro, que não declara ern 
f:CinJ~O qut-. não quer adoptar a nacionalidade p01.'tugue~a. é 
'C-OIUHderado C.OUlO lJOl'tUgu_ez; e idcnti'Ca disposi1•,ão 88 en-
,eontra nu Codigo Civil i taU ano. ~ 

E' _assiJn que a_ lei ingle~a. determina que o cidadü.o inglez 
natur~hza~·o ern pa1z extrangerro, gue não }'eclarnar ern ten1po 
a nacwn!-thdade .~ngleza, perdei-a-a, e sera considerado cOir_·o 
ex~J:angerr.o .. 



E' assim, finalrnente, qtw a legisla(:.rw da Hnspanha pr,"}
cri Lua qtw o fi ll1o de paes nxtra.rigeiros, nascido nu territor·io 
da Hespanha, scr{t considerado extrangeiro, si en1 tempo não 
reela,mar a nacionalidade hespanhola. 

iVJ'a.s se1nelhantes razões são de todo o ponto improce
dentes. 

O silencio é, de fa:cto, um ele.menLo apreciavel para a 
coneessão ela naci-onalidade; rnas, para isto é neeessario que 
sn úmcln cn1 un1 facto, que tenha por basr. urn indicio, do 
qual r'E•sultr a prc~sumpção da vontadr do inclividun rln 
arlqui·r·ir a nacionalidade~ que se lhe procnl'a coneeclm·. 

A arg;urnenlaçã.o do nobr·r ex-Ministro das HPla~:fíPs Rx
Ler·inr·f\s vere connrmar o qun acabo de enunciai'. 

f)n fac I o, o inclividqo nascüJo en1 Pm.'tug·al, CIP pae PX·
IJ·angniro, que não faz a d!3elaração exigida pelo C-odigo, c~ 
oonsirlerado po:rtuguez, porque o seu silencio ven1 corroborar 
a presumpçã.o, ,já existente e 1nuito natural, ele que elle quer 
.adoptar como patria o paiz en1 que nasecu: é a ,mes1na razão 
pela qual estabele.cemos na Constituição, conw tinl.lamos es
tabelecido na antiga, que os filhos ele extrangeiros, naseiclos 
no BrazH. -são considerados .cidadãos brazileiros. 

Do -mesn1o nwclo que o inglez naturalizado em paiz 
rxtrangeiro, que não reclan:a em tempo a nacionalidade in
gleza, é considerado extrang·eiro, porque o seu silencio ve,m 
c.or·eohorar: a prcsurnpção, já existente, de que rllo rrmnncia 
:'t nacionallclaclr britannica, - presum,p~.ão que consistP no 
fnr,tn dn .i ú sr ter elle naturalizado cn1 un1 paiz rxt.rangPiro. 

E noLe-se que, aqui, o silencio faz perder, c n~.ü arlqnirir 
a nacionalidade. 

:Finalmente, o individuo nascido em Hespanha, de pa·~s 
extrangeiros, é considerado extrang·eiro, si não rcclan1a a 
nacionalidade hespanllola, porqne o seu silencio ven1 reforçar 
a pre-sumpção, ,já existente, e tarnben1 -muito natural, de que 
elle pr·efere a patria. ele seus paes. Tamben1 aqui o silc11eio 
· au.ctoriza, não a concessão, n~as a recusa da nacionalidade. 

Mas, no caso que nos oecupa, qual é o facto ein1 que se 
possa fundar o silencio, que serviu de elemento para con
eossfi.o da naturalização, no entender do Sr. Ministro da:--; 
H.fll:.v:.õcs Exteriores '? Sómen.tc o fact() do extrangei ro tce-:;:n 
aeharlo aqni accidentaln1ente, casual,mente, por occasifí.o dos 
aeont.ecimc:ml.os de 15 de noven1bro; mas este facto, por.· ç;i 
só, 11fio constitue, por certo. indicio algun1 ele qur. o ext.rnn
grirn queira tornar-se cidadão brazileiro. (Apoüulos.) 

Assin\ ·pois, penso que o projecto deve ser re1'orn1acln 
nesl.a parte, .r.xigindo-se a declaração para que o individuo 
adquira a nossa nacionalidade, n1as não para co-nservar a sua, 
acrnolla que já perlencc ao seu patrimonio juriclic.o, P qur 
não deve estar á nwreê de illa~.ões infundadas e mal eahirlas. 
(llfnUo be1m.) 

Unna. outra emenda, por 1nin1 a~presenLada: <~ a que se 
referf'. ás leis de mão rnorl a. O pro,jccl:o reconheceu a todos 
o~ inr1i.viduos e confissões religiosas o direito de professarr.m 
livremente o seu eulto, podendo associar-se para este fim e 
J)'Ossuir bens; mas suj citou estes a li-mitações, impostas pelas 
lris de mão morta. 

E' essa lilnitaçã.o que 11ão n:e parece razoavcl; (~ rssa 
l~·mitaçãn que in1porta tuna contradi~cção relativan1ente á 
bberdade, que se quiz e deve eqnceder. (Apoiados; muito_ .b.~rn.): 



E' assim, finalrnente, qtw a ~egisla(:.rw da Hnspanha pr,"}
cri Lua qtw o fi ll1o de paes nxtra.ngeiros, nascido nu territor·.io 
da Hespanha, será considerado extrangeiro, si en1 tempo não 
reela,mar a nacionalidade hespanhola. 

iVJ'a.s se1nelhantes razões são de todo o ponto improce
dentes. 

O silencio é, de fa:cto, um ele.menLo apreciavel para a 
coneessão ela naci-onalidade; rnas, para isto é neeessario que 
sn úmcln cn1 un1 facto, que tenha por basr. urn indicio, do 
qual r'E•sultr a prc~sumpção da vontadr do inclividun rln 
arlqui·r·ir a nacionalidade~ que se lhe procnl'a coneeclm·. 

A argurnenlaçã.o do nobr·r ex-Ministro das HPla~:fíPs Rx
Ler·inr·f\s vere connrmar o qun acabo de enunciai'. 

f)n fac I o, o inclividqo nascido en1 Pm.'tug·al, CIP pae PX·
IJ·angniro, que não faz a d!3elaração exigida pelo C-odigo, c~ 
oonsirlerado po:rtuguez, porque o seu silencio ven1 corroborar 
a presumpçã.o, ,já existente e 1nuito natural, ele que elle quer 
.adoptar como patria o paiz en1 que naseeu: é a ,mes1na razão 
pela qual estabele.cemos na Constituição, conw tinllamos es-
tabelecido na antiga, que os filhos ele e:x:trangeiros, nascidos 
no BrazH. -são considerados .cidadãos brazileiros. 

Do -mesn1o nwclo que o inglez naturalizado em paiz 
rxtrangeiro, que não reclan:a em tempo a nacionalidade in
gleza, é considerado extrang·eiro, porque o seu silencio ve,m 
c.or·eohorar: a prcsurnpção, já existente, de que rllo rnnnncia 
:'t nacionallclaclr britannica, - presum,p~.ão que consisti' no 
fnr,tn dn .i ú sr ter elle naturallzaclo cn1 un1 paiz rxt.rangPiro. 

E note-se que, aqui, o silencio faz perder, c n~.ü arlqnirir 
a nacional idade. 

:Finalmente, o individuo nascido em Hespanha, de pa·~s 
extrangeiros, é considerado extrang·eiro, si não rccla111a a 
nacionalidade hespanhola, porqne o seu silencio ven1 reforçar 
a pre-sumpção, ,já existente, e tarnben1 -muito natural, de que 
elle pr·efere a patria. ele seus pacs. Tamben1 aqui o silc11eio 

· au.ctoriza, não a concessão, n~as a recusa da nacionalidade. 
Mas, no caso que nos oecupa, qual é o facto ein1 que se 

possa fundar o silencio, que serviu de elemento para con
eossfi.o da naturalização, no entender do Sr. Ministro da:--; 
H.fllae.õcs Exteriores '? Sómen.tc o fact() do extrangei ro tce-:;:n 
aeharlo aqni accidentaln1ente, casual,mente, por occasifí.o dos 
aeont.ecimc:ml.os de 15 de noven1bro; mas este facto, por.· si 
só, 11fio constitue, por certo. indicio algun1 ele qur. o extrnn
grirn queira tornar-se cidadão brazileiro. (Apoüulos.) 
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livremente o seu culto, podendo associar-se para este fim c 
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N~o fnllo no in1pmd"n tf'rrHoria\ pnr·qur n~~o irn:_, rxPq~~j
bilHiadn no Nor!n, e -diHic_ibnrnt.e se rrxJ•cut:ar:_~ ~10 ~l:L. ~·~o: 
faHo na rnculdade cun1ulatlva do art. '12, prn1c1p10 P.C'.l ni,CW~t\ 
e condemnado (Apoiados), que ha de nos eonduzn, 1 atai·-· 
,n1ente, ús taxas excessivas, as quaes, no 0ize!· de u1n eeo
nomista, s[io difficeis de estabelecer. co1n JUStiça e perceb~::r 
con1 ccon01nia e nos hfw de produzrr os rnesmos n1ales que 
causarmn á Jlollanda, no seculo XVIII, e ú França. de 1~.7'1 
11ar·a cá; c não fallo nas taxas eurnulativas, porque a Un1ao, 
nas· difficllilr.as condições en1 que se acha pelo. ~·e_u exaggt~-
ra·do orcan1enl-o. ha de exgottar toda a possibllrdade elos 
PshHlos 1axarPn1 sobre os produetos nã.o comprelwndirlos 110:-; 

:n·Ls. 7° e -go. 
Fallnu-se, aqui, no in1posLo addici·onal de 15 o/o sobr~ a 

·i,lYlJHH'tação, como verba de reeeita para os esLados .. A pnn
e.ipio deixei-me seduzir por essa proposta; n1as, ho.te, rrc·u
nlwço que clla é inconv·e 1niente, inefficaz para alguns elos 
estados, e ]mpraticavel para onl eos. InronvPnicnt.e. porque 
Yai sobrecarregar. _extraorclinarian1cntP, o povo, ele tr]buto~, 
vai rlar aos impostos de ilnportação_. já de si tão elevados e 
ora ag·graYados con1 o pagan1ento em ouro, o caracter de 
prohibitivos. Inefficaz .Para c cri os estados l)Orque. naquelies 
onde não se aeha perfeitan:.ente organizada a nayegação di
recta, o adcHci.onal ven1 ]ncicUr, não sobre a importação re&L 
Jnas sobre uma pequena parte. ..:\. Parahyba, póde-se dizer 
que ]Wovê .'dois terços do seu con1n1ercio na praça do He-cd'0~ 
f:\ nm f.erço apen'as no extrangeiro. Assim. o addicional. 
all.ingindo um terço só de sua importação, sérá para ella clP 
!) (y(l. ao passo que para Pernan1huco será de mais de 15 o/o • 

ü Sn .. Jo.~o DE SIQUEIRA.--E' ques1ão ·de porto. Está f:i') 

n1orlific:and·o o porto da Parahyba. 

O Sn. EPlTACIO PESSÔA- O facto de urr.- Estado ter bOJn 
porto não é condição unica para n1anter a navegaçã.o direct-a, 
que depende de muitas outras cü•cun1stancias. 

A taxa nclctieional é inexequível para certos estados. por
que, naquellcs que não possuem Alfandega, como o de ·J\Í·inas 
Geraes, é in1possivel fazer-se nm·a discriminação exacta ele 
todas as 1nercadodas que lá -tê-m de ser consummidas. EsteR 
c•stados, portanto, pouco aproveitarã-o daquelle auxilio. 
· Na questão :financeira. o que, antes de tudo, deviamo~ 
fazrr Pra suppl'irniJ· o arl ~ t2 rio projecto. tirando á Unifín 
a facyl0ade de. laxar, cun1ul~~.iYam~nte1 con1 os estados. 

~r .JSI.o enfr.aqueee a Un1a0, derxando-lhe ap·enas o est~ri
<·l.a mente jndis~pensavel para as suas de-spesas:_. tambmn o s.y;;;
tcma dn Co.ns·liLuição im·possibilita a vida dos e.::;tados; c :nU.o 
b <I IJ ni ãn sen1 estados. 

Poclrr i amos. talvez. .conciliar as cousas reservando ú 
nniã.u mais alguns im!)ostos exclusivos, que lhe pudessrn1 
hasl <~r· para as suas despesas e para a conservação do nosso 
e'I'Wl Jl o: eom1 anl o qr1o ::;e dAixasse aos estados .o direito, 
1am1wrn (•x:ch1sivn. rir>. explorar todas as fontes de renda não 
c~nnsignadas no pi'OjAclo. Só assim me parece poder i amos en
ennl r ar me i os para 0quillbrar as nossas finanças. 

Ou l.ra nmPnda que eu e o~ meus dis !'.1nctos c01npanheiros 
dn bancaria I ivernos a honra de aprPsenLar.- nrsta discussão, 
r· r· I'Prl'-RC ao resl.ahr ll•cilnenl o da preeedene1 a do easamenf o 
e iyil aó :r-eligioso. 
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O Sn. Cm:;rro C"\rt'T'Acno- Menos rn. 

O Su.. RPr'T',\CI.Cl PESSÜA- E' vPrdacle: ron1 rxcr.p<;f\n rln 
nH'll illusl r·r' enllPga, u ~!'. Coul u Cartaeho. 

Tnr11a1· l'aeullaLiY<J aquella elausula (• PXI.inguir n easa
mento ciyi\. (• fti1CI orizar a rnancPbia ]Jer·arll.r- a !ri. 

Os parlec•s, salvas lloJn•osns rxccpçõPs. nf\o térn sidn n11.1ilo 
lcaes ... 

Ti::vr Sn. BEPH.ESE:.l"'r.. .. \NTE- Nada leaes. 

O SR. Er~IrrACIO ~ESSÔA ·- ... na can1panha srm trr.guas, 
rlP Lnrlos os clr as, n10V1cla contra o e-asamento civil. Elles não 
1liz1•m ao poYn, como clí"Vm'iam dizer: Casai-vos 1:cligíosan1PnLP, 
pnr·qn0 Psi a (~ a uniea "Llniãn saniHiearla por DPu;.;. JYHB casai
vn;:.;. l.an~l•nm civilrncnl (\ porqur. s() assin1 podPr·e1s · asseg;ura1· a 
IPgrl.rmld:Hif' rle vossa familia P os impm·lanl.issimo~; in1rr·e~
sr~s q .. uc. SP pr'rnrlr.nt a esta lcgit.inlirladr.. (Apartes.) 

Os parires f1·izr'n1. pPln contrario: Casai-vos rolig'iosamente, 
r. não yo::; f•a::;p·j~ eiYilnwnl:". pOl'C!liA o casamrnln ciYil ,é un1 
concubinal n. ]:!: pm· I'Sta l'ónna. abusando da ignorancia do 
povo, lan~;arn nn seio ela snciNladf~ o grrnwn clp sua· des-
organizaç:ãu. · 

O SH.. ZX!\L\- .\ gTaLuidadn 1 lo casanwnLo civil quebra 
to elas as annas, e o po\'o o preferirá, con1 crl'teza. 

O SR. ]~Pl'I'Acro PESSÔA- Foi o meu inluito apresenlanrlo 
rsta rn1enda. por(•n1 r.lla não é bastante' . 

. A prf'crrlr..neia do casan1cnto civB, ao passo crur dá ao Es
tado a cnrl.f'za ele que a legiLin1idade da fan1ilia serú uma ver
fladr., en1 nada prejudica o casan1enl.o ·rrlig'ioso. 

Si os nubenl.es são vcrdadciran1r..nte catholicos, sall ieão 
rla casa do .iuiz para a cgre;ia; si não forem á egrcja. f' que 
não são eatholicos, r. então. o padre não ten1 o dirciLo dr. 
r.xigir clel1P5 O CaSan~PlliO religiOSO, porque nãO l.ül11 O dire.i[O 
de exigir clelles tlllla ment.ira peeante a relig'ião. (Apoiados.) 

Assim. rspero que o Cong,resso. c.ompenetrado do alcance 
desta I1Wdü!a, l'<~sLabc'lPct•rá a {tiS·positão que mandava ser 
obrigatorio n casarrwn to e i vil anles do rl'ligioso. 

E o mesmo devel'ia faznt· a rnsprito elo registro civil. 
O po-vo, mn geraL é refraetm:io ao registro. 
]~.silo-rir i Los. nTalfaze;j os têrn ~se encarregado ele espalhar. no 

~Pio da nopular.ão ignorante, as maiores suspeitas, as n1aiorés 
prnvrn(~f)e.s coril.ra essa instituiçã0. e o resultado l" qnP n ro
~;isl.r·o eiviL nn eenl..rG do paiz. rx1st.e apenas ein nome .. 
· O gon'r·no da Parahyba, o anno passado, em ohsr.rvunr ia 
a nma 1'ecomn10ndaeão do Ministro do Interior, rxper.liu eir
eulare;;; a 1 odo~ os "prnrnol.orrs, peclinclo informaçõrs ~ohrn 
aquell c srrvic;o. . 

As ürforJ1la<~ÕP3 não poclian1 see mais cor1t.ris!.adm~as: en1 
c0elos dist-rictos não se havia· ainda iniciado o rrgistro. r.rn 
onLros ·havia sú dons ou tres assentamentos: rn1 qnasi lorlo:;;; 
o srrviço era o n1ais irregular possivcl. 

E a rnaior parlí~ daquellcs :l'unccionarins aU-eihu ia PSSPS 
n1:'ws J'Psullarlos ú propaganda movida pelm; vig·arios eonlra a 
insLiLuição. . . . . 

Po·is brn1 si esl abcloer.rmos o r~g1sLro CLVll con1o ohrlga-
1orjamPnln a{ILerior ús cerimonias rellgiosas. podcn1o~ ficar 
errl os dr. qur. ellí' .se' l.ornarú uma rcalirlaclr. (A1wia.dos.) 

Vou 1 Pl'mimll\ r.hamando, ainrla. a yossa n.U.nnção para o 
ponto dn projcelo r('lafiyo ao arl:rill·an1cnto. O projecto dá 
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ao Congresso a attribuiçf.io elo auef oriznr o Governo a declarar 
.a guerra, exgott.ado o rc~cur·so t lo ar-hitran1ent~. O ernpreg·o 
deste reeurso eleve i'icm· ao Cl'iLeriu e JH·uclencw do Congresso 
e elo GoYet·no: a palavra- exg'()LLado- dá-lhe tun caracter de 
obrigatoriedade. que uma ernenda aqui apresentaria veocuro_u 
tornar bem ülaeu, e:::labelccenclo o arbittarnenl.o c;orno mf:10 
obr'igatm·io para n. solução de lorlns os c·nnflif'f,,s Jnlt~rnacw-
naes. Isto seria un1 desastre. 

E' sen1 duvida uma das n1n.is nobres aspiea<~ões do Di
reito Internacional extinguir PSI as lucl as frt)nw_nclas e san
g·uinolentas qun por vrzes convulsiona1n as socneclacle.s: n:as 
no estado actual da civiliza<.:ão, isLo não passa de n1na uf op1a: 
podei'emos difficultar a guerra, mas não exLingu_il-~; e quand.o 
n1esmo n aperfeiçoarrienlo hun1ano pudesse aLtmg·n· tal dAs'l.
deratun~. não seria para nossos dias; e nós não poden1os, ne1n 
devemos, nos antecipar a conquistas que a evolu~.ão da Hu
manidade só depois de muitas (lezenas ele annos poderá con
seguir. Aetualmente, obrigar o paiz a solver todas as suas 
pendencias internacjonaes por . m·eio do arbitrf:lmento, é 
obrigai-o, muitas vezes, a um ac.Lo de ptJsillanimidade e co
vardia. 

Ul\f SR. REPRESEN'l'ANTE- E senão produzir resultado ? 
Deve ser preliminal'. 

0 SR. EPITACIO PESSÓA- Deve ser uma condição preli
Ininar, 1nas não obrigatoria. (Contestações.) Supponba-se que. 
amanhã, recebe1nos um grave insulto á nossa bandeira. que 
é o symbolo da nos·sa Patria: que. haven1os ·de Jazer'! En1 
vez ele .nos desaffrontarmos incontinenU do ousado que se 
atreveu a ultra.Jar o nosso pavilhão, o ineentivn rlr. nossa al
l.ivez e eoragem, a tnst.en1unha dr. nossas glorias, vamo:;; 1~~-~
correr a um pa iz ext.rangeiro, para solvPr. a questão. PaPa 
que? Para que esse paiz, l'Aconhecendo o nosso direito, eon
demne o offPnsor a dar-nos uma reparação, u1na inden'lniza
cão pecuniaria '! Seria o escarneo após o insulto, a vergonha 
após o ultraje. (Muito be'm,.) 

Não ! Isso não é possivel ! E' vrr.ciso ter mais amne á 
nossa dignidade e aos nossos br1os. 

Eu espero que o Congresso Constituinte hraziloiro não 
adoptará tão desastrosa medida. 

Espero que o Congresso, por nossa honra r. pa!.riotismo. 
pelas nos~as. t.r.·adições gloriosas, nã.o consentirá qne no pael n 
fundamrnfal dos nossos direitos se insira tal padrão rle 
covarpia. 

(llfu.ilo bern; muito bem. O orador. rF cump1"i'rne·nt:ado.) 

O Sr. Zama (Signaes de aUenção. Silencio) -Repete-sr. a 
todos. ns momentos, qur. a Nacão prneisa entrar no re.ghnen ela 
Ieg·al.Jdadn: rr.con l1eço nsta vt)rrlade, n ningne:r:p mais do qlw f'll 
rlr-lSP.Ja. que cesse de urna vez este estado anor1na:l. en1 CJUC1, st~n1 
a menor necessidade, temos vivido, ha perto de 15 1nezes. 

O Brazil está acostumaào á liberdade e á legalidadr.. c 
não ha brazileiro patr·iota que nã·o oste,ja ancioso por ver cessar 
u.ma f'órma de governo que nã.o póde, realmente, ser cla'3si
f~cada entre as fórmas. conhecidas e descriptas pelos puhli-
Clstas. · · 

. E' riguroso dever de todo·s nós concorrermos para que 
seJ3: plenamente satisfeita esta a~piração nacional; n1as receio 
multo, eu p confesso, que tal aspiração tão cedo se não realize. 
e que aqui estejamos diseutindo e votando uma Constituição, 
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para vel-a quoLidiananwntf' Yiolada pelos que se a-chen1 rde 
posse elo Pode~· publico. (Apoiados e 'JU7o apo'iados.) 

. _Deus queira que! me eng·an!ll cn1 minhas sinistras pre
VIsoes; e crede, Senhon~:::; 1 que terei u mais vivo prazer em 
confes~ar e J'econbe~:er. puJ)liean1ente, tl rnPrl f•rTo, si os factos 
rwstenorrs consegua·ent desmentir-me. · 

88rei o p~·imeir~,, a '-~11fll~tHiir aquelles rnesrnos dos quaes 
tanto clesconfw llOJn. s1 Vll' ele urna vez restabelecido e 
r~speitado o regi rnrm lt•ga I, llu q un a Reptlb Uea nã.o tinha pre
cisao de ! er sahido. 

O 8H. :\JusrrmEs MAIA- Diga, anL(!S- en~aclu. 

O Sn. ZA11.\- Pet.~.o cncm·r~eiclamenle aos meus illusLres 
collegas que me inLerr01npam o menos· possiw-~.1 com os seus 
apart_es, attendenclo qu~ muito tenho a dizer, e que me vejo 
adstrwto ao prazo n1axn11o dP 60 minutos. 

Quer na primeira.· quer nHsta discussão, apl'esentei á 
Mesa alg·un1as en1endas ao proj e e to que çlentro em pouco te
remos do votar; não nutro a pretenção ele tornar perfeito o 
trabalho, que pelo GoYerno nos foi offerecido; n1as cada um 
de nós ten1 a obrigação de procurar 1nelhoral-o, na 1nedida de 
suas forças. 

As minhas crenças religiosas, porém, n1e ensinaram que 
Deus, en1 seus altos designios, n1uitas vezes, escolhe os mais 
humildes e obseuros para insteun1t=mLos ele sua soberana von
tade; e tanto t-) ·isto verdade, Sr. Presidente, que na ir' discussão 
fomos nós o:.:; hurnildcs, ns nbsenrns, que eonseguimos obter a 
passagem dn duas ('ll1Pndas da mais alta hnportancia, .quaes 
a redueção do Lmnpo de~ d uraçãd llo maiu]ato prr.sidr.nc:ial, ~-~ n 
0lcdção do pl.'in1eiro rnagistradn da Republica pelo suffragio 
popular· dirccl 0 1 n1edidas a qu r., aliús, se oppunharn com te
naeidade os tlorn inadores do dia. 

Não ! on1art•i Lempo á Casa demorando-n1e na discussão elo 
dous dos n1ais in1portantcs assun1ptos que por nós têm de ser 
resolvidos- a cli seriminação das rendas e a reforma judiciaria. 

Tenho sempre presente á n1emoria o conselho do ·poeta 
.laLino: "Non f'al.z~ ?nittenda e'st in messem alienam tibi". Conto 
que os que possuern con1petencia, que não tenho, consiganl 
,-·esolvel-as eom sabedoria c pruclencia, o co1n proveito geral 
para a Nação. · 
· -Com relação á disitribuicão das ren.da;SI. deHedo n1uito que 
os HlusLres collegas que melhor do que eu entenden1 da ma
Leria, nos offereÇam, ao n1enos, un1 m,odus vivendi, que possa 
garantir aos L~S1 ados se1n recursos actuahnente. meios de se 
1nanLerern regularmente até que as suas condições financeiras 
possan1 tnelhorar. 
· OuanLo a questão judiciaria, falta-me auctoridadc para 
respo .... nrler á criUea feita pelo illustre representante da Bahia. 
que encetou, lloj e, o debate á~ em~ndas apresentadas pelo 
Sr. Amphilophio~ e Senador Jose Hyg·1no: a_quell_e ~cha-se au
sento, e este não poude obter um. logar na 1nscr1pça9 dos ora
-dores; qualquer rlelles J~esponderm co!ll vantagem· as accu~a
ções, que ouvimos, porque a ve_rdadc. e uma: e~sas accusaç?es 
só attingiram pontos s_9cun~ar10s, _c1r~urnstan<?IaS ~ccessoru~s1 
sobre as quaes trans~cçoes sao po_ss1Ve1s e, acce1~ave1s, mas nao 
feriram o ponto capital da questao, que e a unidade do Poder 
J·udiciario. (AJ:wiados.) . . . _ 

Tratando-se destes dous assumptos, como da Constitu1cao 
mn g·eral, é indispensave1 que os illustres membros deste Cc~m
gTesso se compenetrem da seguinte verdade, que nos ensma. 
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rli~l.inrlo r. modn.J'no rHlhlirista: .; Sii.o nrcrssm'Üls g'!_'nndr·s qnn
iidad r:-:. dr eat·ae! l'l' pant dcd ut· de u1n sysl.t~ma di' guveeno ll!n 
:.:;r·andP paiz diYiclh:.lo PnlrP inlereSS('S dive-rsos. O talcmLo nao 
has! a: a, .i ntell igenda e a l1a1Ji lidacle sós não podem abru(;ar 
uma ()Jwa I al. 

··os· homens chamados u trabalhar nella devem ser con1-
l)lt>!os sob o. pont.o ele vista rnoral. Não se irat~ sQ1nente de 
imaginur planos, ct·ear tilulos~ distribuir juriscllcço~s e po
rlf'ers. Tra1 a-sP rle av1woximar. de ajustai' 1-mtre SI 1nLeressm~ 
cnn I r-ar·itJ;..;, c conciliar prct encõos oppostas. Cumpre s.abcr r e-: 
Ct ,,ütP(:Cr 0 aectd I .ar con1o ncccssarios gTandes experhcntcs; (' 
misl(~~t\ 1nuilas vezPs, sacrificar pontos- dr rn·Nlil.nc(~~o .. n.u de~ 
inLPJ·P~st• p~n·t icular~ ao grande Jirn rle clm· a rnaror JeheHiadt• 
pns~ivf'l an maior numero possivrl. Segue-se que, par·a ehr~:ar 
!'tlm succrsso ao rrsull.aclo desejado, esta vasta en1prrza I'X:Igc 
urn profundo senLin1mlto rle justiÇa~ un1 grande espírito de 
conflescencloncia, un1a alla cl6sc de n1agnanilnidade e _elo P.a
Lriotismo: ella exige, emfim, esf.a saude intelledu.a1, por ass1n1 
d'izer-, qu,~ exclue o fanaUsmo P a i.ntolerancia tanto quanto o 
servilisn1o ego is la dos interesses e da opinião." 

..:\. estas profundas e vm·cladeiras considerações deverno-; 
subordinar Iodas as 11ossas deliberações, no n1on1ento que atra
vessamos. Nada de lcléas ·absolutas e exclusivas sobre ponto 
ulg·um. Só por meio ele sensatas e reciprocas concessões po
dRrrn1os conseguir o nosso desid~eudum., porquanto todos nós. 
s6mcnLe, somos movidos pelo · desejo nobre ele organizar a 
Pai ria republicana elo n1elhor n1odo possível; 

E como, impcll:iào por esse elevado intuito, formulei al
gumas rnwndas. eorre-1ne o dever de funcla1nental-as. ainda 
irnr. 1 igciramcnt'e, pois que nã.o disponho do tempo ind isp0ll
savcl para dizer tudo quanto sinto necessidade do dizer. hn.i ;\ 
ao paiz, aqui reunido. 

Nn paragrapho unico do arL. 18, approvado em pdmeira 
discussão~ a Constitui(:.ão confere á C«Únara dos Deputados e ao 
·Senado, (~nlre oulros direitos, o ele eleg·or a sua Mesa. Na 
eleição das rnesas elas asscmbléas politicas, a entidade- Pre
sidente- é, sern a nwnor duvida, a de 1naior importancia. · 

Entret-anto, clepois de havermos reconhecido no Senado o 
clü·cito de eleger a sua Mesa, no art.. 31 mutilamos f'sse di
r-e it.o~ dcf·.crmi nando que o Vice-Presidenir. da Re.puhl iea ·iJ).rw 
[acto seja o Presiden~e do Senado. 

O Sn. SEABRA- Iii' uma excep~.ão ao principio. 
O SR. ZAMA- E' uma excepção cujo alcance não con1prc

lwndo, c cuja utilidade não achei ainda que1n 1ne explicasse. 
Si nn al'l. 1H, paragrapho unico, o redactor do proJecto eonsl.i
turional. que se discute. reconhece a -conveniencia dr. conJr~t'il' 
,a,-, SPnado plena liberdade de eleg'.er a sua Mesa, por qu0 razão, 
nn art. :31, rlestring-e logo essa liberdade ? (Apailes.) 

p,.-·rrlürm-Jlle os nobres representantes que n1e abafan1 a 
YúZ r·nm t ã.o num0rosos apartes. Sou um ente racional, c um 
h·-fm,-~rn eaznavF~l. Quero votar, n1as sabendo o que voto 0. )101' 
qur- \;Mo. Ficai. pois, sabendo que tenho, como o Diogcnr::. 
ria ant ígnid~.dr·~ anelado com a n1inha I.anterna accesa pro
cu_r-anr!.-. r•nt r·,-~ (,;:,; collegas mais competentes 11m que n1c ex
pliijU(· a~ Yantagrns das disposições do arl.. 31. E quereis 
~aher· a n·:-:po:--ta unica que. lenho pod·ir1o obler ?'Eil-a: -Esf'a 
r~ispn~i (:ii o (~ I i tI ~ralrnenJe cop1 arla da Consl i 1 ui,_~ão dos Estados 
t:.nlC1os da ~\n1rnca rln Norle! 

En1 eerLos .assun1ptos a n1inha natureza é un1 pouco mais 
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1-•xig~nte: t'\1 n;:tu_ l1l 1' :-;_,·nl i1·iu ~~ai i:-:fe.,ifu c:onnnigo ntcsJno ~~ 
Y~di:l~~c .a\flll 11JI_'dula:--: :-;u IHI!'IJllt' l'lla:-; t•xis!l'lll nas c·ou:-iliiiii-
rut·:-.; pUlliL('tl!:'i de~ !at'!:'i 111.1 lat•::; ptl\-ll:-i, (.-\]Ju/t(({u,":: U]JW'[Cs.) 

() ~H. Ji;~·HJIItiTu ~.\:\'Pu-\'. Ex. tllli'J' a t'aztÍil '! Eu a, 
dal'ci. 

O~~~- ZA~I.\_-l'ilo pud1~ ainda aliua1· t~Uill a J'aúío lJela 
q~al o Vwe-P~,~~:Jdenly da BqnLLlliea. :;1'1 ptn· psLa eit·eulntilan
ela, deva pt·esidJ i' u ~enadu. 

O 8H .. EsPlltl'l'u S.\NTO - Eu quer·o clat·-llw a 1·e~posla: 
uw~u ... 

O Sn. Z.\M.\- l\'leu llOil\ ~~ PI'I'Z<ulo eollt•g:a. :-;e.ia eal·idusu 
c mnnlig·u; lembre-se ele q ut• c~:-;cc:qwi 111 i ratmlosat n1 ~Iüe da I'O lln.1 
de 1.1111 gt>Jtel'al (Risu). CJlll' t>Siú a ~~~lt·agal' a Jawina afiada ~~~~ 
sua ~~~pacla er11 earnpanllas dp I'Ilet't'l'anwnfq, pa1·a a:-; quau;-;. 
lJUanc~c:l utui tu, se pod<.;l'ia en_lJH'egat· u :-:;al:ll'l~ da )Jl't~c;a de prd .· 
: .. -\J'utles .) Aeerí~~et•, a111da, q 11 L' apcnati pot;:-:;u eh ~PU I' t!P I t'ttlpO 
nmito lintilado~ e ll meu discurso Lct·ú, ainda, tJtl\a SI'!-::Llnda.. 
val'!l' ... lt• que nflo 1\W ~~ lieilu prPSCinclir. 

CUllllH't•lwudu p1_~_1'[dlamenLt~. que si ll Vie.c-Prc•sidenlr• 
t•ldln fôr.· sc~nadm· .. pu~sa o HPnaclo. a sc~u lut'llo. si u ,julg;ae 
e.apaz e digno, degel-u seu Presidente. · 

N ~~~sla 11ypothese, respeitadas serão a:_;: di~pü:-;i c;.õe~ do 
art. '18; Inas si por qualquPr circurnsl.ancia, o que ô muil11 
possivcl, o Vice-Pl'esidente da Republica não fôl' sPnaclor. vor 
que n1otiyo ha de oeeupar a presidencia. elo Senado ·? Suria 
eonfundie os poderes, o que é sen1pre grave mn un1a Consti
tui<~ão. 

, Ainda sendo senador, o Vice-Presidente póde ter rnuiLu:-:: 
doles e qualidades, velas quaes se reeomrnende; rnas púd e 
Jaltat·-llte cmnpet.encia para presidir un1a corporação ele tão 
ali a importancia politica~ e, neste easo, teriainos o Senado e 
o Vice-Presidenle collocados en1 situação n1uito esquerda. 

Por estas considerações parece-me de conveniencia pl'opôt' 
a suppressão do art. 31. E quando o Congresso julg·ue não 
dever attencler á:;, n1inhas observações, rogo á Con1n1issão de 
Hedacção que supprima a phrase- ipso facto-, que nella se 
encontra. U1n;:t Constituição politica deve ser, toda ella, es
m·ipta mn lingua vernacula. 

Eguaes considerações cabem ao al't. · 32, § 1°, ern que se 
determina que o Senado, quando tenha de deliberar co1no tri
bunal~ seja presidido pelo Presidente do Suprmno Tribunal 
Federal. Não julgo o Senado brazileiro tão incapaz, que não 
possa o seu Presidente presidil-o convenientemente, quando 
tenha de funccionar con1o I ribunal, para julgar os cri nH~s tl u 
l't~~punsabilidade. ~ô rwdern surg·it· ine;onvenientes de . inLer
VI.'nt.:.ão de um tio:' nwmht·os do Poder Judiciaria na:; delihc
l'a(:.ões ele un1 dos 1·amos do Legislativo. A separação ü har·
Jnonia dos poderes í' condiçH.o indispensavel pal'a o seu re
gular :funccionament o: ponde1·o. ainda~ que o Pl'es idenl e rlo 
Supren1o ·rribunal ~Federal é de nomeacão dn Pt·t~sidcnic da 
Hcpubliea. 

DeJHai:;, Plll I odn~ o;.; l'L~ginH•n:o; lin·es, n Pndpr Legisla[ iv11 
(~ ,, .Pod·et· lJCll' exe.dlc~neia: 1\ IJill.' assin1 dizPr, pdm.us intc1: 
}JUI'('S; enLrol anl u, na Cun~l: i L ui t.:ãt 1 q tw nos ot'fcl·ecPt'am nota-:-;•~ 
o· peusaJJu-~nl.o l'l'~:>t·vatlo dr· razet· t.kseet· eslc PodPJ'~ ela altnra 
em que• dev(~ :·wmpl'f' eunsel'V:.tl'-sr. 

]!~ note-se, ainda, que t) C()ngt·rs~o .iú uppt·ovou um wl
~itivo de urn illustre. representante do Estado ele Ivlinas G:eraes, 
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que prohibe que 'funcções de un1 Poder sej.an1 exercidas poi' 
rr1embros de outro qualquer poder. _ 

Penso, pois, quo nada Leremos a perder corn a suppl'C!:il:lau 
do § 1·> do art. 32, que, tambern, l?ropor~ho. . _ 

o art. 30, approvado em 1 n drscussao, drspoc que o" mau
dato de senador durará nove annos, renovando-se o Senado 
pelo terço, triennaln1ente. Justificam este artigo, allegando 
que o Senado é por assim dizer, um corpo rnoderador dos ex
cessos do ramo' popular da legislatura, e conservador das tra-
cUções pal'larnentares e legislativas. . 

Si habitassemos um paiz de n1elhores .costurpes eleüqr~es, 
si o Governo se corrigisse do mau veso de rntervrr em .eleJçoes, 
o que não espero, porque, até na Republica, e.lle contrnuou os 
lamentaveis moldes do In1perio nesta mater1.a, e tant_o que, 
até mesmo neste recinto, tem cabalado, e cabala (Apo~ados e 
não apo'i.ados), tratando-se de uma eleição em que a espon
taneidade do eleitor deve ser completa ... 

O Sa. JoÃo DE SIQUEIRA- V. Ex. é injustíssimo nesse 
ponto: pois que até o Ministro do Interior, que é deputado, 
não ten1 aqui vindo. 

O SR. ZAMA- Não fallemos dos ministros, que queren1 
tornar irresponsaveis. Outr'·ora, sim; agora, não. Não me 
occuparei dós caixeiros, quando a responsabilidade só deve ser 
dos amos. São, hoje, apenas reg-istradores dos actos do Poder, 
e não devo traze l-os ao tapete da discussão. · 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA- Mas V. Ex. está se referindo a 
elles. 

O SR. ZAMA -· Asseguro ao nobre representante que nen1 
pelo pensamento me passou a pessoa do Ministro do Interior. 

Term"inemos, porém, o incidente, e prosigamos no caminho 
em que iam os. 

E:U dizia .que, si os nossos habito.s eleitorae5 i'os,sein 
outros, e si os nossos g-overnos não fossem tão incorrigiveis, 
eu acceilaria a renovação do Senado pelo terço, no fim do 
triennio. N err1 faria questão por outra qualquer fórma de 
l'enovaoão; mas já tenho a cabeç,a branca, e larga experiencia 
das cousas de rneu f)aiz. · 

Sei bem do que em materia eleitoral se tem passado, está 
se passando, e prevejo, desde agora, o que se ha de passar no 
futuro, na renovação do Senado . · · · 

Attendam. os illustres congressistas: a renovação pelo 
terco significa que de tres em tres .annos cada Estado terá 
de eleger um só senador. A lucta· travar-se-á, corpo a corpo, 
entre um eandidato protegido por todos os recursos officiaes, 
e outros, que disponh~m apenas de influencia pessoal. Com
prehende o Congresso que en1 taes condições impossível será 
triumphar do. Poder, que dispõe de tantos meios de com
pressão e corrupção. A renovação far-se-á, pois, senrpre -ao 
bel-prazer dos governantes. (Não apoiados e apo·iados.) Des
ep~anem-s·e: qualque1· que seja a influencia eleitoral e po
litiCa que Lenha un1 hommn mn qualquer Estado, ser-lhe-á 
sempre imposs.Jvel 1 uclar braço a braço con1 o Governo, entre 
nós sempre tão pouco escrupuloso em materia eleitoral. :' 

O SR. JqÃo DE SIQUEil\A - Entretanto, V. Ex. aqui Vf-iu 
1 uctando assim . . 

O SR. ZAMA -. A hypoLhese não é a n1esma. A lucta que 
111ani:,ive a i5 de se,tembro não ,é e·gual á lucta que se ha: à~ 
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trav~r no fulul'o. Hel'lida V. ~x. que o povo bahiano con
segun.! eleger-1nc, pol'que cada eleitor tinha o direito de es
c1·eve1· em s~a c_edu~a 22 nome~ para deputados e tres para 
:::it~uacloJ:e~. ;-::,1 rHw iosse essa cn·cun1stancia nen1 eu uern u 
~1·. baraiva esLariamos aqui. Este teria ini'~llivelmente. suc
ctunbido em uma lucta singular mesm-o com o ex-Ministro 
t!as Hi!lança~, que, como y. Ex. 'sabe, quasi que não tem in
iluencla eleitoral na Bah1a. 

. O :povo bahil?-no ~tem, se_m duvida, altivez e independencia; 
mas, SI consegu1u Iazer vingar minha eleição e a de mais 
dous illustres com.panheiros, foi isso devido á circumstancia 
de poderem os eleitores votar em 22 nomes . 

.Seria, co1n effeito, exigir de mais da paciencia bahiana 
pretender que aquelle Estado não honrasse com a sua con
Jiança alguns de seus cidadãos que elle conhece, e julga di
gnos da nobre rnissão de zelar os seus interesses e defender 
os seus direitos. Em uma lucta singular, porém, por nulla 
que seja a individualidade protegida pelo Governo, sempre 
triurnphará do seu adversaria, aindã que este disponha da 
mais legitima influencia. 

O SR. JoÃo DE SrQUEIRA- Vejamos, porérn, qual o reme
dia que nos ofierece. 

O SR. ZAMA - O remedia que vejo para remover o incon
veniente que indico é a renovação integral do Senado~ Na 
Jneclida que proponho, o mandato durará seis annos para todos. 
Si os pritrnekos vtQtado·s a 15 de ,setembro :perden1 tres 
annos de duração de, seu mandato). os. ultimos ganham tres 
annos. Os que conseguiram os primeiros ,logares no ultimo 
pleito, si os conseguiram por seu merito real, não podem re
cear o resultado de novos pleitos. Ainda devo notar que nem 
:5ernpre a urna. confere o primeiro logar ao que· realmente 
mais direito tem a essa distincção. Aqui mesmo, na séde fe
deral, lrvmnos o exen1plo co1n Saldanha Marinho., sem que. 
menc]onando o facto, tenha por fim escurecer o merito dos 
outros eleitos. O eleitor. podendo dis:pôr de tres logares, en
contra valvulas por meio das quaes póde, sen1 collocar-se 
abertamente em opposição ao Governo, favorecer alguma 
outra candidatura, que lhe inspire sympathia, e haverá, assim, 
.sempre esperança que a opinião, . não offi-cial, possa fazer-.se 
representar. 

O SR. LADRo MüLLEH. - Mas, assim, o Governo, que póde 
fazer u1n, poderá igualmente fazer eleger tres. 

O SR. ZAMA -· Tem razão o nobre repres·entante, e nem 
contesto que, muitas vezes isso se dê; mas o que é fora· de 
duvida é que, sendo tres os nome\S em que o eleitor possa 
votar será mais facil á opposição poder obter um logar. 
Agora mesmo tivemos o exemplo com a ele)(;ão do Sr. Sa
raiva. 

PodOJ.'-se-ia, mesnw. adoptar, pa1·a a eleição do Congresso 
o voto incompleto, que;· sem ser uma garantia se.gura para a 
opposição_. dii'ficulta, entretanto, a tarefa _dos governos f!lze
dores de eleicões. Fali o como hon1em pratico, passe ou nao a 
n1inha emenda. Pondero, ainda, que não vejo vantagem real 
nesta dassi:t'ica!ção de senadores de tres, seis c nove annos·: 
como que se estabelece urna escala, en1 que uns têm menor im
portancia, que outros. Com o sysl cn1a proposto, as portas do 
Senado ln'a7.il niro feehar-:se-ão de u:ma vez para quantos se 
,habituaram a pleitea~ ~leições por con~a e sob a respons.ª.., 
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bilidacic })l'Opria: vui~ que L'll, pela 111inlla parte, nüg nuti;o 
a es·peri..uH~a ·dl'. qut~. tciu ~edo o <luYL'I'llU de 11us:-;a leJ'I'~' dt~ixe 
de enYolver-::it~ eut elcit;üe::;. 

u.~L ~H. HEPHESENTA.r\'l'E - l\la~ u PresideuLt•, ::;eudu cleilu 
IJUl' qrml.t·u anuus, qua11du Jtlllilu podc•J'Ú l'azt'J' llltl lt'l't.:t~ dtl 
~enaclo. 

O ;-)n. Z.L\'1,\ -· Perdôt'-1111~ u nollt'f' L'.ullt•g·a: a t'itlitladt: 
P1·e::,ide11Lt> ou Governo não desapparecc jámais: si sahe Uin 
Pre~idenle. rmtl·a ;)ul1·o; e os recursos officiacs são sempre 
us mesmo::-;. Não SiJ'~I l.ãu optirnista, que acredite que u 11os~o 
< luvernu n1ude rapidarncn.l.e de habitos, prhlcipalmontü do1pOlS 
do t\S]welaculo que ha 11.1: n1ozes observo. _ 

· Passos ao Capilulo .1: 0
, au~ se inscrrvl' -nas ullri{Ju.i_çD_r·s 

llu Cunrr;·esso. AhL no art. 33, oncontra-se, logo cm JH'JUCJj)IO, 
1.1 adverbio - P'l''i.vat.i·t,a-rne·nle -·· seguindo-se 3ft: :nurneros. que 
p::;peeifieau1 u~ assun1-pLps sobre gue, quer a Cmnara dos Depu
Lados quer o Senado, . podern leg·islar: m.as .sobre todos este:-; 
assLuuptos iutm·vcm o Presidente ela Republica com a sancção. 
ou co1n o ·crJto. Não póde. pois, a-pplica.r-se a nsto artigo a· 
Pxpr·c·ssi'íll - prival?'t.'a·me·nte, euja sig·niJica1~.ãu, todos nt)s sa
llÓÍ110S, ó mna silnples emenda ele redacção. que, ainda quando 
nãu fosse votada pelo Cong-resso, a Con1n1issão de Hedacç.ão dc
vu·ia fazer. Ser·ia desairoso para nós, si rnais tarde algut'llt. 
l1:'1Jdn a nossa Constituição, nos julgasse tão descuidados que 
até estas :faltas deixassen1os passar. Ainda ha pouco fiz obser
vação se1nelhante sobre a phrase-- ipso facto. 

GM Sn. REPRESENTANTE - Entretanto, V. Ex. gosta tanto 
dos latinorios. (Risos.) 

O SH.. ZAMA - Gosto, con1 effeüo. do latim, 1nas não para 
ernpregal-o nos artigos da Constituição de meu paiz. 

Não _pensem, poréin, que ao fazer observações desta or
dein tenha em vista censurar o auctor do proJe.cto en1 dis
eussão. Todos nós saben1os que elle conhece perfeitamente a 
língua, que faliam os; são lapsos~ inevitaveis para aquelles que, 
so1Jreearregados de. e:x:cessivos affazeres, vêm-se na necessi
dade de preparar .um trabalho desta ordem em curto esrpaço 
de tempo. Pode-se. mesm-o, dizer que este projecto de Con
.ctl.tuição foi :c.sc~ri1pto a. va~por.: ou sobre a perna, o que. de 
fórma alguma din1inue o 1nerito Iitterario . e scientifico de 
seu .auct,or. 

No Capitulo 5", tratando-se das leis ~ resoluções, esta
belece a Constituição, no art. 36, § 3°, o m-odo porque. se deve 
proceder, ·quando a qualquer projecto for. negada a sancção pre
sid~ncial. Este methodo, além de m.oro-so e complicado, não satis
faz, até porque não prevê, pem resolve todas as hypothes-cs 
que se podem dar e que, fatalmente, se darão. No projecto 
exige-se que e1n cada un1a das camaras seja de novo discutida 
a lei, ou resoluçã.o. não sanccionacla, e que em cada uma dei
las seja approvada, en1 votação nominal, por dous terr-os de 
votos dos presentes, para_ que pos.:;a ser lei elo Esfado. Do que 
es.tá cscripto e pas:sou na 1 a dis•cussão se deprehcnde qU(\ 
si não houver a Lal maioria de dons terfjOS em ambas as ca
Jnaras, prevalecerá o véto Dl'CSidencial. Isso não me pare~c 
,justo : será at.ar ele 1nais a Tepresentação nacional á vontade 
presidencial. (Apoiados.) . 

No projecto . em discussão já sã-o .. cerceadas. clen1asiada
rncnJc, .as .ro:g-alias do Pocl:e1· Legislativo; en1 VPz (Ir. P.od~r 1HM' 
exccllencia, já o transformaran1 em Poder subordinado, c as 
conseqüencias em breve expe_rime~taremos. . · 
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. CC?m.quanto ou não üurnprohenda 1Jen1 a exigencia de maio
l'Ias, nntwrcs ou, 1neum·cs de dois terços ou - .tres quartos, -
JJUl'tlU.O no sysLenm l'Opl'escntativo delibera a rnaioria, 
qualctuei· que ella seja, respeito, todavia, a exigencia dos dou~ 
t~1·ços; rna~ 12roponho outro 1Jl'ocesso n1ais simvles e abr~
v wdu: a fusao elas can1aras, para resolveren1 sobre as lers 
não sanecionadas. (Apoiados.) · 

Heunida a repr~sentação nacional, ,si por dous tercos dos 
n1en1bros presentes í'or de novo approvada a lei ou resolução, 
não sanccionada, será declarada lei do Estado.' (Apoiados.) 

VozEs - Perfeitamente; perfeitamente. 
UlVr Sn. REPRESEN'l'ANTE - A questão deve até ser resol 

vida por sim·ples maioria absoluta. · 
O ·SR. ZAMA - De .accordo com o nobre collega que me 

honra co1n o seu aparte. Realmente, bastaria a maioria abso
luta dos votos das duas carnaras t'eunidas; e si nãó apresen
tei a ~n1enda. nestes termos, foi pelo receio de não vel-a pas
sar com rnais esta alteração, que, afinal de contas, é a verda-

.. deira. 
Eis os tennos, em que redigi a emenda substitutiva (lê) :. 

«Sobr-e o projecto de lei óu resolução não sanccionada, 
resolverão os dous ramos do poder Legislativo reunidos, sob 
a presidencia do Presidente da Gamara iniciadora da pro
posta; si· o projecto for ap.provado ainda uma vez pelos dous 
terços dos mernhros presentes, voltará para o Poder Executivo, 
para a solennidacle da promulgação. 

a) A fusão das can1aras terá logar no edifício da Camara 
dos Deputados, e presidil-a-á o Presidente da Camara inicia-
dora. · -

b) O Presidente 1 o e 2° secretarias dai outra Camara te.
rão assento na mesa. 

Sala das sessões, 28 de janeiro de 1891. - Zama." 
A em.enda, que apresento; mandando ;supprimir, no § 2° 

do art. 40 a palavra - vié·e - é a consequencia das idéas que 
sustentei s-obre a presidencia do Senado. 

O art. 43 determina que o Presidente da Republica pro
nuncie perante o Supremo Tribunal Federal a sua affirmac;ão 
Comprehendo esta disposição, porque, sendo a posse a 15 de 
novembro, nesse tempo não se acha reunido o corpo legisla
tivo . Mas, si por qualquer circumstancia, ou por uma convoca
ção extraordinaria, ou porque a sessão se prorogue. porque ra
zão não ha de vir o Presidente da Republica pronunciar a sua 
a1'fi.rn1ação peranf,e a representacão nacional ? (Muitos 
apoiados.) . 

Agora mesmo t.erein·qs de eleger o Presidente; o Supre-
. c o Tribunal ainda não fun0ciona; pe·rante .quem h a de ,p.:ronun
eiar a sua affjrrnação o Presidente que elegermos? Ha de ser 
perante o Congr·esso Constituinte, que celebrará uma· sessão 
especial só para esse acto. (Apo·iado.s.) 

. Proponho, pois, que se accresccnLe ao art. 43 a seguinte 
dl!::ipO~içíi.O (lê) : · 

«Si por qualquer ~ireu1nsLancia. achar-se f~nccionando o 
Congresso Nacional, o Presidente eleito pronunciará sempre a 
.sua affirmação perante as c amaras reunidas. n 

VozEs-- Apoiado, muito bem. 
Vol. III 2:i 
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O Sn:. Z/1.1\L\ - Na prin1eira discussão vOtei pela ·onicüc1à 
do illusl.re representante elo Espirita .Santo. o Sr. Dr .. ~Iun IZ 
f;~reire · ora n1ister salvar o ponto prn1cipal - a elel(~ao elo 
Pre-:icibnte da Republica - pelo suffragio popular .direct.o; 
não podia, nen1 devia, então occuppar-1ne do accessor1o. HoJe, 
lJOl'ém, a cou~a é. outra: ~ p_re.ciso cqnsagrar ~112 toda a s~1a 
})lenitude a vwtor~a do 'Pr}nclplo accelto. A eler_çao para Pr e
sidente da Republica trara sempre abalo ao pa1z, nao o ,con
testo. 
, Não descubro, porén1. vantag~m na exi~encia da n1aioria 
absoluta, para que seja reconhecido .a Pres1den~e: antes, n1o 
})arcce, só desvantag01~s trará un::t segundo escrut_Inlü, prs>poslo 
no § zo do arL 4G. Proponho, poiS· que neste artigo se c~1ga -. 
1naioria relativa - em vez de - absoluta - e suppnn1a-se 
:iodo o § zo. · 
· Deixen1os, jnteiramente, ao criterio popul~r a escolhaJ. do 
primeiro n1agistraclo da Republica. O povo. d1z Montesquieu, 
to1n um tacto adn1iravel para escolher_ os mais dignos de sua 
confiança. 

O SR. SEABRA ··- Tratando da eleição de senador, affir1nou 
~V. Ex. que o Go;verno podia intet'vjr para fazer os senadores: 
entretanto, agora, tratando-se de eleger. o Presidente e o 
:Vice-Presidente da Hepublica, julga que o rpovo tem indepen·
~iencia e bon1 senso. 

o Sn. ZAMA - Não me acho en1 contra!dicção cdn1n1igà 
i11esmo, conforme pensa o illustre collega', e basta ponderar-
1he a circun1stanci.1 de não pode~ ser reeleito o Presidente, 
para se comprehender que o caso é diverso. (Trocam,-se outros. 
apa.Ttes, que foi i?npossivel tomm·.) 
· O honrado representante da Bahia con1 a intuição prom
IJla qLLO ten1, e co~11 a intelligencia de ,que dispõe, comprehendc 
que a ·eleição do novo Presidente trará, como consequencia, 
Governo novo, e que o existente na occasião nem :sequer será 
agullhoa~do pelo instinto da conservação. E', portanto de es
perar que o Governo, que :vai sahil~ se n1antenha em certo 
gráo de neutralidade. 
· Accresce que se fará tal eleição, simultaneamente, en1 
21 estados, cujas opiniões e interesses, naturalmente, não se
rão unifor1nes; a tare.fa do intervi!~ officialmente tornar-se-ia 
1nuilo n1ais clifficultosa . 

.Creio que con1 estas palavras tenho respondido á obse1'
:vação que s_e dignou fazer-1ne o illustre coHega pela Bahia. 
· · Passarm. agora, a tratar da organização do Poder Exe
eutivo; c sobre elle· organizei varias ün1endas\, que vou sub
n1etter á apreciação do Congresso. 
. Re~eió, Sr. Pre~id~nte, qu.e en1_ vez d~ un1a: Republica de-
lnocratiCa, que a Naçao deseJa, nao esteJamos, aqui, organi
,z~ndo tuna J!,epubliCa ~ut_ocratat iac_s são os 'POderes· confe .. 
l'J~dps ao Presidente, t: t~o Ilh.isorm .e 1nexequivel é a responsa
lJJhdade que lhe attr1buuuos. (A1101ado,s:.) Digamos se1n rebu~o 
:a verdade. . 
· .. Na pratica ~1ão lm n1cio: de tornar effecLiva a rosponsa
]Jihclaclo do Presidente, que torna-se o senhor absoluto de to-
dos os poderes. . 
· . 9 1neio ·de cop.jur~l" o perigp: que diviso en1 futuro· n1uito 
p~ox1mo, e que,· 1nfehzn1ente, Jl;L t~mos experimentado, con
SISte, em cercar todos .o~. de.posi~ariOS do :Poder publico do 
pe,p~o grá_q _de respoP:SaQlbdac1~. N ao posso pomprehender func ... 

' - ~- - . --- .. , -- - --
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·cinnnrins do tüo· hHO: jn1portancia poliLicà ·a adn1inisLraLiYa, 
euJno us rninisLros de ]~~tacto. iseúLos de responsabiliclad(~, 
eurno quer crcal-os o presente projecto. (Apoiados.) 

Sou, todos o sabem, particlario decidido do systen1a par
l::uncnLar, e tão ·decidido, que chego a affirmar que fóra desLo 
~y~tcma, não po·clerá haver governo livre, no rigor do terrrw. 
llespeilo, porém, as opiniões que me são contrarias. E' eleve r 
llleu acrcclitar que n1uiio bons motivos os levam a combater 
o parlarncntar1smo, bem que rne pareça que elles combatern, 
anlcs, os .abusos deste systen1a ·do que o systen1a em si. 

Proponho uma especie de transacção, un1 meio termo, crri 
que airosarnente nos possmnos encontrar de· accôrdo. Crecnw~ 
um systerna n1ixto, que garanta os interesses e direitos da Na
t}ão. ga1•antindo, ao mesn1o tempo, as attribuições do Exe
cutivo. 

O Sn. ·EsPIRITO SANTO - Não gosto de n1eias medidas. 

O SR. ZAlVIA - Entretanto, ern politica cllas são frequen
ienHmlc emprcgacl::ts. A verdadeira sciencia politica consiste 
em sabcl' fazer ctn te1npo· as eoncessões indisponsaveis. De
mais, não sou nenhum Alexandre, capaz de cortar corr1 a mi-
nha espada os nós gordios que se n1e apresentem na vida 
publica. Procuro obter o que n1ais indispensavel se n1c afi
gura na occasião, sen1 ahdicar o direHo de exigir, no futuro, 
quando as circurnstancias o permittirem. 

Deixarei ao Presidente completa liberdade de non1ear e 
dcrnittir os seus n1inistros; mas estes. tanto poderão ser ti
rados elo seio do Congresso, como, fóra delle: os n1inistros, 
deputados ou sena,dores, poderão ser reeleitos. (Apo·iados .) 

O que tenho como essencial é que sejarn con1 o Presi
dente rcsponsavei s perante a Nação pelas faltas, ·erros, ou 
crin1cs, _que, porvcuLu1·a, cornn1cttam. (Apoiados.) 

Não con1prchendo a vantag·en1 do irnpedir-se o Ministro 
de comparecer perante o Congresso. Apello, ncstn n1omento, 
para os ho1ncns de he1n deste Congresso: qual será o Minis
tro, zelos o d c sua honra c dignidade, que. accusado rperant~~ 
unut assernbJéa coJn'J esta, não sinta ímpetos do vir, immedia
menLe, defender-se c 1no~trar-sc isento de qualquer respon
sabilidade'? Quer me vm:ceer que os hornens de certa ordmn re
m~sarão sempre t~ pos1çã? de nlinistros, qual a querem crear. 
Sunples sem:ctanos. registradores apenas dos actos do Pre
sidente, eis a que fical·ão rcduzidüs os ministros de Estado ! 
Nesta situat)ão, de que força 1~1oral. podor~o olles clispôr:, para 
·Se opporen1 aos excessos pres1dencraes, sr, por ventura, estes 
·Se derern? Un1 verdadeiro l\Iini-;tro de Estado deve conTpartj ... 
lhar con1 o Presidente da responsabilidade 1110·ral, politica c 
leg·al. Serú o n1eio unico de termos moralidade c. cscrupulo 
ua adn1inistração. . 

Reflicta-se ainda, Senhores, JCIUD, por 1naior .que 6eja a in
telligencia, o zelo e a aetividadc do Presidente, ser-lho-á. Il1a
teriahnente ilnpossivel Lon1ar por si só conta dos Inultiplos 
e variados negocias que corrcrn pelas diversas secretarias de 
Estado, que t'en1os; 1nuita cousa se h a de fazer só por conta 
e na fé dos n1jnjstros. 

Con1o nestas .condições isentai-os da responsabilidade, 
co1no pretende o projecVo mu discussão? Creio que a taes ob-
servações nãQ ~-q !:esponde corr~: :vantagen1 .•. . (Apqiadg_~ ~ 
{.tpçu:t~§..)j 
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Levado por ·uslas eonsicleraÇ\ões, proponho que~. na sec(··flo 
'):t Cal·) /,o at·l- /18 ,·ll' 0'~1 -SO. l'·Oi'crondarrl - Olll vez de - ::;ub-
(.,1 ' • -... ' 'J • ' '- ou, . . . . 
st~reveLII - que, no art. ·19, supprhnarn-se as p~lavras - dopu
tado on senador -, o qu-e, no paragrapho un1co deste artigo, 
supp1·hna-se o a.dverbio - não. . . . 

Proponho,. mnda, que ·o art. 50 seJa substltu1do· pelo se-
o·uinte (lê) : . . 
o '40s ministros que não forem depl).tados ou senadores po
derão comparecer ás sessões, quando discutir-se o orçamento 
da pasta que dirigirem, ou quando qualquer das duas camaras 
entender nece~saria a presença de algu1n delles sobre qualquer 
assumpto; e poderão cennmunicar-se, pessoalmente, ou por es-· 
cripto, com as com missões do pa~la.mento. .., . . . 

Os relatorios annuaes dos lninistros serao dirigidos ao 
Presidente da Republica e ao Congresso Nacional." 

No art. 51, primeira linha, proponho. a suppressão da .Pa
lavra - não -. e no § 1 o do mesmo artigo, que se substitua 
a expressão - Í>?r~n1.- pela palavra - .ain~a .. 

No cap. 5°, e Indispensavel, em obedienCia ao plano, que 
concebi, que HS palavras - da responsabilidade do Presidente, 
- se addicione - e, dos ministros de Estado. - No ·art. 53, 
é precis_o, tambem, accre.scentar, logo ~epois da·s pala-yr~s -
no Presidente da Republica - as seguintes: e nos ministros 
de Estado. . · 

Feito isto, acredito que teren1os o Poder Executivo melhor 
organizado, e n1enos hypotheses. d~ abusos, quer por parte do 
Presidente, quer dos mesmos m1n1stros. 

Eis o meio termo, que imaginei, e neste terreno creio que 
serão possiveis e Hei tas concessõe·s de lado ª'- l~do. 

Passo ao titulo 4°, secção 1 a, art. 69. 
Experimento sobre este ponto, confesso, um certo. cons

trangimento, perque me parece que o Congresso não o tem 
encarado pelo s·eu verdadeiro prisma; : é a ·questão dõ voto ás 
mulheres. Algnns dos i Ilustres collegas consideram pelo lado 
e.le-gre, quando eu a tenho por muifo seria e grave. 

ComprehE.ndem todos que na minha edade não me posso 
arv0rar em paladino do bello sexo, e muito menos pretendo 
t'azer ruido em torno de meu nome. Para mim é uma que·stã-o 
de Direito, que tarde ou ·Cedo será ·resolvida em favor das 
n1ulherês. Bastará que qualquer paiz importante da Europa 
confira-lhes c!ire-itos politicos, e nós o imitaremos. T.emos o 
noss~o fraco pela imitação. 

Nenhuma objecção séria tenho, até agora, ouvido contra 
a opinião, que sustentamos: os nossos adversarios limitam-se 
a asseverar que a concessão de direitos politicas á$ 1nulheres 
trará, infallivelmente, a desorganização do lar e da familia; 
nenlnun delleB, porém, deu-se ao trabalho de explicar-nos o 
1nodo e os· n1otivos dessa desorganização. Em assumptos desta 
o'rdmn não basta affirmar, é preci.so provar. . . . 

Ninguen1 contesta á ~mu~her a egualdade d!3 a:etidões. gue 
tcrn o hom.em: quanto a chffere~ça sJ.e o,rgan~zaçao physwa, 
pouco ou ~.enhunt valor ten.t a ob,Jecça?: e mais -gma questão 
de ed.ucacao: Nervosa~ c :lracas! l?~1·em ella;s sao: tamben1, 
et~ei~glCas e fortes, COJ?.form~ as oc.c~swes ~ r~CIÇ) social em que 
v1vern; ellas se apphcam a n1edwina e a JUrisprudencia tão 
ben1 como nós; no Inagisterio, nos excedem; no ·exercicio dos 
empregos pubHcos não nos· são inferiores; na administração de 
~ua casa e bens~ em re.gra geral, andam melho1~ do que nós-!

1 



A.' oxcRp(?ão dn :itnposLo dt•. sang-nt~, eoncorrern t.arY1bern Cftrú n 
:impw·>Lo 11a1·n. f•nr~h1n· a.~ :u·r·a~ do LlH'ROin·c•; finalm8ntn. po
dern dcsen1penha1· Lodos m; clcverr.s do 1tornen1. Porqn e se 
lhes ha de privar do exercício do direito· politi·co? 

·A farrlilia não sr. clPsngarniz:i.l: quando ella exerce a medi
cina, a advogacia, o n1agisterio e funcções publicas, que ex'igenl 
1nuito 1nais tmnpo, trabalho e cr.iterio: desorgftnizar-se-á, 
Pf!_rérn, pelo _f[tC~o de ir ena, orn rl i a ele eleição, dar o seu voto! 
Na.o, Isso nao e verdade. 

Quero crê1-:: que ainda se- lltr.s c~oneedemclo o direito de voto~ 
a rnaio:e pari:<~ nã.o se aprove• i !.ar{t (la (•.nneessão, gr·aças aog 
nossos hab:itos u oclnrmç;u.o. 

O SR . .TnÃo L>t<.; RrQlll~IH.A - O dir.-:•.i!.n de vo!.o. f'.oncedido ás 
mu llí err·s~ nos Rst.arlos· lJnidos, rlfn1 m:'t.n ff\·Snll ado. 

O Sn.. ZAMA - Frtçamos a experiencia ... 

UM SR. REPRESENTANTE - Póde ser perigoso. 

O SR. ZAMA - Não tema. Comecemos por pouco: li mi-· 
temos o direito de voto ás casadas. . . · 

ÜUTRO Sa. REPRESENTANTE - Mas esta já é representada 
pelo n1ariclo, que ten1 a eapacidade precisa. 

O Sn. ZA}.L\ - Ri o rnariflo é por si só capar., c á sua ca
par.irlacll' sP. rnmw a da 0sposa. nada pl'rdl'r(L a soei ••darlr. poi~ 
que rlúaR capaeirlarlr.s .c•.oncorrnrã.n Ct. urna: arnpliemos n di
reit.o- :í..~ vinva~ qne g~rir0.rn e~tabelccimet1to~ a.gricolas. ln
dustrian~ on eomn1rn:ciãcs, (is qu.e Liverc·m tftnlo sciontii'ico ou 
lit,tnrario confm·ido por csLahelncimentos de insf':rncção dos 
Ps!.allfls .fia ·TTn iun, n :í.s cn1r rxm·cpef'm n m.agistorio nn f'tn]lr'f•gos 
pnhli.co~. O nun1r-n'o dellas será. nmito din1inuto na 1nassa 
geral dos votantes, e creio, até, que muitas não usarão tão 
cedo dos direitos que lhes concedermos. 

r:renho profunda convicção de que a presença da mulher 
nos comícios ele!toraes será sen1pre um elemento de ordem e 
de par., e muito concorrerá para afastar do-s pleitos eleito
raes o cacete, o punhal e a navalha, tão usados entre nós. 

E pÕrquc nem receio quf.\ se des.organize a base en1 que 
assenta a fan1ilia. e porqno tenho esta convicção. proponho 
qno no art. on accreseente-se a seguinte disposição: 

"Inclusive ns n1nlhores casadas. as viuvas, qne clirigircn1 
e~Lahelecin1entos comn1erciaes, agrícolas ou industriaes, a.s 
que oxorceren1. o 1nagis te rio ou outros quaesquer cargos pu, 
hlicos~ e as que tiveren1 titulo 1itterario ou scientifico por 
qualquer dos estabelecimentos de instrucção publica da lTniã.o 
on flos .estados . " ' 

Sobre o disposto no n. 3 do § 1 o deste artigo, ouvi a 
opinião auctorízada de alguns officiaes generaes ·e superiores 
)que nesta Casa têrn assento~ e. cingindo-me a ella. proponho 
a suppressão das palavras .que SA seg·uem·. depois das .palmvras 
- prat}as de pret. 

Coinprehendo e; sen1 duvida, applaudo a homenage1n 
que o aüctor do pr.ojecto quiz prestar aos alumnos das es
colas n1.ili.taros de 'ensino superior; 1nas as exigencias do ser-· 
viço aconselhan1 que a reg1:.-a não soffra excepçã.o. 

Nem a suppressão, que proponho, p§de parecer odiosa a 
quP:n~ quer qw~ seja~ porque a pron1~çao _desses alumn~s a 
offJCmes depende apenas .ele sua apphcaçao, e, conseguinte-
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h1ente, de sua \rõntade, e, além disso, ·faz-se em curto :es .. • 
paço de ten1po. . . · 

Ponderar(~ i ainda ·ao Congresso que o n. 4 do art. qo 
não tcn1 n1ais razão de ser, ou, antes, nunca teve. Ern prl
Xi1(jiro lugar, separada a Egreja do EsLado, este nada ten1 que 
ver con1 os indivicluos, quaesquer qne scjan1 as suas crenç.a~ 
religiosas: en1 todos, o Estado vê ·cidadão. (A'})o·iados.) Etn 
segundo lugar, esta disposição é perfeitamente oci.osa, porque 
•'os religiosos de ordens monasticas, companhias. cong~·e.ga...;; 
ções, on comn1unidades de qualquer denon1inação, SU.l e !las 
n v.oto de obe-cljencia, regra, ou estatuto, que in1portc a l~e
nuncia da libcrctade individual", ainda que nós lhes conferis-·. 
sen1os direitos politicas, não poderian1os exercei-os, porque a 
Jsto se oppõem os seus votos religi.osos. (Apoiados.) . 

Len1hrarei ainda, aos Hlustres · collegas que na 1a .d.Is
eussão, por votação quasi unanimc. approvún1os o addlt..rvo 
do Sr. Serzedello, que figura no ~ 2ô do art. 7J, e pelo qual 
ficou resolvido que - por n1otivo de crença, oü funcção 
religiosa, nenhu1n cidadão hrazileiro poderá ser pr·ivado ele. 
seus direitos politicas e civis, nen1 cxin1ir-se do .cun1pri
Inento de qualquer deYer eivieo. 

Approvanclo esse aclrlitivo, ·o nosso pensamento fir.ou c1a
rissin1o ·' 

Conservar, ··no is, n · n. ~· do § 1° do ar L. GO, seria 
apenas 1manter rl isposicã.o inutil, odiosa. que soment~ revr.
laria o espirito de hostilidade eonLra a religiã.o eathollca, de 
que se deixava tomar o aucl.or dn projer.to na oceasião en1 
<Tu e o elaborava. Espero, pois. -~ tenho p-or eerLo, que nest.a 
discussão clesa.ppare.eerú es:Ca disposi.cão. 

Passo ao art. 71, ~ ô0
, e proponho que ahi substitua-se 

a palavra - leigo - poe - livre. 
O Congresso cn1 diversa.s votações, :tem den1ons.Lrado· 

fJUe não se deixa arrastar pelos sentin1enLos hostis aos catho
licos, que influiram no espirito do anctor. ou auc:Lores do 
.pro.ieclo nn1 discussão. Decrcf.ando a liberdade plena e com
nl e ta de consciencia, -os l egislaclores constil.ninl.os da Repu
h! ica csLfí.o muito 1ongo ele proLoncl.er crear uma naeão de 
athcus. ( Opoiados.) ! ' 

· As sociodacles hun1anns não perclurnni sen1 religião, qual
quer que ella snia. (A1JOiadns.) 

O proprin Voltairn exclan1ava: usi Deú.s 1111o' e.r:istisse, 
sm•ht n1.ister invcntal-o". Pretender qne o ensino entre nós 
soja leigo, no rigor do tcrn1o, penso cu, é pretender o ]m
possivol. 

Qualquer qn~ seâa o pro,fessor. nstc. naLnralmente. pro
'fessa umn. religHín qun,lquer, e. n::ts lieções {JUC fizer. ha cl~ 
t:ransmiftir ans nlnmnos as· opiniões rrue ·sustente: esta {~ a 
J:ei naL11ral. O Rsl.arlo não :p n individuo: n nor isto n1es-mo 
·GUP n Es.tado não adont.a : ncn1 prrfm·e relig·ião algun1a, trrn 
o drvnr rle nfto envolve·r-se. en1 circumstanr.irt. alp..·um·a. cmn 
n.s.snn1plo'í reli!2!iosos. O nanPl rlo Poà0.r puhlirn rlP.vn limi
·tar-sn a lzn.rantiP ao ensino ple.nn 1iberdad0. prcs·LandO s·cn1pre 
a m:1i~ rldirla attrnçã.n :'i corrr.nfe rla npiniã.o nuhlicn . 

.Tú \Vashin~dnn, o immndnl pn.l1·i~rcha rla R.cnnhlica nor-
1P-n rn Pri e a nn,. (1111' prül r.nrlrm os i rn i Ln1'. {l.s LaJ1r 1 r-r i a: '(>.nm n 
tn·i ne i pi o r\s~c'lw i nt ttll 0 'nlnrt!l e "ln 21údc âl1·i o;,,; 01.1 i n iiiô .ti f'fH(O 
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!iob ·a éonclir:ãó ele 1'espeam~ suas susceplibiliilacles. m.es?5ü~ 
cxaaoeradas: · ~ 
. Deixe a tConsLiLuic.ão que cada un1 ensino e· apprond:l 
eo~o n~elhor lhe parecer. Ao Governo incmnbe inspecciort::u:. 
c~ :IIscallzar o cnsrno public·o, de rrwdo a reconhecer corn s~
gl:ranea c~uaes as· escolas prcfnrj das pela população lnazi-
1CJr::t.- s2 aquellas en1 que se ris r: a ele todo a idéa, dü Deus . 
.ou Si aquollas 0111 que preceitos roligiosos são ensinados e 
s-egun~o a frcqueneia ele cada 1.1n1a dellas, auxiliar-as do p're..: 
fcrenCla. 

~i pretend~mos deveras seguir as pegadas da grande Re-
publ~.ca, que sinceramente. admiro, não basta que copiemoS! 
serv1lrncn to o t.oxt .. o escripto elo sua. Constituição: cn n1prc
nos, tan1bcn1.~ in1ital-os cm 5eus habilos e no senso pratlcq 
con1 que sabcrn alliar as cliRposiçõrs nscriptas ele sua Cons
tüuicã.o con1 as oxigenei-as rlo Governo o da n11ini.ãn. 
. E' assirn que se procedo nos EsLaclos.-Uniclos ela An1orie~ 
do Norte. 

O Governo não cstatuo que o ensino nas escolas pnbli·t~a:; 
·seja dado por esta, ou aqucUa. fôrma, mas verifica, quae~ 
as n1ais procuradas~ e. na 1·azã.o direcla da ferqtu~nc.ia, lJL't~~t~ 
a cada urna assistPncia n sne·eOl'rn . 

Não rp1e1~o ou Ira eousa p-ara a nnssa nnrmbllea: snú unT 
cat,hol ieo poueo Px:igenLc: accei ln a 1 i1b''·'·datln dn ennse iencia: 
rnas, eomo eonsrqnnncia ·dclla. tcnl1o o dit·riLo elo cxigi1~ eg-ual 
liberdade no c11sino. 

Sohrn esLc pon tn, ]Jodori a alongar-nw: n1as .creio rlesne-
cessado fazrl-o, por.qnc rnr. J1arccc que n Cnngecssn esL:i eon
vr.nr•.ido rlc que a rlcmtrina, que susl.enLo, é a unica -ccnnpa
tivcl C0111 a nepublica domocratiea, que. doscja.rnos i nsLiLui 1.\ 
o a unica :possível Tmra esta Nac.ãn. nova c avida ele todas a~ 
liberdades, c já acoslurnacla ús instituições livres. 

Ta-n1o rmssando tra.l:.u do ~ 3° do art. 71 - Declaraçã.o· 
rlc r1 irei tos. Este paragrapho r1r!crmina qu!3 torlos os indivi
rluos c c.nn fissõns rr.l igiosas podern ex:crecr, 11nb li e a c liven
rnente, o seu cnl!:o. associando-se vara. nsso fim, c adquiJ:indi) 
hens -- o1Jsc1~1)arlns os U·m.ilr?s Jwslos pclL"tS 'l.e-ts. de m.iín-·morll.r .• 
e onn.r·dada.s as lr!'is cdm:i.n.rr.es . 

. Esta qnestã.o tcn1 si.~lo, aqui. Ui<y b~ilhanLernonLn dis-·. 
cutula por outros, que n1a1s compcLcnc1a tm11, elo que eu, que 
bcn1 pode.ria rl isponsar-rnr. ele arltluzit· eonsirleraQõc~ .sobro 
ena. E an Lo~ elo 1wnsegu i e. agTarlor.Prci aos i llustres secta
rios das escolas positivista ·e comLista que aqui tôrn. assento, 
o auxilio leal, sincero c valioso qnr. ·ellos tôn1 prcs!lado a nôs 
out1~os, que temos defendido ns rl irei tos dos eat.holicos. 

Esses n1oços - por honra dcllcs o digo - .. dr.scle qnrJ 
acceitan1 nm principio, acccitarn. rr:soluLos _toclas as consr
quencias que clclle decorrenl. (Apozarlos.) 

Recebam ellcs por ·men intermedio os agradocirnentos 
dos catholie·OS. (Muito 1Jem .. ) 

Separada a Egrej a do Estado, a ~g~oj a fica . sc'0do nrn:i 
TIOs soa jnriclica. que só cleYc estar SUJCl La ao Dn'm Lo corn
mnm. (Ap01:ados.} ·Snhiclos :fio syslcn1a ~lo c.o!lcordaLa, a ap
plir..acãn das l'cis ele n1ão rnor!a nao por1c ter lngar. 
(A J)O'Íarlo.~. ~ . . ]1~' jndispr.nsaYrl. podnntn. S111l~hllnr a; palavras - nl>-
~f:.J'?.'ir.ilns (Is 'N?-N,Ur:s J1m~fn8 ?Jdns leu~ dG m1.w mol'l(l. - prl~.q 
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palavras - olJsei·vadas a~ disposü;!Jes du IJi·re'ito comt'Jlt:!tm .• 
Devem, eguahnente, se1· suppressas as palavras -.- e 

(J'ItaYrlarlas· as lC'is CT·hnúwcs, porque não 6 diffici~ calcular. 9s 
abusos a que ellas ].)odem clar log-ar, segnndo a Jnl.nl']ll.'r~l<v:ao 
da.s au Loriclados .· Basta lernrn·ar alg·umas das cli sposi(;ões do 
novo CmJ-ig-o Penal. 

Ron ohrjgarlo a andar :.1. vapor solwc f.oclos esJ«·s 11nnl.os. 
O ponteiro do relogio pa;rece-rne andar corn vertiginosa l'a
piilf'z~ e nn tfml1n. ainda, a scgm1da parLo do liH\11 ·rlisc.nrso~ 
ri e fJlW não posso Pl'osein d ir. D·irni nw.·i s :11gn mas palavraF1

1 

sohrn a Conslil.niç::ío, n passUJ'0.i arli:lnf«~. _ \ 
'rnrnos df•, c-]pg·0p c1 Pc~sidPnl(• (•ffnf·Livo n 11 Viei•-Pr·~~si

dente da. Republiea:. Tendo o Congre.sso acce:iLo o prineipio d1~ 
~r~rAm n -Pt'RSi·df•nf.n n o !Vie.n-;PresidenLe offt~ctivo f\!AH.os pelo 
::;nffrn.gio dirr,.c.f'.o, 'oc,col'ren-rnc a icl1~a. ,<]e peoptll' it[lH\ nm ltn
m·enag·em ao principio. nos lilnitassernos, ag~ora. ú eleição ele 
um Presidente e Vice-Presidente provisorio, que exercessen1 
as suas funcoões até a ·eleição effeetiva. 

Não tenho ·esperanças de fazer vingar a emenda. pois 
veJo. o pé e:m que se acham as cous_a$: todavia, submetto-a 
á apr-eciação do Congresso. 

Ao ~ 1 o do arL 1 o elas Disposições transitarias proponho 
qnf'. depois rla palavra -- Vico-Prr.sirlcntA, - acm~osr,cnt.f'-~n 
- Provisorios - e que o mesmo se faça no § 2°; e para 
rnrnplpf,ar n nwu fHYn:;;arncmto p:r-o-pnnbo q1w soh n nlllner·o 'l" 
se adrl ici on o mais nn1 r~tu•agrap h o, I'f1fl ig'i elo 11 r.l a f(IPrna ~e
gt1 i ni·P. : ( lf~) : 

"O Presidente provisorio, e ·en1 sua falta o Vice-Presf
flrm.Lo, oxerccrá as suas funcçõ·es até qud .. constitui dos. os es
tnilns, o Congresso decrete a lei eleitoral pela qual devcnt re
ger-se as e1eições federa-es. 
· "Decretada a lei no Jnais breve espaço püss-ivel, proce
der-so-á á eleição directa do President,e e Vice-Presidente 
effe.ctivos pelo corpo eleitoral da União." 

A corisequencia deste addi.tivo será, sendo apprbvado, a 
suppressão dos paragraphos 4° e 5° do mesmo artigü, sup

. 11ressã.o que proponho . 
Conclnirr.i. a primeira parte de. meu discurso lendo o sr.

g·ninf..n additivo ilS Disposições transitarias: "Na eleiçã.o elas 
r.onAI,Huintes dos estadoR vigorarã.o as disposicões da lei de f) 
rlP- janP.iro de 1 R8t, na })artR relativa á organização das rnosas, 
recebimento das cedulas, apuraç,ão dos votos e juntas apura
. dor aR. 

Nf:i.o ha necessidade de alargar-me sdbre este assunl])l,o. 
O regulamento - tCesario Alvi-m - ahi es.tá. e explica 

tudo. 

Com tal regtüament.o não haverá: Clons.tituiGãO regular 
possível para os estados. (AJ;:toiaclos e não apcAados.) 

Entro, agora, Senhores, na segunda e ultima part·e do 
m·eu diseurso, que~ sendo politica, todavia, é cons.Ut-uci·onal 
ainda. porque se refere á eleição do Presidente da Re:pu
hlic,a - eleic.ã.o que se h a de realizar dentro de alguns dias. 

· E~rporo que o honrado Sr. Presidente permittir-mc-á n. 
1nes·ma. liberdano de tribuna -qne ten1 pcrroHJ,i.do f-l, varios 
OJ'ador·es em outras occasiões. · 
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P0l'eJ.u, Len.1 ~lU_\) a Lenevulene ia pe::;soal que 1ne têrn, smnpre, 
<ltsvensaclo o::; JllusLrcs eoltr•ga::;, que OlJSO contae eon1 toda ~ 
toJP.r::u1cia para os concoiLos que vou cmiLLir. 

:1\.nL<~s de Ludo. dcchu:o qtte minhas palavras não tedio 
:apphcaçao a. ne.r~J1un1 . do.s nobres Congressistas, e qu-e não 
l.nnll(l ·rnn ~ru1·a Jaz<~t· lll~I·nua<)Õf'~ a qncrn quer· que seja. O 
qnu von Llt~<~l', ,so1J a .nnnlw. tesrwnsah:ilidaflt~ pessoal c bor 
c·.tlnl.a propl't.a,. u, apc~nas. n rcsn Jl,nclo da convic\<~.fin JH'Hfnnda. 
do !YlPll nspH·tl U. 

Ao fmLrar nnsLa. Cas:..t, Sr.·. Presidente, notei CfLW àlguns 
dos llH.'ll~ ('.tlllt•ga:-; t)lll:lv~tiii-Jllt~ ,-,unt c-.m:·l.a df~~w,nnfia.nça. não 
St~i p.cn·qut·: jnlgTtsam-·rrw sn:-;]H~il''· pint•.ipalmt\nl.t~ aqi1rll'es 
{)LH'· VÍIIIl:llll, ('tllilll 1'11, tia l\lull::ll't•.llÍ:l. l:lllltl liL\1\)':lr~s t.(ITIJ:() 

em.tsrwvadcn·p:=;. Dt•us. vnt·r\m .. IJ·II·t pPrTniLLidt, que\ r•.ssas sus
JICHLas se Lenl1am, l)iltlCO a JWUCO~ clnsvaneciclo, ·C quasi Lodos 
1'uzcn1-Il1C, · hoje~ a justiça que 1ncreço, c reconhecem que, 
apesar de .obs.curü, sou nm collaborador sincero, leal e desirt
teressado da Republica principio, - Republica que. com dor 
o digo, ainda está n1uito longe de ser architectada. 
(.4 poiados.) 

Havia ~corno que o proposito de fazer-me passar por ini
rnigo intransig-ente e feroz das ins.til.nioõrs dcm.of-..rat'i·íias, ü, 
al.t'\, pm· u n1 dos nobres nx-.1n inisl'ros fui cl1am.arlo íl e - sc
lmsLi an·isla. (Riso.) 

~i srlhastianista qncr dizm~ lwrncrn qno dcsoja uma Re
pnhlir.a vnl'dadr.it'arnnnLn rlnrnoeruLiea. firrnarla. sollr·0 a 'l'i'l'
hule pol'il"'~cu, séria, moderada, economica, que realize, ern runa 
palavra, o .governo do povo lflü.lo povo, en son reahnente urn 
st:hasl ianista. n incorr igivoL porque não deporei as a1.'.n1a~ 
corn que comlmto, a saber -a penna e a palavra-, en1quanto 
11 ão vir realizado este dcsicle?'at'lt?n na-cional. 

D·esde que n1e resolvi a acceitar o novo. regímen, tenho 
procurado servil-o com :a lealdade e o desinteresse com que 
soen1 prooeder aquelles que com:prehendem a politica com.o o 
1nais nobre e elevado emprego das faculdads humanas. Du
rante urn anilo pro-curei doutrinar e republicanizar o povo 
hahiano; nunca combati a Republ'ica: tenho combatido ho
n1ens c actos of:ficiacs, que n1e parece1n incmnpativeis· con1 
o rrig·hnen da democracia. 

Nã.o sou dos auc. se contentam con1 a sin1ples n1ndanca 
rlc nome: si despedim-os a Monarchia pela Repnblica. r;. nYisLél~ 
qtw a Republica s-eja uma realidade. (Apoiados.) Para man
t.ercrn-se os erros e abusos elo passado, não vali.a a. prmn. 
:faze1' uma ·revolução. 

A minha at.titude no dia 1.5 de novemlbro de 1.880 é r.o-
nhc·cirla. c nrn1 eu pro·curo oecnltal-a. Uma vez, poré,m, 
triumpbante a Rev·olnção, o meu passado n1e impunha,() dever 
de acccitar a Republiea.. Quen1, nos ten1pos em que ninguem 
cogitava de derrubar a- Monarchia. quem. na sessão da Ca
Jnara dos Deputados. em 8 dr. abril de 1879. respondendo a 
Saldanha 1\tlarinho~ dizia: "O nobre· deputado pelo Alto 
A.n1a.zonas. dr. eujo patriotis1po jámais duvidei, _ba de eonvi~ 
comtnigo que a maior asp1raçao da democracia moderna e 
o governo da Na.r,,ão pela Na.c.ão. A fórma republicana ou n10-
nm~r.h1r.a para os qlW qnerem o governo rr.presfmtativo em 
Lorla a sna pnreza, deve ser uma questão de orde-m secnn-
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daria. Sob a$ monarchias, como sob o regilneri republi-cano, 
as nações prosperarn~ desde que ha systen1a parlan1entar real. 
De um lado, a Inglaterra, a Belgica, a Italia e outras na
ções marchan1 desasso.mbradas na vanguarda da civilizaçüo, 
:sob o sceptro dos reis constitucionaes .. Do putro, a Suissa, 
os Estados Unidos da An1erica do N orto o, modornmnonte. a 
horoíca França, cons.tituiclas en1 republicas, trilham o n1esn1o 
caminho. As republicas do Prata e da: An1edca Central, com~ 
soron1 republicas, não são n1ais felizes do que o_Brazil. 

"Qs nossos antepassados, a cujos esforços 11er-oicos de
vemos um logar entre as naçõies livres do globo, Iegar.an1-nos 
1a Monarehia constitucional 'representativa. con1o a fón11.a 
1nais a-propriada á conservação e ao desenv·õlvin1ento das ll
Glerdades conquistadas. E.mquanLo não n1e convencer de cru c 
no Brazil é ünp.ossivel o consorcio ela democracia con1 o 
throno'' .. , cpnservarei a heranç.a ,que nos legou essa vigorosa 
geração. que quasi toda desapparecen j (L da face ela I erra. 

t'Quanclo for rnisLér que .eu can1inbc para a fronte, ca
minharei, porque o. clcsLhlt) do homrn1 f~ trabalhar e pro
gredir» .- quen1 I al frz não :nodia. não dovia. dez annos ele
pois, declarar-se ini:migo da HepubUca. (Apoiados.) 

.Si, por(ml, RcbasLianista quer dizer hmncm que eo~·i t.a 
na restauração do throno e ela d'.ynastia hragantina, declaro 
quo essa clcnonlinação não n1e póde ser appli.cada. 

O qn e penso a. respeil.o do passado, disse-o - fl'::tnca e 
cathegorienmcnto, a 0 do fevereiro dn anno passado, em nu
merosa c solenno asscmblt;n. do povo bahiano. Essr, discurso 
corre in1Pl'csso, c alguns elos :il1ustrcs eollcgn.s o lerarn •. 

O Srt ~ LoPES TnovXo - Eu n 1i . 

O SR. 1GIIAVES ·- E ou la1nben1. 

MUITOS OUTROS SRS. REPRESENTANTES - Nús 1.arnbcnl. 

O S11. LoPES Tnov..:\.o - E' um trecho illl o· o honra so
bremaneira. 

O Sn. 7.:AMA - Nãó o lerei agora. para os eongres
sistas que não o conhecem, porqnc :fa1La-n1o ten1po, rnas c.on1-
pron1etto-me, desde j1í. a publicai-o jnt,r,gralrncnLc con1 o n1eu 
discurso. para que a Nação inteira o fique conhecendo. 

"Estou convencido quo · nã·o tcrP.nlos trabalho cn1 corri
bater pretcnçõos á restauração da Monacrhia· c da dynastia 
deposta. · r 

",0 bom senso da Nação Brazileira sobre este ponto tem-se 
manifestado, posso dizer, universalmente. Desde o primeiro 
mom.ento, ~~omprehenderam ·todos que entro as cousas imprd
vaveis havia. uma que attingja auasi que as proporções ele um 
imposs.ivcl moral - a volta doR Braganças ao ·throno elo 
;srazi!. Ninguen1 lucraria co.m ella, nem mesn1o a dynastia. 
(Apc1ados.) . 

!Antes. todos teriam a perder. 
"A His.toria ahi está, para demonsLrar qne as dynastirls 

restauradas voltam scrrll)rc poores do que sahirmn. Os rei~ 
no e:xilio. nnm esq11 ecrm. n r.m n.prcmdern consa alguma: Ri 
consegn.r.m rnapnc;~ar-c;r. rla rol'Ôa, rrspirarn . vi nganGas, n n
ctori7.am reprosali ns sangr('D f.a8, c a csptvlú d:t jn sti (~a, eégt\. 



pela paixão, é vibrada con1 furor por todos os lados. ·co·~ 
lhenclo culpados o innoccmtes •l Nada lucr·ou a Inglaterra com; 
a volta do Carlos r.r. 

uA rostauraÇttO elos nnrhons foi 11111 onorn1e desaslre po-
1 i Llco para a França. O vnlto hc.roico o cnsaiF'UCntado · flt) 

Ney, a.inda hoje ·pro tos La contra o erro politico do~ francezcs .1 

~·Depois, por que nuo hei ele dizer crn publico o fl110' 

it.antas vezes tenho diLo a 1r1ín1 n1csmo, c aos 1neus a1nig·os, 
on seio ·da anüsadc? Não h a o que aproveitar da dynastia 
decahida. · 

''D. Pedro ele Aleantara, esse sirn, terá sua flagina na' 
Historia ,que jámais deixa ele ser justa: a postcri'dac1e reco
nhecerá suas vi t'tuclcs e qnalidaclrs privaclas; 111aR ellc estú. 
inteiran1cntc onfl'aqncciclo TH~1a nwlestia e TH'1a cdadc, c en1. 
sua conseirnc.ia de honwn1 elo bcn1 scrá o primeiro a reco
nhecer-se impossihi l Haclo para assnmil' fle novo a suprema 
magistratura no seio ele un1a na(~ão corno csLa. 

'"Podemo~ nos lt•rnbral' enn1 vnnrra<:fw r~ sn.ndarle r1o ex
:Monare-ha. mas ningnt'lrt deve cog·il.ai: de l'ül1nl-o nn thronn ·' 
(Apoiados.) - ' 

"A Condessa d'F.ll ~. snn1 rlnvirla, nma rnã.c rle família 
exemplar. nrnn. r.spnsa rnorl1~1n, cintada rln todas as virtudp::; 
domestic.as. rnas nfi.r) rPrr·lH~n da Proviclenr·.ia flS rlol.cs e qua
lidades indispensavl'is para o papel que llH~ resnrvava a hi:
:rediiaricdaclí~. E nP.rn se cliga q11e stas· qualidades são cl is.nen-
s::weis no rr'i eonsl.il11rinnn.1. A ficcão não púcle ir até lá. 
·Por n1ais nt.n·o ou o se r)r·r,l.rnlla. suppôr · n rr.gimen parla
n1entar, o Monarc.lta lta rlc influir- smnprn sobre o .destino rla. 
Nadio. A Sr·a. Condessa tl'Eu Leve, ainda, a infelicidade rl•~ 
desposar o Se. Gaston rl'Orlcans, o qual, não sei porque, in
c;m·reu na animadvcr;são publiea. ~i' possível, penso eu, que 
haja excesso de. soveridacle no julgan1enLo deste homem pela 
opinião publica; o que, porém, é fóra de duvida é que elle 
.ian1ais cmFeguiu crear aclhesões c syn1pathias no paiz; o un1a 
vr.z 'J)Crdida a -con-riança c a es~ima ponular, difficilimo, se
não impossível, é reconquistai-as. Os filhos da ex-Princeza 
in1pcrial sã.o creança.s; o nós não esLamo~ no caso de ser go
vernado~ por n1eninos. (i1.Jwiados.) Den1a1s, quem nos respon~ 
del'ia nela eapac.irlacle ele qualquer dellcs? · 

"No ramo lateral, D. Pedro Augusto, ainda ha betn pouc.o, 
acaba de n1ostrar que nen1 n1esmo é un1 hon1en1. Os cpisodios 
a bordo do Alaaôas, durante a vi~gen1 pn;ra .a Europa, vyovan1 
que lhe faltan1 coragem e energ·1a, qualidades que, alias, aos 
25 annos' sobram ao maior numero. (Apo'iados.) 

"O outro, o zo ex-tenente da Armada D. Augusto, dizen1 
todos que o conhecmn rle perto que é oxce llentc rapaz, n1as 
que nada toma a serio. Segundo n1e consta, sempre so declarou 
republicano. (Riso.) 

4'A. verdade é, pois, uma e unica. 
"Ainda que surgissem restauradores, não haveria o que 

restaurar. "O nosso reg·imen politieo futuro, pela força das circum.s-
. tancias·. ncces~aria e fatalmente, h a de ser o regímen republ i

eano. Sobre este ponlo podemos n1esmo dizer: - Estava es
eripto. - No rneu manifesto aos bahianos tornei patente que 
a posl.criflaclc não eneontraria ouf.ra explicação ·para os acon
tAeilncn I os dr. '15 rln novemhrn, srnfío na lei elo clc.stinn, qnc 
tn::t.J'r,a ús institui çí'ícs () tr:rmo Jal_~.l de sua ex i ~tcnc i::~, pP.lo 
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Pl'ovr.iLo q11r.· dn11as pt'•rlí'. l1a1n·ir a .. snr,intlnrlr.. No' fl1(•rnc·.l~to .0111 
que deixam de ser uLeis, desa:pparecen1 dean.Lo .elo Ina1s In-
sjgnificante accidente. . . ..., . . 

. "Foi de um Imperador tambem a oplniao que citei, de Na-
poleão III, na sua Histor~ia d~ Julio Cesar. ..., 

"A Republica si nao v1es:so pela Hevoluçao, viria, um 
poueo n1ais tarde; pela evolução, jú o disse. Não h a, pois, 
1neio de evita l-a, nen1 de removei-a. (Apo'iados.) Espera1~ .a 
volta dos Braganoas equivaleria a esperar a volta: do ven~Id.o 
de Alcac·er-Kib:ir, e a época não é para sehastian1stn.s. (Mu,-t,
tos apO'iados.) 

"Marche, ·pois, desa;ssornbracla a Hepuhlica. A restauração 
·~ un1 sceptro, uma rdma ,'lo nnl.ro nnú1rlo, qnr. nft.o rlr-wf~ met.ter· 
Iilt~dn a ninguem. . 

"Admittan1os, porén1, que houvesse tmnerar:ios que a ten
tassen1. ·Com quen1 havian1 de fazei-a? Con1 o Exercito e con1 
a Armada? Mas o Exercito e a Armada foram os auctores da 
Republica. Não representariam o pap·el do Saturno da. fabula 
a devorar a propria filha. 

"·Con1 o povo? mas o povo nem sequer disso cogita. O 
que ,elle quer, o que elle· exige é. apenas. um regimen de li
berdade e de ordem, sob o qual possa, livremente, desenvol
vc_'r-sn e ag·ir. dando 1naxi-n1-a oxpansã.o ás faculdades que Deu~ 
a todos concedeu. Digamos uma verdade: Estas altas! questõ-es 
·polil.:i·eas nfi.n aJfrcLam as n1assas populares. 8nn1os nús ouh'OR 
que nos consagran1os, exclusivamente, á causa publica, que nos 
preoecupa:mos de theorias e doutrinas sobre as differentes 
:l'órmas. do governo. · 

"O que a massa geral da população quer e exig.e é um 
gnvm·r1o df~ liberdade c dn orclcnn ·qno lhe respeite os flire:itos, 
que lhe dê paz e tranquillidade e que adn1inistre o paiz cmn 
zelo e escrupulosa moralidade. (ltfuito bern; v~ vos e nume
rosos· apoiadC's .) O povo não possue, em regra geral, grande 
ins~trucção scientifica ou litteraria, mas está me parecendo 
que tem mais senso commum do que nós outros, os politicas. 
('ftfui.tos apo·iados.) . 

"Com a intervenção armada de extrangeiro? Mas seria o 
caso de todos nós empunharn1os o fuzil do soldado, arman-

, do-nos para bradar aos intruzos: - Nada tendes que ver 
corn . o n1od-o por que ncs queren1os governal~. Aqui não ün
J)Orels a vossa vontade emquantc houver un1 ente human-o 
qn e respiro. (AJ)plausos ae1~aes .) 

"Os proprios restauradores corariam de vergonha. si 
para realização. dos seus planos tivessem de recorrer a bayo
nctas extrange~ras .. (Muito bern)· m,nito bem.) 

"A Europa, porém,. ,é muito pratica e muito sab1:da, p.a-rn 
~nvolver-se em nossas questões domesticas; mas si, porven
·.;ura, lhe :faltassem o senso. e o criterio 1para quer~r nos impõr 
pela; força ~ma fórma de governo que. nós repellissmnos, 
havia de, afinal, reconhecer que, por mais fraco que se sup .. 
penha ~m povo, é invencível quando combate pela liberdade 
da. ~~t~Ia. (Estr?ndosos. applausos.) -

Nao ha multo, o pobre M·exico, o fraco Mexico, deu ao 
Y,elho Mundo uma lição estrondosa. -:\S bayonetas francezas, 
Isto é, os melhores soldados do continente europeu. sob as 
~rde~s .9e um chefe como o Marechal Basaine, não ·pudermn 
unl?or H;·quella . n~ç~o .sem recursos um. Ha.psburgo. A c.abeen. 

do 1nfellz Maxi·mihano rolou ás mãos de Juarez _ 0 advÕ-
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gado d1~ .Jua1·ez, qul'. tlUl1l)tt foi llcmont 1le o·uolTa, rnas quo 
c.UJll u suu vatriuLi:->lll'll I'I~Z \.'(~~UUl' o Exel.·eiLu :l'l.'i.tlW(JY.;. 

<<0 sinisLt'o tuconLo~inwnLo de QuereLara ensinou :i J!~u
ropa que na .. :\JneJ·it.:a us puv,_;s s~.~ governam segundo· s na so
JJot·aua vontade. O Bt·az.il nào lia de set· ini'ot·iot· ao .M.exi1~0 
o1n eit·cun1sLancia algun1a. (AP1Jlausos ge·r·acs e prolongados.) 

"'llep·olindo~ con10 rracilo~ que a nãc SOl' que a paixã_y do 
rnando supren1o abafe no cora~.ão hun1ano todos os outros 
sentimentos, direi que a hcnra e a propria dignidade da hy
nastia decahida não lhe perrnitten1 mais voltar ao Brazil. 
(Apo·iados.) . 

''Ha scenas na vida que se não podern esquecer, e o born 
senso aconselha que se eviten1, por todos os meics e 1nodos, 
occa.siões de ellas se reproduzirerrt. E' profunda a minha 
convicção sobre este ponto. A lVlonarchia n1orreu per uma 
vez para esta terra.'' (Apo·iados_: apartes.) 

Quen1 assin1 se exprin1ia, então, perante um povo a quem 
deve t'0da a sinceridade, porque delle tem recebido innumeras 
prcvas ·de confiança, dirá, hoje, perante o Congresso Na
cional: - Sou homerr1 da ordern, da paz e da legalidade: 
serei u1n propagandista, si quizerem, mas não sou revolucio
nari-o: prefiro s.empre os meios legaes á violencia e á foroa; 
até hoje só tenho manejado a penna e a palavra, mas, si ten
tarenl restaurar a Monarchia e os Braganças, apesar do· res
peito profundo e da veneração que tenho pelo Sr. D. Pedro 
de Alcantara, não hesitarei, declaro-'0, em ir para as barri
cadas das ruas, armado, con1o me for possível, para impedir 
que vingue a tentativa. Quero a !Republica, como querem-n'a 
todos os republicanos sinceros, · (1'l1uito bem; muito bem) ; 
quero-.a, porque esta fórma de governe, na phrase do mo
narchista Guisot, é a n1ais compativel com a dignidade . hu
n1ana; quero-a finalmente, porque a Republ~ca bem organi
zada, abrir-nos....,á largos e vastos horisontes, e trar-nos-á c 
progresso, a grandeza e a prosperidade da Patria, que todos 
nós tarito prezamos. (Ll1uito be1n.) 

Os que olham para c futuro, e, ainda, os que vêrn co.rn 
desgosto o presente, devmn comprehender que restaurar o 
p-assado, será retrogradar, e as nações não têm esse direHo. 

A missão dos povos é progredir e progredir sempre •. 
(:Aiuito bem; 1nuito bem.) 

V. Ex. Sr. Presidente, tem visto que mais de um orador 
tem feito, nesta tribuna, o seu capitulo de historia; ha de 
per1nittir-me e.gual liberdade; .quero, .pela primeira vez· .. ihis
tor'iar, e :historiarei - sine ira ac studio ~ na p·hrase do 
annalista latino.' Como brazileiro, e representante da Naoão, 
direi apenas o que n1e parece a verdade, e é o resultado de 
profunda convic~JãO. Agora, mais do que em qualquer outra, 
uecasião, pt·ec.iso da tolerancia dos :illustres collegas. 

Un1 dia, quando o tempo tiver. passado sobre as paixões 
e os interesses do nwrrwnto, a Historia reconhecerá que o pri:n
cipal creador tlo elemento revolucionaria foi Benjamin Cons
tant Botelho du lVt:ag;alhã.cs (Mtâl'os alJO'I~aclos), que fez a rnais 
aet.i.va e n:ffiüaz: propaganda 110 cspi ei.t.o das escolas: (Apoiaclos) 

·.a prupag·auda nos .iornaes e nas eunfoeencias publicas, por si 
só, todos o l'euonlu~cmn, exigiria Jnuito maiores -esforços e 
1nuito mais tempo, para produzir seus fructos . 

. A Historia dirá que a H.evoluçfí.o foi feita, principalmente, 
pela 1nocidade das escolas arTastada por esse louco, que clu~-



inarei ;su1Jljn1C; o que, li.o silencio :elo seu g;abincLc, ·ahrac.a(h) 
corn os livros ilnbuido das doutrinas. do uma escola, exLranlw 
ao Mundo o ú~ suas n1iserias, havia creado en1 seu v~slo col'c
bro un1 ideal politico, sen~ euja real_ização enlencha que a 
l)atria nen1 podia ser grande, nen1 feliz. 

Esse ideal era a Republica, qual elle a sonhava·: 

. O SR. JoÃo DE SrQUEIRA - Ora, felizmente, veni V. Ex., 
aO'ora fazer justiça a Benjamin Constant, tendo, entreLan~o, 
v~tad~ contra a n1oção aqui apresentada, quando ello saluu 
do Ministe.rio ·; 

O SR. ZAMA - Eu não n1erecia nesta occasião un1 apal'f: c 
destes. (Numerosos apoiados.) Si votei, h a dias, conlra essa 
1noção, foi, simplesmente, porque entendo q~e. cert,as h.ome~ 
narrens só devem ser feitas aos hon1ens pohhcos depois da 
n1à'"'rte; mas, desde que uma camp~ .se abriu .e re_9ebeu o cada
ver do illustre .sonhador, 1neu esp1rlto recto 1n1poe-n1e o dever 
de fazer á sua n1mnoria a justiça a que elle tem direito .. CMuito 
bern: 'muUo bent.) 
· ó primeiro faetor da Republica -- Benjan1in; segundo -
n1ocidade das escolas; terceiro - dil-o-hei corn franqueza, 
porque esta é a minha convicção: o terceiro foi o General 
Floriano Peixoto, que, na posição que occupava, e con1 a 
sympathia que ao Exercito inspirava o seu nome, e com os 
~recursos de que dispunha, si tivesse querido, podia ter feito 
abortar a Revolucão. (Sensação.) Sem o auxilio deste Gene
ral, a Republica não teria ·Sido proclamada. (Apoiados e não 
p,poiados. ) 

. O Sn. EsPIRITO SANTO - V. Ex:., nessa apreciação, 'é in
~usto: não póde, não deve csqueeer o nome do. General De o
pero. 

u~~l Si:t. REPRESENTAWJ:'E- Si não fosse o 'General Deodoro 
;a: Repubiica n[io se faria._ ( T1:occnn-se 111/lât'os apartes, que 
~nte_rrontpen" o orador. ) . 

O SR. ZAMA - Ouvi com b respeito que elevo ·á liberdade 
:de pensa1nento as opiniõ.es que acaban1 ·de emittir H lustres 
collegas: tertho o direito do esperar que olles saiban1 ter eg-ual 
tolerancia iJara o que me proponho dizer; mas, antes de che ... 
gar _lá, sinto ne~essidacle de scientificàr o Congresso do ü1'o
cedin1ento que tive durànte quasi un1 atino, na imprensa hâ-
11i~í1a, para que se reconheça que não posso ser tido por sus
iJ.eito sobre este assun1pto. Sernpre procur~i. isentar o General 
1\Ianoel Deodoro da Fo~soca da responsabilidade n1oral pelos 
erros c faltas commettidas pelo Governo, de que elle era 
chefe. . 
_ Hc~nnen1 . ~c espada, .e . tendo vivido sen1pre afastado do· 
:scena~IO poh~Ico, cu, conviCtamente asseverava que a culpa 
deveria rec~J~1r_, toda, sobre os ministros civis, que, con1o sup-
]_)unha, o dirigiam. · 

. 9s 1neus adversarias.· de lá qualificavan1 até de esperteza 
:P~hhca o que era apenas sinceridade de minha alma: poucos 
dms antes da aber~ur~ do Congresso, cheguei a esta cidade. 
com a m~sma, conv~cçao, e a ponto tal que no dia 16 de no
yen1b~o Vlfl?. a sessao, trazendo no bolso uma moção escripta 
lJara ~!!ve~.~l~ qeªge ~ogo o ~;r_:. Peoqo~o ~o cargo _dq P!'~sidente 
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·<:l'fcel.iyci 1la Hepu1Jlica, con1 os poderes ·c lJClô tempo -úuc a 
C o nsl.i Lui6io dcLorrninasse. 

Algur1s ele n1cus collcg·as viran1 ossa n1o~uo, o cnLrc elles 
o Sr; João etc Siqncira. 

O SR. JoÃo DE SrQUEIRA - E' verdade; n1as já o tendo IJ011
. 

\czcs atacado em seu jornal.. 

O Sn. ZAMA - V. Ex. não ·é jus Lo na sua apreciação:· 
ataquei muitos actos do Governo; ataquei alguns dos 1ninistros, 
o, cspccialmen! e, o ex-Ministro das Finanças; 1nas sempre 
Ll'aLci com consideração a pessoa do· General. 

· Os numeras do Pequeno Jornal não desappa1~eceran1, o por 
ollo se póde ver a que se reduzian1 os ataques a que se refere 
o nobre representante. Não convém, porém, prolongar este 
incidente, de pouco valor para a quesLüo. Tudo quanto acabo 
do· dizer ten1 por fin1 provar ao CongTesso que não n1e movcn1 
as paixões na opinião que vou emittir. 

• Para n1im a parLo elo Genera-l Deodoro no resultado da 
ltovolu~.ão c na promulgação ela Republica é apenas perce
ptivel. (1111titos não apoiados; vivas contestações. Re'ina 1J01~ 
p.lg1o1.s 'instantes a1'ande sussurro.) 

u~r Srr. REPRESENTANTE - V. Ex. veiu excitar os unimos 
~e perturbar a ordem do Congresso. 

O Sn. ZAMA - Não ha tal. Estava escrevendo un1 capitulo 
.de historia ú luz de n1inha eonsciencia. . 

O Sn. EsPmrTo SANTo - Mas este capitulo eetá errado., : 
O Sn. ZAl\L\. ...:__ Pois corrija o erro: não tolho a ninguonf 

"o direito de rcfular a 1ninha opinião. · 

O Stt. H.Erru~InA - Eis o resultado de trazereni-sc para 
aqui as opiniões pcssoacs. 

O Sn. ZAlVfA - OuLros, anles de n1in1, jú lün1 sustentado 
'opinião, eenão ident:ica, ao n1enos: sen1CllH1nte. Ainda ha 
poucos dias lernos no Paiz, jo1·nal que não póde soe s-uspeito, 
en1 suas columnas cditoriaes, u1n artigo, no qual o auctor, 
~·eferinclo-se a Bcnjmnin ConstanL, dizia: 

"Pobre. sen1 esperança elo riqueza proxima ou ren1ota, 
tirando o p·ão de sua f'a1nilia do seu trabalho unicaincntc, nrw 
tendo outros rendimentos senão os seus ordenados de lente 
e o seu soldo de nülitar, sendo o unico at'rilno dos seus, arris
cou tudo - o pão, o non1c, a propria cabeça -, para salvar a 
Patria, c delineou, preparou c levou por dcantc, elle só, até a 
victoria, a Revolução de 15 de novembro: pois foi ellc qumn 
fez a Republica, visto como B~I~,jam.in Con~tant era_ o unico 
hornen1 que dispunha do prcsLlgw necessarw para tao gran
diosa obra. 
· "Venceu é Ycrdado: nu1s. si não vencesse, seria passado' 
pelas armas, 'a não ser que a J\{onttl'ch:ia, para ruais seguro ter, 
na gratidão da Patrja, o seu clominio, se désse· ao luxo da in
finita magnanünicladc ele perdoar-lhe e; 

"Pois, não é isso loucura ? 
"Mas a sua foi ainda n1ais longe •' 

.. . "Sendo o nome de 1naior prestigio no Go\'01'110; tefidã l)Of1 

~- ª ~do:ração da .moc!dad.~ da~ escolas; ªendo o orgU.t}izado~ ela 
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Henublica, o seu patriarclm; dispondo, pcn·tanl.o, moralrne~lte, 
do,_Poder, lll:.l.i~ Llo que o pt·upt·io Di0tadoJ·, não se uprovelL~u 
da. sua posição o da sua força pill·a ünpor a sua vo1~Lacle; e L~~~~ 
verdade ó isto que, ultiman1ente, si el'R enorme an~cla, .senao 
n.:.aiur, o seu prestigio no paiz, era, no e1nLanLo, quas1 nullo 110 

Gove1·no. 
''Podendo ter-se, enriquecido e aos seus parentes e 3lJ~ 

seus amiO'os n1orreu tão pobre que só deixou dividas aos seus 
herdeiros~-' dividas, elle, que não tinha vícios, que não dava, 
festas, que não tinha ostentações, que não frequentava o 
1nundo que se diverte, e que nem sequer andava de carro ! 

"Pois, não é isso loucura ? 
''Oh l mas a delle foi 1naior, n1uito n1aior ainda. 
"Reconhecendo que a sua obra falhara em parte, que esta 

flep ublica não era aquella que elle idéara e construíra, e para 
cujo exito sacrificou tudo, inclusive a repugnancia e a for~al 
reprovação a. n1ui tos actos do Governo de que era parte, de
tal modo se lhe confrangiu a alma, tão fundamente se sentiu 
golpeado no eeu coração, onde nunca encontrara logar o ran
cor ou o odio, que fez á Patria o maior, o mais sublime dos 
sacrifícios - morreu da 1nagoa infinita, da inexprimível dor 
de não haver podido fazel-a feliz .. e morreu como um derro
tado, como um vencido, elle, o patriota sem macula, o n1ais 
bello heroe. o vencedor mais glorioso da campanha de 15 de 
novembro. " 

Em todo o artigo não se encontra a menor referencia ao 
nome do Sr; General Deodoro. Eu penso, ainda, que qualquer 
que fosse o official general que puzessem á frente do mo
vimento, o resultado seria o mesmo. (Os apartes cruzam-se; 
vivas contestações.) 

0 SR. ESPIRITO SANTO -- Apesar de tudo quanto diz O ora
dor, é indispensavel fazer. a correcção que lembrei ha ,pouco. 

O SR. RETUlVIBA - O orador omitte, ainda, um dos ele
znentos que concorreram para a victoria da Revolução ·- a 
esquadra. (Apoiados . ) . 

O SR. ZAMA - Ten1 razão o nobre representante: agra
deço-lhe, mesmo, o auxilio, que neste momento me presta; 
não quero ser injusto para con1. ninguem; o concurso da es
quadra foi sem duvida valioso : será o quarto .elemento. 
(Nume'rosos apartes.) 

Em~im, ~enhm;es, terminarei o meu capitulo, affirrnai.ldo 
que a ~-ll~tor,J.a, mars. tarde, com a sua infallivel justiça, ha {]C 
t.ransmrtbr a posteridade o nome daquelles_ que, leal e desin
teressadamente, se empenharam, ou se empenharem. ainda 
pela fundação da Repupli~a no Bra~il. (Apo·iados. ) · 

Pa.sso ao ponto prrnerpal o ultimo da segunda parLe de 
J:ne,~ discurso, -. a eleição do Presiden~e da Republica, que 
l~r cm os de r en:hzar dentro de poucos dr as: reputo constitu
eJ.onal a ma terra. 

Já Jiz sen:Lir ao. Congresso a minha boa Jé e a lisura COlJl 
q'!-le ~mnpre procedi con1 relação ao eheJe do Governo Pru
VJSOI'IO. 

Dep?is de mhll1a estada nesta Capital, pelo estudo acura
~o dos facto~, tenho-me visto na dolorosa necessidade de re
formar as m1nhas opiniões, e, ho,je, sem paixão, sem odio scrn 

' ' ·-
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rancor, sou obrigado a cuni'es:::ial' que, infelizmente, não os 
ministros civis, como cu pensaYa, tuas o vroprio General Doo
cloro é o primeiro e o n1aior l'C~sponsavcl pelos grandes erros 
e faltas con1mettidas pelo Governo Provisol'io. (Vivas contes
tações; nurn.e1·osns apartes.) 

Por earidacle, Senhores, nãu 1ne interron1pam por essa 
fôrma. 

Len1brem-se de que lenho u direi lo ele Let· minha opinião 
individual! cuja responsabilidadP assumo. e que esta opinião. 
que, aliás, póde stJr er·r·onea, clesde que t:• o 1·esultado de uma 
convicção sincera, merece ser respeitada. (Apoiados_: con-. 
ti·nua1n os apartes. ) 

Vejo-rne na necessidade dL· apvelli:H' para u honrado 
~r. PrP~idenle, para que me mantenha a palav1·a. 

O ~lL PHESlDEN'l'E - Observo ao nob1·e representante que 
nã.o lhe.~ posso Yaler e1n cousa algu n1a. desde que se afasta do 
Regirnento ~~ encaminha a discussão vara este lerreno. 
(Apoiados; apartes.) 

O ~H .. ZA.NL\. - EnLeeLanLo, Sr . .Peesidente, esLou tratando 
de un1 ponlo. ele que lratan1 as Disposições trari.sitorias do pro
jecto que discutimos. 

Senhcn·L'S. ~~u acho-nw neste recinto l.:.nn posição exce
pcional. 

Tomei curn o nobn• e gent.:'l'oso povo Lall i ano o eon1pro
misso de dizer aqui, corn a major isenção de animo, tudo 
quanto eu tivesse por Yerdarle, e de cumprir a todo o custo os 
arduos deveres de repr·esentante dellc. 

O factos aceumnla1n-se por tal fórn1a, desde a inden1ni
sação ela esL1~ada .Pedro II até o porto das rrorres, que eu não 
posso n1ais recuzar ao Dictador loda a responsabilidade nwral. 
politica e legal dos desastres que ha 14 mezes ai'fligem a nossa 
infeliz Patria. (NIJu apoiados.: cuntesta.ções.) 

A eleição do Presidente da Republica, por disposição 
escripta, 0lara e tr.rminanlr, e que o Congresso não póde re
\·ogar na lHwa. far-se-ú por· escrutínio ·secreto. 

Desde que é secreto o escrutínio. sustento que não é licito 
á Mesa aecr.itar declarações de votos, permittidas, aliás, nas 
votações ordinarias; não sr !rala, com effeito, da Yotação de 
materias, n1as da eleição do. primeiro n1ag·istrado da Repu
blica. 

Tenho, pcH'I anto, ,, devPr: de clcelarar com anLecedencia, 
do alto da l.ribuna, :í Na.~~ãll, que nH' julgo na olJt•jgação rigo
rosa de não votal' no GenPl'al Deudoru, que reputo incompe
tenle para L 5o r levadas funcc:ões. ( G1'ande s u,ssurro; apartes; 
nao apoiado~.) 

O .Sn.. RosA JuNJOH - O Genel'al Deoduro nada lucra, nem 
perde con1 o seu voto. 

UM SR. ltEPHESE:.'-:TA~'J'E - ''l'arnben1 não vutarei nelle. 

ÜUTHo KH. HEPHE8E).[TAN'l'E -- Declaro~ Lambern, que não 
vuLarei no Ot~neral Deodoro. (Apartes.) 

VozE~ ·-- l\Íuil.os oulros. lHH·ém. Yolarão. 

O SIL ZAJ\L-\ - .\ qUL' Yl'i.u · u aparte com que Llahi me 
h~mrou o eollf'ga~ !JI.W clacmí não posso · distinguü· ? A mania 
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da ópoca ainda não n1c invadiu o espirita. I~n não cogito 
nem de meus lucros e perdas individuaes, quanto 1nais nos 
llo General Deodoro. Estou c. e r to de que elle nada perderú 
perdendo o n1eu voto; tambem nada perderi ou lucrarei com 
81lo. Preciso, talvez. de todo n1undo, mas não preciso, nem 
quero precisar, do General~ para cousa alguma. 

O Sn. JoÃo DE SrQUEJRA - 1\las não deve repu I ar indigno 
o aeio daquelles que nolle votarem. 

O SR. ZAMA - De ccr·Lo. Os nobres representantes poden1 
crdlocar-se em ponto diametraln1enl~J opposLo áquelle em que 
me colloco, in1pulsionados pelos n1ais nobres ü palrioLieos in~ 
1 ui tos. (Apoiculos.) Cumprirei o que me parece un1 dever 
meu: a 1nesma liberdade para os que con1n1igo não pensarem. 

O Sn. JoÃo DE SIQUEIRA - Quaesquer que sejam os erros 
que se que i rah1 al! ri.buir ao General Deocloro, elles desappa
recerão deante dos grandes serviços que prestou, arriscando 
a propria vi da, para proclamar a R.epublica. 

O SR. ZAMA - Isso (S um ponto que lla de sel' elueidado 
pelos historiadores futuros : hoje rnesmo, alguns sabem já a 
quem se deve a proclamação da Republica. Eu tenho para 
mim que foi a ultima cousa em que o General pensou no dia 
15. Não ventilCinos. neste n1omento~ este ponto. 

u~.1 811. REPRESENTANTE -- Ha ainda outro candidato -
o Sr. D. Pedro de AI cantar~. 

O Sn. 7. ... \~L\ -- Ha pouco diss~J que consideraYa o General 
Deodol'o incon1petente par9. o alto cargo a que pretendem 
eleval-o, e nes!.e pensan1ento, ainda hoje, me ·veiu confirmar 
a Gazeta ele Noticias, con1 o editorial, que publicou sob a 
epigPaphe Presidencia da Republica, onde se lên1 conceitos, 
attribuidos, sen1 duvida· com fundamento~ a S. Ex., - con
ceitos que não se coaclunan1, nem com a sua posição presente, 
nem com a sua posição futura. 

O SR. JoÃo DE SIQUElHA - O jornal tem o direito de 
critica. 

O Sn. ZAMA --· O mesn1'b direito assiste a lodos, c princi~ 
palmento aos representantes da Nação, constituídos, pelo 
projecto consLilncional, eleitores do primeiro Presidente da 
Republica. 

ú que li na Gazetn ele No(icias cntrisLeceu-n1e profun
damente, e veiu confirmar a resolut_:.ão, en1 que já esfava, de 
não votar no Sr·. Deodoro. 

O SR. PRESIDEN'l'E - O qüe está em discussão é a Con
síiluição, c não a eleição do Presidente. 

O SR. ZAMA -· ComquanLo julguem que estou tratando de 
lnalet'ia constitucional, sou pron1pto em ·auende.r as observa~ 
ções de V. Ex.: tratarei, pois, de terminar. 
, Eu . nunca oppuz a menor contestação áquelles que aqui 

tetn proclamado o General Deodoro homem necessario e im~ 
prescindível para a organização da Republica. 

Vozi!~S - E é .. 

. OUTRAS - Será uma eleição muito honrosa. 
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O Sn. ZAMA -- Senhores, permitt am-nw terminar. Com 
o mesrno clireilo com que 0::5 SenlHH'es al'l'irmam, nego eu. Os 
nobres collegas julgmn que a razão eslá Lle sua parte; eu 
penso que estú do meu lado. 

· Todos nós sou1os levados pot· n1oLivos elevados. 
Respeilen1o-nos reciprocamcnle, e esperemos que a op1nH1o 
se pronuncie entre nós, ou que os fac Los posteriores venhan1 
provar quern nwlllor viu o fuLu1·o. 
· A incornpetencia elo Genel'al resulta ele sua pouca ins
trucção, da falta da indispensavel edueaçfio politica e aclrrli
nisLral iva, da ausencia de orienLaçüo clemocralica, e, até, de 
~ua propria índole. (lVão apoiados; contestações.) E', pura e 
simplesmente, um homen1 ele espada, e eles la especie de ho- · 
n1ens não precisan1os, ahsoluLan1enle. na época critica que 
atravessamos. (Ntiq apo-iados.) 

Não lhe conteslo glorias n1iliLaees conquistadas nos cam
pos de batalha: contes lo-lhe, apenas, os tilulos políticos. 
A alguns, parecerá inconveniente a linguagem rude e franca 
de que eslou usando; a outros, espíritos n1ais fracos talvez. 
parecerá per]gosa; 1nas hei ele cun11wir ai é o fim, sem a men01· 
hesitação, c se.ia qual fur o rcsullaclo, os arcluos rleycres ri(' 
alto cargo do que 1110 investiu a confiança do povo bahiano. 

Já 1no tên1 ehegado aos ouvidos vozes :de an1eaça: nenJ 
creio nellas, nen1 as ten1o, não obstante a ecrteza, que tenho. 
da n1á vontade do Dictaclor c ele sua gente contra a minhõ 
obscura e insignificante incl i vi dual idade. 

Para que essas an1caças se realizen1, serú misLer que das 
regiões ofi'iciaes tenha clcsapparcciclo de _iodo o mais rudi
mentar senso poli Li e o. Toda e qualquer Yiolencia contra mim 
só me póde aprovei! ar. Si n1o clcvaren1 á altura· de victiina, 
a estima popular eompensar-mc-á mnplamenle. Depois, Se ... 
nhorP-s, ha na linguagcn1 l1un1ana um Yocabulo que não tem 
para min1 a nwnor significação. Isso a que Yulgnrmcntn eha
main - ·morte, que a tantos faz tren1er, não existe. Tudo 
quanto Deus ereou no UniYCl'so é eterno como Elle, e continuará 
eterno em quanto Sua vontade omnipotente não resolver o 
contrario. A propri a mal e r ia não n1orre; transfonna-so apenas; · · 
e o espirilo immorLal segue sen1pte, pela sabedoria das leis 
divinas, marcha progressiva, ateS que attinja a perfectibili
dade a qne é destlnadn. A 1nurtn 1.S ap·~nns uma pns.sagem, o 
sempre para un1 estado JnellHH', dPscle que a bussola da vida 
tenha sido o dever. A 1nortc (~ o habeas-corpus, é a liberdade 
an1pla e complc la; a n1orl c ~~ ·a viela ! (Sensação.) 

UM Sn. REPHESEN'l'ANTE - Bellas doutrinas pa,ra urn · re
presentante do Partido Calholico !_! 

O Sn. ZAMA - E porque cslas minhas crenças são pro
fundas, e porque creio deveras na indefectível ,justiça c inex
gotavel bonclach1 divina, c vorque, ainda, a existencia, que a1·,.. 
rasto neste planeta: já não ten1 vara n1irn aitraclivos, c porque 
o 1neu espírito, desprezando as cousas terrenas, eleva-se de 
dia e.m clia para Deus, ai nela. quancH-, esl c CongTcsso cn1 neso 
me ordenasse de volar no General l\'lanoel Deodoro da Fon
seca, ainda qua nclo so reunissem aos i Ilustres collcg·as 
todos aquellcs que eostun1o ouvir e respeitar. o todos juntos 
me dissessen1: Vota ! cu n1e levantaria sósinho contra todos, 

-------------------~-
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o con1 toda a energia ele minha ahna lhes bradaria; Etiams·i 
o·mnes, ego, non ! 

( ~luito be1n; mu·ito bem. O m·ador é cornprirnentado e 
abraÇado pm· nL?.l"itos Sr·s. repre~entantes.) 

O Sr. Cassiano do Nas cimento ( 1) -· Sr. Presidente, 
Srs. n1en1bros do Congresso Constituinte, ao subir pela pri
meira vez a esta tribuna, eu, que 1ne não presumo historia
dor, nem tenho con1petencia para sel-o, sou obrigado como 
que a fazer un1a justa reivindicação historica dos mereci
mentos do actual chefe do Governo Provisorio, cujos serviços 
immorredouros á Patria e á Republica p1·eLendeu desconhecer 
o illustre representante que vem de ·dil'igir a palavra ao Con
gresso. 

Ao ouvil-o, Senhores, mais se aecentuou en1 n1eu espírito 
uma convicljão, que ha n1uito alimento, e é a- de que o mau 
vezo da ingratidão vai ganhando por con1pleto o coração dos 
brazileiros. 

Pois que, quando se pretende :fazer a historia da g·loriosa 
jornada de 15 de novembro; quando con1 a maior eloquencia 
e talento se e:xalçmn os grandes .serviços dos propag·andistas 
da Republica; quando s·e rememoram os feitos imperecíveis 
do illustre general que ainda ha poucos dias descambou no 
occaso da. vida. mas que não morreu, porque a sua sagrada 
memoria 0 immaeulallo nome viverão eternamente no coração 
dos patriotas; quando se enaltecmn os serviços das escolas n1i
litares, onde fulgP sempre vivaz o sentiP.;,J.ento do patriotismo, 
- eon1o desconhecer, ou olvidar, o civismo e o valor daquelle 
que., en1 um dia que podia ser o mais angustiado para o paiz, 
colloeou;...se á frente. de seus camaradas para operar a justa 
reconquista dos direitos populares ? Con1o esquecer o nome 
do Marechal Deodoro da Fonseea ? (Apoiados.) 

UM SR. REPRESENTAN'l'E --Apoiado. Ningue1n negará o 
seu 1nerito; quer queiran1, quer não, é o uB.ico que tem a 
responsabi !idade do n1ovimento. 

O SR. LArRo l\fi"rLLER- Quem esteve no campo naquelle . 
. dia, sabe que elle se achava á frente das tropas. 

·O SR. CASSIANO no NASCIMEN'DO- Como desconhecer os 
.serviços da Almirante illustre que soube conduzir a sua classe 
para apoiar os companheiros elo ExercHo, nesse grandioso mo
vimento em favor da Republica ? 

Sr. Presidente, foram muitos os batalhadores da grande 
eausa; a mim cahe-n1e urna partícula insignificante: alguns 

· annos trabalhados nessa enorme cruzada, e, sendo assim, 
corre-me o dever de protestar, con1o faç,o, com dignidade e 
energ·ia, .contra essa obliteração proposital de serviços de 
hO.mens eminentes como Deo(joro e \Vandenkolk,· para a con
,secução daquelle deside·ratuni. porque considero tal procedi
mento con1o uma inJustiça e uma ingratidão. 

UM SR. REPRESKNTA~TE- V. Ex. está levantando cas
f:ellos para combater, elle não neg'OU os serviços desses ge
neraes. 

( 1) Este djscurso, publicado nn .\ppendice do terceiro 
volume da primeira .edicão, s~bstitue o resumo que aqui se 
achava. 
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,_, . ? s.~:· C:\SSI~~~O .IH>. ~A~CIMI~~'I'(!- :\:t•gou: pOl'QlLC', ~azenrlo 
ct lUSlOlla. daquc.la ,]UlUada glut'Hl:-.a. l'i'Cill'ciOU 03 ~f'l'\'lrOS rlo 
o~t~os, dOJxancln em I'SttnPciawnt() 11 daquPllPs cuios lwrnL~s 
Citei, negando:. pm·l anl11, j>()l' ~~xelnsãn. " 

Sr· PresJCI e01.~. f Pi I a f'SI a t•c•i vincl icacã1 1, lrvanladn nsLn 
prot_es~o dn. 1!l'azilPiro al.lligo rlP srn paiz ;:. rPronilPcido, pro
_,esL? LJUO. io1 lanio n1a1:-; t•spontanr>o qnanlo (\ er-I'lo que ao 
sul:n· a L,r1b\n1a n,ao cum.pt·i _ n dc:v!•t· cl1~ agracl~cPr aos eollegas 
Cl~I~ ~1c <tntccedr1am lw.w. a Cll.la lll'nrvolPnc.Ja elevo o poder 
d~r1gn· _a palavra an í:ongTt•sso antr-•s do rncrrrament o da 
d1seussao, cru e sr fPnlou hn.iP. ,, s~· nr·emrdil a para amanhã. 

UM Sn.. RE~:>RESE:'-r'l':\~TE- Y. Ex. viu-se· li\Tr ela tolha . 

. O SR. CASSL\:.\'"<0 no N:\RCI"!'.lEJ.'\'TO-Nüo posso. i..ambem. 
deixar passar ?em p;·olPslo l'.;;:,sp faclo, essa prn.iecção do sys
t.em.a Jnonarcl!Ico CfUl' s:• busca introduzir no p1'in1ciro Con
gresso rcpu~hc.ano, nnrlr rluvcrin haver pl<'na 1 ibrnladc de 
P?-lavra, obr1gando-sp n I'ClWCS(~n I an t c da Nação. pat·a poder 
dizer o que pensa. a andar r],, bancada rrn bancada a snlicil.ar 
de seus colleg-as o não f'llCf'rramr-nl.o da discussão. 

Mas, qua-l o motivo du !)relem superior para quP sP prc
tnnda encerrar a discussão tão p1·rcipi1adamen I 0 ? 

Porv~nLura. a ol'denl puhl ica cm:rn perigo ? 
Nenhum: cstc.í pP.rfeifanwnlr g:aranlirla. Haverá alguma 

ealamidadc~ qur: pairP sohrP psl0 paiz P que nos obrigue a 
pr.escindir elo direito de cliscul ir o nnsRn pacto fundamental. · 
para votal-o ele afogarlilho. s.=-•n1 maior rrflrxão c c.uidado? 
Certan1ente Qllí~ não. 

Lavrados, pois, PsLPs c1nus pen..Lcsl.os. f't1Lro. Sr. Presi-
. dente, propriUI11r•nU~ na analy~c rlo pro,iecl o dP Co.nsti Luic.ão, ~ 
prometto fazel-a Lão de corrida r suceintamenLe quanto n1e 
seja possíveL de modo a não cançar mais a atJenção de meus 
collop:as c·n1 hora Ião adPant.ada. c a não infringir o Regi
mento. pois qu;") ('uma nola clOJninantn elo meu caracter o n1ais 
absoluto respeito á lri. 

O projecto dP ConsUtuição. que sr discnle. Sr. Presidentr, 
póde SPl' Pncerrado rkhaixo dr dnus ponl·os de vista, isto é, 
debaixo rln ponto -de visla rr·pnblicano e drhaixo do ponto d(} 
visfa federal. 

E f anto isto 1' vr-rdarlr. quP 'o proprio legislador consti
tuint.e disse. nn arl. lo da Consli!uiçãn. quP a ::\'aç:ãn adoptava 
a fórn1a de gnvPr'nn rrpubUeann. . . 

Debaixo do ponl n d1• vis! a l't•puhlicano, são muitas as 
n1aterias que caPeeen1 dr~ dei ido exanw, e h~n1- prendido a at
t.enr..::io dos illustrPs n1<rmhrn~. cln C(lngrrssn qne me têm pre-
cedido na trihuna. · 

As n1ais ilnpnrlanh•s. na1·a mim. são as da Pleição .do .P~'i
meiro n1agislrado rla Na~~ãn <' l.nrlas as thescs o.u prinelplOS 
con.~agrados no capitulo qur sr mscreve sob a ep1graphe- Da 
declaracão de direitos. 

Díjbaixo do ponto de vista federal as Jnagnas qu~~.:;tí):~s, 
no meu n1odo de ver são a questão da organizar:fl.o dos (Js
fados e dos n1nnicipios. a rla rlualidarlP da magistratura c 
consequentr. rliversirlarl0 rle 1;:-g:islação, r a questão -da discri-
minacã.o de rendas. ·· 

Ora, pretendendn cxlPt'nar ·a Ininha opinião sobre todas 
estas questões, e sendo escasso n Lcmpo de que disponho, é 

. claro que lin1itar-me-ei a affirmal-a e a produzir sobr-e cada 
un1a dellas u1n ou outro argun1enlo, para mostrar ao paiz que 
procurei cun1prir o meu d·ever-, e aos que me elegeram, que o 
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represen L ante qur 11ara aqui ens i aram é o n1esn1o propagan
dista que durante alguns :::mnos 1.eY(~ a lwnra rlr, en1 confc
l'L'ncia3 publicas. dirip;ir-llws a palavra. 

Quanto á Plri~:u()- do pl'inwiro rnagisl1'ado da ~ação, ap
pareceram. aqui, difl'et·entes systcmas- o do pl'O.iCCI(~ con
s tiL ucional -- sys 1 0ma infl i reei n; o ela h a ncar1 a pa ulls! a -
t.arnbcm indirecto; o ela Cornmissãn elos 2'1 .-- sysl orna, a1níla, 
ind ire c! o; r. cm conl raposiç5.o a 1 o elos esses, o syslcma ra-
dical ela elcir~ão clireela. · 

Escuso ;iizcr qur. na1·a min1, n5.o ha syslema eleitoral 
perfeito. rscurreil o clí~ Yl cios on · cl efeil os mais ou nlCnos p~l
paveis; 1 oclo sys1 rrna eJcqoral nódr ser fr?r~clarln_ na. cxrcuçao, 
sobretudo cruando se teatar de uma clr1eao lan nnporlanl c 
C0l1l0 :l do Dr'irnciro magistrado ria ficpub]ica. 

Mas vôto c penso que é prcferivrl rste ulLin1o systen1a: 
porqun. si se altribtlr ~omprlr.l.lcia ao poY0 para el·egcr '}S 
n1cmbros de suas ase!:'D1hléas; s1 sr. ll10 altnbue cmnpe.Lencu::t 
para elegt~r os me1nbros desl o Congresso- senadorrs ou c~cpt~-
1 ados -, clel0gando-lhes a :l'uncção de escolher um ctrlerm1na<1o 
cidadão para chefe da ll0]111hlicn, não sr llle nóde nrgar· con1-
11etencia para por si propri o fazer essa r.scolb a. 

O Sn.. lVIEIJL\ DE V.\SOONCELLOS- O argumento r e sente-sr 
ele um vieio ele logica. 

. O SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- Convenho que póde re-
sentir-se do vicio de concluir rlo menor para o maior, mas 
representa un1 elen1ento a mais para forn1ar-se un1a convicção 
que se robustece eom as oufras razões. (Apm,tes.) · • 

Sr. Presidente, não ad rn i I Lo, con1o ia dizendo, nenhum 
dos outros systernas, porque entendo CJUe aquelle.s que os 
propõem. para serem logicos. querendo, con1o querem, un1 
eleitorado especial para a eleição do Presidente da Republica~ 
não pre.cisam Cl'ear uma nova mola no organismo ria constitui-
cão do PodPr publico. tên1 esse eleitorado especial no proprio 
Congresso Nacional, e nenhun1 en1 aue se· possa e deva pre
sumir n1ais competenc.ia para aquella escolha. (Apoiados e 
apartes.} 

Além disso, os l.res sysf.emas indirectos resentem-se do 
gravissin1o defeito de poder ssr o primeiro n1agistraclo da 
Naç.ão escolhido ou eleito pela n1inoria do paiz,- defeito que 
reputo dn grande monta e, até eerto ponto, uma offensa ao 
proprio · regimen democraUco. A representação rio-grandense 
enviou á Me.sa urna emenda para corrigir o vicio do vencido em 
primeira discussão .. isto é, para o easo do segundo escrutínio. 
determinado pelo faclo de não haver nenhun1 dos candidatos 
obtido maioda absoluta elos suffragios populares,- emenda 
que cnnsiste em estabelecer que o COI'DO eleitoral, para esse 
segundo (.lscrutinio, seja o Congresso Nacional. e que, creio. 
n:terecerá a approvação da Casa, pois que se coi.nprehende que 
tavem~s em v1sfa evitar n granrle abalo que possam produzir 
no pa.1z duas eleiç61~s 0onsecutivas par,a um cargo tão im
portante· eomo seja o ele Presjdente da Republica. 

. Mas, Sr. Presidente, eu não queria senB.o deixar ligeira-
mente assignalado o meu modo ele. ver nesta questão. Não 
J?refendo mesmo_ alonga~·-mr. sobre. esfe ponto. noraue o tempo 
e pouco. c cu nao dese.1o abusar da boa vontàde dos ,collegas; 
a1é1)1 d~ que. como republicano. ha nara mim outr.o assumpto 
Jnu1fn 1n1nortanfe. sobre o anal desB.io manifesta1~""'~l1e. c é 
aquelle que se refere aos direitos do cidadão: 



' 

375-

Corno rrrn1hl i cano. v o! n sc•n1prr con! l'a r nrlo quanto fôr. 
nu r·i'd lllHlai', e n1 r r s lr i e ('õ,:.s :'t 1 il lPl'd ad r rl os e i dacl ãos. :\ssi rn. 
não eont·mTc·rr'i .i;'unai~. ·corn n mr>n v<do JJara que se estabe
leça 21a t_::onstit~li(:iln dr) .Irwn naiz urna ''XCPpçüo odiosa Pn1 
r~laç~w aos c·lengo.~. P prmcipalmPnfc depois ela separação ela 
J!JgTCJ?- do Esl acln .. Pr•nso C!liP cada um rlessc•s pocleres deve te1' 
a_n1a1s emnplPia lllw1~rla~ln clt• ac~:ão; r. elo mPsn1o modo que 
n~o quern que: a EgTr.Ja mi rryrnha no~ negocias civis, iambrm 
nao quero qrw n Esfaclo rstabC'lrea l'<~stricrõrs odiosas en1 se 
tratando d~ ~greja, I irando rios 1Úongrs P ·t·rades de qualquer 
orden1 n rhrP1fo de vol n. collocanclo. drsi.'artr. a Egreja Ca-
thoUca fóra do Direito comn1um. - . 

UM: Sn.. HEPHESEJ\.'L\~'l'E --1\Ias os rnong·rs abriran1 mão 
da sua 1iberdadP. --- · 

O SR. CASSL\NO no NASClMEN'TO -1\'las isso por um vnio 
n1oral de obcd i enei a ú ordrn1 a que per! encr.m; c nós. Poder 
civil, nada tr•nlll:-1 quP vrr con1 a viria r organização das ordens 
religiosas. pm· isso qur nana f em o PnclPr I rrnporal ele eon1nlu1n 
con1 aquillo qtw (> an don1inio rlas conscjencias: r. si ns 1't'aí1Ps. 
n1onges f' w•ligiosos dr quarsqurr ordens nu confrarias in
fring·iren1 o:-; jnran1r11los qur 11rrsl aran1 ao sr-r nellas arlrnil
tidos, ficarão. pol' i ssn rnesmo, su.i f~i! os á penalidade que ellas. 
en1 suas p1·nprias consl ituiçõPs, rsl abclecem. E' preciso, pois. 
apagar es!P llmTão ·rlo Pl'O,i ccf o eonst.i f.ucional, tanto n1a is 
quanto essa rlisposic~ão c•sltí ·em manifesto antagonismo con1 
tuna emenda rl() illus!rc• rPprPsrntantr Sr. Scrzrdello. apuro
vada cn1 prinwiea discussãn. a qnal cslatuP qu0 por n1otivo 
de crença religiosa ninglH'ln póclr srr privacln dos direitos de 
cidadão. nem ~~ximir-sP flns rlevPrrs r.ivicos. 

Ent.enrln. pois. qLH' n Gongr('ssn procederú hcm, de ac
cordo corrt n f'SDiríln lillPral cln nrtsso scculo e co1n o pensa
n1ento triumphân r c da n(~\'0 lnção clr 15 rlc novembro, extin
guindo p-;1 a l)alpayrl ennfrailireão. eon1 a suppressão elo § .!to 
do art. 70 elo peojeclo cnnstifl.1eiónal; r nest·e. sentido envi.a
l110S nós, os J'rpresrn1 an f Ps elo n i n Gl'andc fln Sul, uma Amenda 
que~ estamos crl'tns. nH'rPePr:l. n appl'nYar,ão rla Casa. (Mw'tns 
apoiados.) · 

Voto, ainda, eonir>a n arl.ig-o que restringe o direito das 
. corporaçôes rlr mão ·morta. Vnl o. votei e vol:.a-..:·ci para que. se 
mantenha o arbgu c.in '[i?OJrcto r rnqrr~ se diz que a Re.pnbl1ca 
só reconhecP o casarnenlo civil. r. nortanlo, contra a prece
denci.a ou não drsl r ao casarnrn! o religioso. 

E ncslr nnnf.o rsl on rm divergcneia com o illustrc rf:'
presenl an 1 e da Parahyba. n Sr. Epi Laeio Pe~sôa, cujo talenf:o 
adn1iro OlH' aeahun t10 susírnf.ar, nesta h·1buna. a necessl
dade d~ ecrerar nesf r pnnl o o r1irPi I n rln elrro catholieo. 

Penso rlí~ mndo rliffr~J'rn!(•: rniPnrln CJlH'. ~i o clero cafho
lico faz propaganda conlra a inslitnição rlo casamento civil, 
devemos cornhal <'l' P:-:sa pt'npn.g3:n~la rom ~llna_ propag;a1!r~a 
mais esclarPcirh Pm t'avn1· da lPg·1f nna org;an1za<:ao rla :fam1l1a 
r rlos rliecilo;;; rla p1·nl". rna~ nunca 0s!abrL•e0nrlo ns!a rc-
slriecão odiosa. ( Apniorlus.) . . 

Quanrlo. n;) 1··rginH'll pas_~:.atltl, ernnhalmrnns .a Monaecb1a, 
nrr"g-nnrlo a Hrpul-,lica. pPln. JmprPn~a r rwla frllmna, o qur, 
rJnllm-rt pt'nl1ibirlll 1wlas lPlS. Pra 1olr1~arlo prlns costu1.nrs r 
bom senso pnl1l ir~ o. !~ppun h amo:-~ dou I l'ln~ conl_ra rlout.r1na: r. 
do confrnnlo salliu yiclm·iosa a YrrdarleJra: e n que qucrn 
que se far.a neste ~aso. 

Isto 15' o que é rae i o na l c liberal . (Muitos apoiadas.) 
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?ot·ém. Sr··rdt()l'l'S, eumo vos rlisst•, não prt~[t!ndia Lo~ar 
nc•:;tes pontus Sl'nfio lig·•·iramrnie; e. I ondo em visl.a, antes de 
Ludo, un1 ull imu :•sl'ot"<;ll Pm favor da indc'pendPncm ·e da au
tonon1ia rios c•siaclos, abanclonn o projecto sob o ponto de 
vista J'('pub l ieano, para passat· a <'xanlinal-o sob o ponto de 
vista federal. _ 

Dissr que, quanto ao ponto de visLa federal, as q~1~st_oes 
principaes eram trcs: a organização dos estad9s o !nun~ciplos; 
a duaUdaàe da magistratura e diversidade da Ieg1slaçao, e a 
questão, para min1 primordial, da discriminay~o . das rendas. 

Quanto á organização dos estados e n1uniq1pios,_ est_ou d_e 
per-feito accordo com o que foi votado en1 1a d1scussao, 1sto e, 
que so suppriman1 as rt=~gras estabelecidas nos § § do~ ?-r~s. 
por attentatorios á liberdade e autonon1ia dos n1un1CIPIOS e 
estados. 

Quanto á dualidade da magistratura, direi ~ón1ente que 
nã.o seria federalista si não adn1ittisse urna magistratura nos 
estados a par da n1agistr.atura que compete á União. (Apoia
dos, 'in'l.dto bern.) 

0 SR. JOSÉ HYGIN!O- De accordo. · 
O Sn. CASSIANO no NASCIMEN'DO- Folgo en1 reconhecer 

que até aqui vanws crn .perfPita. harn1onia de vistas; não 
entro na questão de soberania c autonon1ia da União ·e dos 
estadps, porque considero isso urna questão mais acadeinica 
do que outra ·cousa; dêem-Ilhe o nmne- que quizerem - auto
nomia, soberania, liberdade, independeneia -, o que para mim 
é fóra dr:> duvida é que a União t.en1 poder dentro de uma 
certa es·phera ele acção, e os estados tên1 tan1bem poder dentro 
da esphera de acção que lhes é propria. 

Ambos são auf.onomos, soberanos, livres e independentes. 
(Apoiados.) 

Assim corno o individuo é livre dentro da sua esphera de 
:acção- esphera de acção que vai até o limite da esphera de 
acção do seu visinho -, assim tambem o Estado é livre, é 
autonomo, é independente dentro da sua .esphera de . acção, 
que vai até o limite da. esphera de acção do Estado seu vi
sinho; só assim se explica sufficientemrnte a coexistencia da 
liberdade dos incl iv].duos e rln~ estados. 

O Sn . .Tos I~ HYmNo ·--Mas. qual é o limite ? 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- 0 limite é. marcado na 
lei orga.nica do pa.iz e na ConstHuição dos proprios estados. 

0 SR. FREDERIOO BOHGES dá un1 aparte. 

O Sn. C:\.SSL\NO uo NASCIMENTO- Si eu fosse satisfazer 
ao meu ill\1stre collega en1 tudo, 1ne 'desviaria do fim que 
t~nho em v1sta com es1aR considerações, que é, ·sobretudo as
signalar a 1ninha opinião, rapidamente, sobre estas questões 
:para chegar .á mater:ia da diserin1inação das rendas, á quai 
JUlgo presa a autonomia dos estados. · 

Ü SR. FREDERlCO BORGES E OU'l'RIO.S SENHORES REPRESEN-
TANTES dão apartes. · 

0 _SR· _CASSIANO DO NASCIMEN'DO- A este respeito dlrei 
que nao. veJo e1n que o systema fr.dr.ral dependa do num·ero 
de n1ag1strados _que deyan1 compor o Supremo Tribunal· 
porque,_ na organização desse Tribunal, não se proeurou nem 
se devia procurar, dar representação aos estados. -corno se 
fez no Senado, que, para n1jn1, devo dizer de passagen1, é uma 
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supel'i'c~e Lação rlPsnPct>ssaeia --. inut i l, fl!lÍ s q L li', l.eudn a nwsma 
ongern da Gamara. h a d P. forcosamen 1·r. t·esent ir-sP elos 
n1csn1o~ vicios P defeitos desta, e jámais poderá servir ·de 
correct1vo aos actos Llclla Prrw.narlns. (jVüo apm'ad.os .) 

O Sr{. PlNHEino lVL-\r,T-L\nu- Apoiado. 

. 01\·l SIL HEPHESI~~TXNTE- E' porquE' a nrga~ização é vi-
Ciosa, 

O Sn. CASSL\NO no l'L\SCLMKNTO- In1aginern a org,aniza
ção que quizercm, que ella lla rln lr~nclrJ>, sempre, a SP con-
verter cn1 un1a nlygarchia. . . 

Dizia PU que na organizacãu do Poder LPgjsJa! ivn o le
gislador constituinte 1 inlla procurado plemenlo ele ser repre
sentado o Estado .como si os men1bros rla Gamara não repre
sentass.en1 o povo dos estados; mas quando I ratou da organi
zação do Poder Jucliciarin, não. 

O SR. FREDERICO BORGES -lVIas olhe que o SuprPmo Tri
bunal tem aJtribuições politicas muiln impor!an1As. 

O SR. CASSL\NO DO NASCIMENT-O- Mas não se deve con
cluir dahi que SP clPva rlar an Ruprrmn Tribunal rrpresen
tantes dos estados. 

Peç.o ao meu illustre collega qur rne honra. con1 os seus 
apartes, qlw não nw desvie do m·eu proposito. -

O SH. FREDERICO BORGER- E' pt>lo p1·azr1' qt.ie tenho de 
ouvil-o a este respeH.o . 

O SR. CASSIANO no NASCLMENT10- Agrarlr.ço-lh'o; atP con-
sidero uma honra merecei-os. . . 

Sr. Presidente, quanto á diversidade de legislaç.ão, direi 
que, adn1ittindo a dualidade da mag'istratura, o meu federa
lismo vai até o ponlo de admittir diversidade de legislação: 
primeiro, porque o argumento deduzido da unidade do nosso 
Direito não prevalece, pois que é certo que ·os tribunaes 
julg'an1 de uns para outros rs!.ados, c>. tên1 ju ]gado, sempre, 
differente1n·entc, estabelecendo jurisprudencia diversa, até nos 
próprios tribunaes; un1a turnw. dr .iuizPs julg'a dr um modo, e 
outra de 1nodo inteiran1entr opl1osfo. (Apartes.) 

Apresento esta consideração, unican1ente para din1inuir o 
valor do argumento provenien1e da unidade do Direito, e 
não con1 o fim de illudil-o inteiramente. 

O SR. JoRÉ HYGJNO- Mas não o destróe. 
O SH. CASSIANO nu ~"\SCllVlEN'ro- Adn1i.Uo ~ nen1 eu po

deria suppor que no meu t'eaco rntrndimenLn surgisse un1 
argumento capaz de destruir un1a doutrina tão ben1 defen
dida, como foi esta, pelo illustre repPesentante que me honra 
com o seu aparte. . _ , , . _ 

Mas o argumento capital nao e este,· e o segurnte: nao 
admitto uma mesma lei civil. un1a mesma lei crüninal, uma 
mesma lei comn1eroial para· todas as variadas relacões da 
nossa vida social. 

UM SR. REPRESENTANTE-- E porque, si o nosso interesse 
é um?. (Fia outros apartes.) 

O SR. CASSIANO no NASCIMENT-o- Porque não ha unifor
midade de costurnes não ha uniformidade de caracter, não ha 
uniformidade de interesses; ha, pelo contrario, muita diver-

------ --· ----~-----··"'--·- --·-· --- --------------~-
·...::.._:: ~..:.::-___ ----":"- -------------- ----------------------
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s;idadc; c quando h a nru i La diversidade de eostumes, ele .ca
I·adcr," do interesses c 1 Pncloncias. ~~ pl'eciso qur a tudo Jsso 
cun·cs11011da a divürsiclad::• na 1Pgisla(:ão. (iliuito Úf'Tn.) 

E en não estou s(l: penso como Dcn1aL que (~ ~lo grandr, 
Yanlagern a divrJ'sidade cln lrgisla<:ão cn1 r~;lado~ ~d1vcrsos qe 
un1a m::-:::.ma nacionaliíhHin qut• dú lugar ú 1~o1JtH·a 9XPCl'I
nwntal; a lL'i que um Esl.aílo adoptar e qur a1n produza· b.on~ 
r·osull a elos pó ele scq. adoptada por 1 od.os os. ou I r os, qno chsso 
não ficam in1nediclos; ao passo que,. s1 a lc1 adoptada por u1n 
Estado é má-o não produz resultados benrfieos aos _outros, 
estes, com n, cxperiencia elo prin1ciro, não. ~ d~crot.arao, pelo 
n1enos, s0 defenderão ele trr uma disposlÇêW 1nul 11 en1 sua 
legi~laç:.ão. . . . 

DPpois. a i nela ba uma consideração nnpor~an1 ~ssnna: . o 
Direi! o tcn1 principios subordinados ús eonven1enc1as. c . e~t
gencias da sociedade para a qual é cstatuiclo. e t~m prn1c1ptos 
que são nnivet·saes, que don1inam todas as conscJrnc1as .. todos 
os espiritos; esses principias carcliaes de Direito são e serão 
eslabelcciclos em todos os codigos, diversificando, són1enl e, 
os corollarios clrlles na applicabilicladr pratica; o hon1iciclin 
ha rlr ser homieidio no Rio Granclr do Sul, no Pará. no Ama
zonas, em toda a parle, e os crünrs de roubo, de furto. hão 
de set' erilnes ele roubo. ou fuel o. no Rio Grande do Sul, en1 
Minas, em todos os c.slados; mas a penalidade póde diversificar. 

No .Rio Grande elo Sul, onde o povo é dado á industria 
pas! oril, inf;~lizmcnte (no reg]men antig·o, porque, hoje, ten1os 
o Rio Grande melhor policiado). havia en1 abundancia o furto 
de gado, c nós precisavan1os punir n1ais graven1cnle do que 
puniriam os pcrnambncanos. os mineiros. os alagoanos esse 
delicto, para eYi1 ar-lhe a reprodueeão. ( Cru:;an1--s-e diversos 
apa1'tes.) . 

Mas tudo :isso me lira do meu proposito; is lo não é um 
di se urso, são deseonnex·as considerações que nw suggeriu o 
estudo do proj ect.o ele Constitu iç.ã.o. 

UM SR. REPRESENTXNTE- O discurso vai n1uilo ben1. 
O SR. CASSL\NO no N ASCIMEN'DO- Sr. Presidente, penso 

que de todo este projecto, sob o ponto de vista federativo, a 
questão capital é a da discrin1inação elas rendas. 

Não cmnprehenclo 1neio repüblicanismo, como. tambem 
não comprehendo n1eio federalisrno, e, por conseguinte, 
quanto fôr possibilidade ele intervenção da União nos negocias 
peculiares dos estados; como verdadeiro federalista, não o 
posso admittir. Ora, o projecto de Constituição do Governo, 
apenas ligeiramente modificado pelo voto do Congresso na 

· 1.a discussão, não adopta systrma nenhum quanto á materia 
de discriminação ele rendas, con1o desta tribuna já teve oc
casiã0 de demonstrar um dos mais illustres representantes 
d~ m~nl~a bancada, o Sr. Julio de Cas~llhos; J)orque, depois de 
chscrm11nar, nos arts. ()" c 7". quaes os impostos que cabe á 
União o direito ~lc ·taxar~ depois dn firmar, no art. 8°, quaes 
os da competenc1a dns estados, no art. 12 baralha tudo c de
clara competentes a União e os estados, cumulativamente, 
pa~a taxar sobre tudo mais que não esteja comprehenclido no~ 
art1g·os referidos, 6° c 8". · · 

~ Isto é que rnata a Fer1Praç3.o; porqur, si a Constituição 
nao. d0r aos esfados meios de vida, ellcs só poderão ter, já 
o d1sser~1n aqui: a autonon1ia de f!Lis~ria, não poderão pagar 
os proprws serviços que pela Constlt.u1cão lhes são devolvidos. 

Demais, não comprehendo cqujlibrio orçamenta.rio com 
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o syslr·ma da Consl illlil:i"i(), tlL:~ril' qnr. a Gnietn lrn1 o clireiln 
dr 1axae o)S rn·oducl()S d(l!'-) c•s1::ulos. Pot• í'Xl~tnplo, o Rio Grandt• 
do Sul I ('l'Ú solll't~ um l!í'llPt·r) de\ JH'nrlue<;i'ín qualquer direitos 
no valor ele 300:000~. :-)i a T:niüo laxar rsst• grn~t.·o r!e pru
ducc;:.ão e1n 10 on J5 '-'ii, L\ elat'tl que Pllro, no !Un Grande; climi
n uirú, diminui nílo a 1'C'Ct•i lu IH'oYenienle dessr' imposlo, e, 
consPquenlrmcnle, produzincln o <icsequiliLn·if, orçan1entario 
no Estado. 

~las não quero prorwiamcnl L~ eombale1· o projecto que 
não tem, talvez, neste CongTrsso 20 clr•frnsor·rs clPctiêaclos. 
lin1itanclo-se os n1ais afcrraclus dos nossos anta~wnistas a 
dizrt· quP a r·mcnrla rio-grandensu nãu l~ cnm}Jlrla, r._ si rr.solyr. 
a questão ri'~ fn!m·o, nüo a resolvo de pl'eseúte. Basta, poi~. 
nun1orar, rapidarncnte, os prülCipaes inconvt•niPnt PS do pro..:. 
jeeto, que rPcluzo a lrcs ·: baralha o sysl c ma elo di ser i n1inação 
elas rondas; produz o cleseqnihhrio rlns orc;amentos elos estarlo::>: 
con::agTa o mc;::;mu eont1·alismo CJUP I inllam1,S no Irnperin, com 
a eornpc!(•ncia eumulaliYa rio :.u·l. 12. 

Estudemos, ag·ora, o subst i lntiYo que prorwmos. Sur
girarn aqui. conlra a eJncncla ela bancada rio-granclensc, clous 
argun1ent os: o 1° é derivado dn estado actual rlo Thrzourn 
publ ic.o, isto é, ela~ neccssicladcs elo orçarncnto ela rlcspesa 
geral da nação; o 2°, da pretensa depen_clcneia crn qun fiea a 
União para emn os estados. 

O nosso systema eousiste no seguinle: deixar á União as 
mais abundantes fontes de J·eceita, con1n sejam as do art. 6°; 
atlrihuir compt~l encia aos esJarlos para tributar todas as ma
terias, exclrdclas, unicanwnlc, as que não forcrn da compe
tcn<~ia cx<~lusiYa da União, t•. finalnwnte, no caso ele insuffi
eiencia das rondas ela l:Tnião para attencler a todas as des
pesas de caraeter federal, conceder a esla o direito de lança-r 
uma taxa proporeional sobr·n as rc•nclas dos estados,,_ a qual 
será eohrada por empregados seus. naquolles estados que se 
recusarern a contribuir eom a quota que lhes con1petir. 

Dizem o.s nossos antagonistas: O vosso sysLema não sa
tisfaz: 1 °; pelas neeessiclades JJo orçan1ento; 2", porque deixa 
a União na dependencia dos estados. 

Mas este segundo nrgun1ento não é real, eneapa outro, 
que não E:e tem eorag·en1 de clizer. · 

O argumento reaL alguen1 1n'o disse na confiança de an1i
sade, consisto em que o nosso systctna dá independencia de 
mais aos estados. 

Quanto ao primeiro at'gumenlo~ clire_i ~ó!?ente que n~o 
tenho de indagar. para estabelecer a Constitu1çao do 1neu pa 1z, 
a quanto montarn as despesas geraes da Nação; não tenho que 
me restringil· ás Pxigcncias nr(;amen1arias de hojn, que podern 
ser diversas das de :.unanhã. 

O Sn. .Tos1t I-lYUINO- Nf:í() t·slamos fazendo urna lei de 
orçan1ento. (Apoiados.) 

O Sn. C"\SSL\NO no N""\SCIJ.\lEN'l'O --E' elaro; Pnl uma lei 
de orç.:unenlo, eu reduziria as rlrspesas. . 

Si nós Linhan1os, no tempo rla lVIonarel11a, um.a despesa .de 
150.000 :000$; si a Republica ~~ um. f?'Overnq mars oconon1wo 
do que a Monarehia (pelo menos d1r.1amos ~sto no tempo da 
propaganda republicana): si pelo syste,rna federal passa um 
grande numero de sen~i<_;.us aos esl~dos, é claro .. que este~ 150 
mil contos, entrando o paiz na v1da normal, f~carn mu1to e 
muito reduzidos: · 
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O Ull'll i llu:-;L t'!' l\UllL'ga, n ~~·. reprosnnLan't e H.arn.iro Bar
·e.ell'JS, demonstrou, é Ye1·clade que cun1 dados estat.isLicos extra
ofi'iciaes, que podia reduzi r-se :-;em granel 1' nsfor<;o a drsprsa 
g·cral en1 22 111 i l contos. 
· Ora. si de 150 rnil contos lirannos esses 22 1nil provr-
nil•ntPs da reducçã.o de rlrspesas~ l Premas um or·<;a!nent o c.uja 
eifra n1onlará, unican1ente, a 128 mil contos . .E. s1 pelos nn
postos deixados á União no art. 6~~ o mesmo Sr. represen
tante provou Pxuheranl ::rnrntP que esl a ficava con1 uma 
renda d<\ 138 n1il contos, sen1 cont.ar com o augn1ent.o das taxas 
de i1nportação, de corrr~ios c tcleg;raphos, que, o supportan1 
perfcitamenl'\ e tanto que a ria imporLa<;ãq e:5t.a ang1nentacta 
eonsidcravellnente con1 o pag·an1ento flos cln·cJtos cn1 our~. é 
claro qun a União fiea com ·reeursos sobejns 11ara fazer taco 
ús despesas qur lhes são pl'oprias. . _ . . 

Mas dtzen1: O facto da proclamaçao da RepubliCa c seus 
éonsectarios naturaes trouxe consideravel augrnento de d~s
pesas, de modo a elevar o orçamento provave_l da Republica 
ú enorme cifra de 200.000:000$; e, sendo ass1n1, os recursos 
qtw rleixaes á União sãol. \risivelmente, insufficientes. 

Ora, de duas uma: ou Pssas despesas tên1 caracter per
nlanente. ou não: mas, quer ern un1, quer en1 ou! r o ca~o, o 
que é errto l~ qu r o legislador não pó de~ nem deve I en~ar e-o
bril-as com os l'(~CLH'SOS ordinarios do orçamento, e sun por 
n1eio de urna ope.ração qualquer de 0redito; vindo, portanto, o 
orçan1ento a· ter somente o accrt>sci,n1o conl .n sPrvi~.u dos juros 
e amortiza.ção da divida para I al filn eontrahid;1. 

Assim sendo, o argumento dr~d 11 zirlo das d i:ffielll dades or
çamentarias não· p•rocede. 

A este respe,ito, tenho dn fazer uma eensura á coherencia 
e logica daquelles collegas que sustentaran1, desta tribuna, com 
o rnais vivo ardor~ o systema da dualidade da magistratura e 
fizeram argurr1ento capital rlesie raeioein i o : Não podenws dei
xar de votar·. a dualidade _da magistratura, attendendo 
á circumstancia de serem pobres os Estados~ porque :isso seria 
~ujPitar um systema a u1n facto de earacteT transitorio. con1o 
seja o orçamento dos estados~ · 

. Mas, n.ndP. pára a coherencia e a logica de meus dignos 
eollt:'gas, que não querern Slljeita·r· o systf\n1a da dualidade da 
rnagistratura a. uma facto ele 0arac I Pr transitorio e anor1nal, 
eomo sejan1 os· parcos recursos de .que dis.põmn os estados, e 
queren1 sl!jei~ar o syste1na :ga discriminação das rend~s, que 
:p a propr1a v1da da FedeiJ.~açao, a un1 facto transitorio e anor
rnal. coino seja um orçamento. varia.vel de anno a anno? 

. A contradicção por parte dos nobres collegas de Minas 
a~ncla .tor!Hl-se mais palpavPl. poiR qui:-. na propria Constitui
ç.ao n11nen·ü, proclan1ada antes deste debate, antes do estudo 
de~ta Con~tituiçã.o Federal, e.lles .declararam, no art. 6o, o se
guinte: _Sao 'rendas do Estado de Minas todas aquellas fontes 
de r e celta não eomprehendidas no art. 6° da Constituição 
Federal. 
. Lament~ que os collegas que. assim procederam não affir
n1asse~ aqu1~ Dom. o seu voto, aquillo que affirmaram com a 
sua ass1gnatura na Constitu iç.ão de Minas. ( TrQcam-se muitos 
apartes.) 

Pa~'a seren1 logiéos. devian1 ter affirmado: São fontes 
de receita patra o Estado de Minas Ge.raes todas as não estipu
ladas no art. 6o da Constituição da Republica Federal. e aquel-
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las en1. que pela referida C·(lm;f i 1 t 1 i<,:ão sr• de a taxação ~umu
lativa. 

UJ.vJ. ~n .. REPJ.tESE2\T.\:\TE - Pelo eamiulw n1ais elll'lo ehe
garan1 ao n1es1no fin1. 

O Sn. CAsSIANo no NAscr:MEN'ro - Sup1ponho,. portanto, 
q~1e. o ()n:amcnto da rle:::rJeza actual da Republica seja de 
2UO. 000:000$, quantia qui' poden1{>S, ~~ devemos. reduzir n1uito, 
cortando muitas drsprza~. eorn <I qtH~ peatiea'rl'mos, alé, u1n 
acto de moralidade; ainda. as si 111. emn a transfcrenc ia ele sm·-

. viços para os estados. pelo sysLcÍ11a da t~.,edernção. f- elaro que 
o orçarncnto da União póde, P Ll<'Y<\ fie-ar muito L'eduz1do. ~~ 
Lerá esta. no al't. tio, basLantl' rendimento pat·a colloe.ar a 
N~ção no cst.ado de sustentat· u ~e.u ercdit.o, con1o todos ele
SeJamos. 

l\1as os anlagonisla:-; du :-;ystl~Illa ap1.·esenlado pPlus t'CfH'P
senta!l.te~ _ du n i o tGrande du SuL vencidos neste [ e.rrenu, por
que J a nao prevah~ee n ar.gunwnto deduzido ela cl ifficulclade 
do orçam~nto, vão-se acastellar no m·gu1nünto da clcpcndencia 
em ·que a União~ fiea. para com os estados. 

Sustento que eom n systmna das quotas ou porcentagens, 
não :ha drpendcncia··:- a) Urüão manda, c os estados hão de obe
de.cer . 

. .Poh;) os nstadns hão de desrespeitar esta Cnns! it u ição '! 
_\dmittil-11. ~p-r·ia admiti ir a pn~:-;ibilidadt• ti<'· que· fosse 

desrespetada ('. d<~subedeeida toda <' qualque.r l1' i federal, e, 
alén1 disso, nãn comprPlwndu eonw aqul'llP que rnanda l'iqt1e na 
clependencia do qtw l.t>-Jp (lU<.:' obPtlecPr. .-

. ·Ma:-~ altr•J.Hiendo á ·rl'pugnancia Cftle 11e.ssc• ~~~ntidu · mani
festavam alguns mcmbr·os do Congresso. que, no mntanto, con
fessavam ser o systema 11or nós propo~to. quanto á cliscrirni
nação das rendas:. o mais completo sob o ponto de vista fe
deral. - offe:reccmOS, nesta za diSCUSSãO, Ulna pequena modi
ficação á disposição do arL. 12, que eonsiste. en1 esta tu ir que. 
si os e8taclos se recusarem a obedecer á União, de·ixando fl;~ 
contrihu ir eom a quota que lhes rnn11wtir, esta pocl Peú. I Pl' em
preg·ados seus para :faze.r a rP:::;]wctiva eobrança. 

Si os estados· desobedecerem ás leis do Congresso, então 
poden1 desobedece·r até á pro:pria Constituição: e inutil estar 
aqui a legislar . 

. Mas e.stc arg'umcnto não é t•cal. Está na consciencia ele 
todos qun este a1·gumentn eneobt'l' um outro. Não t'• n rr.cejn 
de .que os estados desobedeçam ás leis. do Congresso,. mas f~ 
o terror de que se affrouxPm n~ lat_:ns ele uniclarh ... dando muita 
autonomia aos estados. 

Srs. representantes. filiarlu :i Pscola l'epublicana ~~ fe
deraL eu entendo que quant·o rnais arrocharen1 os la·ços da 
centralização, mais forte apparr.eerá nos estados n1na força de 
reaeção.· c~m sen I ido eon trari o. Corno rrpublicano P federa
lista, não tenho 1nNlo da libr.edadP. Tenho, antes, receio de que 
a União .fique. rurmada do rlireil.o de perturbar a vida e.co
nomia dos estados. 

·Senhore.s, não compe<)hendo União sem estados. no mesmo 
modo que não eomprehenclo esfarlos sen1 União, q.ncro a vida 
partindo da peripheria para o centro. c nã·o do eentro para 
a periphe.ria. . · 
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Sr. Presidente a minha hora estú quasi tern1i!1ada, e sinto 
que estou a'busand~ da paciencia. de V. Ex._ c dos .1llustrcs col
legas que fazen1 a honrn: de ouvir:-nle ... CJVao apowdo~.) 

l\1as, antes de termn1ar, preciso, a1nda, responder a uma 
censura que não rar·o se nos faz. . 

Nós, da bancada rio-granclcnse, lemos s1do. taxados d~ 
int,ransigentes, pelo calor e arclor con1 CJll o Sl~S~cnLaJ.?-1~s aqu l 
uma doutrina pr'égada desde longos annos. 81 ISto e Intran
sio·encia, si intransigencia é o accôrdo perfeit·o elo passado con1 
o J.)resente, é o accôrdo elos nossos votos con1 as pala·vras q uc 
a'qui 1prüferin1os e com o que pregámos durante alguns annos .. 
entã·o. so1nos, eon1 effeito, intransigentes. . 

Mas e.ssa intransig·cncia ·t'~· o que nós chamamos - inte-
gridade n10.ral; c della, si possiYel. nos orgulhamos. . 

Estas doutrinas, que tive a honra de expor dr.sta tribuna, 
já quanto á diversidade de leg·islação, já quanto ao s;y~ste1na de 
discrilninação elas rendas, nós, os representante.s do l~K q~ande 
do Sul, não as sagramos unicamente con1 a respeitabihdadn 
elos nossos nomes c convicções. mas lemos a Jortuna de vel-as 
apoiadas pelas lições dos mestres.· 

Assiln. si consu1Lare.n1 a p·olitica cxpm·irncntal elo 1Donat., 
verão consagT::tda, e brilhantemente defendida, a theoria da 
cliversiclade elo legislação; e assim, tamben1, si leren1 o estudo 
por esse n1e.smo eseriptor JcHo sobre o projecto ele Constituição 
of'ferecido pelo Governo, trabalho publicado ha dous dias en1 
un1 j ornai da Capital de S. Paulo - O Co1'reio Paulistano, 
verão, que quanto ú materia da discriminação das rendas, elle 
sustenta o systema por nós aqui apresentado, e. diz que adn1it
iir o art. 1~ do proj e·clo, ern face do ar L 8°, é tornar a disp·o
sição deste ulLiino ar·tig9 i nu til o, até,. perigosa. (Apoiados e 
apartes.) • 

Senhores, a minha hora está terminada, c vou concluir 
fazendo un1 appe.llo a este Congresso e un1 incitan1ento aos 
nossos adversarias. 

~i quereis negar u Hepublica; si quereis negar a Fedcracão, 
é preciso que sejaes logi c os; votai desde logo contra o art.: 1 u 

da· Constituição, proclan1ai est~ Republica unitaria; porque. a 
nós ficará ·o d il'Cito do protestar desta tribuna, co1no protesta
remos at1é na praça p1.1blica; mas não sejacs illogieos e incohe
rentes, votando o art. 1 o do projecto e sacrificando. não só 
os princípios rcpqbli canos, c·omo tamben1 os princiJ.)ios fe
de.raes. · 

.r?açanws un1a Gonsti tnição ele que o paiz so possa orgu
lhar, para qur, se não diga, n1ais tardo, que este Con~resso não 
esteve na altura de sua missão, para que se· não possa affirmar 
que osLivem·os muito áque.n1 ela nossa époea e da civilização do 
nosso seculo; façan?os uma Constituição que as gerações futu
ra~ possan1 rccc:be_r e~n1o um legado honro~o se1n restric-ções 
odwsas. sem d1stJncçao de classes, scn1 titulas honorificas 
seny conde.corações c ouVras que taes !R~gigangas, sen1, privi~ 
l~gi·OS, 11cn1 .1nesmo aquelles que prov0m dos tjtulos scienti
flC(JS; rasgai o meu, que vos applaudirci (b:/'aito bern) · fa
ç·arnos U!fla Republiea federal, eorn inteira. i.ndependen~ia c 
autonom1a dos estados·; façarrws, .antes de tu,do, uma Repu
blica eg~1al, frat~rnal e humana! (J.lluito bem.; muito· bern. O 
m·ador. e C'ltmpr~mentado e abraçado pelos S1·s. representantes 
p1·esentes.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 
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Vêm a Mesa as Sügu i nle.s 

neclaro(.'i)es de voto 

Faço llJinha a enwnda, do 81·. A. Stocklet· ~ oulros, rela
! ivamen!e ao ali::;Lalnenlo Plt~itoral e ú elci<.;ão de cle.PuLados 
e senadores. - Fran~:a Carvalho. 

Faço me·u n si:~guin!e addiLivo ao ::H·t. ~io, do Sr. B1apLisla 
da lVlotLLa ~ SJUtros -- d.I~Yendo,_ por(~In, a navegação de. cabo
tagcn1 ser ieJta pm· na v w.":i uaewnaes. 

Sala da:; sessões. :!0 de~ j anero c1 c 1891 . - F1·ança Ca1'-
valho. · 

Ü 8~-t. PHESIDENTE designa para a1nanhã a seguinte orde1n 
do dia: 

Conlinua-ção da ~" cliscus~ão do projeclo de Constituição. 

'Le.vanta-se a sessão ü-s -í 1 \:! horas ela tarde, 

'l 'ta R E.:S S"\.n, EJ\1 3 0 1J E .T.\N EHW DE J 891· 

PJ'esideur·in do Sr·. Prurlc-rde de } . .1Jm·t.w.~ 

.\o rncio dia faz-se a -chamada, á qual responden1 
os Srs. : P ruclentc~ de' :\loraes, Matta Machado, Paes de 
Carvalho, João N c i v a. Edu ardo Gonçalves, Francisco Ma
chado, Lcm·igilrlo CoPHln. Joaquim Sarn1enLo, João Pedro, 
Cnnha-Juni.rn· . .Tn;;;;~ Se.g·undino. l\Ianoel Barata, Antonio Baena. 
J uall u im Cl'uz. Theoclorn Pac hcen, Elyscu ~lartins, Joaki m 
Katunda. Bozel'l'a rk .-\lbuqnl'rque Jnnior, Thcodureto Souto, 
José Berna;rclo, OlivPira Cialvão, Amaro Cavalcanti, Aln1cida 
Barre lo, Fi nn i no c1 a ~i! v Pi e a, .J11Sé Hyginn . .J os18 Simeão, Flo
ria no Peixoto, Tavare:-: Basto:-;. PPrh·o Paulinn, Hosa Junior, 
Coelho e Ca111pos, Thomaz Ct·uz, Yi1·gilio Damasio. Saraiva, 
Dorning·OS ViePnÜ'~ f~il nnl!lar1. l\lonteiro do Barros. Quin
tino Boeayuva, Lapt~.'r, Braz Cal'JH'll'o, Campos Sallcs, Ubaldino 
do ..:\lHaraJ, San1os Andra'lit', Esteve:-; .Junior. Luiz Delfino, Ra~. 
miro Barcellos. Pinhr~rn Machado .. JuUo Frota, J·oaquim Fe
Heio, 1Ccsario .1Üvün, An1erieo Lobo, Eduardo Wandenkolk, João 
Scveriano, Saldanha Marinho, Joaquinl ele Souza, Silva Gane.do. 
Silva Paranhos. Aquilino do .:\rnaral. .Joaquim Murtinbo, Pi
nheiro Guedes. ·Belfod. Vieira, Uehô1a Rodrigues, Indio do Bra
sil, Lauro Soclré .. Iunoeencio Ser·zeclcllo, Nina Hibeiro,. Cantão, 
Pedro ChcrmonL :MaLta Baccllat·. Costa Rodrigues, Gasimiro 
Juni.or,. Henrique: de Carvalho, Anfrisio. Fialho, Nogueira P.ara
naguá Nelson, Pi!l'C'S .Ferreira. Barb-osa Lin1a, Bezerril~ João 
Lopes' JusLinianu elo Sr.r'pn. ·Fn~rlrrico Borges, .José Avelino, 
Gonçalo dn Lago:-:. l\'a~cimento, Almino Affonso,. Pedro. Velho, 
:rvligue.l Cns! ru. ~\ nwr i m Uare i a, Epi La e i o, Pedro Ame1rieo, Couto 
Cartaxo. Sá Andrade, Retu1nba, Tolentino de Carvalho, Rosa 
e Silva. Gonçalves Ferreira, .José Ma~rianno, Almeida Pernan1-
buco. Ju venci o Agn i ar .. \nd r.·ú Cavalcanti, Rayn1undo Bandeira, 
Meira de Vasconcollos; João· de Siqueira, Joãü Vieira, Luiz de; 
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Andrade, Espirito Sanlu. Bvllm·t11ino Ctu'nciro. Theophilo dos 
:Santos, Pontes de Miranda, OitiL:.ie.u, GalJÜlO Bcsonro. Ivo 0o 
P;rado. Oliveira Valladão . .FelisdJ.ello Freire, Augu:;to de Fre.I
tas, Paula Argollo, Tosta, Seabra. Antonio 1~t1SPhio, Zan1a, ~\r
thur ·Rios, Gar"'cia P il'e:-;, :Vlareolinu Muura, San i os Pererra, 
.Custodio ele Mello, Paula G Llimarães, Millon, Dion isio ·Cer·
queira, Leovigildo ·Filgueiras. Barão clt•. S. :.\tarcu~, Meclr~1clu . 
.Prisco Paraíso, Moniz Freire. _-\.thaydP Jurüo1·. Fnnseca e Silva. 
Fonseca Hermes, Cyi'illo de Lemos, Olivr·ira Pin!.o, Viriato Lle 
l\fódeiro::;, Joaquim Breves. Virg·ilio Pessoa. F1rança Carvalho. 
Baptista da ·Motta, F'róes da Cruz, Erico Coeliho· Lo-pes Trovão 
Jacques" Ourique, Furquinl \Verneck Vinhaes. Thomaz De l
fino, AnLonin Olyntho. Barlaró. João PinhPi1'(), PaeiJic.1l .:\Ja~
care.nhas, Gabriel de Magalhães. Chagas l.ohaül. ~\lPxancln•. Sto
ckler, F,rancisc·o Veiga Costa Senna, Lamotmic~r, ... \lvaro Bo
telho, Gonçalves Chav~s. Feliciano P('J1JHt~ Viotf i1 Du t.t·a Niea
cio Corrêa Rabello, :Manorl Fulgencio, Astulphu Pio, _\.ristide:; 
Maia, Gonçalve.s Hanws, Carlo:-5 Chagas. Franeisen An1aral, ·D·o
ming·os Rocha. Costa 1\iachndt), Dmn.ingos Porto, Paletta, Fnl·
reira Rabello, Buenn dP· Paiva. FetTeil'·a Pires. João Luiz, Ba·rã·u 
de Santa HdPna, Mal'linho Prado Junior, Bernardino de Cain
pos, Fr-ancisco 1Glicerio, Morars Barros, J.,()pc:-; Chavrs, Domin
gos de. M·m·aes, Aclolpho Gorclo, Carvalhal, ~\ngelo Pinhch·o, 
Mursa1 Rodolpho :Miranda. Paulino Carlos, Costa .Juniur, Jto
drigués Alves, Alfredo ElUs, Carlos Garcia. Moreira da Silva. 
Almeida Nugul'ira, Hubião Junicn·. tFlF~ut·y Curado, Leopoldo 
de Buhões) Guilnarãe::; ~atai .. \ze.redo, Caetano de Albuquerque, 
Marciano de 1\'Iagalhães .. 1Laurn MullPt'. Carlos df~ ;Campos, 
Sch1nidt. Lacer'cla Coutinho. Victorino Monteiro, Pereira da 
Costa, Antão de Fwria, Julio de Castilhos. AlcidPs Lirna .. Assi:-; 
BrasÜ, rrhomaz Flm'PS, ~\bt'Pll, Honwrn Baptista, Rocha Osorio, 
IGa .. ,siano do \~ascilnento, Fernando Abbotl Deme.trio Hibeiru 
e Menna Barreto. 

Abre.-se a sessã·o. 
Deixam de comparecer. con1 causa. os Srs. : Frcderieo Ser

I no, Ranlino Horn, Generoso Marques, Rodrigue.s Fernandes, 
.Martinho Rodrignrs. João Barbalho, Leandro MacieL Francise·o 
.Sodré, AJnphilophio, Barão de Villa Vicosa, Conde ·fle Figuei
redo, Ferreira Brand~o, I. .. eonel Filho, J.oão de Avelae; Cesario 
:Motta Junior e Ernesto ele, Oliveira; e. smn causa, os Srs. Ruy 
Bar1bosa, Rangel Pestana. Jos1é Bevilaqua, Annibal Falcão, Ber
nardo de Mendonça. San I os Vieira, Niln Poçanha, Urbano Mar
eondes, ·Manhães Barreto, Luiz MuraL!., Alberto Brandão, AJ
·Cindo Guanabara. Sampaio Fe·rraz, Aristides Lobo, Mayrink, 
Domingos Jesuino. Jacob ela Paixão. Luiz Barreto, Antonio 
Prado, Bellarn:dno de ~~Ienclon(;.a~ Eduardo Gonçalves e Fernando 
Sim as. 

E' lida, po~ta em cU~cussão e, scn1 debate, approYacla a 
acta da sessão antec~dente. 

O SH. '1 o S gc:RETAI{JU 1n·uec-\dP ú le.i tul'a do st•.g·u iúte 

Officio ·d() ~lini:-.~lc•J·in do:-; Nt>goeio:-; do LniYrior. de 2n do 
corrente, tran ;-;mittindo: pur eópia, o ::;eguinte officin de 2.6, 
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t.aml~t•Jtt du eor·r·c~nlu. dit ·f>it·t·t~l~~t·in do Mullkpiu Geral de E~u
Jtulltia dus ~~~rvhlur·,·:~ 1.!11 E:;lt11l11 . 

• ~en·t•lal'iu di' l'::-;latl11 dt1:-; .\t\t;·cwiu~ d11 lnlt•t·iut· - ~J'l :-:;e
l't;ao. 

}lunlepiu (~PJ'al d1~ Eeo11uutia d1J:-; ~et·vidt~rt~s du _h;~ladu, 
:!() de jaueiru de H~UI . 

. I~~x~uu. Sr. ~lini~tr·~~ do lnlt~t·i·ot·- .\ dil'edol'ia du ~lull
~ ~~PIO c~.ur·al dt~ b .. e.un_ul;UJ_a Llu:-; Se·t·vidut·c·::; Llu E:-;l.ado, l't'.UiliChl 
llunlctn. t•e:-;olvett d Jl'lgn·-\·u~ e;-;1 a l:t•pt·e~eu la·l,;ãu. nu i ui u u o 
de· ~~Hu ltal' a Y{l:3~a uL~e w.:ão t• a d 11 Gu\·c ,.,, u vara ·a LTil iea t>i
tua~ao_ 1\IU quu t 1:-:. ulLtu1n:; :JeOLlll'.l' iuH·utu:-; eullucaram esta as-
~ue1a1.:ao de beUI\fJCunda. · 
. _O Monte:pio foi. n·eauo pm· ckerelo Llu l~·overno Lle lU de 
J~lltell'O de }}5.;~0. lJill'a u l'in1 dt~ <<benefieia·t·. ;-;e,m gTa\·amt~ du 
-~ hcsuu1·u ~aewnaL as ft~nlilia:-; c~us empregado;-; puiblieos, que 
Jalleee:s:::;eJll SL'!ll lhPs del.Xilt' llltlHJ:-i Lle hone~La bLLb::;i:.;LL'.tll:ia»; 
e nu longo pc~nudu ck ntat..; d1~. 50 aJU\0:-i nunt.m LiPsntenli IL a :-ma 
in:-;LiLtti~:ãu. ''~ g:t·at_:.a;-; .ao podcru~u auxilio que lhe. dc·t·atll u.::i 
altqs pode1·es tlu Estado, conseguiu possuir. 1wjc, Jundu tle ca
pital, de 7.000:0~0~. s1~111 mnlmt·g·u de pagtu· sempr·o, ptllli.Ual
nwntt\ a avulladtssllllu nuntct·u de p1msi1lllista~ (aeLualn,P.nfc 
L'Xeed,•ru de ~i. 000, Plll tudo:-; us Estado;-; Unidos.) 

Nestas ei:·eurn:-:;Laneias. luu1Ür·ou-su u Miuist·ro da Fazeuda 
de exped.ir u dt•.erdu n. ~H:!, A, llc~ 3J de uulubro de l~HO. erean
dn u uwnLupiu u1Jl'igatoriu para us seus enlpt·cg'ados, cur11 o fin1 
«de pt·uvct· a subs i:-::1 ~~nei a das l'tun il ia:-; dus rnu;..;1uu;-; PJupre
gados. quattdo p:-;[e;-; rallt~eC'S:-it'.lJl>>, Lurnaudu-se. vosleriUJ'JllCtlte. 
L'Xteu:-;ivu aus t~lllp r'Pgados eivb du:-; uu k11:-; 111 iu i ~ü~rios. 

Ccs:-;aL'illll~ pn b. etJJLl l'ssa eL·ua1;ãu, duas da:; pr.·üwipaes l'uu
les de. rt·t~·eil a do ~luul t•.pio Gt~t·u:l uu l~eow.n11Ü1. do~ Servidores 
de E:-~1 adu~ quat•:-; ~~J'tttu a:s .ioia;-; e- anHuidaü1~s Lk uovo:-:; contri
lJuintes, pur·lJ.Uanl.u ningueu1 Htah; :;o insc!l'llVl'.l'á eo1110 ~odo 
de MouLI'·Viu <Jpt•arl ck J1~,·.unuruia du::; Se L' vi uu t•e:; do Bstadu, pa
gando ele .. vada~ juüts e amn.tidadP:-~~ qua11du püd1~ eunsl'g:uir o 
uwsmo fjm. l}UP (~ deixat· ampal'ada a: farnilia, 1)111' sua lllOl'h·, 
uuueOJ'l'Clldl . .l pat·a ,_, lllonl.t~.pi u ul1dg·at.u l'iu e·um u· pagau1enl.o de 
joias . e annt.ddades in:;ign ifiea.ntc·~. . . 

Abalado:-; pot· esse HJI)'dO o:; funcla.Inenlu:-; da n-o:.;::-'a .mslr-
1.uh~ão ·e quando a IDirectul.'ia. eogilava .:-;t:l'htmcmte nu~ JnL•.ins 

·de eonjurar a et.'i:::;e q11o se vrepa1:a:a . .lut sut·pr,~lww.Jrda eutll 
it U])IH'OVadi.U d_f.\ ~I 11 la !'11 lPildi:l ull.'llll.Hl))(~~l~ll tllH'I'~f'.nla:da. 120 
Congres:-;u C.un:-;I.!Lullltt·~ uurau[,_• a l·l d1;..;eu:-;sau da Lon::;[ltUl~·ao 
d:a Republiea. Essa. m~wr~da, 1Jl'eve na ~-~xp~·e.;..;~ãu (Jieau t abo
hda.s todas as lul.eL'ta:--i). e, eurnt.udu, do nft,~tl.o~ dP:-;asf.ro::;t.l~ e 
anniqui1aÜLH't'S lJUl'a o l\lunlepio Get·al~ d~ Ecorw.tui.a. du;o:; ~3er
vidores clu J~:.;tado t~ para u11 Lra:-; as:.;uc ta~~oes de c~andade ,_. lH~-
·ne:f:'it·.Pnt~·ia, qttP. t.i.nlullll \lll JN•nc•Jieiu das lnterias do Ji:stadu n 
::;eu prüteipal PlPI_ltent~l .. ~lP vida. .. . . . ~ 

.ALI.enlim1do a~ ddl H~ulLiadt•:-i Jlrmnet.~H·;u; d11 vali'. e uau 
t.te~ejando ag:gt·aYal-a:-; p·u.r· Hl~-· iu da eonee~~rtu dt~, ::;ubvenções 
peeuuiarias. u Puflpr· Leg:rtil.i:_tl ~"'' adoptuu~ h a, lllUJ1us. an21os, a 
1n·at.iea de a1J1Jli1·;u· 11 lJt•nPIIt~·'t' .da::; lut_l.'r'Las ti~ a:::;sueJ!l\:,ot•.:-; de 
hencfieeneia o ea1·idad(• qtw nHU:-i P1J'(_•etsavallt de auxllw vara 

'puderr•m eunttn·ir a :-;ua mi::;sãu hu1.uarliLaria. l~ que. rnclhul.' av
,1)hca~;ã puderia ter_ o dinheiro p1·ovenieute des::;a origen1'.? As-

VU'l. IH 25 
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sin1~ tornaYa-so fc•.di1 izantr\ e mm·alizador urn cap L tal adqui-
él'ido ú (justa da explornt~ãu, dt.• LI~t) t' enstunw lln IJOYO. . 

l\las n Congresso Nal'iunal Prll.undcu que et·a Jru~tct'13 ~on
stituei·onal a t'XI inet::ão clt'sse coslunw do puvo, r. ahollu todas as 
1 nteri as, settl, taln~z. ] t~J nlJrar-sc~ de q u c (!~ eo~ Lttllii'S de um 
novo não su tran~;l'urn1anl rlC'. l'l'fH'.ll.Lt\ P s11n gt·adt!alJ_ur~nLc, r~ 
'I.TUe as loLerias do EsLarlo lHHlen1, talvez. :-:er 8ullsLLI.t11das pot' 
vicios pcores, Lat~s cumo u alJusu elas rifas e das 1H_nllcô nas 
co;r·ridas de c a vallos, e o exec.sso desordenado c pel'l guso cl os 
jogos de azar, da Bolsa, etc. 

Ben1 fiscalizadas as loterias, con1o são mn Portugal, na 
França, Italia, Hespanha c cn1 outras nações ela Europa, satis
fazeni" a índole do povo c não offercccrn perig·o algnn1 á e·orn
nlunhão social. 

A directoria elo 1\{onte Pio Geral dos Servidores do Estado, 
no desempenho dos seus elevAres lin1ita-se. a dirigk-vos esta 
representação, não ~omo protesto; porque ella se considera in
eon1.petente para fazei-o., visto que esta instituição, ereacla pelo 
Governo e n1antida sempre pelos poderes publicas no decurso 
de tantos annos, poderia ser .taxada ele ing;rata si levantasse 
protestos contra os actos elo Governo ou do Congresso Nacional. 
- não con1o protesto. n1as corno lamentoso écho da sentida vo7. 
ele milhares de pensionistas, cujo instincto os faz prever o 
triste desfecho que, en1 futuro proxirno, está re.servado pa•ra 
un1.a associação que, por mais de meio seeulo, não deu se~"lão 
provas de patriotismo c de honestidade .. 

Sande e fraternidade. - Ao Exrno. Sr. Ministro du In
terior. - J.l! a1•qnez ele Pa:ranaguá] ·Presidente. - Antonio 
Lttiz F'e1·nandes da Cunha, .Secretario. 

·Conforrne. - O clireeLor, Ped'l'o Gucaes. 

Confere. - Carvalho e Souza .. 
O Sr. Thomaz Delfino - Sr. Presidente, si por acaso visse 

facilidade ele fallar na segunda discussão do pr·oj e c to de Con
stituição, viria a esta tribuna fazer n1inha un1a en1enda ap·re.

. sentada, pela qual os empregados puhlicos não poden1 ser de
mittidos senão por n1otivos consigiiados en1 le.i ordinaria. 

Quando se f·ormarern os gTandes partidos 1ia Nação, con1 
suas exigencias, suas imposições, não desejo que a-conteça o 
mesmo que se tem dado na America do Norte, em que. se pro
duzem den1issões ern 1nassa dos servido•res publicos. pelo prin
cipio muito pouco moral de que os de5pojos per.tencem aós 
vencedores . · 

. Quero no en1pregaclo publico illesa e garantida toda a in-
dependencia do cidadão. · . 

Viria, tambem, justificar outra en1enda, que. assignei, 
dando aos estudantes das faculdades c eseolas superiores o 
direito do voto. 

Que quer dizer· vota~r? Significa inlervir na gestão dos 
negocias publicas. · 

_ . Para es~a nobre funcção, não vejo quern tenha n1a!s apti
dao e capacidade, con1o classe do que os estudantes das fa .... 
. culdades e es.colas superi·ores. ' 

. O SR. Fn6Es DA CRuz - Já ost5.o contemplados con1 oss~ 
_direito~ · · -... ~ · ' . .~ 
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O P-n.. Tno::\L\z DErA·T~ 11 - Perdã-o. não estão tal. Exige 
n_ l!l'ujcdo d.e Co1.:~L i I ui~~~u n ''ilwle dp :?l annos para {l exor
c 1e1 o desta h1nc1_:ao. '• eu na minha "m1m da c]j:-; penso a nd a 1l e 
para lodos us t•:.;;tt_nla_llll's, cpu~1· ~~jyj:::;, CJW'.l' militares.· · 

. :\o Hlcno:.;; u d!l'I~IIu que l.lllt'l'O dal' ú nweidndf'. das cscoli:('S, 
ú alllHl SC'tn[JI'P 1111\'il da Paft·ia, ú duna do ruf.ll]'ll, snní Ullltl 

prova de. n;eun!Ji~t·.illll'lllu twlu Jllltilu quo l'izentlll rwla eau~;a 
da Hepuulica. · · 

O SH. PEDHo .A.:r-.JEHIGo - :\lu i lo l1eU1. 

O S11.. TliO?o.L\z D~LFINu -~ Deixo esLa::; que:-::Lões coag1Lln 
p~l~:t Jwra, p_ara. !t·atar eh~. lli11a outra de grande magnitude: a 
d1v1sao ten·ltonal. 

Já dessa tribuna se di :o:;~ e. e ú ~aeiedacle se .L'epeli u, que 
não póde h:n·e~1· FcdPI'al.:fi.{) sern boa disei·irnina(:.:1.o elas renda::;., 
sen1 regula1· organiza1:ão da jusU1;a. 

Pe.rgtu~tal'ia :-:;i não é, para tal t'in1, bniJem 'neeessaria 
a au tol}-on1_1a . do ~nun ieip i o. Mas, convictamente. affirn1o que 
nem chscrn111naçao de rendas, w:n1 .iusti,:a, nern autonomiH. 
n1unicipal podem existir sem ·boa repartiç.ão do territorio na 
Federa·ção. . 
· Soffremos ainda as eousequl~.ncias da pt·ilniLiva divisão da 

. terra brazileira em quinze quinhõe::; por doze donatarios, e des
equilibi~anws a Fecl era({ão con1 estados grandes e pequenos. 

Nesta e.terna questão ele Norte e SuL na qual não pos~u 
deixar de reconhrcr'r que h a real idade P. razão de seir pela 
intervenção das einmmstaneias 1neteorologieas, ha tamben1 
Inuito de artificial n. ~olH'etuclo, de irritante, porque repre
senta ·o toque ele reiJate vara o preclom inio, juntando os e:-:;
tados grandes ao redor de si, oea no ~~·orte, ora no Sul, o:-; 
estado-s pequenos. · 

Os estadistas que elaboraram o projeeto de Constituição, 
c,o1n ce.rteza cogitaram b~rn da divi8ão lerrilorial. Do Sr. Quin
tino Bocayuva, ehefe sup·remo do Partido Hepublicauo na Mo
narchia, e1n conferencias otn'i., e nos éscriptos de jornal li, 
que a divisão territorial existente era uma das causas que 
contrbuian1 para a n1á governação do paiz. 

O illustre representante ehegou mesmo a apresentar un1 
plano geral, ouvido con1 applausos, en1 conferencia de pro
paganda, de remodelação das províncias. 

Wargnagen tan1bmn teve egual idéa, e concebeu un1a 
divisão do nosso enorme paiz, que suppoz n1ais racional do 
que a existente. 

A Revista do Instituto llistm''ico ainda I)ódc fornecer pro-
jectos do solução para o prohlen1a. . 

Mas sou obrigado a aband-onar este terreno largo e ge:ral, 
de interesse da communhão, porque sinto, primeiran1ente, a 
carencia de aucloridade e ele qualidades ne.cessarias (Nü.o 
apoiados}, depois, pela angustia do tempo. Limitar-n1e-ei a 
considerar o assun1pto n·o meu ponto de vista particular de a.~e
presentante da Capital Fe.deral. 

Proprian1ente, não discutirei n1aleria nova. Na .P dis
cussão tive occasião de advogar a n1udança da Capital ela 
União para outro ponto, e de accentuar, ainda que muito rapi
damente, o desejo de dar ao antig·o Munici:;?io Neutro a orga-
nização de. Estado autonomo e federado. . 

A n1udança da c a pi tal é uma antiga a~.piração. Tinham ... 
~1a o,~ he~qicos Inconfidentes Mineir9s~ em 1789; teve-a Wu~ ... 
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gnae;e 11. e a j u::;LHieuu 1Jolu. i 111 pt·tm~iL eu1 -~~-1 U; liyet·a~n~na ou
Leu:;. }~' unm lll'l:;:t•n(P lli'CC'~:-itdade ... (i,lW u.putw.Juc~ ) . 

U:r.L\ vuz; - Naqut'llt~ lc•mpu podia ~ur Ite.üu~sat'la, lluje 
llÜO. QUL'I'Clll Hlai~ dc•::;pe~US 

o ~H. THu.MAZ lJELFINu - E' LLt'gDnle pcu·a a União, vur
ll ue o Uung,t·e~so fica ~olJ a i nJhwnei a . duuli 11adora de L L ln a 
{',idade eornu a no::;~a, ag·i Lacta, Ltunu tluat'la, euuw grande euu
_tro que 'é-. E' urgente pa~ra a União., porque, s~bretuuo .Srs., os 
!.rrandes, o::; 1nais direitos e interesses dos cidadãos qu9 rc
~idmn nesta circmnscripção sãu saerii'iüadus vela lei fundLI:
Inental. fieam na 111ão du Gove.L·nu uuional. e us nu::;sos dl
rtJitus e. interes~e::; COJ\'10 cidadãos são eg'Utll':-i aos de todOS O::i 
eidadãos1 dos estados grandes e pequenos. (Apo·iados.) 

Eis ~o qtw dispõe o projeetu de Gonsti_l.ui·l.:·~u quan~,o_a uús. 
J ... eg1sla o Cong'l'L'.~So :-:5obr<~ a urganJza<_:.ao lllUlllCllJi.ll ·du 

l)isLricto FederaL bt•Ul eomo su]JL'e a policia~ u ensino prilnariu 
c ~eeundal'io. 

Leg:1sla u CungTt·s~u, c todas as nH•didas adovl.ada:-; Jieal'íiu, 
pelo menu:-;. i-:;oL a vigilaneia tll.inisLc~r·.ial ... 
· ~rá o ~iini~tr·u nutlH'a u:-; db;lt•ilJttidores da ,itJsLka! 

Hü o vuvo dt:.'.:-il.a cidade rlãu in!ct·vt:·tn 110~ :-:-;etts HPgueius ! . 
i~enhurc·~, que :-;iLuac.;ão ~~ e:o:;La e111 qLw. fiearu 000.000 LJJ

dadãus~ .quaud~· lm esLados n1uito 1ncnos povoados e co1n loda 
a au tunouüa? · 

().t-i H. · ÜL l VElHA .PI N1'0 - ~Jti I. e lll 8e betlllL0:-3 H li I "? • •• 

U.MA voz - Pela ustatisliea a LJUC se vrueedeu, caleula-::;e 
i~oo. 

O ~n.. 'fu.oM.\Z DELI·'tNu - Qui n heutos 111 ii~ tJ uaLt·ueento8 
e cineuenta n1ll, que ~e;iau1. 

O SHI. .PH.E;S-JDJ.i:N'l'E - Sou JorvaLlo a oh:-;prvar au nobre 
re}H~esenLanle. q_Lw estú LliseutiwJu 1nate.r·.ia que não púdc ser 
tratada nesta hora. ~ 

0 t5H. THOMAZ DEL~'INO -.-V. Ex. pCl'llliLLirá que eu .leia 
um lJaragTapho do Reg·ilr.ento Interno. (Lê.) 

Vê V. Ex. que em·endas assig·nadas pela. ,Jnaior parte da 
representaçã-o da Capital, carecem de approvação para que as, 
r'o.ssamos. defender mn 3''l dis·cussão : se não as acornpanhas
se·nws de alg·uma~ eonsi-dcraçõcs rapidas, perderiamos, pelo 
deseo11hecimento do assurnpto pelo Congresso, aquella occa
sião. 

O SH. PHESIDEN'.rE- Quando se· a·brir a ~.a discussã.o, o 
nobre representante poderá apresentar as e.rnendas, · n1as, 
acLuahnente, ainda não está alJerta essa t.lil:lcussão. · 

. ü t;n. 'rHoM.AZ DELl"INO -·Então,. V. Ex. ~onsinta que 
·eu conclua.~ -e.n1 poucas. :palavras, de modo 1a deixar a tribuna 
:seü1 que contrarie ·mais a V. Ex. e o Reg·ilnento ~ · 

:Meus Senhores, trata-se,. vara uós do J)istrictu Federal, 
de termo~ autOl10ll1ia, de terunos OS IIlCSlllOS direitos C recra
lias que ·qualquer Estado, de não eontinuarrnos a ser suff'o-

. cados pela ce'ntralização, COlllO fOlTIOS na Monarchia. : 
Mudar a Capital é para . nós uma questão vi tal, que 

perte·nce a todos quantos vivmn em estados autonomos. 
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(AJwirulos.) Esta qtwsL~n nfí.n c~ s(l nossa. (~ Ytls:;;n I aml 1Pm -.. 
( .4 pOÜUÜJS . ) 

UJ\1A voz~ E' de toe! o o paiz. 

O SR. FRANGA CAnVALHo - Em todo o caso~ não h a 
urgencia. 

O SR. TI-I01\1AZ DELFINO- H a urgencia; não poden1 ficar 
a1narrados ao· poste. da cnnLralização mais de 500. onn cifla- · 
·dfi.os, dos n1ais adeantados~ elos mais civilizados. 

O Srt. l~nA?\Q.\ GAnYALHo- E a qurstão financeira ? 

O Sn.. Tr-ro:IVLW. DELFTNn- :E que grandr qlWSI.fw Jinan
ee-il'a (~ nssa '? Quanln p(ldn cnslae a n1tlflanç:a da Capit.al "! 

iÜ Sn.. FRANÇA ·CARVALHo - Contenas rlr rnil hfll'f\S fJn 
contos. (H a antros 'inttitos apaPlcs.) 

O SR. THoMAZ DELFINO- Laboraes em urn engano, por
que fazeis da Capital unional uma idéa diversa do que de
veríeis fazer . 

.São .bastantes as despesas con1 edificações para as se
cretarias dos n1inisterios e outras poucas n1ais. 

Dois mil, tres mil contos ? Não vale isto a independenciu 
politica e adminish:ativa da cidade ? Em ultirno caso, sabPi~ 
que· son1os snfficir.nf.~1nente rieos pura pagar a n1udanr.:.a. 
( Conlnurnn o.r.: aJWr'tr.s.) 

O Rn; 11 HOJVL\Z l1ELF'INo - R si nu ap{\rLado prlo ftegilnen
to. i=~ RinLo não po{lror dar.· t.nrlas a~ ~!xpliraç:õP~ aos· nohre.s 
repl'e~entn.nLP~ .. ( Crmtinur~:rn os aporú'f; _ .) · 

_ l\Ias tPn1os lJj~Lnrin .. I Pn1ns t.r:uliçõe:;.: (InlPI'í'UpfDe.'i). t' vó~ 
nao tenrh•s t.l'adi('Õ('.;;,; ou hiRLnria qui' 'nf.í.o sr.ia a l10RRfL NôR 
vos povna-n1nR r fnmoR eivil i:zar-~ hwt.ando enm o iudin. (Con
tinua·ol- a.'i ·i.ntB1'1'U1Jç6cs.) . No 11rincip1n do scr~ulo XVII nr·Pis 
pequenas populações esparsas })elo valh~ do rio Parahyba. 
(Diversos apw/"l-es.) Onde estú a vossa 1J istoria ·? Quacs são a~ 

vossas tradições ? Citai-me um srí facto~ um só desses gTanfles 
1novimcntos que são o orgulho rle un1 r.;ovo ! C4partes.) 

Nada t.Pncles. dnprnílf'strs ~.rmlprc de nós. n ainda vinde.;; 
ac(ui para o Congrrssn eon1 rssa pr-í=~trnç.ã.o anf.i-clemoeratica · 
de absorvrr a Capital FNlrr·al. (A.jw'i'/.f'.'\.) Parnr.ei~ desco
nhecf'r a Hisloria. Pois nm eh• Pntrn yó~. aliús 1nu.ito dis
t.incto, não affirn1ou dt-•~t,a tribuna quí~ ao n1udar-sc a Capital 
do Brazil poet:.ug'uez~ da Bahüt para o IRio ·de .Janeiro~ esta 
cidade eon:::d.ituia, modrsl.an1enJe. n l\Iunicipio Neutro? O mu
nicípiO foi erearlo pplo ar to nflrlirirmal. art. 1''. Nen1 gloria~, 
nen1 passaflO ... 

lT:rvr SR. HEPHF.RENTAN'l'E- Como n:í.o temoR lüsLnr i a ? 
O Sn. 1."'~r-roMA~ f)BLFTNO -• Qual f~ a vosRa gloria na vida 

nacional ? Dizei a esta Assemhlúa si tendes un:a se). De todos 
os estados do Brasil, do N ortc c rlo Sul, grandes c pequenos, 
vós sois talvez o unieo qnc não t.cn1 tradições proprias. quo 
não porlcis aprflsentar tHn gl'anrlr ado eivico... (Contesta
ções.) 

·v ôs rRprPs.-:)nl aPs. aqn i. o ndin rnPnl rontra a cidade da.;:; 
marchas ciyicas, das kenncsses~ contra a cidade abolicionista: 
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~. isto que v<)s rcpresentaes, impenitentmne!.tte. Si q~1ere.h~ 
e:lorias. tomai-as de nós en1prestadas~ t?roa1 un1 pont)n ftO 
nosso l3 do n1aio, que c.hega para o Bl~azll inteiro. 

0 SR. ALMEIDA PERNAMBUCO -1lVIas isto é forte· 
O SR. FRANÇA CARVALHO- V. Ex. é incoherente, não é 

logico. · (Apartes da deputação do Rio.)· 
O SR. THOMAZ D·ELFINO- Tenho Orgulho desta cidade, 

tonbo orgulho do BraziL porque a historia dellc, gue é a do 
paiz en1 grande parte, s6 ponde despertar es~e.., sentimento. ... 

·Pela nossa historia. pelas nossas trad1çoes. pela. nos . .,a 
firme vontade, não poden:os fazer parte do Estado do R101 

que nos quer absorver. . 

UM SR. REPRESENTANTE- Pois não faça parte, ll1US não 
se U1Ude a Capital .. 

OuTRO SR. REPRESENTANTE-- R.eclamamos o qne é nosso. 
0 SR. THOMAZ DELFINO- Não reclamais com a Historia 

na mão. Apontai factos, trazei para esba tribuna datas, si sois 
eapazes. Eu vos ·desafio. Mostrai que não i' o i esta e idade 
que vos fez nascer e existir. Nem non1e tendes. Como v o::; 
ehamais? Estado do Rio de Janeiro. A cidade fundada por 
E.sf.aeio de Sá em 1 de m.arço de 15·65, e que desde o seu 
primei 110 rancho foi logo cidade, deu-vos tudo, até o non:e. 
(Apartes,) Estado rüral ern decadencia, cujo destino é pro
ble.Inatico. . . (Protestos e apartes dos 'representantes do Rio 
de Janeiro.) . 

Não, enganae.-vos, Como Montaigne, que amava Paris até 
nas suas verrugas, amo esta cidade até no Canal do Mangue; 
é justamente porque a amo, que a quero ver na posse dos 
seus poderes, vivendo .indevendente na vida local e contri
buindo para a vida de todos, que a quoro ver melhorada 
materialmente, mais salubre do que é actualmente, e ella é 
um~ d~s mais· salubres do Mundo ... 

0 SR. FRANÇA CARVALHO -Apoiado. 
D SR. THOMAZ DELFINO -Ah! Confessaes isto? Já con-

fe.ssaes algum:a cousa a nosso favor, · 

tQ SR. FRANÇA CARVAl-HO dá um aparte.· 
O. SR. TH01\1AZ DELFINO -V. Ex. tem um pulmão de 

ferro, urna voz .muito forte; abafa completamente" a rr.inha; 
mas a hora corre: per·mitta que eu a aproveite. 

Quando a mortalidade na infancia na Europa (li nos 
trabalhos da seccão de estatística annexa á Secretaria do 
Imperio, em1 1887) é de 43 %, no Rio de Janeiro é apenas 
de 25 o/o • 

. Os antigos. eseriptores consideravam a cidade eomo da'J 
~a1s . saudaveis; era o berco dos velhos, dizia o povo; os 
1nglezes~ antes do .apparecilnento da febre arnarella,- a jul
gavanl urr:a bôa estação. (Apm·tes.) 

Si temos un1a cidade n1al arruáda, .mal calçada, co1n 
tod~ a r.,asla de aleijões arel~it.ecLonicos. sahidos ela in1agi
naçao do mestre obras boçal; s1 Lemos uma cidade verdadeira. 
'.1J'2ii.te feial • coh1o af.firmou o ill u~t.rc '~rpr~sr.~Uante e grande 
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pintor, rnou an1igo, que n:e ouve, o Sr. Dr. Pedro A.n1crico, 
ll.O seu romance O h olocansto, é porque não h a poder local 
que tenha i.n1portancia c i' orça para dar-lhe outra i'eição .. 

J~oran1 os nossos poderes confiscados rl.a l\1-onarchia, e 
segue a Republica pelo n1esmo caminho. 

UM SR. REPRESENTANTE-No fin1 de tudo isto, Si ,é tudo' 
tã·o bom, não se deve mudar a Capital. 

0 SR. THOMAZ DELPINO- Mas póde ser ll11..1.itO melhor ·1 

E é por acaso bom ter tantos n1il habitantes suje i tos a 
~sse regirr:en que está na Constituição ? 

Quereri_amo.s ter a peor de todas as cidades, un1a cidade 
arruinada, e·m descalabro, en1 decadencia, sen1 ruas, sem 
tectos, n1orrendo quasi, n1as cru.ereriamos ser cidadãos inde
pendentes nesta cidade, . como são os de todo·s os outros 
estiados. ('Mv..ito bem; rnuito bem.) 

·Senhores, legisladores que fazeis uma O])ra que dt;ve 
perdurar, que deve vencer o tempo, notai que, cedendo á::; 
in:perativas exigencias que vos aponto, a Capital será rnu
flada, e então seremos um E'stado, e um Estado predial, cle-
eon1·111orcio e de industria. · · 

Desequilibraremos a Federação e a União co1n as nossas· 
lei.s, com as nossas deliberações, dirigidas todas en1 uma só 
corrente c en1 u.tn só sentido; os outros estados, entretanto, 
compensarão uns com os outros os seus grandes interesses 
con1n:erciaes, inclustriaes e agrícolas. · 

Notai. que, sendo un1 Estado autonorno, e continuando a 
ter, como temos, o nosso regimen elas aguas preso ao Estado 
rlo Rio de Janeiro, e que, por mais que este Estado des
preze o município de Iguàssú, ele onde essas aguas descem 
para nós, não tratando de aproveitai-o e de attenuar o seu 
paludisn1o, um dia virá mn que o município será povoado, e, 
natuvalrnentc, surgirão questões, e graves, entre os dois es
tados. 

Para collocar ao lado da cidade o campo, para terJr_os 
jurisdicção, que desvie o conflicto provavel sobre as aguas, 
indispensaveis para a nossa existencia, nas en1endas apresen
tadas pedimos cessão de uJna pequena ~ona do Estado elo Rio 
de Janeiro. 

Dos seus 69. 000 kilometros quadrados, pedünos un1a pe
quena fraeção, dos seus 36 municípios, u1n inteiro, o de 
Iguassú, municipio pobre, nem assucareiro, ne1111 cafeeiro, 
m·alarico, e retalhos de tres outros. 

Não é como reivindicaç5;o que pedimos, n:as cmn a sa..
tisfaccão a uma r~ecessidade incleelinavel. Fallamos en1 nome 
elos principias federativos, ele união, de auxilio c ele coope
ração n1utua. 

·senhores, si eu fo-sse do Eslado do Rio ele .Janeiro, si en 
fosse nn1 cidadão desse Estado, o si visse fazer a rcelamaçf:to 
que vos fazernos aqui, si se apresentasse uma questão eomn 
a qun n1e trouxe a esta tribuna, eu, Ü11n1ediatan::cnte, cederia 
uns insignificantes kilometros quadrados ele terra sen1 Jnora
clores ·c pantanosa, e creio que clcrnonstrar.ia assin1. pratica-
111ente, que FedcruçãfJ quer dizer eonfrat.ern1znçã.o; (Protestos; 
(lp~rt.e:S , ~ 



O Sn. TnO.\L\Z DI·~LFI::-\0 -- _\ t·jdadt• 1ln Hiu t"lt~ .Tnnf•ieo. 
s·offl.·tmdo totla a .p rt·~~ão monarcllica, abrigando .e-n1 seu seio 
cnrn afan para o crnnnwrc i o t" para todo:-; os c::uninho~ CJ 1-'L' 
vão dar á fortuna (' ú riqueza. ponde resisür a tudo isto e 
·conservar-se liberal e progresst-Ya. 1nantenclo Jirn1es .os seus 
creditos de patriotismo. 

O Estado do R in dt=> Janc·it·ü. sern histoeia~ sem tr·adicõe~~ 
sen1 non1e, com a laYoura perdida~ con1 a terra cansada e 
exg:nt.acla pelo caft-. Yai agora. tmnbcm_. naturaln1cntP". eon:o 
n1uitos outros. rccP.Jwr grandes lf•yas fle i,'l11mig·rantes. Cun1pre 
·que fon1f' ran.lt•la~ para qtw. a.-, nwnos. po:;;sa ~alvar a ling;ua 
que útlla. 

O SH. Pn.ESIDEXTE- Lt•mhro ao nohrP Drrmtadn quA u 
hora nst:\ I f'rnünada. 

O Sn. THOJ\IAZ DELFINO- Duas palavras e terminarei. 
Peço aos Srs. represe·ntantes do Sul e do Norte, em nome 
ela Federação, ern non:e dos direitos dos seus estados, que 
tão ben1 tên1 defendido aqui~ e que são tan1.ben1 os desta 
cidade,- en1 no;ine, pois, destes nossos vitaes interesses, que 
façam sua a en1enda aprese-ntada pela ·representação da Ca
pital, cons!tituindo-nos, transferida a Capital para outro ponto:· 
t:lm un1 Estado com os limites que a emenda marca, c que 
v~to husrar pequena zona ao Estado do R i o de .Janeil'O. ( 011. r 
Oh ! P1·otestos.) 

Não quPrerr_;os absorver nenhun1 Es t.aclo; 11cn1 se póde 
chamar dt- divi~ão a un1a dinlinnt&. ee~são de terra ... 
(A.pa'i·tes.) Pe~o-Yos C[lH'' eolloqueis entrP. as cstrellas que 
form_~r.a a conMellaQfto hr::~zilrira mais rnna~ de pequena gran-. 
deza~ mas rlo n1ai:.; puro brilho. Para o futuro~. quando o 
Pxtrangeiro abordar a eMe f•wn1oso. pedaeo rlo nosso tPrritorio 
na(•.ional, quP. t~rú a clenon1inação sonora r· rimant.n de -
Estado d~ Guanabara- dirú: Esta. foi unm das. 111ais ben1 
pensadas e glori·osas ohras daquelle Congresso dA patriotas 
iut.en:eratos. (Jlwito bem; 1nu.itn bem,. O m·odor é felicitado· 
e abraçado.) 

ORDEM DO DIA 

Continúa a 2.:1. diseussãü do pro,i ecto de Constituição, con1 
as . en1enctas apresentadas. 

São lidas. apoiadas e ent.ram conjuncta.mente em dis
rus~ii.o as sr-gn in tfls 

Ao ndditivo sobre eleições, offerecido pelo Sr. rep~esen
tante Alexandre Stockler e outros: 

· No final do ~ 1 o do art. . aecreseente-se: 
Sen1 pre;iuizo do ac.tual al ist'an1ento~ que servirã para 

todas as elei.;ões a que se houver dP. proceder, emquanto 
outro não fôr ~eito. - Chagos Lobato. -. -. A1•istides J.llaia..: 



Ao aeL. 71 

.'\:o final elo § '1:3, ac.crescenLc-se: 

~ Nos casos em crue a lei o permittir. 

Sala das sessões, 30 de janeiro rle 189L-Clu.t.(Jas Loha.to. 

Ao ar L. 1° das Di sposjções Lransitori as 

:\c·rrrs·crmte·-sc ao § 5o: 

Nii.n poünnfln. en1 ltypol.h<\;;;c algrunu. ser rl issolvidfi. 

~ n.o Só 110r dPl:iheração to1nada pela rnaioria de seus 
.Jnembr.os {HHler(t o Congresso adiar a inangnraç;ã.o rln suas 
fun~ç(íes ·ord inarias. 

Ao art . '17, Secção I 

Accrescente-se: 

§ :3.0 Só por deliberação do Congresso poderá ser adiacl~ 
a data, nesta Cpnstitnição mar>C.a;da, para a. abertura ele suas 
.sessõrs nnnn ::ws. · 

An cap. I. Srcç.ã.o TT 

..:\eeres·eeniR-se : · 

Art . Con1~11et.l erú un1 ePime e incorr~r:1. nas disposi-
ções dü art. 53, § 3(). o .Presidente ou . Vier-Presidente em 
exereieío quP a<iiaT·, ou dissolY(1r, o Gongf'ilsso. 

Sala das srssõc~s, 30 dn janeiro rln ·180 J. ~ R(lí'/)üSa Limr1 .. 

Ao art .. Hl 

~ubst:itua-se pelo Reg·uinte: 

Os 1ninistros de Estado nã.o poderãq aecun1ular üutrí) 
em·prego ou fnli'c~;.ã.o publi·ca, nem ser eleitos Presidente ou 
Viee-P"residente, deputado ou senador da União. (E' repro
.q.ucção do projerto prin1itiYo.) 

Sala das sessões, 30 de janeiro de 1891. 

Ao :wl. ·17 

Depois das palavras - O Congresso reunir-se-·á, na Ca
pitJal Federal, a 3 de maio de cada anno -· acerescente-se: 
-.salvo si uma lei ordinaria designar outro dia. 

Sala das sessões, 30 de ,janeiro rle 1891.- Ca.1npos Salles .. 
-Costa .funio1'.-Jl!nraes Bca'-ro.r;.- Car1.o.~ Garcia.-Pa.u.lino 
Ca.1•los • ...---A • Go1·do. ---1 Alf'l•edo Elli~. ,_ Roch·ig'Ue s Alves. --
Carvaf{hal. · 



Ao titulo 3°- Do n1unicipio 

Art. Restabeleça-se o projecto primitivo, que diz: 

Nas eleições municipaes serão eleitores e elegíveis os 
:extrangeiros residentes, segundo as condições que a lei de 
cada Est~ado prescrever. 

Sala das sessões, 30 de .i aneiro de 1891. -Carlos Garcia .. 
-· Jrlm·áes Barros. - Astol1Jho P1:o. - Serzeclello Corrêa. -
Alfredo E_llis. - Carvalhal.. - Rodrigues Alves. 

Additivos ao art. 16 

§ O. syst.ema eleitoral terá por base a repl'Csenlação 
proporcional das maiorias e n:inorias. 

§ O e:s:ercieio do suffragio é um direi lo o un1 dever 
dos eidadã:os da HepubUca, o não snfi'J.'e a inLcrYcnçf'w do 
Poder Execu Li v o. 

Bala das sessões, de dezembro ele 1890. - .Lllrâr-iano' 
'de 111aga.l/u1es. -- Alm:i'no Alvares Alfonso. - Juvenciu de 
Aguim·. - J. Shneão. - ~1. Prado .lunior. - Caetano de 
Albuque1·que. - Barbosa Lirrw, - F. Schim1:dt. -Baptista 
da .Motta. - Bezerril. -- .A. Azet·edo. - .José Auausto 
Vinhaes. - Pedro Arne1'ir:o. - Nelson. de Vasconcellos Al
meida. - Serzeclello Con·êa. -lndio do B1•asil. -A. ~filton. 
Jesuino de Albuquerque. - J.vl. Valladão. - C. J. de 1J1ello ,, 
-Carlos F. de Carnpos. ~~ R. llon7. -Casimiro Junior. ~ 
José Bevilaqua. - Nilo Peçanha. - João de Siqueü·a. -
Demetrio R.ibeiPo. - _4.~meida Pernarnbuco. - Bellarrnino 
Carneir•o . - José lll arianno . - Prisco Pal·a'iso . - Alcindo 
auanabara. - Garcia .Pi-res. - Lopes Trovão. - Rosa 
Junior. - 31U1'Sa. - Cunha JuniM·. - Jrfatta Bacellar. ___. 
.José Avelino. - J. J. Seabra. - .J. Ouriques. -Anfrisio 
Fialho.· - Raymundo Bandeira. - Pires Ferreira. - F. P. 
Jrlayrink. - Pinheiro Guedes. - Aqu'ilino do. Amaral. ~ 
Espirita Santo. - J. Retumba.·- Athayde Junior, -Do
minaos Vicente. ~ Pedro Paulino. - Belfort Vie'ir·a. -Ivo 
do Prado. - Felisbello F'f'eire. - Oliveira Gal vão. - Fran
cisco de Paula Azevedo. - Garcia Pires, -Almeida Ba1•1•eto. 
-Firmino da Silveira. -.João Neiva. -Amorim Ga1·cia . .---. 
Eduardo "\Vanclelkolk~ - Stockler. - Be::wuro. -.Rios. 
Sodr6. - Amphilo1Jhio. - · '\iiraiUo. - Santos Pereira. 
An1-aro Cavalcanti. 

Para colloear onde eonvier: 

As garanlias de juros c-oncedidas pelo GoYerno Provisorio 
e não auctoriz~das por "léi fican1 ·dependentes de approvação 
do Congresso ordinario. · 

Sala das sr.ssões, 30 clr j ane i rn dr I R01 . -- ]Jcalinho Pí·ad•J 
Junl'm·. 

Para ser collocndo onde convirr: 
Os ~,rt.s; 7ol go) 1.0, Ji e J2. pGrlerÜcl ser rcfutTIJHiJ(H~ pPliJ 

I 

j 

' I 
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actual Congresso om suas sessões ordinarias, sc.m os Lran:.He~ 
do art. 8R, por• dr.libcraeão da rnaioria dos seus memJn~os. 

Sala elas sessões, 30 de janeir-o ele 1891.-Jfart'lnho Prado' 
Junior. 

Para colloear onde convier: 

Os contra'Ctos de concessões de terras devolutas feito~ 
:pelo Governo Provisori-o podem ser rescindidos pelos estados 
onde estiverem situadas as .mesmas, sem outra indemnização 
aos concessionarios, que o preço ele acquisição, jur-os de 5 lJo. 
ao anno sobre o capital empregado, e despesas ele n1edição -~ 

Sala das sessões, 30 de janeiro de 1891.- jJfartinho Prado 
Junior. - C. Paletta. - F. A·m,aral. - Barão de Santa 
Helena. - Aquilino do An1aral. - Pinheiro Guedes.- Cae
tano de Albuque1•que. - 1lfanoel Barata. - A_ntonio Baena.: 
- Pcd1'o Cher·~mont. - 1\'ina R'ibeú·o. - Astolpho Pio. -
Dutra Nica.cio. - Alvm·o Botelho. - Chauas Lobato. - ~4n
tonio Olynlho. - .Joaqu.irn B1·e·ves. -Ferreira Pü·es.- Costa 
Jllacharlo. - F. Badm·ô. - C. Zarrw. - Scr::.edello Cút'1'i:a ·I 
- Bur'1W de Paiva. --- Alnzcüla Perna·rnbuco. - F'i'ança Cru·
'lwllw. - Polyca1·po Vlotti. - A'risticles Jfaia. - Am,ericn 
Lu::,. - l0f1o Luiz. - Pacifico 1lfascarenhas. - Ferreira 
RabeUo. -- J. L. tle Souza Coelho. - .J oaquirn Sarmento. -
J.lla.tta Ba.ccllar. - Uchôa Rnrl1·igues. - AlrnJno A-lfonso.
.Lllanoel FrcmC'isco Machado. -- Bel{ort Yiei1·a. - lndio do 
Bta81'l. 

Substitua-se: 

Cada uma elas anLigas províncias formarú un1 Estado, e 
o anligo Municipio Neutro constituirá o Distrlcto Federal e 
continuará a ser a Capital ela União durante dois annos. 

Ao art., so 
Substitua-se: 

'E' dP.signada para Ca·pilal da. TJnif\o a oi.ciatir. de Pefro""! 
paus~ 

Ao titulo 1 o 

Accrescente-se mais este artigo, irr.mecliatamente depois 
do precedente: 

Mudada a Capital, o antigo Municipio Neutro, mediante 
cessão ele peqnena zona do Estado do Rio de Janeiro, passará 
a e-onstituiP u1n Estado, que terá por lin1ites uma linha que, 
partindo do por! n tln Mangaratiha, da fôz do rio Saeco, se
guindo por elln a ltS ao ali o elas :-4t •t•ras rln II angussú e Ca
tumby, ~~ dn f•.x.lr(•Jnicladn dt•sl n, no lTJHlO de NurdAstr, até o 
encüntro do J•io Uunndú, lHH' (':'SI~ rio até n fôz do rio 
Sf.nf.Anna, ~~ pne ('~SP a. e i1ma a Lt;. a;;; cabccAiraR, n ela h i_. pela 
linha das aguas, a: é á calwerirn: 1nais I?roxin1n elo. rjo Pilar, 
descorá com ostc! rio afÃ á hthm do Rw de ,Janrnroi 
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Par·agt•n.p h o ur1ir~o. Fi r·nm lWl'tl'rH'l'nrln an novo Rslarlo~· 
qui' lmnarú a denmYlinacJfin do Estado do nuanabn.r·a, !,nelas a~ 
ilhas eon:prelwndidas entro os ·mori·clianos da Jól': elo rlü Saeeo 
e o que divüle ao me i. o a barra ela bahia. 

Sala das sessões, 29 de janeiro de 1891. - E; 11landen
Jrolk. -Saldanha J.11 a'dnho. 

O Sr. Thomaz Flôres (para um.à e;r;pl.icaçtío pessoal) -
Prço-vm;, Srs. do Gongresso, alguns rnomenlos de vossa 
al.tençfí.o. Pl'ocurarei. ser breve, porque tamben1 cnt('ndn qw• 
urg·n a ~''ntrada destr paiz em sua viria nornnal. · 

~- Sou nm obRClU'O soldado (Nlín a.poiarlos), do qnr aliús n1n 
drsvanrço, SPm Prurliç}w; não . trnbn ]WP.I.rnçõrs orat.orias 
(Nlin aJw'l'.rulos) : sou, anU"\S, urn hon1m-rt rlc aec.~fi.o para o 
(~11111]wi.n:ento elo dever, acostmnado a ter no exercício rlrlle 
toda a -coragem n1oral de que me sinto capaz, custe o que 
custar- coragen1 n1oral, repito, que deve as·sistir sempre a 
(1uen1 está investi.do da confiança do generoso povo rio
grandense. Venho fazer uma reclan1ação ácerca da on1issão 
de a])artes por n1in1 dad-os, quando, em sessões passadas, 
occupavarn esta tribuna alguns n:mnbros deste. Congresso · -
apad.es que. drsejo ver publicados no Diario Official,- não 
11ela vaidade (que não tenho) de ver n1inhas _palavras la
Vl'a.das nos A.nnaes da 1C:onstituinto brazileira, pois ·que nw 
eo-ntenlo com a minha obscuridadr, qur. muH.o prr.zo, de hra
zileirn rr·pnhlicann e soldaclo, n1as p~lo motivo de que os 

. apartes por mim profPr·idos. 011 o~ l'rpnlo ele importancia 
1noral para -o .iulg·anwntn df' ll01nrns r, rousas da aet;nalidadr 
politien.. . . 
' Lastimo lan-:hem as flllf'~l.õns qtll' SI' Lt~m agit.arlo no sf•io 
desta honr·arla .-\RRr-mhl1~a. allwias ú mal.nr·ia r.o-nsLiJtwiona]. 
~ei Jwm que\. nP~I•• ,·r-cinto sr dPvn cogil.ar, rsp0·eialJnc~ntn, da 
confocção da lt~i fünrlamon l:al da no.ssa PaLria; sou rg'ual
Inentr, refractario ~- controvorsia de questões domesticas 
partidarias que não interessem ao Congresso Constituinte, 
sendo certo que, por inclole, lambem afasto-mr, quanto posso, 
de contenrlas ·pessoars, o quo srnTJWA escandaliza a rr.spei 1 a
bilida.cle dest.a Casa. 

. Assin1 P qur. hrn1 a pezar n~r.u, Re. Prrsidentr, fui l0-~ 
Yadó, en1 hen1 da vrrdaclP (:\ da .iustica, a dar apartes- ao 
Sr. DrrnPtrio: RibPiro, ern eontraposiçfw ao que. dizia então · 
esse meu eon1provinciano. Tae~ apartes ·nã.o figuran1 em seu 
discurs-o puhl_jE,arlo no Di rui o Of{1'rirtl ele hojf'. 

Na orceas-nw ... 
O Sn. A.LMETn.-\ BAnnRrro -- PPeo a palavrn pPla orclPm . 

. O Sn. THOI\L\Z Fr..tmgs ,__ ... rm que o ·f•.ida{Hio Dmnet,r lo 
R.ibeiro Janoava u1r1 J'r.pl.o :í. · doputaçfw r:io-gTandensr, para 
.que foRso convidado o rleH,o·i·aclo rr.puhJicano do· R.io Grandr. 
do Sul á n1anifestaçã.o de sua confiança ácerca da conducta da 
maioria ou dissidencia da 1nesma representação, ficando de
pendendo. do. vr>rerlirtu.m. d~ 1r.-r.smo eleitorado o can1inho que 
a honra 1nrheassr ao v0nmdo, ru, em alto r. bonn som, com 
a educaç:.ão que t.enho, mas emn firrneza · e dignidadr qup 
ján1ais n1e fallecem. rli:;;se-lhe: <~V. Ex. trn1 o· direito de 
lançar o. repto; é nosso dever· acceital-o, e o a-cceitamos · em 
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qualquer Lerr·eno, de qualquer lLudu~ :;eja qual . i'ôr o lH'Ü
ce~su. >> 

E:;le. a!Jal'Le, dado JYUL' mi111, lwm euu1u ouLru:-; dados lHIL' 
rw~w; ~OlllJJaulwiru:; de 1Janeada~ uãu J'igu1·au1 llu :;eu tli:;eur:su, 
u que imvurta uum ur11i:;:;ãu, qLw eat'l'el~ i:il'l' revarada. 

·O Sn. .A.N'r~\o DE VAH.L\ - V. l~x. lJUl',nl ittu u1ua · ex•pli
eat)ãu ·t 

O SH.. THOMAZ. .1!1.LUil1~S- P.oi:;, Hão '? 

O ·Sn . .:\Nrr.Ã:o DE HAH.L\ - O Dr. lknH~Ixiu lUbeü·o, WJ 

dia ~~rn que lhe u:andaraa11 a:; pruva::-; llu di:;eu1·:;u. notou isto; 
nms, uão sabendo ~o1no collocar· alguus aval'Les de V. Ex. e 
do Dr. Assis Brasil, deixou de i'azel-o, tautü rnais quanlo 
não tinha o direito de inLruduzir· no seu discTu·so apartes. 
Extranhou a on1ü;são. 

o Sit. rrHoM:Az lTLÔB.ES .- EgualnwnLl', lJOl' uecasiã-o do 
desagradavul iueiclente, o BH~u eurnpanheiro de <:n·rnas e dit;;no 
repre:;cntantc do Cea1·á, S1·. Bevilaqua, e tu aval'Le, que consta 
do cli:;;cur::;o du JJr. Denwtrio, refuriuuo-sp :i aLtitude da . 
devutaç.ão rio-graru.len~e. classit'iea de aaúchada, dando a e~ta 
.exv1·es:;ã.o uma :;ignHicação gTatuitauwnLn descurt.ez. o que 
:-;u:;dtuu de 11ossa parLe tuna euergiea repul:;a (o que uã.o 
eun:5Lê.t, 'al.i.ú~. do <liiS<'-'lH'su. l'l't'et:ido). - l.'epulsa lJUtJ nãn 1podht 
deixar de soffrer unut phrase atirada con1 pouca reflexfíu aos 
:-;eus eOinpanheiros, representantes da Nação. 

U J\1 Sa. H.KPH.ES EN'I'AN'J'E- E:;te tm·n1o uão púde Lleixa L' de 
:-:it:'r tmnado ú bôa parte. . 

· O SH.. Tuu:MAZ :J?.r ... uRES- Desejo que :fique, pois, lavrado 
e:;Le vrotesto: nús, os rep1·esentantes do lHo Grande elo Sul~ 
nãu deixan1os ~em l'Opulsa essa p brase, que trazia mu seu 
bojo tuna allusão pouco criteriosa, pouco consoante com a 
lingnag·en1 delicada que deven1os rnantcr aqui uns para eo1r: 
os outros. 

Per1nitta-rnc V. Ex.~ Sr. Presidente, e os dignos rneul
lH·us do Congresso que eu aproveite a opportunidade para 
deixar consignado que tan1bem dei um aparte quando aqui 
orava o illustre Deputado por S. Paul'O, Sr. Costa Junior. 
Suscitava-se a controversia do papel que a força arn1ada re
presentara no dia 15 de noven1bro dn 1889. Disse cu então: 
<<O Exercito e a .Ar1nada 1'ora1r.: os c·ondensadores do senti.
llWHto nad.onal, elas velhas aspirações r·opublicanas .» 

l;,inal!Inmlte~ Sr. Pl·f•sidcnte, quando, llontern, o 81·. Depu
tado Zan1a, cun1 sua i r.wonLesLavel, mas vor vezes injusta 
eloquencia Lribunicia, uecupava t~ste posl.·u~ c apreciava, a seu 
1nodu, quem mais tinlm eoncmTido para o estabcleehnento da 
HC:J.Hl.blica, eu disse que qucrn .havia: tm.uado t~ .osupren::a res
ponsabilidade da acç.ão revoltwionarJa tinha srdo o Inarechal 
:Manuel Deodorn da Fonse-ca . 

. Jú me oec-nptd flest.e puntu. devo ·dei:xa1· aqui dita:; af
g umas JHt 1 a v r as eo•n1 rulat;üu ao r·egi::; t1•o h ~'S torieu qu c aqui 
i:;n f.prJl feH.o úct•r.·ea do:-~ faetrll'es da Hevuluçao. · 

Nüo pos::;u sur :woir.uado dP suspt~Hu na apr·ecÜtt}âu de:;La 
guesl.ili}. que l'ecoulH:~ço melinJr:usa. 

Sou u1n velho l'cpublicano (AlJUÜtdos) ••• 

U~L\ voz~ E n1uito distincto. 
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O Sn. THOMAZ FLônEs -- ... que nos tempos diffice1~ 
jámais · n1edru a extensão do pu1·ig;o para o eun~pt·ime_nt-o do 
dever civico. que nem SP(lllt:l' um nwnH•nt u de:..;lalleceu 
deante das tropelias. nc·m se dcixon ~u!Jorni.H' vedo engodo, 
ou nromessa de satisfael;fh.} de interesses ~uJJalturnos; en
frcn"tei, sem afrouxai·, a l\lonm·cll ia, ul'a v iul ent a, ora corru-

ptora. f' · · . · :. C'SCI"' "·o da Tenho sido c con w en1 1111111~ serei seu1pre · .'~ y ' 

n1inha consciencia forte. obedecendo, unicamente., aos dwtan1es 
da minha razão livre. · (Mu·ito l.Jent.) _ _ 

A farda que envergo não escoude urn eoraçao pol tra.9; 
a espada que trag·o á cintura, bmn con1o os n1e~1s galoes, n.ao 
significan1 o pren1io ignobil de um caracter iraco. (J.1la1to 
bent.) · . 

Não sou louvaminlleiro não sou commeusal do 11lustre 
rnarechal; tenho, portanto, d direito ele ser aereditado .quansio 
dig·o que não venho a{}Ui lc~vtvntar ho~annaj de baJtpaçao, 
hyn1nos ele serviU s1no, n:as~ uo eontrarw, na o eo~sentlr, en1 
norne da gratidão na(j.i onal, que se rase;ue, sacrtleg·ament.e, 
a historia da Revolução, desconhecendo-se os serviços ao 
grande. brazi loiro, o glorioso General Mano e 1 Deodoro th.t 
Fonseea. (Mu,ito bem.) 

O Sn. THOMAZ Jh .. ôRES- Sr. Presidente, as aspirações 
republicanas vêrn de n1uito longe; atravéz do tem1)o as ma
nifestações de sede de l iberdacle, e:xplodiran1, ora aqui, ora 
alli, con1 maior ou menor vebernencia, sen:pre abafadas pelo 
guante de ferro da Mvnarchia, sem.pre irron1pendo perseve
rantes e esperançosas até a victoria definitiva de 15 üe no-
ven1bro. · 
· O . sangue dos mart:yres da Republica creava para os 
sobreviventes a hypotheca do dever para a continuaf.:.ão da 
lucta pela liberdade até o triun1pho final. 

A propaganda- da causa santa, na imprensa, na tribuna, 
no pamphleto, no lar. da fan1ilia, nas casernas, nas escolas 
militares, oncle se encontrava fonte preciosa, Inexhaurivel de 
:Sabedoria e eivi~n1o uo apostolado de· Benjan:in Constant .. •J 

UMA voz- Os erros do Governo. 
0 SR. THOMAZ FLÔRES - ••. OS erros e OS cr Íll18S da 

administração monarchica, tudo ·foram factores para o esta
belecimento da ·Republica. (Apoiados.) 

O SR. PRESIDENTE faz . un1a observação a·o orado~. 
O SR. THOMAZ FLÔRES- A' s Ol'dens de V. Ex. ; e con1o 

cotnprehendo que V. Ex. cumpre perfeitamente o Regimento, 
cu, que no Congresso encontro uma vontade soberana que 
póde encarr.par o desejo, que tenho, de concluir a rninha 
oração,· peço a V. Ex. que consulte o Congresso si 1ne per
mitte rnais -15 nlinutos. 
· Posto a votos, o requerimento é approvado. 

O SR, PRESIDENTE - O nobre· representante póde con .. 
tinuar . 

.o Stt. THOMAZ FLÔRES ."'--' Agradeço ao Congresso e a 
V. Ex. a coLtcessão que acaban1 de fazer-.me. 
· Tinha tomado a resolução de não tomar a palavra nesta 
~~ssão, para não alongai-a, dando, ap~nas, o meu voto em tu.dq 
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quanto fosse C~ll bem. da ftepubliea fed~rativa; ll1aS UOlO quá 
si todos tC·rr:., l1clo a lrberclade de enunciar o seu pensan1ento, 
eu, urn Ycl h o Holdado ela Hcpublka, zeloso elo meu earactec 
e ela minha t'üSJHJnsab ii idade, tamben1 não podm·i a por nlíli-:; 
algun~ Joinutu::; explicar u meu nwdo de Yul' ·t .•• 

O Sn. PnESIDEN'l'E- A rninha adYel'tcncia foi perfeita
mente J·egilncnlal. O nobre l'evrcscnLauLo pcdiLl a palavra pe1a 
ordc•m pa1·a uma explicaçü:o pc·ssoal, quando entrava-se na 
orden:, do dia. Subindo á tribuna e aproveitando-se da pa
lavra pela OJ'ciCnl, tcn1 feito ll!nl verdadeiro discurso. Não ü 
que a Mesa tenha algum interesse cn1 que o nobre represen
L~nte, opportunarncntc, não Inanifeste o seu pensan1er1to, n1as nao neste nwnwuto. 

Para haver orclcn1 é nceessario que todos nós obedeçanws á lei. 

o SR. THOl\lA;t; PLÔH.ES - Sr. Pre::ndeute, vor indole ~ 
pela natureza da instituição ern que sirvo, estou aeostun:ado 
á ordeu11 e ú lei. Passado este ineiclente, eontinúo. 

Sr. Presidente, o illustre Deputado pela Bahia, Sr. Zama 
hont~m, aqui, se constituiu distribuidor, a seu ·talante, d~ 
pap_ers que eouberan1 a cidadãos que fizeran1 a Republica. 
Indwou apenas tres nomes, esquecendo, injustamente, muitos 
outros. Para o eloquente Deputado JJahiano, sómente de· tres 
entidades, trcs unicos factores, em sua opinião, dependeu a 
transforn:ação de nossa Patria, no memoravel dia 15 de no
ven1bro. «O General Benjarnin Constant, o General Floriano 
Peixoto o a n1ücidade elas escolas n1ilitares .~ 

TarnlJcrn digo que Benj arnin Constant foi um factor pre
ciosissüno, inestünavcl, da Republica; o zelo de sua memoria 
querida é un1 comprorr:isso do honra para a den1ocracia; n1as, 
notem bern, en1 respeito á santa lembrança do grande rnorto, 
não sirva ella jinnais de explora{:ão ... 

O SR. SEABHA- Apoiado. 

O SH.. 'THOMAZ FLôHEs- Sua 1nemoria não sü·va Jan1ais 
de exploração saerilega contra a inteireza de certos c~ractere~ muito respeita-veis. 

O Sa. SEABRA- Apoiadissüno. 
O SR. THOMAZ .PLôRES- Convenho que se deve n1u.ito e 

.n:uito ã mocidade das escolas n1ilitares, onde tambem fiz a 
cultura do es.pirito; tive a fortuna ele haurir as lições do 
mestre amado no seio dessa mocidade, fonte creadora da élite 
de nosso EÃercito. (Apoiados. ) · 

Egualn1ente. convenho que o illustre General Floriano~ 
.Peixoto, que mtút.o considero; tenha prestado relevante serviço 
ao exito revolucionaria . 

. Entretanto, outros factores não devem, não poden1 set~ 
oxcluidos; a Historia protesta contra tão apaixonada opinião., 
, (Apoiados . ) . . . ~ . _ . 

E a Marrn:J1a brazilcrra~ tendo a frente "\Vanclenkoll\. o 
.seus companheiros ? (Apoiados.) E onde fica Ahneida Bar ... 
reto con1 as forças sob seu ~omn1ando ? (Apoiados.) . 

Não foran1 egualmente iactqres toda~ as tropas arregr .. 
n:entadas que preferiram a Patr1a ao Re1 ? ~ . 

Essa O"loriosa 2a brigada, nucleo de heroes promptos -ao 
holocausto e;, da vida pela liberdade, j!á est._á esquecida_? (lJ/utlQ 
f?.an~.) 
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Todos, erufüu, tlllC eunf.!.·:tt.L'J'J.lizaraú.i, dei:Jde o General aLé 
u :-;uldadu, nüu Jorarn Jadul'8s da Jtevultu;ãu ! (1l.1wiudus.) 

~i fura vivo Benjamin Constaut, aqui viria eoru ::;olellne 
dLWtuuentu vm·a protesLat· · que ta.mlw1u enun fa(j!.ure!:i u~ 
hur(lp~ que :l'ir)tnararn u pacLo de sangue, para H:ot·r·cr . uu. 
liLet·Lar a pal:ria. Nessa lisLa :se veria t;ebastiãu Ba:nden·a~ 
l\lt~nua Barreto. .ruaquün Ignacio e 1nuitos ouL1·os cmnpa
ulteiros. rrambern n[tO Sttü 'factores ? Si, pois, toda a 'ÍOl'l,./a 
annatla tornou parte na patriotica obra, sob o con11nando de 
Doodoro, o grande soldado, todos são factores, eatla qu.al uc1~Lru 
da espllora ele acuüo que lhe .coube, na rnernorave~ H.evql u(;ao. 

Isso desgosta a forc,:.a armada; cstabdecu a dn;cordra, que 
nüu desejo plantada na elasse rLHitar. . . . 

Não é digno, é, antes, ignobil, ignounnwso, é uu1 upprobJ.'lO 
at.i t'at· generaes contra generaes. mnn arada::; eontl'a eamaratla:-;; 
c:x!plorar paixões (Apo-iados), a\~ivar mnbições (Apoiados), fe
eundal· despeitos (Apoiados). 

U:M Sn.. HEPRESEN'l'AN'l'g- E' a maior· desgJ·ata que vúüe 
aeunLeeer. 

0 ~H. THOl\lAZ FLUHES -ltee.lauw, tmnlJelll, .i usU«,:·tl, biJn
plc:-:;nwute J ustil;a. para a eonducta eostunwi1·a do Excreito. 
Nas ciremnstaucias afflie.tivas da PaLria, ella se111pre o en
eoutruu a seu. lado. Que o diga1D o 7 do a.lJril, o J3 de 1naiu, 
u -15 dt\ uuvernbro: se1npre elle, de lXl.l' eo111 o senUrnento 
nae.ional, ~constante e tradicional cmnpanheiro da 1 iberdade, 
não póde .ser suspeitado. 

E' preciso ter-minar, de uma vez .para smnpre, com essas 
dnseonfiauças mal veladas, que nüo são dig·nas, que não são 
.Jtulw~ta:;, que são ingratas. 

O Sn. ZA:rvt:A-Ah! Pela nünha iHtrte não ha., uen.1 houve 
nu1wa a melhor desconfiança d·o Exercito. 

O SH. AI,~1EID~\. BAIUlE'.rd ---. Na opinião du St·. Zalma a 
}Jrigada que forn::·ou e.m frente do Quartel General no dia 15 
de novmnbru e que depôz o gabinete Ouro Preto .iá de~aT)Pa-
.receu. do Mundo. (Ha outros apa'f'tes.) -

O Sn. ~l:r:roM·Az FLÔHES -Nen1 o .J~xereilLI' 1.~ eonwusLu tle 
.i ani:laro~ ou rnercenarios para sustentar qualquer tyrannia, 
nem servirá j átnais para acariciai~ a demagogia. (M:tât'os 
apoiados.) 

( C-rnzarn-se mt'tâtos apar·tes ent1'e os Srs. Alnteülu. Bwl
·reto:; Zmnu, .IJ:sp'ir·ito Santo e oul1·os S1·s. 1'0Jwest:-:ntuntes. ) 

O 8n. lJRESIDKWrJ~- Attcn(;ão ! 
o SH.. rrnoM.AZ ]TLÔRES- Sr. Presidellte, vun coneluir, 

.para a0ahnar ani.Ino~idades. Só us perversos que tên1 saudades 
da nefasta 1\:lonarchia, podmn ter gosto em. levantar questões 
incandescentes para quebrar a fraternidade. brazileira. 
:. Eu b~.m cornpre~enr~o que por: esse 1nüdo se apodfn·ariarn 
dos despd,]us ·do nauiragw da Patr1a aquellos que não l:lC eon
forn~anl . corn .o novo regünm1, cuJo- tra1,:,o caraetorh;tieo rJ a 
pratwa dos hous eostumes . 
' Sr. Presidente, antes de (lei:xa1· 'a tr:i IJuna devo ainda. 
Rfti'Íl'll1RL' Urna opinião franca: (jUUl'O SCl' hNn eon]H;Cido no 
;meu n~odo ge consillo!'Ul' o Exc;r~ito cme:o parLe integrante 
da Naval:?; nao soit a_n11·go exclus.rvrsta do l'Cg1n1en da espada~ 
qu~ro a Intervenc.;ao :Justa e precisa c~e todos os cidallãost pelos 
mews rogTtlares~ nos negocl'OS pnb~Icos; não adtn itl!o predo-
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Itllrtlo exelu~tvo de lWninluJa ela::;::;u, A;..:;sirn lJ8tL':lêHll toJos os 
quP lúrn bo!m :-.5ensu. J~stou arumll.o, tan11Jen:', de urna opinião 
atidul.'izadissilna, a tal respeilu: é a do M~areellal Doodoru, o 
Ydho soldado que tornou a responsabilidade qa ltevoluf~ão tle 
15 de novemb~o. . .. ., · 

UM SR. REPRES:EN'rAN'l'E- Hesponsabtlidade tremenda. 
O SR. MENNA BARRETO- Que nos livrou das garras do 

3° reinado •. 

O SR. 1
1

HOMAJ!; PLÔRES- En1 14 de nraio de 1887 dizia 
clle, e1n rnanif~sto :P\lblico aos. poderes do Imperio, quando á 
test_a da questao 1111htar, considerada verdadeira questão na
cional. Nesse grande docun-~ento, vereis o seu espirito civieo 
alliado á altura do caracter do soldado, sem inclinação~ 
Lodavia, a-o predmninio exclusivo da classe rnilitar; ello a h I 
l:ie revela um bom cidadão. 

Aí'firmava elle, referindo-se á compressão dos nossos di
J·eitos: <~Sob taes theorias, não ha Exercito, não póde hav::~:t· 
Datrja, porque a primeira condição da Patria 6 o puu.clotHH' 
dos defensores profissionaes da sua honra. O que se agita 

·não tS, pois, uma questão de classe; o aviltanwnto do Bxei.·
cito envolveria a so-ciedade e daria triste InecUda do caracter' 
nacional; não é, tamben1, o predon1inio n:ilitar que no:-; 
1nove; a consciencia publica te1n1 certeza de que o Exercito 
brazileiro é a rnais notavel segurança da paz, da legalidade, 
Lla orden1 civil do Estado. 

Soja qual f'ôr a posição a que as circurnstancias nos 
loven1, · a segurança individual, a tranquillidade publica~ as 
Ll'adições livres ela Nação encontrarão sen1pre no Exereito 
UlTl baluarte inexpugnavel, e em cada peito ele soldado um 
cidadão». 

]1j tern1inava do seguinte n-;.odo: 

·<< Havcnws de nos 1nanter no posto de J:·esisteucia ::1. ille
gaUclade, que é do nosso dever, do qual nada nos arredará, 
mnquanto .o direito postergado não recebei' a mais plena sa
Usfacção. Havenws de ser consequentes, con~o quem não co
nhece o can1inho por onde se recúa se1n honra.» 

Tenho confiança, Senhores do Congresso, na coherencia, 
na ,sincel.'idade do illustro brazileiro que tem, hoje, entre 
n nãos os destinos da Patria. 

Deposito inteira fé · no · seu caracter, na sua ltunra 
·inooncussa. (Apo-iados.) 

lJn:· honlOin da estatura Jnoral du General Deudoru não 
falta nunmt ao~ seu::; curnpro1nis~o::;; 111a::; quando o fizesse, 
:para garantir a soberania da minha Pati·ia, os seus direitos, 
a sua liber·dn:de, a. leg;:tlidade, úão existiria Jé_, não haveria 
él!U1igo, não haveria veneração, ainda que eon1 viole:neia ao 
1neu e-oração) que tne detivesse deante da exig·encia d.o rneu 
dever civ.ico. (.Apoiados; muito bern.) Estou, porérn, absoluta
mente de8cança!Clo; eu eonhegl) :t f'f~tofa. do erninente eidadãosúldado. 

Com segurança de· animo dou u meu ap-oio. pequeno :rnas 
sincero, ao General De odoro. A lealdade in1põe-rne o dever 
de declarar que não é incondicional, porque entendo que o 
apoio incondicional não honra a quen1 o dá. nen1 a quem o 
recebe; não existe.a infallibilidade humana; a razão tmu a fa
r~·l_:!Idade, que lhe é exclusiva. do livre exarne;. o I?ensa1nen~o 
nao púde 'Ler snbOJxlinaoão absoluta; a eonscw_nma ten.1 d·r-

·vl01. III ~6 
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roi to:~; inall enaYP I:;:; e i n Lr·an:-;fp L' i vu is, qnn ,pur:a is pode1n, 
cllgnalfH'll: e, ]JPI'lniltir n apu.n aJ1snlnLr1 a incliYinnos ou cotL:as. 

Dou o meu ar1ni,-, eunseientn, 1·anional, hm1PsLo, aD Cie
iu:iral Deodor·o cln. J•'onsr.c.a, ptll.'!llln ~~st.uu. profundanlel~Le eon
v.f'TWido oe qnA (.~um hon1l'In ue JJ(ml, um patr.'JO~_;a 1l1ustrc. 
(Apoiados; ?nu.ito bwrn.) 

· Nàn c.companh-o e::JSt.} tufão ele clil'farna(:.ües, essa eai~Ipan.ba 
(las caJun.:.rHas curl'tra eon.paLriota::; que tiveram a v1da In
teira honrada c cheia de glorias. 

Erros desvios '? São conLingencias da natureza hurnana ! 
Uuen{ ten1 a coragem de atirar a prin1eira pedra na 

adultera ? dizia a velha 1 enda biblica. 
Os hon1ens devem ·ser julgados pelas grandes obras p-or 

elles operadas, e não por seus erros, - tambem disse um 
historiador. 

Erros e desvios não dão direito a que ningumn, cm tempo 
algtun, p-ossa apag.a.r o brilho dos in~mortaes serviços que 
sen1pre, e especialn1e1ltc em 15 de noven1bro de 1889, prestou 
á Patria brazile Ta o inclyto Marechal Manoel Dcocloro da 
Fonsecá ! CMuito bem ! ftfuüo be?n ! O orado1' é cum,prinwn
tado 1J01' 'muitos S1·s. 1·ep1'esentantes.) 

O SR. ALMEIDA BARRETO (pela ordem) ---Sr. Presidente, 
havendo eu, hontem, apresentado um requerin1ento para en
cerran:ento da discussão, que não poude ser votado, por não 
haver numero, faço-o de novo, hoje. 

Consultado, o Congresso approva. o requerjmenEo . 
. O SR. RETUMBA (1Jela otdem.) -· -· Sr. Presidente, segundo li 

no Diario Otfidal, existen1, an1ontoaclas sobre a mesa, tre
·~ntas e tantas emendas ... 

0 SR. PRESIDENTE- Cerca de '700. 
O Sn.. RETOMBA- ... razão pela quai sou levado a pedjr 

a V. Ex. inforn1ações snbre ~i a l\,lesa está habilitada a pro
ceder, boje, ou amanhã á votação dessas en1endas. Sei a dif
ficuldacle com que se lueta., apesar do espírito systhen1atico 
e ordeiro que caracteriza a Mesa, para v0tar conveniente
mrnt e as emendas apresentadas; e o sei de expcriencia proprja, 
potqu3 tenho estado na mesa, onde já assisti a essas innu
meras discussões pela ordem afin1 de pedir preferencias para 
esta ou a.quella emenda. Tal. é a razão pela qual ar.res(:~nto 
o meu requerimento, porque no caso ele não estar a Me~a ha
bilitada a ~azer a votação hoje, ou amanhã, eu aprcsentaeia 
um requer1menlo para que esse trabalho fosse adiado para 
dorningo, ou segunda-feira. 

O SR. PRESIDENTE- Como o Congresso é testen1unha na 
2n discussão do proje~to de Constituição, o numero de emendas 
enviadas á n1esa e apoiadas, "e extraocdinario, excede de 600 
sendo ?-lg·umas dellas quasi. substitutivos, pelo seu t.ainanho.: 
ao proJecto que se discute. 

Essas emendas formn impressas e distribuídas, ma~, na 
o_rdem de s1.~a apresentaç~o, não guardando a ordem dos ai~
tJ{5,0~ ~o P_I'9J~ct.o que se discute; de n1odo que será muitis~nmn 
diffiCil dJr1g1r a votação, n1esmo colleccionar de rnomento 
toda:s as. emendas referentes a cada u1n dos artigos. (Muitos 
apotados.) 
· Parece":'m·e, conse~uinteme.ntc, que o CongresEo utilisará 
~elhor o. seu· tempo, SI consentir que a votação de~sas emendas 
f1qu~ ad1a~a :{)ara o tempo sufficiente de que a Secretaria 
:prec1sa ·para .completar o trabalho, que já inicipu, e redigir o 
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pro,iccto, tendo ao ludo ele cada um arllgo as em2ndas 1'6-spect.iYas . 

Ksse lrablho poderá scr imp1'esso, distribuido aos 
membros_ do, Congresso, que terão um raleiro para guiarem--se 
na vc11 êl(Jau cw cacl a tupa das emc>ndas. ( A.]Joiaâus .) 

Entretanto, esla e ~ occasião de submetter á deliberação 
d_o _ Cong:esso a md1caçao que o Sr. representante Francisco ·verga o i fereceu na sessao d2 honlem. 

S. Ex. apresentou a segui11Lc indicação: 

"Indico que da Cornmissão Especial dos 21 seja tirada 
urna outra. composta do PresidenLe da mesma e de mais 
dous membros, dce sua e.qcolha. para encarregar-se da redacção 
finai do projecto de Constituição, devendo a mesma Com
missão, antes de votm'em-se as emendas oHerecidas em 
2" discussão, dar seu parecer sobre quaes das mnendas que, 
en1 seu conceito, devanJ ou não ser approvaclas. ~' 

Em re.ação ú nomeação da Comm;seão Especial, parece
me que esta inclü~aç~ão está prevenida pelo Reg~n1ento. (Apoiados.) 

O Regimenio dispõe, no artigo 63, que tern1inada a dis ... 
cussão do proj2cto constiLucional, sejá enviado á Commissão 
Especial para recljgil-o, de accordo co1n o vencido. · 

Mas o Sr. representante Franeisco Veiga propõe que a 
Commissão seja lambem encarreg-ada de examinar e dar pa
recer sobre as emendas. (Não apoiados.) 

Submetto á deliberação do Congresso a indicação: si julga 
convenjenLe que as emendas vão á C01nmissão dos 21 para 
red igil-as, ou si satisfaz-se com o trabalho que a Secretaria 
póde preparar e coordenar para o distribuir com as emendas. 

O SR. P..osA Jul'non- Este alvitre é o melhor. 

O SR . .FrtóEs DA CUNHA (pela orde1n)- Sr. Presid.ente, para 
que V. Ex. possa ficar inteiramente sen11or do plano 'que todos 
nós desejamos seja adoptado para a votação das emenda~, 
seria conveniente que V. Ex. mandasse fazer isso por uma 
Com1nissão, da qual V .Ex. fizesse parte. Creio que assim 
conseguirernos o nosso fim. Assim, V. Ex. poderá escolher 
dous membros do Congresso para fazerem parte da Con1-
rnissão. AssiJn, pouparemos ten1po, e o trabalho será completo. 

V cm á Mesa, é lida, apoiada e posta ·em discussão a .seguinte · 

Indicaçi1o 

"O Presidente do Congresso e dous membros do Con ... 
g-re.sso por elle designados classificarão as emendas al)resen .... 
taaas em 2a discussào. -- Próes da Cr·uz." 

O Sn. FRANcrsco VEIGA-. Peço pern1issão para acerescen ... 
tar alguma cousa ás obsorva~ões que acaba de fazer 2 meu 
honJ.'aclo eol!ega'. O meu mLullo apresentando a IndJCaçao foi~ 
pura e simJ)lesmcnle, facil.itar a votação . do Co1_1gr2sso. 
Nmg-uem mais do que cu reconhece a caj)ac1dade e Illustr':}· 
~~ão de V. Ex. para dil'Jg'J~. os nossos traba111os. Assim, n~o 
serei queJn impeça que V. :~x. preste. o set~ concurso no sew 
dessa Con1missão. Nestas circumstancras, nao tenho a menor 
duvida em acceitar a modifjcação proposta pelo meu .honrado 
collega, porque acredito que a Mesa preencherá perfe1tament~ 
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11 fim qtw o CutigTt~s~u I em P.Ul vi.~La. Tl·td.a-~u de ttma Hl
ta~;.ãü lJlH~ lkYe t;I'I' l'i:·ila eunt a waim· cahna (~ ruflu~ã~. 

O Sn .. TOHÉ l\lALUA~No (pela url.letn) pede pnrnnssao para 
d i·seunla.t· dos lto1n·allos c~ullega~ q uu o lH'I:~cL•clm·ant na trjbmHt. 

:E' este o n1otivo pelo qual tinha podido. a palavra. 
Assin1 lhe parece que a Mesa é a mais con1petente para 

1'azer este trabalho. sern dependencia de reuniões da. Com
missão. podendo convocar o Congresso para o dia ein que ello 
estiver· prompto, para o don1ing·o até, si isto fôr possivel 
(J.Uuit'os não apoiados), de modo que se possa apressar a so
luc;.ão do projecto de Constituição. 

O Sn. PnESIDEN'l'E- Peço licença ao Congresso para expor 
(l seo·uinte : 

O trabalho da classificacão das· mncndas, como inforn1oi 
h a pouco, está apenas inicia~clo. O seu nun1ero é 1nuito su
perior a 600 . 

Esse trabalho está se fazendo agora, cmno se Jez na 
:13. discuss-ão. pelo dir.ector da Secretaria do Congresso! sub a. 
minha i'iseall~a,;.ão. (~~InUo lJe·m.) 

Aetuahnente. cstà assün iniciado; mas. segundo nw in
foa.·Jna o directo·r da Secretaria, s6 poderá . est.at· cmwluido 
.i:U.r!anhã, n á hora tardia. 

l~sse trabalho drve ser impresso e d:istribuido (Apo-iados), 
e, portanto. ·para que tenha logar a classificação, a ü11pressão, 
a distribuição, de modo que os Srs. me1nbros do Congresso 
possan1 receber um exe1nplar, examinai-o c csLudal-o, cm
hora ligeir·an1entc, não será possivel proceder-se á votação con1 
eunhncünento de causa senão na seg·unda-feira. . CM"witos 
.apo'iarlos.) _ · 
. . Conseg·uintenHHlLI~, si não ha opposição da pal'tc do Con
g·ressn, n1area1·e'i o dia de segunda-feira para esse trabalho. 
(Apo-iados: ·muUo bc·m.: nnâto be:rn.) 

]~,ica, portanto, prejudicada a indicação do 81'. J~rúes da 
Cruz. · 

O Sn.. MARCL\NO MAGALHÃE·S (pela onlern) -Sr. Presi
dente e Sr.s. rnmnbros do Con.g-ressi, venho mn nome da viuva. 
1lo~ filhos e dos parentes· elo General Benjamin ConstanL, ag·ra
decer do· fundo d'alma as provas de apreço e de grande aea-
'tamento :i sua 1nemoria. · · 

Hon1enag·ens dignas do respeito do paiz, porque, sendo um 
tr-ibuto lle justica ao verdadeiro meritn du u1n Cidadão que 
em. ü1da. a ·SUa vida soube ·de:votar;...:·H~ á mtu~a vubUca, ó, ·ao 
1nesmo ternpo, tai}-lbcnJ, nm gra.ud~~ oxer.nph~ para aquelles que 
pro~m:au1 dar :boa~ co!ltas ele s 1. na socw·dade. (Atwú.tdos; 
·Jnutto bem., 'lntu.to bwm.) 
. Si o talento ue Benjanüe. Constant, s.i o seu caracter, si 
as su~s g-r.ande~ virtudes eivicas, ~:i o~. seus g'l'andes serviços 
ao pa1z_, quer n;.t guerra, .lllll'l~ na pai'., llllJHizeraru a eon:t'iauça 
P· a f'st:lrna doH seus conculadaos, vela Iuesrna fôi·ma u illustrn 
Congre:::;su soube emTesponcteJ· ú I:~·S}Jt:'ctat.ixa dl~ lodos u:-; bra
Ztileirof:i, Jazendo-lhe justic;.a. 

Ul\I 8H · REPRESEN'l'ANrrE' ·- Cumpriu u seu dever. 
. O SR. l\IARCIA1~0 MAGAL·H~Es- Peço a V. Ex. para con-

signar na acta este reconhecnnento ·em nome da família do 
finado,- reconhecimento que ·didjo ao Oong-resso e dirijo, 
tanlbenl, ao Guv1~1·no da H.epuLlica. (AluUo be'u1.; 'JnuUo bwm.) 

O ~H. PHEI:;lDENrrE- O nobre representante será atteudido. 
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Declaro que voU• i a I' a vor· do requeriment0, lwje Jeito, 
para encerramento da segunda discussão du projecto consti
tucional, por julgai-o debatido devidamente proficient~~n1ünte, 
no Congresso Constituinte. ' · 

Achava-n1e ü1scripLo para tomar parte no dehate. não 
porqn~ hvrs:;;c a velleidadc de illustral-o, 1nas no intui(o PX
elusivo de .i usl.ifiem·, qu~nf.o (~n1 mhn cr:~~hesse. c·aH..!tulas, qnP
tive .a lln.tlr·a dP apresentar. no f.t)r.anl.t• :'t anhonornia dns 
est.ados. 

· Sobrt•lf~va que•, ante a preciosidadP do !t•mru\ :-;uhindn dla 
de ponto c· c:·levarlo alcance nn gtaHdn "Jft(l\'LJJH'n.Lo drf-!t.l~ seeulu. 
para :t Hr~pnhlira Br·azilejra. nilc1 nw. t\l'n, lkí!(1 addp;;u· ont, .. ,, 
alvitre. 

Na impossiblUdaclc da alli.HJ ida j usLiflea~~üu, U mil.o-me (L 
presente deelaraç.ão 1notivada de voto -facuitach pelo Regi
n.tento. 

Sala das sessões do Cong·resso Nacional, 30 de janeirJ de 
·18H1.- A.. de A.nw·ri1n Garcia. · 

. o. SR. PRESIDENTE dá para 2 do fevereiro prox.imo a se
guinte orden1 do rlht: 

Votaoã.o do JWQ,iP.f'lo rll·• ConsUtui~~ão e_. das erne.nd.as 
respeütiYa~. 

Levanta-se a sessãn a J ·l /2 hora da tarde. 

P1~cs'ldencia du Sr. .4 nlonio .Euzebiô, V ice-Presidente 

Ao rneio-dia, faz-se. a chamada, á qual respondem os 
Srs. : ·Franeisc.o Machado, Leovigildo Coelho. .Joaquim Sar
ment.o. Pars ·dP. Cal'Valh(·l, Manoel Bal'afa, Antonio .Baena . .Toão 
Pedro,' Cunha .lnninl', Josf~ SegtuJCiino, .J-oaquim tia Cruz, Th~o
dol'o Par.hee o. Ji.;lysc•u Mal'tins, .I oakün Ka.t.nnda. BAzer:ra rt.-=• 
Alhuquerqur~ Juni,)l', 'rlwodurPt.u Sout.o. José BPl'nardo. Oli·
Yeir·a Galvã.o. ,\Jnar·,; Caxakanti. :\lluPida BaerPI.o. Joã.o Neiva. 
:Fir1ninn rlt• Oli\'(~ir;-l:, .lu:-:.:•·~ Hygino, .lt~sr• Sirn(:'ã.o. b,lrn·iann PPi-
xotn. Pnd1·o Paul i no, 'f'ava,·n~ Ha~tn~. Hosn, .hrll int·, Cof~ llw ... 
Cam]·1n~. :r h nlllaz 1 :l'tlz, V i 1·g;i I i o Darnasi o, H.uy Hadwsa, 8n
l'aiva Dmnin~o:!;os Vie.nnl.f•, <lil (lnularl .. MoniPiro dr• . .Baet·os. 
Ou inÚn(• H'.tcíavuva, .Lal)(n>, Btaz Cat·nr,il·o, Eduardo 'Van.:. 
denkol k, ,João ~r·vflriano, Sàklan lia 1\{arinho, .J oaq~ti n1 I~,elicio, 
nesarin Alvün. Arnnr·.ico Lob11, Campos Sallr.s, .Joaqunn dP. 
Souza, Silva Ganndn, Rilva Paranhos, Aquil.ino do A1naral, 
.Joaquirn Mnrlinho, Pinlwiro GuRdes, lJhakhno elo A1naral, 
Santos Andrad1~. Est.r.vr.s .Tunior. Luiz De.lfino, Ra1niro Bar
cellos, Pinheiro· :Machado, Julio Frota, BelforL Vieil:a, Uehôa 
Rodrigur~, Ind.io rlo Brasil. Lauro Sodl~f.\ Innoeene1o Serze
dello, N:ina R Uw.il·n. Cantã(l, PNlrn Ghe.rn1ont, lVfatta. Bace.llar, 
Costa Rod~ .... ig·ues, C.as,emil'o .Tunin.t\ Her!ri·que de Garv;alho. 
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Ennes de Sousa, Tasso Fragoso, Anfrisio Fialho, Nogueira Pa
ranaguá. Nelson, Pires Ferreira, Barbosa Lilna, Bezerril, João 
Lopes, Jnst il)iano elo S;~rpa, Fr·ederico Borges, José Avelino. 
José Bevilaqua, Gonçalo de Lagos, ·Baptis!a da Motta. Fróe::: 
fla Cruz. A1cindo Guanabara. J~rico Coelho. Lopes ... rrovão, 
Jacques Ourique. Aristides Lo!:o, Mayrink. Furquhn \V~rneck, 
Domingos Jesulno, Vinhaes, Thomaz Delfino. Antonio Olyntho, 
João Pinheiro, Pacifico l\tascaren h as, Gabriel de Mag·alhães, 

. Chagas Lnbat o. Jacob da Paixão. Alexa.ndre Stockler, Francisco 
Veiga, Matta l\-lachado. Costa Senna, Lamounier, Alvaro Bo
telho, Nascimento. Almino Affonso, Pedro Velho, Miguel de 
Castro, An1orim Garcia. Epi1acio Pesst1a, Pedro Americo, Couto 
Carl qXO, Sá Andrade. Retumba, To1enfino de Carvalho, Rosa 
e Sifva, Gonca1ves F0rreira. José Marianno. Almeida Pernam
buco, Juvencio d'Aguiar, André Cavalcanti, Raymundo Ban
rloira, Annibal Falcão, Pereira de Lyra. Meira de Vasconcellos; 
;ro::ío de Siqueira .. João Vieira. Luiz de AndPade. Espirita Santo, 
Bellarn1ino Carneiro, Pontes de ·Miranda. Oiticica, Gahino Be
::iOuro, Ivo fio Prado, Oliveira Valladão, Felishello Freire, Au
gusto de Freita~. Paula Argollo. Goncalves Chavrs . .An1eric.o 
Luz. Felic.iano Penna. Viofti, Dutra Nicacio, Cnrrêa Ra1..,ello. 
J\1anoel .F'ulgencio, Astolp1•o Pio, Aristidrs :Maia. Gmwalves 
Ramos. Gar1o~ das Cl1a!5·as, FPancisco ~\maral, Domingos Roeha, 
Costa Machado, Doming·os Porto, Paletta. Ferreira Rahello, 
Bneno de Paiva, F2rrei1~a Pires. Joí'lo Luiz. Barã.o dR Santa 
Helena. MarUnho Prado Junior, Bernardino de Carnnos, 
Francisco G1ieerio, Moraes Barros. Lopes Chaves, Domingos 
de Moraes, A do ln h o Gordo. Carvalhal, Angelo Pinheiro Mursa, 
R.ndolphn Miranrla .. Panlino Carlo~. Costa Junior. Rodrigues 
AlvPs. Alfredo ElUs, Tosta, Seabra. Anto11io Euzebio. Zama, 
Arthur Rlos. Ciarci'~ Pires. Marc.olino Moura, Santos Pereira, 
Cllsfodio tie Me1lo, Paula Guimarães. Milton. Amnhi1r,phio~ 
Dionisj o Ceran eira; Leovi!:ri1do Fn zueiras. Barão rl e S. Marcos, 
:!Y1rrlrano, Barão dP. Vil1a Viçosa. Pri~co Paraiso, Moniz Freil~e, 
AthaydP. Junior. Fonseca e Silva. Fonseca H8rmAs. Nilo Pe
canha. Urhan0 Marr.ondes, Manhã.e~ Parret o. Cyri11o de Lemos. 
) lhert0 Branrl8o, Olivei~a Pinto, Viriato de Medeiros. Joaq11im 
Breves. Vir~dlio Pessoa. França Carvalho. Carlns Garcia. Mo
J'eira da Silva. Alm-~ida Nogneira. Rubifio .Junior, Fleury 
Curado. Leopoldo de Bulhões. Guimarf.ies Natal. Antonio Aze
J'Ario. Caetano de. A lbuan eraur.. BA llarmino de Mennonca, 
Marciano ti e. M~u~·alhãeR. Efluardo Goncalves. Fernando Si mas, 
lAmro · MüllPr. Carlos de Camnos. Schmidt, Lacerd::t CouUnho, 
VicforiPo Monteiro, PerPira da Cosia Ant:'í.o de Faria. Julio 
iiA GastU11ns. BorgPs ele ·Medeiros. Alcides Lima, .Assis Brasil, 
rPlwmaz Flores. Abreu, H.nmero Bap~· is ta, :R ncha Osor'ir,. Cas
siano dn Nascimento, Fernando Abhott, Demetrio Ribeiro, 
:Menna Barreto. 

Abre-se a sessão. 
Deixam de. comparcc.er, com causa, os Srs. : Prudente de 

1\.fnraes. FrcdPrico Serrano. Gfmeroso Marques, Raulino Horn, 
llodrig·ut~s Fernande~. l\{arf inhn Rodrizues, .Toão Parhalho, 
Thrnnhilo d"s Sanf o~.- J;Pandro Maciel. Fran~iseo Sodré. Conde 
rle Fig·ueirecio Leonrl Filho. Ferreira Brandão, .Toão de Avellar, 
CesHrio dn J\.foHa .Tunior p, Erne~+o rle Olivei~~a: e. SPm ca11sa, 
os Srs. : Rangel Pestana. Santos Vieira. Luiz Mnrat, Ll,liz Bar-
reto. A n+nnio Prado. Parlaró e ~ampa i o Ferraz. . 

E' lida. anoiada. -posta e1n discuss5.o c~ sr1n debate, appro
vada a acta da sessão ante·c~dento. 
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Con1n1unicação do 81'. PruLlnnle de Moracs, datada de· 
h~.ie. de não poder, por clocn lc, compurcccr á sessão. In
teirado. 

O Sr. Aristides Milton- Sr. Presidente. no ultimo dia de 
sessão, quando se pcdh1 o encerran1enLo na segunda discussão 
do projecto constilncional, vo! ei conlra o requerimento e fil-o 
por circumstanci as rnu ii o esp<~c i aes. ' 

Quiz anrrsentar uma declaração de voto conveniente
mente D!Otivada, mas a Mesa allcgnu-n1e que ella não podia 
ser acce1ta, em consequencia dos estylos u1tin1amenle adopta
dos. E, como tenho necessidade de que fiquen1 regislradas nos 
annaes desta Casa, as razões por que assim n1e pronunciava. 
aproveito o ensejo de achar-n1c 1u~st.a tribuna, para aquella 
declaração, que será concebida nos tennos seguintes: 

4

'Dcclaro que votei contra b requerimento, em que se 
propoz ·o encerramento desta 2a o ultima discússão.." 

Achando-mo inscripto para ella, con1o já tinha cslado 
:para a 1\ em que tamben1 foi votado o encerra1neilto, muito 
antes à0 ficar exgotfada a lista dos representantes que havian1 
pedido a palavra. não podia concordar em que de novo se pri
vassem de um direito respeitavel os men1bros do Congresso, 
com o~ quaes, n1e par·ece, a Mesa não foi bastante gentil. 

Tanto mais quanto cuido que no n1omento actual seria 
mais prudente e justo que todos e~puzessem francamente as 
suas 0piniõ1~s, e firmassem de n1od.o inequivoco as suas 
responsabilidades. 

O que se viu, porém. foi que alguns occupararn a tribuna 
fluas vezes n rnais, quando outros, a dcsneito de solicitações 
repetidas, nem uma vez, ao menos, o puderan1 fazer. 

ALGUNS SR5. H.EPRESENTA~TES- ~jssa é a verdade. 

O SR. .ARISTIDES MIJ./f10N- De n1inha parte, considerava 
como um dever auguslo protestar altamente contra a organi
zacão ,jucUciaria, que o projecto do Governo Provisor i o en
gendrou. Outros teriam deveres eguae;:;. 

En1 todo o caso, nas clifferentes emendas que assig-nei. 
ficam consignadas muitas ·das minhas idéas, em cuja exp:á
nação deixei) no cmtanto, de empenhar-me, pelo motivo ex
pendido, de todo alheio á minha vontade. 

Cumpria-me lavrar este protesto. co1110 e~plicação aos 
meus eleitores, e para conhedmento do n1eu pa1z. 

Era, simplesmente, o que tinha a dizer. 

O Sn. CANT.:\o E OU'l'ROS -·Fez n1uito bem. 

O Sr. Zama (Movhnento de altenção) -Eu tinha resolvido 
<"'On1rnigo n1esmo, Sr. PresidenLe, n::io occupar n1ais a tribuna 
nestes ultiJnns dias ele sessão: rnas ainda un1a vez n1e conv(•nei 
ele que o llomcn1 publico nfio é senhor de sua vontade, e é 
obrigado a sujc~itar-se ás cireumsl ancias e aos acontecimentos. 

Sr. Presidente. creio que a maioria de meus illustres col
Iegas leu honten1 um numero da Tribuna, que i'oi dislribuidn 
na vespeea, trazendo a daf a de 10 ele janeiro. Ahi o redactor 
rlessa folha faz tüna mjnuciosa clescripcão, sob a responsa
hilidarlc ·rle seu no.nw> elos ~~confccin1entos ·que prccerlerarn .o 
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rlt·pltwavc·1 :tltu-tu (\ fc·ilo :í 1 i I1Pl'det dt.• 11•• fll\nsn mnnl o no Nl i.f i e i o 
da f.ypog;1'a.phin dit 'Priha'JIO.. . . 

Si"lu grayc·.~. s;t,, r.lllliLn !-il:'l:ias. a:-; r••vt•l:v.:õc·s r,~llas pr1lu eJ
dadão AnJonin. d" \\lr·d<'i!'ns . .Tú l"lflO :-;fí.o hoatns ·lln J·t.m. rnn·a 
os q uans se fh~y,•n t 1 ,.,. nu v i elos ntoucos; ao eontr·aL'io: silo 
Jaet os na r ruJo~ cont Lo das as suas ci1'eums Lanci as, n C[LH~ prr
cisaJn sc1· r,xplieados ú. luz ela evickneia, por aque.llr.s nue SI:\ 
aeham envoLvidos nelles. 

En1 ou Lru t.e1npo, un1 acontccilncntn i rlcn L iro ·nll snnln
lhante, traria vf•rdadPira eornmocão soeial. 

UM Sn~. RgPRF:SI·~NTXN'!.'E ---- -:-~.u Rio ele• .Janeir·o llotn·;::· uma 
l.'P\-nlução soei al quando ~I· o i apedl'ej ada A ReJJ?tblica. 

O SR. Z..-ü\1.-\ .. -- Nã(1 Sf· l.ole.r·ar-ia. qne os quR oc.c:npavan1 
:lltaR posições pol itieüs S(•. )flü~trasselTt ·in differp.nJes ... r:ruzas
St.~ln os bra·~:-os ao nHmsJ.,·nos''> at.b=m tàdo qnr. f'ltrhen rte c.ons
tr.rnação toda a eidarln do Hi11 <lu .Ja.ueill'O, inclusivn o ~~.nt.ão 
Ministro da Justiça, of.l · Sr. senador por S. Paulo, Ca1npos 
Salles, que sentiu-se profundamente angustiado. 

Posso dar testemunho ao Congresso do pezar profundo que 
se notava na physionon1ia do e.ntão Ministro da Justiça, que 
vi no ediücio da 'Tribuna na noite daquelle triste aconteci
mento; S. Éx. sPnLia-se profundamente abatido de ante da
quelln facto por torlos lmncntado, vArifieado e.m pleno re
girnen da clen10CiJ>ae.ia. r\ quanrlo elle oeeupava a pasta ela .Jus
tiça, PllP, que, estou f'erto, Ludo daria para que smnelha.nte 
faeto se. não dP.ssl=- na sua a.clministraçã.o. 

81'. Presidente, hoje eumpr-ia., 1nais d.o que ~ outro re
presP.ntant.e~ ao Srr.retario do go-verno clictatoríal. v1r üxplicar . 
todos estes far..tos. refeq:iclos no' n1a.nifesto do cidadão Antonio 
dP. Medeiros~ quA ·não lerei lodo :r•n1: não :Lei: ten1po. mas quP 
pPço Uer.nea pa:ca. ill~t:·r·ir· :ínt.r·gTaJrnrml{~ nc, mru .cliseuL·sc,, afim 
de fir.a:r·ent· I) OS A n·ntu~s ,,..1 mnmüo~. llf~. q un n h iRt.nr.iador 1'ntur·1, 
nr-~ce~:;;ital':í '}Jar·;t a.ini:7-ar· dos aconLeeinw.nlos q1w nPster; :J.'L 
mezes se teem desen1·olado, ·J!.~: n1ozcs que tão dolorosamente 
temos atravessado. 
· 1Sr. Presidente, tmn-se notado, e eom razão que, por 
mais de mna vez, pessoas inLirnamente. ligadas á familia do 
flietador tenhmn :ido ao ndif:i~io da T·,•ibuna i111pôr ao seu re
da·ct.or .q1w ~o afar-;tassr r.lo rnmin lw qnt~ segui a. traçando nor
mas ao $(•.n p1·oeedfn'. 

Ul\r Sr.:. ·HEPRIMiF.N'rAN'l'E ---· Ji~' mislAJ' flllf' essa. as~eyera-
eão ela 'r-J'iburw. !=<(',j n. FJ'OV:tda. ' •' 

t 

O 8ft. hA ·M,\ -- :'.r. Pr·esidnn l.n, o nobr·n (·.nJlüga .. q nr sern
prü. rnn honra. c.o:m seus n.partrs, ~~ eu muiLn os apere.io, sabe 
do 'rlictadifl v-u lgnr -· . <<fJll ntn eala, eonsente>>. - Ernquanto não 
se prova1.· qur.. a -aJlr.g·ação do Se. Antonio 1.lc Medeiros não ten1 
J'rnHlaúlento, olln. por· :l'cn·ea ba do porn1aneeer de pé c nôR de
ve.nlos p1rr,star-l h e credito; esta é a verdadeira doutrina. 

:Sr. _Pr~~sidente, si os s~obrinhos do d ictador julgaren1-se 
com o {hrmto ... 

UM SR. REPH.ESENTANrrg - V. Ex. tom provas de que fo
ram os sobrinhos? 

OUTRo REP'RESEN'rANTE - Fosse quen1 fosse, era preciso 
qu~ a a.diD:inistracãQ ton1asse est~. facto muit9 em consideraçã.o. 



O Sn. C:tt::-;'t'.\ ~~·:NN.-\ --- (JIIIL:ora não se avison o reda.:.t.c1r 
r.l'.A Bepnli/.ica. que• 1"11i :l::;~aU.ad;J, t• n::í,-. houve eonlnll)t~.ã.o ~nr·.íai 
ul g'lHna. . lf.n.i t\ lw. p:-;:-;1~ , ~:-;r··t'tl pu l11 ••. 

U SH.. Z"\iVL\ (J)e])ois flr~ ler uuw. JWí·ff: du o.l'liuo da T-ri
uu:na, sendo-lhe dados alrtu.ns UJHll'lP-s) - Ru. não eonhe~.o nn
'DhUnl destes eavalheiros~ uwus :senhores. (()onNnúa a ler.) 

Ul\I SR. H.I~l.>H.ESBNTAN'l'E. -- V. Ex. tan1ben1 estaria dis
posto __ a derrarnm: o so~1 sang;rw· pela honra da sua :fan:1ilia. 
Iss·n, portnnlo, nada. J)roYa.. 

Ul\1 Rn. H.EPR.ESEl'\'1'\N'I'I·: I·~ Jtt.! 1'-:-~1~ tJltt~ ;..;~~~ uffieiaes 
de:, nl ta. r·.onsir't nra~~~(' . 

O Sr~ .. ZA.:t\L\ --· .1 ú l't:·111'l.i. :t.i.t .nohl'l' rl:.rltt·~elll.anLM que não 
Lênho a. honra dr· r~.onher.PJ' •~st.t•s td'fir·.j a~~s. quJ~ nã(1 faço delles 
j uj r. o nnrn Üt'\·tn'avr·l w~~n1 dPsfaY<Wa\'('.1: apPHas 1'1::-firo factos 
Hoticiados ~oh i.t rnsponsabiliclaclo flo RIJ'. A nt11llÚ1 di~ l\'lnclP'il'n~. 
factos quo não J·orarn contestados. 

UM SR. REPRl~L:.-YI'AN'rE - I-Ia factos que não n1e.recem 
contestação. 

ÜUTRO SR. REPRESEN'l'ANTE - Quen1 affir1na é obrigado a 
. provar. (lia outr;os ap·artes ) 

O f-~H. ~AMA- Onç.mn-n1e e ve.imn que oslnn :fallando eom 
eallna, s•-'rn pajxão. snrn pensan1í~nl'.os reservados. 

Si con1 effrit.o ·esse.s faetos nã.o se dera1n. si 1::.-stes Srs. ol'-· 
fieiaes não eon1mP.t.ter·an1 essas faltas, qu.~ a alg~u ns podmn até 
parecer un1 a.ttentar:lo flag•r-ante, n1as que por out:ros poderão 
sP.r apre c iarlos de rnoclo diYe.rso, ainda clisr.n t.i:e eu nesta tribu
na esta qw:·stãn lhes .r]á, \'alsnla~ para eUes {lrsfazeren1 os 
boa.t.os 1TtH'· poryr·ntl1ra. sr· t.P11han1 ]P.Yantadn a t.a.l respf..ito: 
s(, liws rn'esu~~ pr.!s, nn.1 :-11\l'Vif.:-o. :-;i nllPs t•sl.f:i.o 1tAa1rnPntr~ isen
l.ns cln r.cdpabil itlafl1~. ~\la~ a eút~Sa n~.o ')li"tl'Ull nisto sômf~nh:\. 

A Tri.lm,JUt. nnl.i'nia Otllt·us fad.os; nol.i.cia qru·~ J'üra srrt l'l'
daetor.· avisado de que Linha si.do expedida. ordmn ele prisão 
contra elle, quando ainda era ·chefe de policia o Sr. Dr. Saiu
paio Ferraz, nosso illustrado collega, e Minisbro o Sr. Dr. 
Can1pos Ralles. Mas essa orclern do pr-isão não partin da po
licia ncrn do Mini str·o. A. pm· nircun1slancias que não posso re.
·ferir neste lnttlllf'Jll.o, não :fni nxreuLada: n ha ainda a eil'cun1-
·staneia. dn havn1· dnixad'll a r-.lwl'ia tl1~ pulü-.ja o Sr-.· San1paio 
rFerra7,, eu,jos 8(' 11'\'ÍC.O~ p::ir·f•.f't' t:[lll~ JYinglH\nl r·.nntr•sl.ará na ad-· 
nrinistraeão pnlie.ial. 

Ha. Hinda 11 !-iPA'Ilillt.t•. l':lc·.lt'1: 1\11 dia 2~). :'Is lr. horas da l.al'(ic•. 
o Se. Antnn in rtí• i\l1'::-ilPi t·o:-; J'l•r·.d.I>Ptt avi:-~n dP f[llt' a sua pro-· 
prtP.dadn ia ~Pr· a:-;;..;al!arln. IHtfJIJPlla lltlllLt'.. O Rr. :\nt.onio di' 
J\1[(->.rlei:r't"ls l.t'YP- tlltt pr·net~djmeaLo qLw n ingu t'lH La.xal':'t de Íll
norrnel.n : d in:.igin -se i nm Jf'cl ia Lanwn l.t\ an ntarechal di.r,t.aclnt•. 
}rei mejra an tm·idadt.~, em que:m ~~nu Unha eonfianc.a. 

TJM:\ voz -- Düvia ie :prnenr·ar a policia (AJwüu.los e ou
t1•os apartes do ?tws·mo teor. ) 

O SR.. ZAMA -· Quem pc'ícle jr ao alto, vai. logo· ao ponto 
principal. · · 

UJ.Vr Sn.. RBl'H.ESBN'l'AN'I'l<} - Mas qu e.n1 é o con1peL'ente par' a 
toinar as 1nedidas do precaução .~ o chefe de polieia. (H a 
o'l.ttJ•os apa.rtes) 



O SR. ZAMA - Bem; 1nas pl.'.ueurou o ge.ncral Deodoro, à 
este não se declarou ü1compeie.nte, não lho respondeu.- di- ···· 
rija-se ú policia; pelo contrario. tendo dirigido uma earta ao 
generalissin1o, roc(~bcu resposta, tranquilizando-o com a de
clara·ção do que estavan1 dadas tüdas as proYideneias. Eis o teot• 
da carta c a resposta (Lê) : · 

( T?'ocam-se ·muitos a1Jartcs .; o S1'. Presidente ?'eclmna 
attenção.) 

Seria un1a fineza enorme elos meus illustres c·ollegas não 
me interrompercrn tão repetidamente. 

Historiar não é discutitr, . e as interrup<_:ões~ quando se. 
·expõen1 factos, só servcn1 para que os ouv~ntes não compre
hendan1 ben1 o alcance desses factos. (Apowdos .. O Sr. Za·ma 
contintía a ler. ) 

E, neste. ponto, Sr. Presidente, ainda o cidadão Antonio ds 
Medeiros tinha toda a razão; porque desde que nós esta vamos 
en1 urn rog·ilnen dietatorial, o dictador podia dar l'emedio ·a 
tudo (Apoiados) indepcmdcnLementr da in1.rrven~.:ão cie quaes
quer autoriclades. (Apoürrlo8. Conlirtúa a. lcHu:ra.) 

Ul\1 SR. HEPRESE.NTANTE - ~sso é n11.1ito s~rio •! 

O SR. ZAl\1A - Ora, Sr. Presidente~ quem, como Medeiros, 
fazia do caracter do chefe do Governo Provisorio o n1e.lhor 
juizo, quem confiou tanto na sua lealdade, e no cumprimento 
de sua palavra, teve dentro de pouco tempo de ve~r assaltada a 
sua propriedade por uma n1alta de sicarios; e o que n1ais é, 
diz elle que viu, que reconheceu á frente desses sicarios u1n 
coronel do ·exercito brazileiro, o coronel Piragibe. (H a alguns 
apar.tes . ) · 

Ora Sr. Presidente, nílo é a primeira vez que a imprensa 
faz e·stas allegações; já A Republica, de Campos, havia apon
tado o nome desse coronel, a quem tambe.1n não conheço, eomo 
o principal promotor do attentado da Tribu1).0.. . 

Pergunto aos officiaes que se sentam nesta Casa, os que 
prezam a honra militar,· qual seria delles ·o que. sob o mais 
leve indicio, sob a mais leve accusação~ ·não tratasse logo de 
vir justificar-se e provar ao pu1hlico que não tinha tido parte 
nenhuma. em seme.lhante c~rime? crime tanto mais grave, por
eJ:Ue não se limit·ou. simplesmente á destruição de mesas, de 
tinteiros, etc.: mas foi mais alv2m, foi até ao roubo, porque 
desappareceram dous contos e trezentos mil ré is; foi até ao 
ferimento e mais do qu:e isto, foi até ao assassinato, porque 
lá eBtá jazendo no seio da terra o desditoso Romariz, deí
xando na orphandade cinco crianças, para as quaes nós deve.
mos ter lagrymas de p~rofunda com12aixão. 

O SR. JACQUES OURIQUE - E V. Ex. suppõc capazes desta 
infan1ia officiaes do exercito? (Muitos ncio aJJoiados.) 

0 SR. CARLOS GARCIA - Elle não disse tal cousa. (Apoia
dos e outTos apartes no rnesmo sentido.) 

UM SR. RE!PH.ESE.NTANTE - Elle não disse tal cousa· isto 
é iJ?.verter· tudo o que elle e~tá dizendo. ' 

O Sn. ZAMA - Perrloem-me, Senhores, o iPustro coro
nel que me honra con1 o seu aparte não interpretou o rneu 
pensamento. 
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Deus n1e livre de cpteeer lançar uma. injuria sobre o exer
cito brazileirn, ao qual tamhen1 mA .sinto Ugaclo por laços QUI:! 
n1e sã. o caros ao corar,ã.n. 

O qun shüo é qno Lenha pocl:clo haver uma accueação 
a urn n1cn1bro destA exere1 Lo, e quo ossa aecusaç;ão nã.o ti
yessc sjdo nnmodiatmnonLo dostruid::t pelo accusaclo. · 

O SR. JACQUES OURIQUE - Mas trata-s o disso o. o pro
.oesso estú em caminho. 

U:Nr SR. REPP.ESENTANTE - Mas esse inquerito já está S<3 
den1orando n1uilo. (fia ou..tros apartes.) 

O ~··R. ZAMA - Sr. Presidente, as defezas não $e fazem 
só mente nos 1Jrjbunaes ,-jucU ciarios. 
· Ha questões em qun o pundonor individual leva, imn1edia
tamente, o cidadão a revoltar-se contra os hoatos, contra as 
noticias, qno .se ospalhan1, en1 detrimento de sua dignidade .1 

, (A.poiados.) 

O SR. CosTA JUNIOR - Muito apoiado, :Sr. Zama; ]sso 
cansa tristeza. 

O SR. ZAM:\ -E dos de log.o, ainda quando a imprensa não 
f.ivesse tocado cn1 tal questão, cumpria a esse of'ficial clestnrir 
os boatos que se lançavan1 nas ruas e nas praças de~ ta cidade .. 

UM SR. REPRESENT.-\NTE - Por honra sua. 

o SR. PEl'lNAlviBUCO - Por hon,ra de sua classe. 

O SR. ZAMA - •.. por honra da classe a que elle per
tence. 

Senhores, si eu for accusado de un1 crime infamante, como 
mem;hro deste Congresso, antes que o juiz togado tenha de 
pronunciar-se sobre a minha sorLe, o meu dever, por honra 
da corporação a que pertenço, .é immediatamente procurar 
mostrar-me acin1a dessa accusação, para que os meus coi
legas nem por breve espaço de tempo possam olhar-me atra
ve;:;sadamente. 

H a, Sr. Presidente, posições que obrigam um homem a 
ser como a mulher de Cesar; não basta que seja honrado, é pre
ciso que nem ao menos seja suspeitado de. não sel-o. Nesta 
posição está o gene·ral Deodoro, nesta posição está o official d-o 
exercito accusado, estão todos os de sua família. (Apoiados.) 

:Senhores, sere.i o prin1eiro a rejubilar-me, si vir que o 
poder publico de n1eu paiz não tem a menor cun1,Plicidac1e neste 
negocio (Jvluito bem) ; serei o primeiro a hater palmas, si re
conhe.cer que os galões de um official superio'r do nosso exer
cito não se níarearam po~ um crime, que infamaria mesn1o o 
.sieario ela estrada, aeostumaclo a derramar sangue para disso 
colhe:r proventos pecuni arios. (A .. JJoiado.~.) 

Não ha no crue digo a menor injuria ao ex:m·c~il· . .); ou não 
seria capaz de fazei-o, e a minha linguagem é a que, teria qual
quer destes corações nobres desses n1oç,os que. se senU.J.n1 aqui 
entre nós e que teem o pundonor rnilila·r como o prüncdrv 
dos deveres da sua posi·ção. (Apoiados; 'inuito bern.) 

O SR. CoSTA JuNroR - E si algum official desceu tanto, 
·deve ser punido, pnl' honra elo exercito. (A.po'iados. )_ 
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r.r1rninosus. 
O Sr~. Z:\NL\ - 81·. J>rc•.sj([r.n1.e~ digarn o C(tH' diHsC'rt~Jn: o 

que não se póde· -nr.cullar, porqun não so. I apa o sol .. non1 as 
rnãos. tl que um grande aLLcnl.ado foi aqui con1n1ettJ.clo; f•sse 
attentado teve autores; sobre esse c~rime abriu-se urn inque.rito 
policial, que se fez em. segredo de justiça; soby~ elle de.puzerarr1 
testen1unhas~ entre as quaes Antonio de Mede1ros; o que r.ste 
.rlisse na sua. imprr-msa deve nstar escripl.o nos a.uLos; outras 
testmnunlHt:;; prova.veln1P-nt0. rli;:;srram a nwsrn:~ .r,ous~ . 

PArgunt.o eu: Por qnr 1) qur• nada sr· 1.f'n1 :lt•LI.n'! .Por que 
é que todos os dias a ·npinifi.o puhlü·.a in-daga ondr· pan·a o tn
•llH":rito sobre atl.enta.dn da TPibv.na? 

N~.o. senhores. :is Lu n~.u l'.'·d.;'t dir-••i(.(,; .·~ príw.isu dar· u.rna. 
sa.l..isfaçãn ao pa17. · :inl.r·irn r• aos povos f'.l.vil i:zafln.'-\, qlH'_ dPY:-rn 
srmt-ir-RA tnmarlos df~ espantn rwr esf.n n.t.Lcnlado~ fJlW na.o podü 
deixar de ser muitn rte.sfavoravelmento comn1entado sob o re
gímen republican·o, sob o regímen den1ocratico, que consigna 
como dog1na sagrado a plena liberdade do pensan1ento hu
Inano. 

O SR. PRESIDENTE - Ob~ervo ao nobre representante que 
a hora está finda. 

O SR. ZAl\L\ --'Ainda hojn tun orgão dn publieirlarlc. cri
terioso r:~ respeitado. o CorrPio tio Povo~ fr:z r.onsiderações· sert
satas a este. respeito, f\ ainda outro, .si bem que veladamente, 
a Gazeta· de jYotidas_ •. CJUP tan1be1n te1n eritPrio P. independencia, 
deelarou 1nuito solemnen1ent.e que a: opinião nã.o estava sati:.;
feita e. esperava quP o pncler pub1ieo cu1nprisse ü seu deye~r-. 

Pois, senhorPs, •:.is n rnru fün. Nã.n poden1os querer nut.ra 
eousa~ tanto 1nais quanto ,· .. nrr,•ss:nir, ([Uü r•n di" nntiria íh• 
nntr·-o~ farl.n::;. · 

E' pl't.'.ei so q IJ~> . .-, cong;t'P~~o sà iba qu0. us ai.I.P.nlaíloFi t•nn
l.inllam, q11n ainda na. nnul.n dn antr,-hnnl.rm, Osc.ar .-ln Ma
cedo, redaclot· elo cUario lHo de .lanei1·o, levou um tiro en1 
Nitheroy. 

Senhores, isto é dt=m-lais! 

·Pois ha rlü se rf::..soJvnr lnrln :'t haJa~ ú nnyaln r• a rar.ete? 

O Sn. 0LTYD1RA PrN~iy, --· ·Mns·qtH-'.111 yirr :isso? 

O SR.. ZAl\I.\ -. Posso e.Har nma. t.est.Pmnnha. u nnsso eol
lega FJ.'Úes -rla nru~. porqnr {I ffl,(•.to dt•n-se nas pr·.\x.imjrladPs rlf' 
s1 Ht J'es i.rl ene i a. . 

Ora. 81::.nhnres. prn!..-•n.rlr•-t·-~•·. llr.puhlica drtrtnrra.Liea, flizPr 
que Rf\ qnnr í'nnrlae a JiíhnNlarlc. qna.nrlo ns hmnr•ns da :ilYtprrnsa 
sfí.o lan0ados nrn prj sões~ leyarlns a hal a 0. a pnn hal, di' ixando
os rt mnrct.. dos sieal'ins, é mna couRa revolta11Lü. 

O SR. DRJ.\{E.THIO HrBEm.o - Apoiado. 

O .sa. ZA~IA -.- :E' _uma coúsa trisLissim~ que eu, que son 
republiCano. de ho.J e, na. o quero e nen1 devo permittir para a 
minha patria. Factos desta natureza não hão de passar sem 
o meu protesto. . 

Senhores, o n-osso digno Presidente jú fez-me sent.ir que 
a hora achava-se exgottada. Eu sou escravo da lei. porque não 
querô se~ escravo de homens. Portanto, vou torn1inar, decla-
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l't.mdo que não quer·u uu íTu ~~uu::;a sf~nuu qtw a lei. viJlipencliada 
.SP,ja t'UI11PJ'icla t'lll lnda. a ~ua jtlf.eg·ridadl'. ~~ :-:ulC:\ll1JH'tW::'Ldt; 
dr~saffnm.Lada. :Nüu L[llt't'u tlliLl'a euu:-~a ~~·nãu qttr~ e:-:;te Cf.lll
gT('l:'i::lll vú. ao l'JtuunLJ·o ela opiuii"í·u publiea e com dla se abrat~t.: 
ü ü·atendze. 

U!\1: Sn.. .H.J~PRESENTANTE - De oull'o nwdo não valia u 
pena para a Republica. 

O SR. ZA!\1A - O que, desejo é que J'açan1os Lodos os cs
Jorç,os junto a este governo, Pill'a qtw facLos corno o ele 29 de 
novembro não se reprocluzalTl, nt'trt fiquem inlptmc::;. 

Pa~ra esse Jün vou enviar á :Mesa uma n}oção, que espe.r:·o 
seja imn1ecliatarnente votada e approvada. (Lê a n~oção. iv/ui
tos apoiados,; 1nuüo bern. ) 

(O artig:o da Tribuna~ citado pelo Ol'ador, é ·o seguinte:) 

<<A' 1.Vaçüa B·rasileita - Devo toda a verdade ao rneu paiz, 
e 11.euhmua eonsideração, por mais grave que ella :seja, clernu
\'L'.I'-nu~-ú do quu considero cumpJ·ilnunl:o st.rieto cln !lD\'1'1'. 

luidanclo a puhlicação d'A. Tribuna en1 :t de juJlw du 
HWO. sabia de antmnão os perigos a que n1e expunha. 

Sú e de~mj ndado ao principio, rodeado apenas pul.' tlru 
!r·opo d(~ operados patriotas, que com1nigo sempre conlparti
l'I.UYI a parc:iJnonia e. ·os sacriftcios da vida proleta~ria: Len.do 
sido obrigado a ro1nper laços cfe an1isade cirnentada nos clurus 
d;.as das provanças, coube-n1e a ventura de em pouco ten1po 
VBr:-n1e rodeado por t~m grupo de verdadeiros patriotas, que 
fle~.Jnte:l'essadatnente VIerain alentar-me co1n o auxilio de suas 
luzes e con1 a l'é mn melhores dias para a nossa Patria. 

!Desde o pl'irneiro dia d'A T1·ibuna a junta revuluciouarh~ 
qne Lliscreciouarian1ente dirigia e diJ.·ige os destinos dn nossa 
tc.t.Ta, sentiu u eDn1J)L'ehendeu que tinha un1 Jiseal vigllautu, 
que não esn1orecia em analysar-lhe os actos, e não se detinha 
t\DJ euúside:rações de conveniencias 1nal entendidas para pro
i'l ig;al-os emn energia~ 1nas p-olidan1e.nte . 

. Ao pode1· certanwnte não sorria a ünpertineneia deste 
·o.l'gão ·da opinião pupliea, que vinha leva1~tar o esp~rit_o dos 
br·azileiros e n1ostrar-lhcs que o g.overno IJ.le.gal ma1s 1llegal 
se tornava C0111 as attribuições legislativas que a Si 111esmo 
se eonferi:ra, e de que aJ)usava abertamente, e. corr1 a pessima 
direcção, que imprin1ia aos destinos de nossa Patria, mais des
g"1J.'ac.:acla hojn do que .iáuutis o nstnve. 

Na vige,rwia du~ d!~e.r:nbu~ d1\ ~;) du üezmrdJJ.'u d(\ J.~~!l e dr~ 
~~~ de rnar(;o de U·WO Ju i o ln· i l!;adu a Ll'l.' uma eou1'e.r1~.J.wia eon1 o 
ehefo de poli e ia i rJLcrhlu, qu n ;utH:miJO u-ttJe de ]~risã~, si A. 
'P.,.i.buna persisLisse .t~lll ata.ea 1: u governo :l'evoluciOllilT'JoO cont 
a eosturnada Vü.hnn.tl'.Iteia. 

A respust.a, q un 1\Htãu de i. ú autoridade vulieial, (J b~rn 
eu:nJ.weida. ]Jal;a IJW'. IW~Ü\ HIUIIII\Uf.U nn a l'I·TH'·uduza ]JOI' H.t-
{eil'l). . . 

Nunua !uu :.n·rc.c.e1~i w_·uJ lu•• at.·:r~uew do .JUlga~Hentt:t c':t: 
Lun tri:Ouna1 por exclu~ivaineuLe n1arc1al q_ue ~lle seJa consf,J
tuiçlo porqdc de antemão sei que, p1~1' rna1s rr~·oroso que elle 
se m·ostre. sob a::; Jardas e sob os galoe.s pulsara sen1p1:e o co
raeão bea.:lilejru g"t'll8'l'u~u, :;;ão~ .ius~o:. . . , . 

'' Pron1ptif:i.canl1o-Inc., poj;-;, a SUJ(.HI:a:!.·-nw as penas da le.t 
{{e excepção e afi~stado o :incidt;~u~e. P~:~.?~al: .~:obre~ ~~~:~ .. ~I?nt1~ 
't\ volt.ei a mou1·eJal' eom os Iueu:; anuoo:s, a.fun de ve1 s1 con 
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seguian1·os. pela nossa tenacidade, pel~ nosso csil!do pelo nos~o 
sacrifício. enemninhar a reconstruc~ao da Patr1a pela vereda 
uniea clus povos reservados. u um g·r9-n~e logar na Historia 
- a honestidade, a tol eranelil e o patrwtlsn'l'O. 

Inte.rvíndo c.om todo o de~assombro nas. n!ultip1a.s questqes 
que ha seis n1ezes tee1n a~soD:erbado o ospn'It.o na~IOnal, dls
cutindo-as á luz do seu cr1ter10 - que pode ser m roneo, Inas 
que é puro - A Trib·una enfrentou com dous grandes pro-
plemas: 

a) o finance.iro; 
b) o tratado das Missões. 
o primeiro qu_e respeita ao futuro e a? ~redito elo Braz11 

ten1 sido estudad-o a luz dos actos do Sr,. M1n1stro da .Fazend~. 
e S. Ex., 1na1) grado seu, de nossos ~rtlgos te !fi l~au·r.ldo en_sl
nmne:Jt os e rnu i tas vezes h a. re.troccclldo da prm:e~ra 1ntençao. 

Ninguen1 imagina os n1ales que o Sr._ Mnustro da Fa
zenda te.m. causado ao Brazil, e os effeitos dos desastres por 
s. Ex. accu1nulados só por n1uito pouco se te em feito sentir 
até agora. 

Inapto para dirigir as finanças da Patria, o Sr. Ministro 
ha accumulado sobre toda a sociedade brazilejra uma revoada 
de desastres, impossíveis de conjurar, e que fataln1ente esta
larão dentro de mnifo pouco tempo. 

O successor de S. Ex. ver-se-á forçado a decretar novos 
e peeados impostos e a contrahi:r grandes e onerosos empres
timos - porquanto impossivel lhe será c.onUnuar no declive 
das emissões de papel-moeda, ainda mesmo clandestinas. 

Então todos darão razão á insistencia da Tribuna. 
Até este mon1ento S. Ex. tem tido a chance neste abju

rar constante de theorias e neste renegar de doutrinas cho
calhadas em oposição, de lançar mão de expedientes, que nmis 
avolumam a catastrophe. · 

iNeste, como em todos os ·outros pontos, A Tribuna cum
p:riu sempre o seu dever de orgão da opinião publica, pois es
tudando as medidas decretadas pelo Sr. Ministro da Fazenda, 
salientou-lhes os desacertos, indioou a S. Ex. repetidas vezes 
a iboa doutrina, e defendeu os interesses da Nacão Brazileira. 

S. Ex .. porém, está riquíssimo, e a catastrophe imminente 
superal-a-á S. Ex. a pé enxuto, amornado nas pellucias das 
raposas azues ou das n1artas boreaes, mais cust·osas do que o 
ouro das nossas minas .. 

O povo, este pobre povo, que roube aos filhos o pão e á 
esposa as poucas alegrias que· lhes proporcionava emquanto 
nas suas carruagens juarescas S. Ex. affronta a pobreza e a 
;IDiseria publica e que diga bem alto o que ora murmura: 

- Esta republica é o pilha! 
O tratado das Missões é uma odysséa de tristezas e do 

tergiversações, indigno· do povo brazileiro ~ , 
Começou pe'a fraqueza cstentosa do nosso Ministro das 

Relações Exteriores, que foi ao Rio da Prata levar em uma 
.salva, comü u.m I?agem .mediévo, o. auto de doação je grande
parte do terr1t0r10 naciOnal, e V81U esbarrar-se na lTIUL·a.lha 
jé~ida do. silencio, que ainda não é o epilogo dessa desaggre .. 
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gação elo terrliorio nadonal, rrms que já é o indicio de ·:-les
acert.o. 

Bern sei que o tr·alado ele Montevídêo ha de Sí:~r appl'O
vado pOl' granel~ nminria pclG Congress-o, tllH~ rstú. r·~-~unido na 
antiga Quinta in1])erial! 

Os pr~parattn·io~ vara. a hornologação dr•-:.:.:;r acto; as 
grandPs conl~(·::;sõPs i'dtas para u~su filn; o empr!nllo, a \~abala, 
c grande arg u mentu da::; convenieucias pulitieas -- lu do o 
t'SLá j11tÍH~andu. 

E1n todo o casu, o cun1o o ultimo esLn·f;o d0. naufrago 
que se apega á es})eran!,;a de urna illusão, A Triáu na, seru 
louçanias de estylo neTn tr-opos do selectas c~pt'Gssües, tcn.t 
aprofundado o assumplo de modo tal, com uma i:Senf;:lo puli-
L.ca tão elevada, que de todo~ os estados lm recebido as 
n1ais sinceras e as mais patrioticas felicitações. 

Informando, e'ucidando os membros do Co7IgTrsso, e1la 
não ha poupado canceiras para evidenciar-lhes ~Jllf~ a san
cção desse tratado anti-patriotico é, além do urn erTo, a in
oidencia na cumplicidaclo de nrn crüne lesa-patl'ia. 

Protestar contra a sua approvação é e ::l·~l':t cluver -de 
todo o brazileiro. 

Precccupada con1 este e outros assun1pLo;:: do g-rave re
levancia, nunca se in1miscui.u A Tribuna ern lH3godos n1ili
tares senão para defender os soldados .dos castlgJ.-3 ~~orporaes 
que lhes eram inflingidos por ordem superio:- ê contra lei 
expressa. 

A situaçã·o singular de nosso paiz indicava-n1e que neste 
ponto devia A Tribuna ser exclusivamente a n1ais cauta pos
síveL 

A situação é, e será por muito ten1po ainda, exc.lusiva~ 
mente militar. 

Factor da revolução de 15 de novembro do anno passado, 
perdurará per dilatados annos o predominio dessa clas~e. e 
debalde serão todas as tentativas para arrancar a nossa in
feliz Patria do jugo inexoravel dos brazileiros arn1ados em 
virtude da lei e pagos eom o producto dos impostcs arre.:;a-· 
dados em toda a Nação. 

Todos quantos andam bem informados não igncram quo 
varias tentativas teem sid-o feitas para que a Dictadura seja 
acclamada no Brazil, e, si no dia do primeiro anniversario 
do ~evante não o foi, deve-se issc á resistencia da briosa mo
cidade, que faz da Patria um culto e não os degráos da es
·cada que c-onduz á tyrannia e á caudilhagem. 

O predomínio n1ilitar na actualidade não abrange, porém, 
a collectividade marcial, como talvez se pcssa ainda suppôr. 

As idéas, nesse ponto desconnexas, convergem mn grande 
parte para o rr1ais franco e para o mais horrível cesarismo. 

Vai o Brazil ficar sujeito por muito tempc á irresponsa
bilidade de facto da dictadura pern1anente. 

Desse fa-cto hom só as classes illustradas estão conven~ 
cidas. 
. Os proprios n1inistros de Estado, nivelados ú oondição 
de títeres governaincntacs, vêm1 con1 assombros de impotencia 
e C0111 rcrnorsos de terror verdadeiros galés do patri-otismo, 
approxilnar-se o instante 'supren1o, em que as suas utopias 
de uma republica séria, demccratica, federal, conservadora, 
pigna de nós e do nosso tempo, comecarão a de.~mQronar-s~ 
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co1n J'rag·or Lel.l·i~o e silliSLt·o, sen1 que C\lk.s possam salva.l-n. 
dtJ JlaUt't·agio ~~ Lla dc•sLl·uk.ão! . . 

lwpuLenLt>s pa1·a l'eagirew, pl'isionei t·us Llo. yaLJ:tu~.~~:J~'1 
'' 

euae Lus. mnart·tulo:::; n1u1·allnente, proeuran1 I alv~z nu acu~u, 
que o futuro sempre guarda, a solut_:ã.o proviuenend Lle:-;La clu-
soladora conjunctura! ' -

Nada conseguirão, e o futuro dirú si neste momento 11a0 
encaro con1 verdade e con1 inteireza a atrocidade desse as-
sasinio ela den1ocracia brazi leira. . . 

Coadjuvando o estabelecin1ento da Repubhca no Brazil. 
olvidararn-se os republicanos de que esta fórn1a de governe 
{~ incmnpativel con1 o rcesarisrno, .e que. na lucta., este ha de 
ser o prü11eiro a vencer, porque 1j a for(;a, e esLa. un1<.~ vez 
de posse do pode1>, não c larg!lrá senão po·r. um caLacliSnlo, 
que virá inevitaveln1entc - n1nguen1 o. f~uvrde. . 

Este. não o produzirá o povo brazrlmro exclus1varuente, 
e por irii'e lieidadc de no:3sa Patria! 

1hti;'l.lU.JldO. a:::sim. vela g'l~audeza da PaLrüt (~.hrnrnUlrl, 
nuuca tentau.üc explorar us serius n re.ae::; dt;sgo8tos de grande 
parte. 8enão da nútioria do exercito. que assiste ahul'recidis
sima ú subida rapida c vertiginosa de alguns, con1 preterioão 
de nwritos e serviços co-mprovado-s de mais de dous terços, 
A 'Tribuna ján1ais se arreceou ele ataques ou coacção ma
t.cn·jal ao seu direito. á sua liberdade, á sua fé patt.·i otica. 

Por n1uitas vezes conheci de tristes novas de ataques e 
rlestruição, e só en1 1 !1 ele novernbro á noite, ]i elas instancias 
dos par:ticipantes, julguei-rnc obrigado a cmnn1unicar ao 
ex-chefe de policia desta capital, Dr. San1paio Ferraz, o que 
n.u:. ehegava ao üonhechnento. 

Essa autoridade, ac que 1110 consta, inctunbin o S1·. G" 
delegado Monteiro Manso de dar as precisas ]n·o·v.idcncia'S 
para obstar a depredação. · 

· Si o Sr. Manso cun1pr·iu o seu dever, não o posso asse
gurar, porque dias depois, ao encontrar-se emnmigo, por 
acaso, na rua do Ouvidor, clisse-rne, graced ando, que eu an
dava a enxergar espectros o avantesmas e que ficasse tran-· 
quino, qric nada haveria contra a :!'olha de. minha pt·opric-
dade. · 
_i ~Ul'Pi. .. cso Delas. ~eguyai?\:·t~s flltn rnc propol'cionava ~_~ 
~r~. delegadu de pqhcr~~ JUSlsb 110~ rneus l't~ecio~ ~~ eheg·uei a 
llldiCar-lhe a. l'üSidenCia de UJJ1 do~ uen.uncia1lte~ da noite d.•~ 
J.5 de uuvembru, solieiLauuo it.l~LanteuH\nle tle s. ~. 0 
htterrog·asse e ag·lssr. corno lhe cumpria,. 

_ Nunca n1~is procurei. o Rr .. Mant:iu, nem ouvi falla.1: delle, 
uao tende:· ahús observado l)l'ovj d~:•ne. i a a·l O'UJ J"tc'l ti•C} ·IJaJ··i· p .Uc S . S . · o · · · · · o, · ·· -· 

. Passal'aru-~e o::: dias, i::' ereiu . LJ.Ue ·a 2-í ou :!.o recebi 0 
u~ti_1n_o nurnero da R'em:sta_ de Portugal, _excellente publicação 
d1r1g~da pelo notavel escrrptor E~a de Queiroz . 

.. Ne~se. nurner9, d~ pags. 7 4 a 120, vern inserto notavel 
.artlg~ :~titu_I_~do. Prattcl.ts. e theo_J'ias ela, Dü.:tadu.,.a republícana 
no B1 a .... tl, a~:slgHado 1~or F1•ede1"~,co. de S., pscudorJ.1yn1o que oc

. culta o elegante esqrrptor hra1-lleu·o Dr. Edual'l.lo Prado ha 
bastantes armos l'es1dentc ern Paris. ' 
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Resutninclo o~ i nsuecp:-;~u~ pcl i I i1·us de no:Ssa Patria df:
JJ,Oi~ t~lr· _:.!~ de j\lntw. da la da publ icw.:ãu du ·I u IH'O,iPdu eh 
Con::5Lt!l!H.:au. u ~r. Ut·. Eduanlu Pradu. [11mlando-se, nHir.·u--
11/CIIfc. 1 '111 (at:Lus }JiflJli.cwlos JHn· fulhus úraz'ileiJ'as u 0111 
aclu~ Lla Uit:Ladut•t:t. n·iliea-•J~ c•.uJtt c•:-;pit·ilu .- L'UlH ir·unia. li
l'i.IHclO· dPlles a~ li<;Õ!'S que o seu patriotii;mo lhu ~uggc!re . 

. \ I t'aiiStl'ipt.:ão dP-s~;e at·tigo a~~anllou lodus qualll1:s ntal 
entendem qun dizP.t·-se a \'Pt'daur~ ~ern insultat· nfl'endt~ ,y.:-, 
üio1us ((lW o lJamlJUl'l'io 'd(• urn aea~u culloeuu no apieu da py
l'iHJl id 1.'· SL:e ia l. 

Oue a Ren[sla de PUJ·lnual publiqun quanto:-; :.u·l.igo~ es
crr~vPr Fredcrict, de S., P qun i•lks :-;P,iam ~~nviados a-o Brazil 
pOl' 111U it.os rnilhPi rus - poueu in1purta! 

.\.' Triuwtw., .l)~t~óm, ú vecladu, sulJ veua d•• ''tipaueaiHent~), 
de n1cde. dt~ [Jl'Jsao (' arrasamento. Ll'auseL'{'\'el-os en1 sua:-.; 
l}Olun1na~ e~ vueLautu~ vulgal'izal-us. 

A !I~eUilSI'lfllt'IJeia df'SSf~ tH'ueedintenLu Llu podf~i.·. c'l bas
tante. VJSlYf'l 1m1·a Qllt• Pll me dernorc ern :-;ai iPut.al-o perante 
oi5 meu;:-; euJl(',i rladã.os, euJtlJ)J' j ndu-u H' só mente T'••gh:; trat· n 11 c· 
a~ livrarias PXfl'allgeiras que veudPr.n aqui a Revi8ta de p,.,r
tugo1 nutH~a l'crant itwonHuodaLias por e:-;se faetu - Hal.ul·al.
lneute lJOl't]IW os ~~·us tH'OJH'ieLarios são l'.illws de podet·u:;a~ 
n<H;ões, qrw Sf' a]Jr'l~i:i:-itu·ianl, <l('!'tar . .nunte. ntn tomar sev(•ras 
contas das viult•neia~ vraLk.adas euntra seus subditos . pnr 
orderu elo puder. 

Lobo L'lÜt'e eordeit·us - Jtada 1llais! 

Inieiando a ll'an~eriiJçãu do a1·tigo do Sr. De., Eduardo 
Prado. df'HlOri.JU-se ella. pta· ab~olut.a eareneia dn espa•~o. por 
quateu OU eineu f ljas. duranl.e OS f!UUl'S não l'eeelJi av1::;o 
algum - como era th'. co.stu'tne. 

E vent a pello dizf-H' aos lt~iLore::-~ d'A 'P1·ibuna, ~~ ao Brazil' 
en1 geral. a lnuuil han I n ecntig;Pneia mn que Sf-\ · encunh'a~ Ileste 
inelassifiea vel regimPn, a m is~ão da i lllpren~;a op.r)osici-unh:;ta. 
· No d1-~sempenho dos deveres dn jor·nalista anti-guvernista. 

tive o ensejo !:le receber treoz ina'mações pessoae.'í do sobrinho,..; 
do Sr. g·enerali:-:sirno Dcudoi·o da Fonseca. que~ vit~rarn im--. 
pôr-me silencio, em nmnc do senhol' seu tio ou eru s•~ u 
J)ropr·io noJ ne d(~ s11 cccssorcs. presu rnptivos. 

A prinwira vi~ita foi feita cerna de_ g- horas lia noitn d1• 
~8 tle dezerubrG Lle :1.88\l, pelo. ~·ntão Sr.· eapi tã.ó ~~ ho.ic Le- · 
r~entf~-c.oronel Pf•dt·o Pau lo da Fm.tseea . qalvão, (Jtw VI:' iu IH'! ,_ 
lübir · :_í. Tt•ilyunci /A.bcraf a ntE'IlOl' noLwra sobt·e tiS lrisLP:-r 
~eoul.twiwt;.nlus dt>sst\ · dia. f'lll' qun, dtWPill lodos f'Sl.ar· h:m·
:Qracius. ecrporisou-~e o mytlw Lln hornem du chapéu r](' Cllilu .. 
barbado e hon i to. . 

. Com O- llH'll eollega df' redaec,;ãu repliquei ao Sr. capitão 
due a sua ordr>nt não ~·wr·ia. eunqH·id~. não s(! pe!o .no~~!). 
dever· ('. Jtu·m·a. enmo por:f]\11' do galnrwtn do ~r. _hen,Jilllllll 
Constanl.. Ministro da nut•l·r.·a. l'eceht~llws carta explieando 11:~: 
faetos QlH' p:.;tanwt att•l·r·orh;andn a popula(:.ã.o dn Hio de .Ja- · 
neiro. ·-· 

E a~~iu1 n fiz,~nto::-i - vc•t·dad~~ 6 tllW correndo o J'Íseo de 
sermos deg·radaclos para Fet·nando de Noronha. 

· Na segunda Jn i ssãtr foi pnr·tadm· o Sr. Tenent.e-cornue t 
Hcrmet::i da J?om;cea, q li C interveiu,_ ver ot·dem do senhor seu·' 

Vol. UI 2'r 
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tio, na ridicu1a questão elos· alan1ares n1anclados arrancar ac:~ 
cochmros ele uri1 ~arro de casameúto. 

Tomei a intin:ta~ão de Sr. 'Denente-coronel . como un:a 
rectificação, c no:; 8a.lpicos accejtei o que n1e d.1ssera o fn
turo l\1arrehal, eorno pxplirmc;:ão que nada exp~wa nem at
tenua, ante~ grava o ubj edo que se quer ju~tificar a todo o 
transe. 

A terceü·a vi~ila foi mais seria,. 
•D'A HcpubUca, de Can11pos. redigida pelo n1eu velho 

amigo Pedro Tavares, ex-governador do Maranhão, _ trans
creveu .A Tribuna, na secção Converscnws, um espn'ltuoso 
artigo intitulado ~F'o.lla do Throno, e· o Sr. ma.j-or Clo.doaldo 
da Fonseea, sobrinho do Sr. generalissin1o Decdoro, .Julg·ou,. 
sem have1· lido toda a ~ecção, que a dita Falla era nossa, 
como lhe 1nfarmaran1 mãos amigos. 

S. S .. ao entrar no escriptorio d'A T1·Urwn.a, exigiu que 
lhe dissesse qual dos n1eus collegas era o autor da Palla -~ 
"pois todos os sobrinhos da Sr. n1arechal Deodoro (~extual) 
estavam dispcstos a derrarnar o seu sangue en1 defesa dos 
brios e da honra de sua fan1ilia ''. 

- E' muito justo, respondi-lhe eu~ ta~ attitude da parte 
de V. S. Van1os. porrén1, ler toda a secçao Conversem(,S, e 
V. S. verá que não fen1 r~azão e que A Tr1:buna, en1 vez de 
endeosar o artigo, antes pele contrario ... 

Acquiesceu o Sr. n1a.J o r; lemos o artigo, e S. S. ficou 
convencido de que os amigos que o haviarn incitado nào o 
fizeram de boa fé. 

E como uma sympathia natural rne in1pellia para o .i ov3n 
scbrinho da Dictadura, confabulámos longamente, at~'even
do-me eu até a dar-lhe amiga veis conselhos. 

- Sr. major, disse-lhe eu, a posição de V. S. e de todos 
oa seus é muito especial. Alvo de gerae~ olhares, rnira de 
n1uites olhos, os innun1eros. parentes da Dictadura tecm. no 
fastígio em que se achan1, a obrigação de see moderados e 
tolerantes, porque, si algun1a catastrophe houver, ·não tendo 
VV. SS. sido tolerantes, não poderão esperar dcs que espe
sinharam nen1 moderação_, nem justiça. A vertigern do poder 
não deve deslumbrai-os por tal fórma que não se lembrem· 
de que sempre ·h a un1 dia depois do outro. Isso que hoja 
julgam irreverencia. do senhor seu tio e parentes é cüusa 
muito insignificante para ser éastigada tão severamente corno 
imaginam V. S. · e os seus . · 

- O poder não tem tido para mim encantos, !'etcr
quiu~me o Sr. major, e o 1neu ardente desejo é. . . reco"". 
lher-me á vida privada. . 

Depois de mais algumas p·alavras separatno-nos aco·m ... 
panhando eu o sympathico meco até á escada, e desp~dilno .... · 
nos jovialmente. · · 

]~o ~l~. Severiano Her1nes, secretario do Sr. Alvim, não 
recebi VIsita alguma, mas, pO!J.' dever de officio vi-me obri
gado ·.~ o~cupar-me d~ .sua scbrinheza, que ar{dou e talvez 
ande praticando estro1n1ces~ toleraveis em um rapaz qual
quer, mas não .. em um sobrinho da .. Dictadura. 

• 
1Nos nefandos . te!Jlpos _do monarchia, A Republica, diri-

gtd~ pelo Sr .. Qu1ntino, nao poupou o príncipe Felippe de 
Bourpo_n, sobrinho do Imperador~ que desde então ficou co ... 
. nheCido pelo Ca~ete .lfelippe, de pandega memoria. 

Q dever de Jornahsta, neste regiroep. que a liberdade e~ .. 



piritual é cástigada a tires de :.1evolvcr e a golpes de na
valha, obrigou-n1e a simples referencia ao ex-official de ga
binete do Sr. Cesario Alvim. 

A 27 ou 28 de novembro tive noticia de que o Sr. ·ex
chefe de policia, Dr. Sampaio Ferraz, recebera ordem de me 
prender, c de que sobre tão grave incumbencia tivera lcnga 
conferencia con1 o Sr. Campos Salles. Ministro da Justiça. 
que tamberr1 se oppuzera ao eun1prin1e.nto desse ukase, visto 
que entendia ser isto un1 desacerto injustificavel, e tanto 
n1aior quanto os decretes de 23 de dezembro. e 29 de 1narço 
haviam sido recentemente revogados. 

A den1issão do Sr. Sampaio Ferraz, as seguranças, que 
então tive, de que a ordem de prisão fôra transformada. en1 
um assalto, tudo isso me in1pressicnara, como é de ver. 

No dia 29, cerca de 4 horas da tarde, recebi ªviso po
sitivo de que o ataque á Tribuna se effectuaria ás primeiras 
horas da noite. 

·Sem perda de ten1po chamei o n1eu companheh'o d? 
trabalhos e amigo Sr. Carlos Verran, e escrevi mais .Q·q. 
menos a seguinte carta ao Sr. generalíssimo ·chefe do Go~ 
verno Provisorio: 

"Rio de Janeiro, 29 de novembro de 1890 - Exma. Sr. 
Generalissimo l\Ianoel Deodoro da 'Fonseca. chefe do Governo 
Provisorio dos Est.ado8. Unidos do Brazil ·_ Sei que hoje à 
noite vae ser assaltado o edifício d'A ~·ibuna, e destruido 
tudo quanto nelle se enccntrar. 

"Não tendo absolutamente confiança alguma na autori
dade policial, recorro a V. Ex., que é a summa autoridade. 

"Sou de V. Ex.· attencioso vene~~actor - Antonio de Me
deiros, redactor d' A Tribuna." 

·Recebida a earta, partiu etn· urn tilbut'Y o Sr. Carlos 
Verran, que foi visto entrar no pa,acio Itan1araty, por quasi 
todcs os rep.orters que ahi se achavam ep.tão. 

Procurándo fallar ao Sr. generalissiroo, afim de entre
gar-lhe pessoalmente a carta, que levava a not~ m't~ito ·urgentfJ, 
teve que entregai-a ao Sr. coronel Lobo Botelho, um dcs 
rrluitos ajudantes do Sr. chefe do Governo Provisorio, e esse 
cavalheirc passou-a instantes depois ao seu destinatario. . · 

Insistindo o Sr. Verran para ser ouvido do Sr. generahs
simo. foi admittido á presença de S. Ex., que n1andou-o 
sentar-se e disse-lhe, depois de reler a carta: 
, "- D'iga ao Sr. kledeiro.~? que póde ficar tranquülo, que 
tio..da succede·rá. JA' DEI TODAS AS PROVIDBNCIAS, e elle 
esteja descançado. Quern, porérn, deve'ra ter ·vindo cd ~ra elle: .. f: 

- Si V. Ex. quer, t~espondeu-lhe o Sr. Verran, ellc v1rt 
e hoje mesmo. 

~'- Não basta que v-enha· amanhã, conclu·i.u o Sr. Genera~ ' . . ltssimo." 
l\1inutos depois era:-me essa respos~a transmittida pelo 

meu companheiro e am1gc, que comn_artiu do modesto janta~ 
que estava á minha mesa. . . . , . 

..Julguei-Ine ·á vista desta r•esposta segura ·e prec~sa dt;J 
Sr. chefe do Governo Provisorio, desobrigado cte· qual que~ 
resguardo ou I'esisteneia. 
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Todos rst~_') luctiWSOS cO.,'//A'('('S,O.,'US, cnlrutanto, HÜÔ se teria?n 
dwlu. si o· Sr. acuen.dissi.uw clwle tlu Guvet·nu Prov{sorio nâu 
me kuuvcss(' mandwlu asseqnrw· que ·ntu.la suceederw. . 

F•~n·a duYiL1o:-:a a rt•::;pusla de S. Ex., QUE CONHECI:-\ 
Jll'OYaYPlna.•JÚO o~ .\LlTOHE~ DU .-\TTEN'l'..:\lJU. l' Cll ~uspen
deria iuetmLhH'tlt.i~ plH' julg·a,·-tue uoaelo: a [JttlJllea~~fw d'A 
TrilJtU1ll~ selll uar Jogar á violenuia, á lllJerdade do pensa
Inc-uto, que todos suppunhan1 garantida pela lei e pela aulo
ridade . 

..:\ violencia que foi praticada contra A T1·iúuna. e por 
rneiu da qual tl'ntou-se abafar a liberd~de espirJtuaL ue~
truindo-se pelo assalto todo o seu 1natenal. c· a vtda de .ur~~ 
ehefe de t'antilia, {~ uin pllcnorneno l.ellurwo-Jnoral de iae.u 
appTehensão . 

. A situação actual do Brazil é a rnais . desg'l'a\mda para 
todos quantos teen1 brio, dig·nidade, patriotismo. 

Desde que o poder não tern força moral, e sü se pode 
Jazer respeitado pela violen~cia. 1nateda_l ou pela eorr:·upção 
escanearada. esse poder esta nTen1essivelmente perdido, e, 
_corno no solo vuJcanico da Sicília, os Malacubas hão de. ir
l'Olllper e de sepultar nas suas ondas pastosas os dmnnm-
dores e -os sevs Janizaros. . 

Sof'frear · a lib~rdade de pensan1erlto é um erro crl'asso, e 
só praticam -os ignorantes e os c.onscienten1ente crinünosos. 

A pleth{}!r:l de poder,· que neste m01nonto üstent.arn os 
donos desta terra, ha .de· degenerar na mais profunda das n1i
;serias organicas. 

Que delicto pratiquei eu no exercici.o da profissão. de jor-
nalista'? · 

Fu 1 um opposicionista injusto? 
Não; não o fui, diz-me a consciencia, porque ser vehe-

Inente não é ser injusto. · . 
Si os artigo~~ que· A Tt·ibwná pubUcava eran1 deseonnexos, 

illog·icos, calurnniantes, que fazia a ünprensa governista que 
, não os' pulverizava com a verdade e. com os factos'! 

. Nunca no'3 recusamos. eu e meus c.on1panheiros, a terçar 
.eom ns · collegas as, armas da discussão, e sempre so11beuws 

· ret.ribuir-lhes gentilezas .com outras não n1enos cavalheirosas. 
:Mas o caso é muito outro, e cu1npre-me dizei-o se1n re-

buço-. . . . · 
·En1 sua critica e em seus debates A TTibuna estribou-se 

sernpre na vcrda.de dos factos ot'f'iciaes, e~ posso reiterai-o 
eom desvanceiml'nto, nem uma se) vez Joi desmenLiua. 

. A. verdadr~,· porém. nestes tristes dia~. incomm.oda e im
portuna, e o vulg.arisal-a é incorrer en1 penas n1ateriaes e ar-
bitrarias, indignas de um povo livre. · · 

· Tacit~men~e~ é preciso confessai-o, está en1 vig-or a lei 
que prohtbe d1zer. a verdade e analysar o~ actos public.os· do 
:po~m· - .. pol' ma1s OIH~L'o~os que ·elles so.Jam (\ Na<,:ão n lHil' 

111a1s .escand~.lo~t~ 9uc se o~tepte a f6rn1a que elles revista111. 
Nestas co;H:l.H.)oes, a nnssao da nnprensa é embarae.o~a P 

o jornal~:-::ta 11tí~.l será In~is o orientador de-seus eoncidactãcis~ 
.. A hberdade. de~ .Lírngn·pJ que ·t'l'a e qup deve~ :snl', transfor

mou-se en1 urna 1nnagen1 · desconsoladol'a e só se enaanará 
·querrt o quizcr r . ' o 

Eq n,ão. 
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'"rinha a í.lllrigação de confiar na leal(larle. -no cava.llwi
rjslno, nu Jm:ça mol'nl ela pdmeira c trnieu autoriflariP do 
IJJ~tt.Paiz. a qnal tlll' dava a sua palavn1 de• .qtJP. nada il(~on..:. 
tecol'l a do que se prcrneditara. 

. P.orleri~ .. eu, .á vista d_e t~l resposta, ter o· direito de du-· 
vHiar da eiíwat:m da acçao c1essa autoridade. a 1nais elevada 
do Brazil? · · 

Não; não . o Linha, porque então, si a prirnf•ira autori
cl.n·du nada valia. dr qtrr valt'ria a rninha Pesistrneia. por· mais 
VIgorosa que dla fosse? 

Con:fir•i. o acrNiit(•i sincPramt•t1Lt~ na palavr·a do ~r·. fh"ne
ralissimo clwl'n do GnvPeno Pl'ovisorin. P tãn sinc·.f'r'a t'oi a 
minha cr·(•nt.:a. qun nfí.t, IH'(~\'I'lli a urn sô dos nl<.'llS ecrnpanltr•iros 
n0m !anlpouco a qualqw•r rias visitas qU<~ ~osltunarn ú nnik. 
vrr· d1seectar na sala da redacção d'A Tr'ibuna. · 

- En1 todo o caso, disse eu ao caixa, Sr. Martins, antes 
de saber da resposta do Sr. gene.ralissimo: ás 6 heras da tarde 
mande fechar as portas d' A Tribuna, e na do corredor colloqus 
m: porteiros, com orden1 de deixar penetrar unicamente em ... 
pregados e amigos. · ·· ·· 

O caixa, porém~ que soubera da resposta do Sr. chefe do 
Governo Provisorio antes da minha volta - ás 7 horas da 
noite -. tambem conficu nella, e, como era dia de pagamento, 
foi fazer o seu trabalho dr:.l contar o dinheiro necessario para 
as fArias dos operarias. 
. O grrrnte, o Sr. Caldr.ira, qtw tambrn1 ~oube das segu
ranças rln Sr. g·ew-:~rali ssilnc. i r1s isf iu com o e a ixa para 
n1andar alwir todas as porias -·- I arnanha 0ra a sna confiança 
nn lAalrladt', nn r.avallwi r·i snH1 1\ na c ff ieue !,1 fia r·(•spLJsta qw~ 
rrw f•\nt 11·an~rni ti ida. 

A' s 'i I /2. da nou I P ·r.omt•er i a revt•r a~ provas dr. alg·tm:~ 
e r] i tni'iaes, e 1wsse L eahalh o aehava-mn en t.rctido quando nu v: 
v.pil.ar P, chngando ít jaunlla. vi grari•lr: movim·~nto na J'UU. 

Reeebido por un1a rlcscarga de revolvcrs de campanha, 
ccmprehcndi logo que estava sendo assáltarla A Tribuna. 

Ineon1.inenti dirigi-me ao corredor para fechar a porl.a da 
escada r. apagar o gaz. mas ahi fui agg·redido por tire~ e ca.::-'3--· 
tadas, e mal tiYI' Lrmoo rlr. fnehar uma porta e l'H'PvPnir alguns 
eon1panhril'os. . 

Ü fJUP Sl:' Sl'g'UÍll I; ll111::lTPaYf1l. 
Divididos os assaltantt"s rm t1'PS magotP..g, ron1mandados 

todos pelo Sr. Cr.rnnP 1 :\ntonio Carl-o~ da SilYa P iragib•:', un1 
dei Je.-; invarli a o pavi nwntn trn·r•o n dt:\str·u i u l:rrdn quanto en-· 
eontrou en1 ~ua passagPm, rsparwanrlo Pmpregadns, quehrand•) 
JTIOVPis r apodnraJHlc-·:;;r do rl in h ri r·o que esf.a v a sobl'fl o balcão 
- 2:300$000. 

Os outros grupos rlirigiratn-se ao :1 o andar e prat.icaran1 
todas as violeneias, NlJmncnndo l'rrlact.m·As, revisores. r.onf•~-· 
rentes. eontinnns, r ai~~ JWSSOaS qnn PSf.avam a Jll'g'OCÍO OU dA· 
visita! 

A policin, a1,isarla in.cont'incntl, por alguns c.onfrades, 
clu~gon ce.rea rle. . . 40 nünut.os depois, e os Srs. Campos 
SaÜrs r .Agostinho Vida I viran1 a riepredação, rle qur :Põra 
alvo A 'l'r'ibuna, o o sangnA qtw coalhava-so nas sal3:s do es
tabelecimento~ P qnr ainda nellas. se acha par.a en~u~a~ento 
de n6s ont.ros, qnn queyf:'m~s rle.fender os. dirP.:..Ito~ e os ~nte.
resse.s dos nossos. eoneidaduos conl ra as Invasoes e contia as 
violencias do t•oder. 
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Tal situação, como 80 vA, não póclo perdurar, porque é 
~llogica e forçada. 

As nacionalidades ·Civilisadas conqu~staram pelo sacri
. ficio e pela abnegaçã.o o direito de não retrocederem. 

Forçal~as a isso é ·desconhecer todas as leis historicas. 
1e quem con1prehcnde tão louca tarefa ou é urn insensato ou 
um perverso. · 

Todas as machinas de vapor têm valvula de segu.ranç~, e 
ningu em co1n certeza. salv-o algum selvagen1, se an1mara a 
supprimil-as, sob pena de desastre. 

O attentado contra A Tribuna ha de ficar impune. 
O inqüerito, que podia ser fei,to e~ oito dias, longe ainda 

está de seu tenno, demonstra-o a saciedade. 
. Toda a nobre e correctissima attitude da imprensa e da 

opinião publica não será efficaz para que a autoridade en-
contre e castigue os culpados. . 

A acção d~ autoridade judiciaria e policial será fatal
mente nullificada, porque a absorpção de sna i!ldependencia 
nàsceu com à sllbversão qué transf.ormoü o Brazt-1. 

A vida naewnal, que no~ parece tão chéia de encantos, 
não passa, neste instante deprimente, de urna illusão · de 
opUca. pois () cidadão SÓ ten1 o direito de jogar é de ... folgar 

- ~orno ás levas. de africanos obrigavam os tr[lficantes, que 
semearam :rte~t<t terra infeliz os germens do servilismo e da 
htunildade c.on.i unctamente com o captiveiro de un1a raça. 

Quem se tl.treve·r a pensar, raciocinar, investigar, dis
cutir, ihteress:.:tt-se seria e desassombradamente pelos des
tinos da Patri~:t c.ommum, a esse. estejam todos certos, estará 
reservãda a reprodücção das scehas de cannibalismo e de crua 
atrocidàde de C!UC foi victi'ma A Trt~bu.na. 

E, entretanto; a nõssa te~ra é digna de melhor sorte. 
Com ecrtoza a nossa indole, os nossos costumes: o nosso 

humahilarisrrw irtegualavel não merecem tão durà recblu
pensâ . 

. P?ssoallnente nunca tive nem tenho odio ao Sr. gene
ralissimo. Manoel Deodor-o da Fonseca, chefe do Governo Pro-
:visorio. · 

8 ~. Ex., porém. não está na altura, nem tem capacidade 
pára dirigir os destinos do l3razil. 
· )3i o Aeu pres-ti~úp militar foi o qúe decidiu da sorte da 

Nacao a 15. de novembro de 1889, com certeza o Urocinio go
ver!lamental dr~ urn anno a esta parte tem provado que para 
guiar un1 povo, não basta ser-se valente e te1nerario. ' 
. ~ .A. e\}~hih1~ncia. d.<? Poder._ tem .a n1tütos causado vertigens 

moraes de eonsequencias désast'r.osas . 
. . _Si S .. E_x. foi in1potente para in1pedir a a~phyxia da li

b~r~â.de rle 1mp1·ensa ·cõrporisada n' A T1'ibttna:• ctué mal então 
ser a S. Ex. ~apàz de obstar ci11 nossa Patrià? -

. -~ su~ _ ~ie~ç~q, pgrt-an,t?, çom a Constituição que o Con-
g-_res~g votar, ~era o rnamr d~ todos os desast1'es para o 

~~_azil; __ qu~ _v~r-se-á, dentro de P·óuco temp_o, convulsionado 
tC?~o~ os lhas e. sem ~a:r~ntias para a lib~rdadé e para a prg .... 
pru~dr.dc dos ql:e o habitarem. 
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Si me ft,ra licito. nesfa hora solcrnnn r1e toda!=; U!=; fran
quezas, eu diria ao CnngTosso ou e .o nã.o elcgessr. 

Cun1nlem-no de todas as honras . c proventos imag-ina
:veis, n1as colloqu em na pcripheria social nrn brazileiro que 
tenha a ·comprehensão nit.ida de seus deveres, c que faça uso 
regular de sua:;; prerogatlvas magistraes. 

No apice da pyramide .so~íal colloquern um magistrado 
e não um senhor. 

Bein sei que estas palavras equivalen1 para mim a um 
suicídio moral. 

Que importa, porén'l, isso? 
F.stou rlisposto ao sacrifir.i o. r. rlari a nnr hr-m empregada 

a minha vida si visse que a terra em que cu nasci seria um 
dia feliz e venturosa. 

. Proscript.a a liberdadR, sopitaria a valvnla rla expansão 
do pensamento pela certeza do knnut anLncrat.a. 1í irnpossiyel 
o exercic}o rlo jornalis1no opposicionista no. Brazil. 

E cada dia que se passa mais radica crn mirn esta deso
ladora convicção. 

Não podendo exercer desassombrado a n1inha profissão, 
que considero verdadeiro sacerdocio,. renuncio a ella co111 a 
alma despedaçada pelas compungentes scenas que presenciei 
a 29 de novembro de 1890. · 

Si a lei dominasse no Brazil, eu estaria prompto a su
jeitar-me ás st1as penas, desde que a transgTedisse. 

Mas a lei é um symbolo velado e vão, imagem mutilada 
da Uhedade releg-ada ás gehennas. 

No dominin do abs.olnto da força material, toda a coragem 
p, t.odn o sacrHicio espirit.ual será baldado. e não haverá ci
dadão bastant~ doudo para manejar a pennã tendo em perspe
ctiva o bordão do sicario ou o ferro inconsciente do assecla 
auto~natico e que assassina porque isso lhe 8 ordenado. 

Do assalto á Tribuna, qne ha de passar á Historia co1110 
a pagina negra destes t.revosos ten1pos, já uma victima dorme 
o ultimo somno, e cinco innocentes criancinhas ficaram or-
phan~das. · 

Não tenho o direito de sacrificar nem um do-s meus. an1i
gos e eompanJheiros de luta.s e trabalhos.. e prefiro emergir na 

'Obscuridade a que me acolhi e em que sen1pre vivi. 
A Tribuna era a valvula deste grande motor social. 
Supprimiram-n'a. pela violencia e atapetaram as for-

nalhas de rombustivel.· - · 
Sejam felizes, e que o pa1lirlo cadaver do meu saudoso 

companheiro não venha perturbar a placidez rlo somno de. 
qumn o fez morrer P rle quRn1 mn assassinaria si por um mi
lagre provide11eial não tivesse rn somente eseapado eom al
gumas cont.n sõcs. 

~<\ libr:rdarlc rl0 f'Sr.rf'vr.J' (IS lá rPvogada. 
A Trihu.na. Stispcmdn a :"illa pnhliea(:ão aLI\ qno haja lega-

lidade de facto. . 
Onde t.errnjna a liberdade. dil-o a Historia, começa um 

direi to mais effieaz o mais pr.ompto. 

Rio r!e Janeiro, 10 d~ janeiro de '1891. - .Antonio de 
Medeiros." 
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v·fm1 Ct l\fesa, é lida, apoiada (~ Tlnst.a. en1 cliseussrto a se
gnlnte 

nioçii.o 
O Cuugrr,sso Constituinte espera e conta que o G"'verno 

da Republica não descansar·á e1nquanto não forern desco
b8rLos. ·os auctores . do attentado, no dia 29 de novcn1b1:.o do 
anno passado, contra a typog·raphia da TJ'ibuna. . 

Outrosirn: conta o Congresso . que. nn1a vez reconhec1d_0s 
os eriminosos, sejam clles r)unidos coÍ11 todo o rigo.r das lms, 
e dr. mocln q lH'· a sua puniç:ft.o sirva de exemplo a todos e 
proYr. ao mundo que a Hepuhlica Brazileira en1 tempo alg1.1U1_ 
pactna eom os erilnes c con1 os crilninosos. 

Sala das sessões, 2 de fevereiro de ·J 801. - Cesa.1' 7.auw .. 

O Sn .• TACQUES OuRIQUE - Pevo a V. Ex. consulte ~.o 
Congres§o si 1ne concede -J 5 minutos para tratar de negocio, 
urgente. '~ 

O ·SR. PlU~S!D1!:)l'rE ·-- O que egtá ern diseussão é a moçã.o. 

O SR. JACQUES OuRIQUE - Antes de discutir-se a n1oção. 

Consultado ü Congres~o, é concedida a urgencia re.que-
l.'ida. 

O Sr. Jacques Ouriqueç; - Sr. Presidente, ·muito. de in
dustria~ ate~ agora não n1e envolvi em questão alguma neste 
Congresso: aos mais aptos! deixei as discussões technicas e 
aos mais p1~aticm; as questões ele expediente. Hoje, porén1. 
vejo-mP. forçado a vi~' dar nma oxpli~ação a n1ens 1~obr~s 
eollegas, mn qnrn1 YüJO o grande deseJo, a grande asptraç.ao 
rte aecrtar en1 lwne.ficio da Patr.ia. · . 

~r. Prcsident.e, não ha para n1in1 })Osiç:.ão 1nais lt~gitima, 
dP.sc.mpenho nmis con1pleto do que aquelle que o nobre. · re- . 
prcscntante pela A.thenas b~azileira, o Sr. Zan1a, ten1 dado 
ao seu _mandato, sob .o ponto de vista em que se collocou. 

Si h3 toltwancia' na den1ocracia, essa tolerancia quero e 
devo ter. . · 

S. Ex., dGsdc o primeiro dia que aqui se apresentou, 
tem sabido honrar a perícia e o traquejo do provecto parla
J?-1entar, .para levantar todas as questões de opposição ao Go-
verno e ao chefe do Estado.. . · 

DIVE:RSAR VozEs - Est.a é pequenina? 

O Sn. JACQUES OuRIQUE - : .. deRelnpenhando assim o 
o papel. q.tw em. l?oa: ou má ~1ora s1r.. ll'açnn .. ~tas, Sünhorr.·s. Ri 
reconheço a Ie;:ntnn1dade rlesse 11roceder, não. n1e posso, tain
hern furtar ao ~ever imperioso . rte oppor ás considerações, 
que apl~esent.ou ~. Ex., outras e que me pa-r'eeeln menos apili
xonadas. 

Daqni tenho ouvido, Rr. 'Pre~irlr.ntr., · lcwantarr..rn-Re 
que~tõr.R n1ovhlas sin1ple~nwnt~ pelas paixõ~s da pequena 
politiea. . 

.Tá aqn i ~nvi .. cmn grancle assombro · meu, um J'epresen
tant.e da Naçao d1zer que as leis da Dictadura foran1 feitas 
sob as. baioneta~ e a:" espadas do exercito. 

81 ha, Sr. Presidente algun1a .cousa d~ grancle.tnente in
grato, é esta asserção. Pergunto-vos, si por acaso p.ode o 
papel que ·em boa ou má hora se traçou. Mas, Senhore::;, si 



- 42·5-

lnção, conw a cl8 ·1 r> flr novmnlwo, S8 rr.colhcssen1 par-i fica
rnenu~ a qnarLri~ e nntregassen1 a clireeç:,ão dos neg'ocios pu.o. 
blieog a qumn ele direito, cmn maior abnegação cto ·que a do 
nos~o oxercil.o. 

Poneos foran1 os n1ilitares que occuparam logares iln-. 
portantes, sendo que aqnelles que foram investidos do go
vorno dos estados, por muito tempo desen1penharam es:1e 
en1·go. 

Enlrct.nnto, apenas decnr.r-i1;los ·12 mnzes, o Rxercito é ata
.eado ... 

O SH. BAPTISTA DA MOTTA ~- O exercito não, alguns nü-. 
lHnl'f'S. 

O Sn. · JACQúEs OuRIQUE ~ ... incre pado de injusoos o 
iinrnerecidas suspeitas. 

VozEs ~ V. Ex. acha ilnn1erecidas? 

O SR. JACQl:Es ÜORIQVE ~ I1nmerecidas são, mnquanto 
nã.o foren1 justificadas. 

UM SR. REPHESENTANTE - Trata-se da dignidadP. do 
exercito, da dignidade do Brazil. 

O Sn. JACQUES OuRIQVE - Em Franç-Al, em epocha não 
n1u i to remota, o puritanisn1o foi .r-.ausa dP.- grande atra~ e 
t.ransiorno para o progresso do paiz~ e esse mesmo purita
n i.~mn f'~l :í PllXI'l'g·andn. ael.ualm.r..ntc, entre lHÍR, a desülia, o 
abuso. n. HWrpniPnc.ia Pm !nela a part.ü, ·CJllif~ii enm gr·avP pre

ju izo pal'a a organi:l.ação poli t.ica do paiz. 

O RH. B.\PTTRTA nA Morr·rA - Nníüe Congre~~o honve. por
Yenl.ta·a, algnc.:11 qnc se manifestasse contra a alJil.tHlf', do. 
exereito'? 

O SR. J.\CQUER OuRIQUE - Houve o Sr. representante Ba
claró. que aqui declar.ou que as leis da Republica se tinhan1 
eRtrihado sob as baionetas e espadas do exercito .. 

O SR. BAPTISTA nA MoTTA - Ma.s nm n1mnbro do exer
cito P. u1n mrn1hro elo CongTP.ssn não rPpresent.an1 o exercito 
e o Congre~so. -

O SR • .TACOPES OutUQUE - Fraeo argun1enLo. quando se 
hlata de collrctiYidades. :\ asserção foi aq\lÍ leyantada sen1 
urn pr·ot.esl.o. 

O BR.· LoPES TnovÃo 
cilo? 

Mas. si ninguen1 acnuson o e.xer-

O Sn. CuRrrnm.o m~ MJ~LLO - Faça o :favor ele Peproduzir 
ria I ri huna a~ aeensações que. fnrarn feitas ao exercito. 

O RR . .JAcorRR Onn.TQtm - .T(t a~ repeti por duas vezes, 
\'OU fazrl-o rwla l.erceira; di~RP o Sr. Badarc) que as leis da 
.Dietàdnra 1 inham sido fritas soh ·a~ l'spadas e haionetaR do 
exrrcito. 

VozES - V. Ex. está fugindo da questão; não foi o Con-
gresso. · 

O SR •• JACQUES OURIQUE - Nen1 eu disse isso; só affirmei 
que a proposiçtio fôra lançada no seio do Congresso, sem que 
exista consignado protesto algum .. 
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'Dizia, Sr. Presidente, que S. · Ex. tinha pr.ocurado le
vant·ar increpaçües contra a pessôa do chefe do Estado .. Acre
dito que S. Ex. era a isso IYlOvido pelo qne entendia un1 
dever de patriotismo, n1as comprehendeis faciln1ente que 
posso fallar cmn o mesmo intento quando pertenço a urna 
classe que con!nosco tanto trabalhou pelo advento da Repu
blica; será talvez ingenua ou estulta pretenção julgar con1o 
julgo que, a.o general Deodoro, que se collocou á f~ente do 
movimento revolucionaria que fez cahir a Monarchia e le
vantou a instituição ·republicana neste paiz, :fareis a ju~tiça 
que lhe é devida. e por isso não posso deixar de entriste
cer-me vendo um representante levantar-se, 12 mezes apenas 
depois daquell!l empreza gigantesca, e lançar D.ontra o velho 
soldado, que não venho defender, mas que muito merece da 
Patria e de todos nós, apaixonadas increpações. 

Penso que essas accusações feitas ao chet'e -do 'Estado são 
prematuras, ~orno prematuras as accusações feitas a~ ex~r
cito, e ao Governo, por não ter ainda tomado providencias 
c.ontra os indivíduos implicados no assalto á Tribuna. . 

Sabeis que ha um proc·esso sobre este àssumpto gravis
·sinw, e esse processo ainda não chegou a seu termo. Para 
que, pois, con1 este açodamento, querermos f.orçar os factos 
sob a simples presumpção de que ha parcialidade no pro
cesso, presumpção que implica injustiça e ultraje ao digno 
chefe de polima~ que soube, durante muitos annos, como ge
neral do nosso exerci to, conservar irnmaculado o brilho de 
sua farda? 
· Esta suspeição não póde, não deve ser levantada por 
nós, que deven10s dar á Nação exemplo de criterio, de mo
deração. Não compete a nós vir aqui precipitar factos que 
estão sob a acção regular da justiÇá pt1blica, sob a simples 
argumentação eH~ umà das partes, e certamente a mais apai
xonada no pleito, para lançar uma tal suspeição sobre un1 
dos mil i tares rnais respeitados do exercito. 

Pergunto: si fosse"is juizes e tivesseis de julgar, forn1a
rieis a vossa opinião em vista do depoimento de uma unica. 
das partes no processo? O Sr. Antonio de Medeiros . ninguetn 
~abe como te~rn. procedido nesta questão; n'inguem Rabe· como 
tern ellé defendido os fóros da imprensa no Brazil, da qual 
se diz represent~ntc. · . . · 
. Terá este senhor se collocado em posição tão digna e sa-

hente, que po~sa n1érecer o protesto vehemente que acaba de 
f~z~r o Sr. Dr. ~ama com toda a força que lhe dá a sua pó-
s.1çao neste Congresso? . 

Senhores, vindo à esta tribuna, foi meu intento reivin
dicar para o exercito .·o ~ogar _que lhe compete na Historia, 
prot-est~ndo contr~ as InSmD;açoes da pequ~na politica. 

Ve.1o no t-atd1o apparec:nmento do numAro da Tribuna ce 
'10 .de janeiro um certo e determinado n1oti.vo. Vejo mais cÍo 
q~e. 111n desabafü d(-l imJ?:r_ensa ultr.a,j_ada; vejo um jogo da po
hliC!l(~·en1, das rPprAsalJas e an1b1çqes n1r.nos nobre.~, de· 1que 

nos devernos ]jroservar, prevenindo-nos contra seus intuitos 
anti-patrioticoE!. 

~enho vi_st.tl aqui, pol' 1113;is de ~~,ma vez, Sr. Presidente? 
movida a lucut contr·a o c_hete . do l!..stado,, e eu, que não o 
v-e~ho defender, sem tod!lv~_a. deixar de_ confessar que elle .ca
rece d~ defez,\, porque .~nfellztnente nao póde deixar de ca
recêr de deffc.!!l.a ém noss.o paiz qualquer ~idadão que t 12nha 
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exercido cargo publico ele in1porLancia, - eu nã,o . posso 
tleixar· de declarar que; quando vi levantarem-se contra elle 
as imputações l:.'.qui proferidas, senti-1ne contristado ante ta
lnanha injustiça, por:que sernpre o vi guiar-se pelo sen~i
mento de bem cumpnr o sou cargo, que lhe dera a revoluçao, 
e bem desempenhar seus deveres cívicos. 

Accusam-!l'o de ignorancia da alta administração do Es
tado; mas pergunto: será acaso necessario que o chefe da 
Nação seja Uln espírito altamente illustrado para dirigi:r os 
negocias do paiz cmn acerto e patriotismo'? ... 

Senhores, \Vashington não era um sabio, e bem dirigiu 
a politica amerjcana em ép.ocha ben1 difficil. 

UM SR. RgPRESENTANTE - Era um espirita sup·erior. 

O SR. JACQUES OuRIQUE -- Mas não era um sabio, e di
rigiu bem os n egocios de seu paiz, guiat:tdo-os l)ela sua pru
dencia, criterio e patriotismo. 

O general Deodoro, qua:ri:do foi chamado ao poder, tinha 
por si o seu u,ltc: criterio: muito patriotismo e o desejo pro
vado de cumprir o seu dever; elle pr.ocurou po:r todos os 
meios desen1pb:char-se desse mandato; talvez errasse, mas 
procur-ou, com o~ seus ministrüs manter a Patria dentro da 
ordem e da liberdade, não se deixando don1inar pelas paixões 
d.o momento. 

Acin1a das paixões daquelles que, por ellas cegos, o que
rem ,julgar agõra, ha dQ ficar o juizo irrevogavel e sereno 
da Hrstol''ia. 

A pós eongressistas compete-nos agora eleger para chefe 
e sub-chefe da. Naç.ão hbn1ens que possuam todos os r·equi
sitos necessarios de criterio, prestigio e energico patriotismo, 
de modo a poder conservar unida e livre do jog·.o das am-
bições desenfr.eadas, esta Patria pela qual todlos estamos 
prúl'l1ptos a derr·amai· o nosso sangue. 

VozEs - Muito bem; muito b~m. . (O orador é C1Lmpri
jnentado.) 

Submettida a votos, é approvàda a moção do Sr. Zama. 
O Sn. JusTINIANO DE SERPA (pelo. o.rdem) - Pedi a pa

lavra, Sr. Presidente, em primeiro logar, para requérér que 
se consigne na acta que votei contra a m.oção, por considerar 
o assumpto intr-:iramente extranho á esphera ·cte acção d~ uma 
Constituinte 110 momento actual (Apoiados), e em segundo 
legar par'a declárar da minha cadeira que, fiscal da lei, julgo 
que a discussão da n1oção não correu os tramites regitnen-
taes. J)Ortanto, ao p.as.so que V. Ex. annnncütv.a a. dis

cussão da rnoçã.o, urn representànte ·pediu a palavra para ne
gocio urgente afín1 de fazer uma declàl'ação pessoal, não para 
discutir :a rnoçã.o, mas para tratar ele ass.tu11pto inteira1nente 
dh•erso, o que fez srn1 que, entretanto, tivesse fallado sobre 
a moção. . 

N csLns ccmd1ic;úns, pe1;o a V. J~x. que n1ande eonsig·nar na 
ac.ta a nünha declaração de voto . 

O SR. PRESIDENrrE - Será satisfeito o desejo do n,_obre 
representante. 

O SR. JusTINIANo DA SERPA ._.__ Sim, Senhor. 
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O· Rn. PnE~IDENTE - Ent.reLant.o, elevo observar a V. Ex.~· 
o segui!1tü: quanto a ser a materia da rnoção cxtranha ao ob
jecto para que se reuniu a Constituinte, os pree.edentes da 
Casa, que não furan1 estabelecidos por mim, autonsan!-n'a, e 
não é a primeira vez que questões desta ordetn se d1scutmn 
neste Congresso. (Apoiados.) 

Quanto a não ter corrido regularn1ente o processo da 
discussão da moção, chan1o a attenção do nobre re.pres~ntant~ 
para o art. 38 do nosso lleg·in1ento. 

Diz este ::).!'t1go: 

"Estes requerimentos c indicaçõeR, depois _d~ .apoiad9s 
e postos -en1 di~:cussão, que não cxcüflor.<'t ·~a prnnmra n1e1a. 
hora da sessão, serão postos a Yot.os, s1 nao llouvel' que;n..~. 
sobre elles peça a palavra." 

Eu declarei em discussão a moção~ como era da Ininha 
obrigaç.ão . 

o SR. JUSTINLt\.N o DE SERPA 
era a discussão e não a votaç.ão. 

Então o que era regular 

O Srt. PRESIDENTE - Peço ao nobre representante que 
não n1e interrcntpa. 

Qnando declarei em discussão a 1noção~ o Sr. represen
tant.(J. .Ja.cqurs Ourique pediu a palavra; dizendo-lhe eu então 
que eslava adiada a d]scussão, por haver S. l~x. pediclo a pa
lavra. qun ~~ como detern1ina o Hegin1enLo, o Sr. Jaeques 
OuriqnP. requereu 15 .Jninutos de nrgencia, a qual sendo-lhe 
ronceclida, suhiF S. Ex. á tribuna c discutiu a n1.oçã.o. 

o~··a, podia o Sr. Jacqes Ourique deixar de consirlera1· q1H~ 
•J:ra a rn()(:flo qtw estava en1 discussão ? Nes.te caso, conTo tS 
que. pedia a palavra sobre. materia extranha? (Apo'iados.): 

S. E~. não pediu a palavra sobre ma teria ext.ranha, 
·S. Ex. pediu C! palavra sobre a moção. 

Depois que. o Sr .. Jacques Ourique acabou de fallar, éu 
declarei ben1 ~dto que, si não havia mai~ qumn quizesse a 
palavra, encer!"·m~ia a :discus·são da m.,oção. (Arwiad.o·s.) 

Portanto, si alguen1 nessa occasião tivesse pedido a pa-. 
laYra, ~lla fic.aria adiada, por ter passado a hora .. 

O SR. Jus-r!NI:'\N.O DE SERPA - Peço a palavra pela orden1. 
O SR. PRESIDENTE - E' solwe o n1eu discurso que pede a 

palavra }lelà 9rclem? (Riso.) 

O SR. .TuRTINJANO n-rç SERP.:\ - Não, senhor. 
O SR. JlRESIJJENTE - Mas, si eu ainda não acabei, eomo é 

que já podn a palavra? . · 
Pm~t.an to. não· houve infracção alguma do Regin1ento .· 

(A}wiado.~.; E si o nobre representante. ou outro qualquer 
colleg:a,. não fallou sobre a moção, é porque não quiz. 
(AJW'Wdos.) 

Isto é nnlit..P claro, porque declarei alto e bon1 som que 
si não l1avia rrtai·s quem· pedisse a palavra, fmcerraria a dis~ 
cussã.o. 

UMA voz - v. Ex. procedeu correctamente. 
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O Sn .. PHESTDE~1'E - .. :\.s~ittJ. l!llt rl'la~;ão- ao n10cló por ·que 
]"'Ul't'clPn a Me~a, ,; i mpt·uetxlenle a redattla~;ãu do nu1Jre n~
lH'e::-:entaHle. 

O Sr. An1erico Lobo ,·1J(.:lu. urde1n) diz cgw~ quando .Ala
r i cu fui ~Ul'LJI'l\heud ido pela mur I e ent sua Iuarvha tl'iurnphal, 
os barlJa,_·os fi:t.eran1-lhe u1n funeral ntag·llifieo: assin1 a Re
publiea brazileira, que na~ce no lneio ue dores, porque pcrueu 
o seu valente general, consagt·uu urn dia á sua n1orLe. 

Na sessão dü 2.t~, á sernelhan<;a dos Yisigodos, voLou o 
Congresso una.n irnemente que ficasse para smuprc gravado no 
A .. lmanack ll1ü'ita·r essa gloria irnn1ortal. porque, sern contes
tação nenlnuna. é o pae da Republica brazilcira. 

O orador pergunta si o· Governo já teve conhecin10nto 
dessa votat;ão enanin1er qúe tanto honra a Na0ãu lJrazileira, 
e, no easo aHirrnativo. si a l\1esa já recebeu algÜIUa 1·esposta 
consoante con1 o g·rande act.o que accentua. 

O Sn. PHESJDENTE - Acabo de ser· informado pelo Sr. Se
cretario, que já foi ren1ettido ao Governo a e-otúnlunica!~ão, 
rnas que ainda não- veiu a I'esposta. · 

O 8n. Al\'IEl{ ruo LoBo - Ben1 . 

ORDEM DO DIA 

;\~OTAÇÃO DO PHOJ ECTO DE CONS'ri'l'UIÇ.~O, CO~I AS EMENDAS 
RESPECTIVAS 

O Sr. Presidente annuncia que vai pr-oceder-se á vo
tação do proj oeto de Constituição. 

Tndo pr-oceder-se .. á votação, reconhece-se não haver nu
nlero, pelo que o Sr .. Presidente mandou fazer a chan1ada, á 
qua1 re·spondcrn -os Srs. : Leovegildo Coelho, J·oaquim Sar
mento, Paes de Carvalho, João Pedro, Elyseu Martins, .João 
Neiva, José Hyggino, rravares Bastos, Coelho e Ca1npos, Vir
gilio Damasio, Saraiva~ Quintino Bocayuva, Lapér, Braz Car-
Imiro, · Joaquiln Felicio. A1nerico Lobo, Campos ~alles, Joaquiut 

·de Souza, Silva Paranhos, Aquilino do Amaral, Ubaldino do 
Amaral, Santos Andrade,· Julio da Frota, .Belfort Vieira, Indio 
do Brasil, Innocencio Serzedello~ Nina Ribeiro, Cantão, Case
miro .Junior, Pires Ferreira, Barbosa Lima, Bezerril, Justi
niano_ de Serpa, José Avelino. Erpitacio, Pedro .. \.Inl~rieo, Couto 
Cartaxo, ·Me ira de ·vasconceUos, Oiticica, Gabino Besouro, 
Oliveira Valladão. A.t1gusto dR Freitas, Tosta . ..-\uto11io .(b~.u
zebio, Za1na, Santos . Pereira, Custodio de Mello, Paula Gui
rnal'ães, Milton, An1philophio, Moniz Freire, Fonseca Hern1es. 
Urbano Mareondes, Oliveira Pinto, Viriato de Medeiros, Vir-
gilio Pcssôa, França Carvalho. Baptista da :Motta, Fróe.s da 
Cruz, Lopes Trovão, Furquin1 Werneck, Thomaz Delfino, An
tonio Olyntho, Chagas Lobato, Jac-ob da Paixão, Alexandre 
Stocklef.', :~,rancisco Veiga, Matta Machado, Costa Senna, Al
varo Bo'Lelho, Feliciano Penna. Dutra Nicacio, Ast-olpho Pio, 
Aristide:-~ M.aia.. Gonçalves H.amos. Carlos das Chagas. FI·an
cisoo Amaral. Doming-os Hocha. Paletta, .!1.,erreira Pil'es, ~Joã.o 

. :Luiz, Bernardino de Cantpos. F nuwiseo Glicerio, Moraes Bar
ros, Lopes Chaves, Domingos de l\lol'ac8, .1\dolpho Gordo, Car
:valhal, Mursa, Uodolpho Miranda, Paulino Carlos, Rodrigues 
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Aives, Aifredo ]Jlis, Carlos Garcia. Moreira da Silva, Aimeida 
Nogueira, Rubião· Junior, Guilnarães NataL Marciano _de ~a
galhães, Eduardo Gonçat.lves, Carlos de Can1pos, Vwtonno 
Monteir.o~ Julio de Castilhos, Alcides Lima, Thon1az Flores, 
Abreu, Hon1e1·o Baptista, Cassiano do Nascin1ento e Fernando 
Abbott ·: 

O Sr. Presidente declara que, por não haver numero 
legal, fica adiaaa a votação, e designa para an1anhã a ;mesma 
ordem do dia. 

Levanta-s,3 a sessão á i hora e 45 nünutos da tarde~ 

46!1. SESSÃO, E!vl 3 DE FEVEREIRO DE i89f 

Presidencia do. Sr .. Prudente de 1lforaes 

Ao meio-dia, faz-se a chamada, á qual respondem os 
Srs. : Prudente de Moraes, ~I·atta Machado, Paes de Carvalho, 
Eduardo Gonçalves, Francisco Machado, Leovegildo Coelho, 
J oa.quim Sar·mento, Manoel Barata, Antonio Baena, João 
Pedro, Cunha Junior, José Segundino, Joaquim da Cruz, 
Theodoro Pacheco, Elyseu Martins~ Joakim Katunda, Bezerra. 
de Albuquerque Junior, Theodur.eto Souto, José Bernardo, 
Oliveira Galvão, Amaro Cavalcanti, Almeida Barreto, Fir,mino 
de Oliveira, José Hygino, José Silneão, Floriano Peixoto·, 
Pedro Paulino, Tavares Bastos, Rosa Junior, Coelho e Campos, 
Thon:az Cruz, Virgilio Da1masio, Ruy Barbosa, Saraiva, Do..:.. 
mingos Vi,cente, Gil Goular-t, Monteiro de Barros, Quintino 
Bocayuva, Lapér, Braz Carneiro, Eduardo Wandenkolk, Sal .... 
danha Marinbo. Joaquim :Felicio, Cesario Alvim, Americo 
Lobo, Ca·mpos Salles, Joaquim de Souza, Silva Canedo, Silva 
Paranhos, Aquilino do A.ma.ral,. -Joaquim Murtinho, Pinheiro 

· Guedes, Ubaldino do Amaral. Santos Andrade, Esteves Junior, 
Luiz Delf'ino, Ramiro Barcellos, Pinheiro Machado, Julio da 
Frota, Belfort Vieira, Uchôa Rodrigues, Indio do Brasil, 
Lauro Sodré, Innocencio Serzedello, ·Nina Ribeiro, Cantão, 
Pedro Cbermont, M·atta Bacellar, Costa Rodrigues, Casemiro 
Junior, Henrique de Carvalho, Ennes de Souza, A,nfrisio 
Fialho, Nogueira Paranaguá, Nelson, Pires Ferreira, Barbosa 
Lima, Bezerril, João Lopes, Justiniano de Serpa, Frederico 
Bor.ges, José Avelino, José Bevila,qua, Baptista da MotJt.a, Fróes 
da Cruz, Alcindo Guanabara, Erieo Coelho, Lopes Trovão, 
Jacques Ourique, Aristides Lobo, Mayrink, Furqui1m Werneck~ 
Don:ingos Jesuin.o, Vinbaes, Thomaz D.elfino, Antonio Olyntho, 
João Pinheiro, Pacifico Mascarenhas, Gabriel de Magalhães. 
Leonel ·Filho, Chagas . Lobato, Jacob da Paixão, Alexandre 
Stockler, Franci$co Veiga, Costa Senna, Lamounier, Gonçalo 
de Lagos, Nascimento, Almino Affonso, Pedro Velho, Miguel 
de Castro, Amorim Garcia, Epitacio Pessôa, Pedro Americo. 
Couto Cartaxo, Sá Andrade, Retumba, Tolen:tino de Carvalho, 
R{)sa e Silva, Goncalves Ferreira, José Marianno, Almeida 
Pernambuco, Juvencio d'Aguiar, André Cavalcanti, Raymundo 
Bandeira, Annibal Falcão, Pereira de Lyra, Meira de Vascon
cellos, João de Siqueira, João Vieira, Luiz de Andrade, EB,pi
rito Santo, Bellarmino Carneiro, PQntes de Miranda, Oiticiea, 
~a·bino B.esouro, Ivo do Prado, .Oliveira Valladão, :FeUsbellq 
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Freire, Augusto de Freitas, Paula Argollo, Alvaro Botelho 
Gonçalves Uhaves, Americo Luz, Feliciano Penna Viotti Dutrà 
I" icac_io, Corre a Rabello, l\i·anoel Fulgencio, .Astolpho Pio, 
A_ris't1des Ma1 a, Gonçalves Raimos, Carlos das Chagas, Fran
msco An1aral, Don:1~gos Rocha, Costa Maehaclo, Don1ingos 
Porto, Paletta, Ferre1ra Rabello, Bueno de Paiva Ferreira 
Pires, João Luiz, Martinho Prado Junior Bernardino de 
Campos, . Francisco Glicerio, Moraes Barros .. Lopes Chaves, 
Doming·os ele Moraes, Adolpho Gordo, Carvalhal, Angelo P 1-
nheiro, Mursa, Rodolpho Miranda, Paulino Carlos, Costa 
Junior, Roddgues Alves, .Alfredo Ellis, Tosta, Seabra, Antonio 
Eusebio, Zama, Arthur Rios, Garcia Pires, Marcolino Moura, 
Santos Pereira, Custodio de Mello, Paula Guin1arães, Milton, 
Amphilophio, Dionísio Cerqueira, Leovigildo Filgueiras, Barão 
de S. Marcos, Medrado', Barão de Villa Viçosa, Prisco Pa
raíso, Muniz :Freire. Athayde Junior, Fonseca e Silva, Fon
seca Hern1es, Nilo Peçanha, Urbano Marcondes, Manhães Bar
reto, Cyrillo de Len1os, Oliveira Pinto, Viriwto de M·edeiros, 
J·oaquim Breves, Virgílio Pessôa, França Carvalho, Carlos 
Garc.ia, Moreira da Silva, Aln1eida Nogueira, Rubião Junior, 
Fleury Cura·do, Leopoldo de Bulhões, . Guimarães Natal, An
tonio Azeredo, Caetano de Albuquer·que, Bellarmino .. de Men
donça, Marciano de Magalhães, Lauro Müller, Carlos Calmpos, 
Schrnidt, Lacerda Coutinho, Victorino Monteiro, Pereira da 
Costa, Antão de Faria, tTulio de Castilhos, Borges, de Me
deiros, Alcides Lirr:a, Assis Brasil, Thomaz Flôres, Abre11, 
Homero Baptista, Rocha Osorio, Cassiano do Nascimento, Fer ... 
nando Abbo!t.t., Dmnetrio Ribeiro e Menna Barreto •. 

Abre-se a sessão. 
Deixam .de con1parecer, com causa, os Sl's. : FrecrerJc() 

Serrano, João Severiano, Generoso 1\I·arques, Raulino Horn, 
Rodrigues Fernandes, :Martinho Rodrigues, João Barbalho, 
Theophilo dos Santos, Leandro Maéiel, Francisco Sodré, 
Conde de :Figueiredo, Ferreira Brandão, João de Avellar, Ce
sario Motta Junior e Ernesto dos Santos; e, sem causa, os 
Srs. : Rang·el Pestana, Bernardo de Mendonça, Santos Vieira, 
Alberto Brandão, Luiz Murat~ Sampaio Ferraz, Badaró, Barão 
de Santa Helena, Luiz Ba~reto, Antonio Prado e Fernando 
Simas .. 

E' lida, posta em discussão e, soon debate, approvada a 
acta da sessão antecedente. 

O Sr. Couto Cartaxo- Quando, Sr. Presidente, em uma 
das sessões passadas, .orava o distincto collega e companheiro 
de representação, o Sr. Epitacio Pessôa, dei alguns apartes, 
dos quaes apenas um foi publicado no Diario Official, em 
seu notavel discurso, de moâo que se ·me faz pre.ciso repro ... 
duzil-os. 

Dizendo S. Ex. que, com seus companheiros de repre
sentação, havia assignado uma emenda. restabelecendo a 
JJrecedencia do casamento civil, em um .aparte eu disse: -
.Menos eu. 

O SR. EPITAcro PESSÔA- Esse foi publicado. 
O SR: CouTo CARTAXO - Foi tão sórr_ente este· aparte 

que foi publicado. 
Dizendo ainda S. Ex. que o clero conspirava todos os 

dias contra o casamento civil, ao qual movia guerra sem 
~~·egu,as.. desnatur:andQ assim a legitimidade da familia e o~ 
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geu~ importantes intctcsses, di:')::;e aiuda: - En1 geral o clero 
não lJl'Oe ctle clm;sc uwdu. 

O SH. EPJ'l',\Clu PE88Ô.\- No lll!~U üiseur::;u c:::lLava:- qu;;, 
u det·u núu h avi a lJl'Oeedhlu nada lealmenle - L', uu1 11u 111~ 
paren•u que V. Ex. não havia dado L'sse aparle~ l'i::;quei ~eu 
1umw e puz- Un:· ~r. representante . 

O Sn. Gourro CAn:rAx-o-Dizendo 1nais S. ~x."! que o-; 
padres, abusando da ig·norancia do povo, o acuusellm~·arn para 
não prat.iear o acto civil, lançando clesL,arte no sc1 o. da s'O
eicdade o gerincn de sua desorg·anização, resp(Jncli ~:unda: -
E' l.Hna injustiça que S. Ex. faz ao clero. 

O SR. EPI'l'ACIO PESSÕA-Salvei honrosas cxuepc,;ões. 
O Sn. OoÜTo CAH'rAXO- Esses apartes deixarau1 de ser 

publieados no discurso do n1eu distincto collega ... 
O SR. EPI'rAcio PESSÔA ~ l\itas V. Ex. h a de fazer a 

jÚsLiça de ntta suppô1~ q~e fui eu quern 08 supprüniu. 

O SR. Cou•ro CAH'l.'AXO - Smn. duvida, por nãu haverem 
sido 1-onmdos pelo· tachygrapho. 

o sa·. EPl'l'AClO 'PESSÔA - Neln é possivel Lt.ünaren:·-se 
iodos os apartes~ mórmente pronu.nciados ao n1esn1u te1npo, 
turnul~uosamen1te. 

UM SR. REPRESENTANTE- A tachygraphia não é a arte 
tnag·ica. · 

O Sn. Couro CAR'l.'Axo-·-Deixei, Sr .. Presidente, de as:;i
gnar a emenda da precedencia do acto civil, ern nmt.eria de 
·casamento, · coin n1eus con1panheil~os de represen~at::ãü, não sú 
por~quc entendo que u1na emenda, apresentada e rejeitada em 
-1 a discussão, não póde ser apresentada Clll zn. 1108 meS1110S 
termos, seis ou oi'to dias de:pois da sua rejeição, uomo ... 

UMA voz -- Porque não ? 
O RR. EPITACIO PESSÔA - O H.egirnento não oppõe-se de 

modo algum.. ·. · 
O SR. Cou'l'O CARTA .. -xo ---. Mas, nós assin1 deven:os en

tender, sob. pena de contradiz·ern1os os nossos propr!os actos. 
. Entendo que ao -'Poder I. .. egislativo constituinte cabe esta-

belecer regras e ·preceitos g·eraes, e não descer a. minucias, a 
detalhes, que são do tlominio do direito •positivo, que são da 
eompetencia do Poder Legislativo ordinario, como regular o 
n1odo .por que deve ser. feito o casa1nento, esf.ahelecer as. re
lações jur•idic.as entre os conjuges e entre estes e seus des
cendentes e cercar a farnilia de garantias. 

ü Srt. EPITACIO PEssôA -- D.á licença para uma pergunta '? 

ü SR. üouTo CARTAXO ----1 Pois não. 
· O Sn .. EPITACW PEssôA-V. Ex. deixou de assig·nar a 
érnenda, por mna t'órrna de exterioridade, não rwlo yalor in
trin~.eco; por· QlH~ não deve Jazer parte de urna 'Üonstitui<,:ã.o '? 

O Su.. Cou'J'O CARTAXO - Jlerdão. Estou dando a razão 
pela qual deixei. de comlJ:inar eOln os n1eus collegas, con1 os 
quaes desejo estar de aeeôrdo. 

,. Neste sentido, Sr. Prcside11te, .apresentei un1a ernenda 
que. resunündo toda a ma teria do n. · 2 do ar L: 1.1. e dos 
.§§ ao, 4"~ ·5°, 6° e 7° do art •. 71 do projecto de Constituição,. 
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a qual dá a 1nais aJr.vla, a 1nai~ vluna liberdade a todos os 
c~l~(J::i ~·~ au tue::;mo it~lltp-t} L:unU·lll utu JJL'C'L'.Pi!.o geral, um prin
eljJlU l unda_Inunlal. dL~ qual det'UL'l't~tll t•urullarius que pudern 
tiUl' cunv,LT[ Hl~:; eu1 IP1, pl'lu, Puder· Leg·i:-~JaLiYo 'f)rdinal'iu ... 

. . 0 _;~lt • ,-~Pl'L',\C ~ U y·ESSII.:\- .\ p l'l'~l'dl'Lle ia do CU::iUlllUlliO 
GlVll nau ullende a lllJl'l'llade dt~ eu\ lus. 

O ~H. CouTo C.\wr,\Xu - A t>lllenda ~~. ae:;lcs ll•t·mus: A 
HepublH~a, rcconhceer~du_ u relig·iãu eallwliea, apu~tolica ro
n:ana co1110 a da maio na Llu:s bras i l1>.ir·os, ga!'all Le L~ l'C~pej I. a 
todos os outros cultos que não repng·num <t't rnor·ul e ú razão 
natural. 

O Stt. L.\MUU~IElt GoooFmwo- HtmuniH'Ct~L' a rdig;ifw uo 
maior llUmero é reeon hecet· a religiüu du Estado. 

O Stt. Cut;To C.\lt'rAx.n --Dizer qtH' a rei igiã.11 eaLhul iea ~~ 
a da rnaioria dus lll'a~ildJ·u::-;, nãü .~. ruet~nllee•~'· T'Pl i;.!;ÍÜ.tl d't 
Estado~ tS dizer a YL'rdade, que u~tú nos labiu:-; de I uLlo~. eOJitO 
pa:::;:)o a mo:5lnu·. 

O Sn. PHE~IDE~'l'E V. Ex. e~lti di:;eulindu, quandu a 
clhicussüu e::;tú. en0enacla. 

O Sn. C1)UTU CAR'rAxo Sei que a d i:-iull ::i:-ião u:;lú e.n·-
cerrada. 

O ~~t. PnE~mE:\'1'1!:- Pol'laulu, não deYI'. prnSL'gu ir cm uma 
discussão que p::;Lú encoreada. 

O SH. CttU'I'O CAnre~-\xo -. Sal1n bern a Mesa qne~ inseiT
\·endo-n1e por clivcnms vezes, nunca coubo-Ine a palavea. por·
que o HegirrleJüo, por nós yotado~ dera á Mesa a faeu ldadn 
dP organizar a insel'ipt:ãü dos oradores, quando exi~tiarn 
ouf r·o:5 alvitres, qw· pudiam lil'·cu·-Hw~ semelhante arbitrio. 

:~Ias. obeuocendu ú ut·,deul de V. Ex .. Sr. Presidente. 
deixarei de tratar de outras emendas por· nlim offerecida5 
ao eriteriu · P. sabndoria deste Congresso. 

,P.erinitta-me. l10l'f~l1\ Vt. J~x. doi:s n1inutos apenas para, 
dü alto (festa tribuna. agr'adeeer aos mm1.s eoneidadãos. aos 
par·ahyhano~ QllP. 1111' disllnquir·am com SfHl~ sufl't·ag·iu~ ·~.s.pon-
taneos. e ao mcs1no t.ornpo perdoar Ctquelles que na elcd(:ão do 
a.nno atrazaclo ... 

O .Sn. I.AMO'UNIEH GonorhEDo - Isso foi no tem no da 
Monarchia; o passado foi-se. 

O Sn.. 'CouTn CABT'Axo --" . . . que na. eleicão do anuo 
atrazado, sei nu I r.· ou ineonseit~ntt•mt>nLe. presl.al'anl-~e a ser 
insb:'Ju tll('nto-5 de lima pol iLka eort·upt.a e emTtrpl ora, contra 
aquellL~ que na::;ecra enLrP ellt's. e qtw ~.empre recebera toda:-~ 
as· provas ·de consid0raçãn; cumprindo-Ine accrescentar ,que, 
si trnho n n1 eora~;ão hasfaniJ' grandP para o srntimento da 
gratidão. l.cnbo l.a1nlwm o cnraeão bastante grande para 
t5crcloar · aqncllns que não souberam o qtle i'izcran1 

O Sn. LA.l\IOllNJEH nou1WHEDil - Isso f5 um lH'CC·eiLu dn 
E''ang·elho. 

O Sn. CouTo CAHT.\xo- Pnt· :o:t~l.' catholico. assim eonduo. 
VoZES- M_uj ln bem. (O tn·adoJ' (~ cu·mp1•itnentjado c abra .. 

Çt1do por 1n1.dto8 .Srs. 1'Cp1·escntautcs.) 

·V·ol. III .~8 
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O Sr. N llo Pcçanha- ComN;n_ 1 ('mbranrlo un1 conceito de 
Thiers. que era sPmpl'e perigoso desperlal' o sonhn. de _mna 
victoria na~ asselnbJ,··as p<ll'l:.lulL'nl al'(':-i. A sua log1ca e. as 
vezes. as das inconscil~ncias, c a sua act~.ão a das contra
:marchas e ·das conlraclie<,:ões. 

\Reconta a C(mvent,:ão tradicional ele Ft·anca. qnn clcpPis 
ele proclarnar' a democracia, libertando o povo do vrivilegio, 
rduLou uns dias na proclamação da Scicncia, que libertava 
a N açüo elo clogrna. (Apoiados.) . . . 

Hontem, o ·Gong-res.so solcnnizon n1a1s um ann1versano 
da 111orte de Nunes '"'M1achaclo, sagi'anclo o principio de I i
berdade de pensan1e.nto; tinha a Republica o seu co-ração 
no Norte; era o caso da T-ribu.,na. Hoje o .congresso não ne
g·ará apoio ao seu re·querimento, em face· do attentado que 
soffreu o illustre jornalista Macedo Soares, crin1e que re
percute dolorosamente en1 todo o Estado do Rio de Janeiro. 
(/lpoiados; Apartes;) 

O SR. FoNSECA ii'ERMEs- Ts.so é ~parlan1entarisrno. 

O· SR. NrLo PEÇANHA sabe que elle está deste·rra.cto; mas 
não se despoja· do direito de repres.entante. Protestará sen1pre 
contra este processo algebrico de eliminação ao-s homens de 
brio e de cora:gem cívica, processo que a Republica herdou do 
·antigo re·gimen. (Apartes e protestos.) 

:Para o orador não tern grande importancia a Constituição 
qüe se votá, como os innumeros decretos do Governo Provi

.,:S,orio. Elles não reformaram o caracter politico do paiz, nem 
.. · fízeram o sane-amento dos costurne.s publicas. A Constituição 

, · ·será uma escola de sacrific.ios, n1as não a solução de todo3 
os problemas sociáer;; e econon1icos. (Protestos e a1Joiados.) 

O segredo da fortuna da Republica, o titulo de sua esta
bilidade e grandeza mural está na escolha do Presidente. 
Lembra a assembléa ·norte-ame-ricana, a Confede·ração Hel
~'é•tica e historia os s:eus fastos. 

Entende 1que o glorioso chefe elo Estado, n1arechal Deo
rloro da 'Fonseca, ao lado flos rnaiores .serviç·os á causa pu
hl i e a, não ::~ ·qual idades de governo . 

O Srt. JosÉ MARIANNO- E' bon1 que descubram as ba
terias tratando-se da eleição presidencial. 

O SR. NILO PEÇANHA- S'im. E' preciso que cada um de 
. nós ten~1a a. franqueza das convicções, e .i á porque é passivei 
!que alguen1 acceite a ernpreitada de pe.clir votação nominal. 
que envolve coacção ao .Congresso. Nfio quer o orador para 
si a responsabilidade dos futuros desastres nacionaes dos 
{]esvios administrativos, da politica de aposta.sias q{1e o 
.ehefe do Estado traçou, despedindo do poder o partido repu
blicano, antes ·~e. inst.it~ür~-se a IRepu~U:ca. _(]Vão .aJ?oiados.) · 

· O novo m1n1steno nao tem srgn1flcaçao pohtlca não vem 
realizar um .programr11a, não re-presenta utn partido' não te1n 
compromis.sos moraes perante a opinião, que o rec'ebe:u com 
frieza e indifferença ger·al. 

:0 Sn. PRESIDENTE- Es-tá tern1inada a sua hora. 

O SR, NILO PECANH.~- Vou n1andar á :Mesa o meu reque ... 
rilnento. '\. 
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'U:.M Sn. REPH.ESE:\TA:\"TE - Depois clu inquerito yerifi~
car-s~-á CIUt'll1 cleu o Lit·u llil Ut· . .Maeedo ~oat·es. 

O Sn.. ::\JLO PEGA~lL\. nã11 aen~dila e111 inqum·itos quando 
os crin1inosos lt~m insvit•at~.ões do pod:~t' publico. Pensa que 
essc•s lJl'OL'!'S~;tlS sã11 os 1ueius umi-; clifl'ieeis de se c.hegar á 
verdade jul'iclica. (A.pui.arlos.) 'Púcle-se con1paral-os aos 
gestos irnpudi~os dos gru..;;sei.t·us idolus :phcnieios, ú sombra do 
rnovünento ele pudor da Venu:::; de l\'lecli~is. A impudencia se 
1'azcndo pudicic.ia. E' u podet· IHtblieo, cumplice ou 111andante 
nos delictos, agitando-se., n1ovcnclo-sc para, depois elo longo 
segredo de justiça, fazer a impunidade. 

E' lido c posto en1 discussão, a qual fica adiada por ha
Yermn pedido a palavra os Srs. José Mariano e J uüo elo 
Si·queira, o seguinte 

Requerimento 

Reqncil'o, por inlcenJCdio do Sr. Minislro da Justiç.a, in
fornlações sobre as providencias que t.on1ou o poder publico 
en1 face do attentado de que foi virtüna o jornalista Dr. Oscar 
de Macedo Soares. - 1Vilo Peçanha. 1 

O SR. AMERico LoBo (pela ordem,) requer cinco n1inuto~ 
de prorogação da hora para justificar uma indicação relativa 
ao projecto de Cons tituiç.ão. 

Consultado, o Congresso não conce.de a pr·orogação pedida. 

ORDEM DO DIA 

'lOTAÇÃO DO PROJECTO DE CONSTITUIÇ.:(Q 

O SR. PRESIDENTE- Vai se 'proceder á votação do pro
Jecto de Constituição, na fórn1a do· Reg·jmento. O projecto 
será votado en1 globo. salvas as en1endas, que scr·iio votadas 
aeornpanhando os respectivos artigos. Ma~, entre as emendas 
ha uma do Se. Pinheir.o Guedes, que rne parece um verda-

deiro substitutivo a todo o projecto. Conseguintemente, si a 
approvação do projecto constitucional não prejudica as outras 
c meneias, parece-me que prejudica esta. 

Conseguintemente, os Srs. membros do Congresso que 
deren1 preferencia ao sub~titutiv.o, devem votar contra. o J?I'O
.iecto para votar en1 seguida a íqyor d~ rncsmo ~ubstrtutr:o. 
De modo que~ si fôr approvado o proJecto, considero preJU
dicado esse substitutivo. 

O SR. A.MPHIL.OPHIO pergunta si a sua emenda relativa 
ao Poder Judiciaria acha-se no mesn1o caso. 

0 SR. PRESIDENTE- Não, senhor. 
E' submetticlo a yotos e approvado o projecto de Con

stituição. salvas as emendaEl. sendo eonsiderado prejudicado o 
sub~l:Ítut.ivo do S1:. Pinheiro Guedes. 

Posto a votos o prearnhulo proposto pelo Sr. Amcrico 
Lobo para a Conslilui~;ã.n,. é rejeitado. . ~ . 

E' appt·ovada ::1 :segurntc emenda do Sr. l.~acerda Cou
tinho e outros ao art. 1 o: ·« Accre~ccntc-se depors da palavra 
--:--federativa- o seguinte: - proclan1ada a 1_Q de novembro 
~e iSS9.» 
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Fiearn prejuclwaclas as Pltll'Ulla~ que no mesmo sentido 
offcrecera111 us tlt·:::;. ~er·zeddlo, l. .. u iz de _\ndratle· e jlL•ira tle 
Va~euncc llus. 

E/ rejeitada a emenda do Sr. _\lnlinu .:\ffon~u ul'feredda 
ao n1csn1o al'L. 1 o. · 

O ~H.. PHESIHJ~N'l'E- Vou ~ubnwller ú vula~.:ãu as c1nendas 
offcrccidus ao art. zo. 

O Slt. A:MEHtco LoBo pede preferencia para sua emenda. 
Consultado, o CongTesso não concede a p1·efereneia pedida. 
O SR. PRESIDEN'l'E- Vai se votar o substitutivo offere-

cido pelo Sr. \Vandenkolk e outros. 
O SH. AI ... NllNu ..:\FFONSo (pela orde·m) - Quizet·a, Sr. Prc .... 

siuente, cluunar a .attenoão de~la augTtsti.t c illustrada a:::sern
bléa de pall'iotas vara a primeü·a. parle do substitutivo que 
tive a honra de apresentar ao arL. ~" do pl'Ujeelu de Consti
tuição, que discutim\.1~.;: 

1<4 Cada unm das vinte provincias t'ót·n1a na União un1 
Estado autonomo e indissolu vel. >> 

O artig·o do projecto diz: <~ (~ada uma. das antigas pro
vincias .forinarú un1 Estado.» 

~o substi.tul.ivu qn·e apre.senLo lla, parece-Ine, un1 ele
mento novo, que ::;upponho n1erece captar a pouderac~.ão do 
CongTesso, por isso n1esn1o que tende a estabilizar. e garantir 
a personalidade juridicà, inalteravel, inamissivel e inalie
navel dos estados. 

Essa prin1eira parte coaduna-se log·icatnente. e parece-~e 
eorr1 outro substitutivo, que offereci ao art. 4o da Constit
tuição, o qual cru Lercdt·o no projecto do Governo. 

Os seus arLig'Os do pl'irni.t.ivo pro,jeclo, subiP.Jettido á cri
tica B deliuera(~ão do {Jong·resso, apreciados á lnz da eompre
heneão de todos, não tranquilizan1. nem satisfazem o espírito 
dos patriotas . · 

Ha. ahi algun1a cousa de ameaçador, ou aterrador, que 
os desvela. 

Jlor min1, sinto-me apavorado. 
:b""~ilho da n1ultidão, acostumado, por dezenas e dezenas de 

annos, a vel-a r)adecer injustiças. entre as mais largas pro
messas do governo Hvre. que nunca cheg·ára a realizar a 
liberdade; ouvindo sempre declamacão official da felicidade 
do povo: e a proclamação da pro liberdade e parLiotismo de 
todas as a·dn1inistrações; 1nas, soffrondo~ de :f,acto, o pr·C:do-
miuio absoluto ela hypocrisia governativa do 1JOder, eu tenho 
muito 1nedo dessa:-~ instituições dos a.rl.s. 2o ~~ 4° do projeeLo 
votados, o~ quaes. l'eunidos c con1binados com os dernais, que 
vão pelo todo, constitu01n desde Já uma. ameaça bipotente, ou 
antes. uma ameaça on1nipoten.te á indcpcndencia. á auto
nomia, á personalidade individual e juridica, dos pequenos 
estados. · 

A absopção destes quasi pariás da Nação encontra alli 
uma abf:n·t,a para quasi todas as disposições do projecto. 

O SR. PRESIDEN'rE - Sou levádo a' observar ao no.bre :ce
.~entante, que não póde discütir os artigos·. Pedindo a palavra 
pela ordmn, só. póde limitar-se ao. seu requerimento. 

0 Sn .. ALMJNO ÁFFONSO - Era, ape_n~s, uma e:x.plica:ção 
do 1neu pensa.mcn{o, que desejava ministrar a esta illus
trada asse1nbléa constituinte. 
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Quero, todavia, rlar excn1'plo da· mais inteira cordura e 
respeito á decisão rlr, V. Ex.; n1eS1no porque só esse acata
mento é que póde dae considcràçã.o. c valor :i palavra do re
presentante do povo. 

O SH. Pn.EsroEN1~E -- O nosso deYer· é an1 es de tudo 
obedecer á lei interna deste Congresso. ' ' 

0 SR. ALMINO AFFONSO - Exactamente. Quizera, po
réJTI, que os acLuaes legisladores constituintes, ant.es de con
clen1na[' a emenda prop.osta~ vissem reflectidamente que, 
quando proponho que fique cada Esta~do indestructivel e 
a.utonmno no ~cio da Uni.ão Bra?ileira, quêro negar, quero 
I ~r-~r a, qut:n1. g~t:l' qqc Re.la: 11n. futuro, a .,Pre.tenção em po
ldtt•n. a possll)tltdarll' rlespoltôn. dP apagar dos vin1.e, ou vinte 
<'um 0slados ht·asilPil'os, o nn1nl', a rwr·snnalicladr dr qnal
qu c r delles. 

O Sn .. PRESiDENTE - Convido o illnstre representanlr 3. 
não insistir. 

0 SR. ALl\-li1'0 AFFONSO ~ Então, c~lO-nle, St•. Presidente .. 
:Mas. fiquem todos certos: que a nossa Patria, a. nossa. querida· 
Patri, é, ha ele ser grande ·e fort-e, - com os seu5 vinte ou 
Yin1r e urn estados autonomos e indestrnct..ivcis. 

Ninguem apagará o Rio Grande do Norte. que tenho a~ 
honra rlr r·r1Wcsenlar. do n1appa da Nação hrazilrira~ como 
um Estado autocépha.lo. 

Ninguen1: nem dru~ws. nrm hnn1ens ! 
Nós vivos, não ! ! · 
Et0rnos eonspirarlm·C's no srio da Patria contra todo _o 

poclr,r que confiscar-nos a lihcrdade c pretender dPclarar-nos 
sPu~ ·P~CI'avns. havcn1()S ele ·srr independentes, .como ·qual
qur outeo; s0m outro senhor, que nós mesmos, ou deixare
mos de exi 3tir! (l'l-luit;o be1n~· muito bem.) 

O SR. JosÉ MARIANO (pela o1•den~) requer que se faça a vo
tação da en1enda d:J Sr. Almino Affonso por partes, porque 
o primeiro trecho póde ser uma conse.quencia natural do art. 2. 

O SR. PRESlDEN'l'E - Não posso aeceitar o requerimento 
do nobro rcprPscntante. 

Em Sf'p;u ida •" posl a a vol os r 1'c.ieitada a crnQnda sub~ 
·Stitul iva elo Se. _·\h:nino .A:ffnmm. 

o· Sn. PRERlDENTI~ diz qur vac votar-se .o substitutivo do 
Sr. Arthur R.ios ao nrl. 2.ii A paragrapho unico. Entende que 
púdr-sP yofa r· Sf'1'1arndam0n l.f', porque os assumptos são di
versos. 

·Suhmet tido a vnlns. ~ rr.irit.arlo o substitutivo. 
O Sn~ PnERmENTL~ annuneilt n volacfí.o do suhS-Lhlufivo dos 

Srs. Gn irh.arãns Natal f' oulro.s. 
O Sn. LEOPOLDO DnLHÕES. (JJrdrt. nnle1n) diz que o seu sub

stitui ivo concilia disposiçõPs antinon1ieas. 
O SR. PRESTDEN'I'E ·diz qur, além de outras, ha uma emenda 

do Sr. José Hygino. . . . _ 
SubmeU.itdo a votos os subsl.ltuhvos dn Sr. Gu1maraes Na

lal r outros, f;, rejeiladn. 
1São r·eJeit.a.das a-; en1endas rios Srs. Wandenkolk e outros, 

e do Sr. Amcricn Lobo. 
E' cgualmentr posla a volns e rej·eita·da a en1.enda do 

Sr. Augusto de Freitas. 
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'Ü SR. Eruco COI!:LIIO (pfl.a ordem) ·- Sr. Presidente, acho 
q1w ha duvidas naq bancada.s a respeito da en1enda que 

acaba de ser votada e que a l\1esa declara rejeitada ... 
O SR. PRESIDE:.--.rTE - A Mesa já veriJicou a votação .. 
D SR. ERrco CoELHO - Eu não contest) a verificação feita 

pela Mesa, n1as declaro que ha duvida nas bancadas, alguns 
não votaran1 consciencio.samente. 

Q SR. CAMPOS SALLES - Votaram perfcita1nente. 
O SR. Eruco CoELHO -V. Ex. está enganado. 
O Sn, PrtESIDEN'l'E - A Mesa con I ou 90 votos ·en1 um sen-

tido e cento e tantos ·cn1 .outro. Já vê o nobre representante 
que não ha a n1-enor duvida sobre o resulfado ;da votação. En
tretanto, si o nobre· re.present.ante requer, vou consultar o 
Congresso afin1 de ver si ~st.e consente en1 un1a nov~ votação. 

O Sn. ERTCo CoELHO - Não ponho en1 duvida a contagem 
·feila pela Mrsa. rnas penso que não perderian1o.s cousa ne
nhun1a en1. verificar a votação. 

O SR. PRESIDENJ'E - O que V. Ex. qut-r é uma segunda 
;votação, p'orque a verificação já foi feita. 

O SR. ERico CoELHO - Não vonho em duvida, repito. a 
contagem feita pela Mesa, mas acho que. desde que ha du
vida, deve. proceder-se a nova votação, e neste septiclo faço o 
meu requerimento. 

Consultado, o Congresso rejeita o requerimento do 
Sr. Erico Coelho. 

O SR.. PRESIDENTE declara que se vai votar a emenda do 
Sr. José Hygino que manda supprimir algumas palavras. do 
paragrapho unico do art. 2.0 

O Sa. LACERDA COUTI!NHO (pela owlern) -- Sr. Presidente, 
qllando ~e votou o art. 1°, foi preferida a emenda apres-entada 
pelo Sr. Serzedello, quando a minha, que era i-dentica, havia 
sido apresentada en1 prirneiro lagar. Ag.ora vejo que vai 
car-se o n1esrno fac.to eon1 r·elação á en1enda rlo Sr. José Hy
gino, quando a minha está concebida nos mesrnos termos. 

O SR. PRESIDENTE - Para acabar com a questão e poupar
mos teJllpO, proponho uma consideração: vou subm-etter a votos 
.as duas· emendas ao n1esn1o tempo, a çlo Sr. José Hyginõ e a 
de V. Ex. 

O SR. LACERDA CouTINHO -. Perfeitamente. Acceito o al
vitre. 

Postas a votos, são approvadas as emendas dos Srs. José 
Hygino e ~acerda Coutinho, que mandam supprimir do para
grapho unwo do art. 2°, as palavras - escolh7do - até -
dosn1embrar-se. 

Fica prejudicada a emenda suppressiva, do ~r. Erico Coe-
lho e outros. . 

. E' rcjeil.arJo o substitutivo do Sr. Cyrillo de Lemos. ~ 
O S~. PRESIDE)l'TE · annuncia a votação das emendas offe

recidas ao art. 3°. 

O RR. A~TIHIR Hws (pela n1'âwm.) pede a retirada da emen-
da supprrss1va Q1H' ~.presr.ntou a Pste artigo. · 

Consnltado. o Congresso concccle a retirada da rcfcrid:l 
en1enda. 



- 4~0-

. O Sn.. ALl\TTNO AFFO'~so (peln nrdem.) declara que a emen .... 
da que arn·0srntou ao al'l. 3". Jo j)l'Ojrclo l'l~fere-se ao·ora ao 
art. 4 o. · · ' ' o ' 

O Sn.. A MEn.ICO Lemo (7wla nr·dr>m) prrlc para r c ti r ar todas 
as emendas que apeesrnlou, vi:;;lo que o Congresso rejeitou o 
Pl"rambulo. 

eonsultarlo, o Congrrssn cnncrd~ a retirada p~dida. 
Proceclr-sc á Yot.a~rw do substil ulivn do Sr. vVandenkolk 

.e outros ao arL 3°. 
O Sn. TI-IO:l\'L\Z DELFINO pcclr. que seja consiclcrada como 

duas, c assin1 votada, a rn1rnda dos Srs. \Vanclenkolk c ou trns. 
E' pnRta a yolos n rr·jPilad:l a pl'inwi1·a pariP tia rPf'0rida 

emenda~ que .designava ~para Capital ela União a cidade ele 
Petropolis. 

O SR. PRESIDENTE declara prc jurl icacla a segunda parte 
da n1csma emenda. 

O SR. ARISTIDES I.JoBo~ oblcndo a palaYra pela ordrm, faz 
considerações no sentido de n1ostrar que não está prejudicada 
a segunda parte. 

O SR. PRESIDENTE insiste na sua opinião. 
O SR. J"\CQURS OumQUE (pela mYlern) - Acha que ambas 

as cousas se harmonizam pcrfeitmnonte: o Congresso .iá de
terminou a mudança da capital. e nós apenas pedimos que elle 
detern1inc os lin1iles elo novo Eslaclo da Guanabara. 

O SR. PRESIDENTE - Vou consultar o Congresso, para 
evitar eontesLações. 

O Congresso. .;;e·,1do consultado, resolve que está prejudi-
cada a segunda .Parte da cn1enda. 

O SR. PRESIDENTE - Considero prejudicadas as emendas 
dos Srs. Meira de Vasconcellos e Augusto de Freitas. 
. E' posta a vol os e rejeitada a emenda do Sr .. Correia 
Rabello. 

E' posta a votos e rejeifacla a primeira. parte da~_refer1ida 
fonso ao art. t1 o. 

E' tan1ben1 rejellado o adrliliYo elo Sr. Athaydc .Jun1or ao 
mesmo artigo. 

O SR. PRESIDENTE annuncia a votação das emendas ao 
art. 5.0 

O SR. ALJ\IEID..-\ NoGUEIH:\ (JJPlo or·dcrn~~ declara que fn1 
apresentada uma emenda ao ar!. 5° que no in11wesso está sub-
scripla com o seu nome. . . 

O orador nã.o apresentou emenda algun1a a este arllgo, 
e aquella a que se refere não traduz as suas idéas. 

O Sn. PRESIDE~TE diz que. á Yista {la declaração qnr o 
Congresso acaba ele ouvir. considera a e.menda prejudicada. 

Vai pôr a votos a emenda do St·. 1\iCJra de Vaseoncr.llos. 

. O S~t. Jo.7\o DE SIQUEIRA (pela m'dem,) rcqu~r qu;c _a cmrncla 
do Sr. lVleira de Vaseonecllos passe vara as dispos1çoes trans-
itarias. 

O SR. Assis BnASli; (pela nrrlem) diz q\10,. t~aLando-sc ela 
qu0slão. talv0z a mais impnl'lantP da ConsLI·IuH:;ao. qual a ~~a 
~li~f'l'imina~ã.o de rendas. parec~-111_0 melhor que a emenda seJa 
1ncluida nas disposi(:Õf'::: lransllorms. 

··,,.. 
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O •SR . .To:\.o nE SIQUEiru (pela m'dem.) diz que o prin1eiro 
pequPrimr.nlu apresrntado foi o seu. 

ü ·SR. PRESIDENTE diz que não pócle .deixar de pôr a vot<?s 
o requcrin1enlo do Sr. Assis BrasiL porquanto esse requeri
n1ento i·mport.a um a·dian1fmfo da votação; e que o Congresso 
resolyerá como entender. . 

·Gonsullaclo. o CongTessn rejeita o requerin1enl o do Sr. As-
~ is Bra~il. · 

O Sn.. Pn.ESIDEN~l'E annuncia que vai pôr a votos a en1enda 
elo Sr. Me ira de· Vasconcellns P outros. 

0 SR. UBALnlNO DO AMARAL (pela. 01Yl.ern) diz que. Ú vista 
da fll'l ilweatãn do. Congressü. I ern de sr. r votat(lU uma 0mrnda 
qur. h·at.a ·do paga1nento da divida dos estados. · 

Toma a liberdade de le1nbrar á Mesa que nas di.sposições 
transitarias ha n1a i~ de uma emenda sobre o andamento do 
assumpto. 

Nestas condições. pareee-lhe que ellas deveriarn ser sub
rnettidas á vol·.ação ao n1r.smn tempo. E foi por es.se .motivo que 
votou que a n1ateria fieas~e adiada, para ser ineluida nas dis
posições transitarias. 

O Sn. PnESlDE~'L'E - O nobre representante não requer 
pre.ferencia? 

0 SR. UBALDlNO DO AMARAL - Não, Más parece-lhe que 
esta;;;. emendas devem ser, pelo 1nenos, lidas, visto corno tra
tam rlo mr.sn1-o USS\ln1'11 f o. 

O Sn.. PRJ;~SIDENTE declara que o qur. parece rasoavel é 
que, I enflo rle vo1 ar·- se a en1enda aprcsr.ntarla ao art. 1o. o 
Congrrsso tome conhecimento nessa :rnesma occasião de outras 
que -trata:r~n do me~n110 assumpto. 

O SR. 'rHEODURETO SouTo requer prferencia para a emen
da que apresentou, por ser mais completa. 

O Sn. nosA JuNIOR pede preferencia para a emenda do 
Sr. Arthur Rios; que satisfaz mais. 

S}lbn1ettiidos ~u~cessivan1ente á votação esles requerimen-
tos. sao ambos re.Jmtados. . 

.. , E'. ~~m RP-guida, posta a v.at0s. e rejeit.ada a en1enda dos 
Srs. l\olen·a dr Vasconcollos e E~pn~rto Santo. 

· O Sn. Pn_ESIDEN'l'E considrra prejudicada a emenda do 
S:e. _\ri'.lnn· Hw~, qur nelut-sn ilHer·f a na pagina 73 do im
presso. 

. _.'O SR Anrrnun R.ros (pela MVIwm.) rliz qüe não está pre-
:lurtwada a sua enwnda. 

Q,~IBl~l t,adu. o CongPr~Ro rr.j e i La a rrfrrida r.rp.enda . 
. , ,!•.- pos' a a yfll n:;:; r rguahnente rejeitada a emencla do 
Sr. rhroclnrnl o ~nu I o, qu~ VC111 inserla na pag. 7G do im-
presso. · · 

O ~R_. EsPmi;o :~ANTO (JJela.. ordt;m,). 'rüz que apresentou 
u1~1 adr~II~vo ao ar t~ n • par~ ser mclu1do com a numeração tle 
~I t.. ü, L . que acha-:~0 no 1 mpreRso con1 a asEügnatura do 
Sr. Almmda Nog_ue1ra~ quando ·ella foi assignada no verso 
pelo orador e mais dons dos seus collegas. 

Pg,sto a votos, este addil.ivo é rejeitado . 
.Sao egualn1ente .rejeitadas as mnenJdas dos Srs Custodio. 

de Mello e outros, e Chagas Lota.to. · 
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O 1SR. PnEsmE:·TTE - Vão-~n volar as emenda~ ao ar
tigo 6°. 

O SH. BAnBnS.\ LT~L\ requrr que o Sr. Presidente c-on
sulte~ o. Congrc~so ~·e cons0nt.e. que seja dada preferencia na 
orden1 da vot.açao ~lo substüultvo apresentado ao art. 6° pelo 
St·. Dem0tJ·io lllbeirn <' outl'ns, ~ubsLilulivn que, con1 os artigos 
8° e. '12°

2 
fm'nia; nn1 verdarleü·o syste.ma incompatível com a 

acceüaçao de qualql}er outro. caso seja adoptado. 
UM SR. REPRESENTA~'l'E - Este .subtitutivó é ao art. 7o •. 
O SB. B.-\HBIISA Ln.rA -·- Cnn1 effnilo. verifi,ea qnr a nume

ração está errada; e substitutivo é ao ar L. 7°, e seu requeri
nwnlo l'ieal'ú par·a quando se prnC'rrler ú voLat:ão dr.sse a·rtig:o. 

E' r>o~ta a yntos 0 r0jeitarla a ernenda mndifica1 iYa, do 
R e. Francisco Veig'a. 

São suc.erssivamrnl 0 rej e i I adas as ernendas· oHerecidas 
pelos Srs. Leov0~' i~clo Filgueiras, lVleira de Vasconcellos e Ga
briel dr. lV.lag,allt :~t'~. 

O SR. PRESIDEN'l'E annuncia que vai pôr a votos as emen
das offerecidas ao arL. 7o e que de preforencia vai submetter 
ii votação o -substil'JI.ivo do Sr. OHicica, que é mais amplo, por 
abrang'cr os arts. 7° a 12°. 

O Sn. B.-\RBOSA LIMA re,quer preferencia para o substitu
tivo do Sr. Demetrw H.ibeiro o outros. 

Con~ultado, o Congresso não concedo a preferencia pe-
dida. 

Proeede-se ;·1 ·volacão rlo substitutivo do Sr. Oitieica, o 
f[ltal (~rc.jeHacliJ. · 

São .igualmente rejeitados os substitutivüs do.s Srs. De
met.rio Ribeiro e out.ros, n Chagas Lobato. 

E' posta a votos e approvada a seguinte emenda dos 
Sr:S. Rosa e Silva e Anni'bal Falcão ao n. 6 do art. r: 

"Acerescente-se: - não comprehendidos os de credito 
real.~, · 

E' r~g;ualmenl.r, posla a vot.os c approvacla a s-eguinte 
emenda do Sr. Arthnr Rios ao § 3° do art. 7o: 

•• :\CCl'escente-se: - nos actos e neg,ocios da União". 
O SR PrtESIDEN'l'E declara prejudicada a emenda dos 

Srs. OHveira Pinto e Vi ria! o de Medeiros. 
O SR. ELYRElJ MAnTrNs (JJel.a. m-rlem.) diz que a emenda 

não está prrjudicada. 
Posta a votos, a r.menda dos Srs. Oliveira Pinto e Viriato 

ele MedPiros {\ re.ieitada. 
Fiearn prejudicados .o subsLiLutivo do Sr . .Julio de Cas-

. lilhos e outros. a en1enda suppressiva, do Sr. L.eovegildo il
gueiras, o addilivo do Sr. Alexandre Stockler ao n. 31 do ar
tigo 7(', r. . a etnenda su.ppressiva do n. 6 do mesmo. artigo, 
offnrncida p(~lo tnPsrno Sr. DepnLado. . 

8fí.o rejeitadas as e1ncndas suppressn·as parciar.s, elo 
Rr. :Francisco \ eiga, ao n. J elo art. 7o e § 2.0 do mesmo 
artigo. . 

JÇ posto a votos o arlrlitivo rlo Sr. Mcira de Vaseoncellos. 

0 SR. :MEIR:\ DE VASCONCELLOS (pela MYlcrn) diz que a 
pala\Ta 1•encla deve ser substituída pela palavra venda, visto 
ter hayiclo engano na impress?io de sua. emenda. 

E', e1n s.eg'udia, rejeitada a mesma emenda. 
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' E' posta a vo1 os e rrjri !.ada a 0n1rncla do Sr. Alexandre 
Stocklel' ao n. 4 do art. 7°~ que mancla nccrcscenlar o se
guinte: ''Nos corrl!ios e trlrgrapllos frclrrars." 

O SR, BARBOSA Lll\'IA (pela orrlern) requer verificac.ã.o d~ 
vot ac:ão eles la emf1nclri.. 

P1·ocPdcndn-sc ú verificação, <~ approvada a referida 
emenda. 

Procede-se tt votação rlas rnwndas ao art. go. 
O Sn . .T os1~ M"\RIAN No (pela m·rleTJ1.) requer· que srja vo

tncla por esta occasiüo, Yis! a a connexão do assu;np! o con1 o 
das emendas que ora se vaLam, uma rnH'nrla que ·' az par1 e das 
Disposicõns transH.orias r acha-so ú pag. 7 !~: elo lll1pressu, l't~
ferente aos -15 o/c adclicionaes. 

O Sn. PRESIDENTE - Srm rlclihcracüo elo Congresso n:lo 
posso faz o t-o, 

O SR. JosÉ MARIANNo requer ú Mesa que nesse sentido 
.seja consultado o Congresso. 

Suhmett.ido a votos, é rejeitado o requerimento do 
Sr. ,José Marianno por 87 votos contra 83. 

O SR. Jos1~ 1\fARTANNo (pela nnlern) - Nfí.o rleseonfiando 
da· conl agem feita prlu lVfr,sa. mas sôn10nl e porque et'11 m1 e hu
ma.nu:m est, pede a vcrificacão ela vot.ac,:fí.o. si o Rr. Prosident<~ 
julgar que isso eonvén1; si .iulgar que não, retirará seu re
querimcn! o. Acredi1 a que não queiram estrangular o Norte; 
mas pede que o doi:xe1n viver. 

O· SR. Er..YzEu MARTINS - Os que votaram contra a 
emenda o fizeran1 impellidos por sentimentos tão bons como 
os de V. Ex. 

O SR. VINHAES (pela o'f'dem) - Recorda os precedentes 
havidos, mesmo a seu respeito, relativamente á verifi-cação de 
votações. 

U:\f SR. REPRESENTANTE - Tem toda a razão. 
O SR. PRESIDEN'rE - Diz que os Srs. secretarias contaram. 

os votos de un1 lado e de outro e verificaram 87 de um lado e 
83 do outro; ·a verificação ~stá, portanto, feita e annunciado 
o rrsultado. 

O que o nobre representante requer é uma segunda vo
tação, e a isto não póde annuir. (Jfuit'o bem.) 

O SR. JosÉ AYET .• INO -- O remedio é appellar para a Casa. 

Ü Sn. ,JoSÉ MARTANNO (pela OTâe?n) diz que, si o Presidcnt~ 
açcoita o seu requorimento, não como desconsideração ao re
sultado colhido pela Mesa ... 

O SR. PRESIDE~TE - Nem podia ser por outra fórma. 
(.Muitos apoiadas.) 

O Sn. Jost. M.-\.f\.IA~No - •.• como uma. duvida sobre o 
escrupulo com que costuma a Mrsa proceder. mas, sin1ples
rncnf e, como un1 possiYel engano dr. obsrrYac,:ão. qun se d0ssr. 
o orarlor aprrsentaria o requeri mrn to ao Congresso. 
( Granrle 81{-S.q.!.t'i'O abafa a ?1(l'Z d(J orrulor r J 

Arlrnirn-~r up;nra rlo ardor rOlTl qur rsl.i'í.o a flcfrnrlrr o 
Sr. Presidente n1uil os daquel1es que o t cm alac:Úlo, ao passo 
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que o orador nfío pôr c1n duvida absolutamente a lealdade 
da Mesa. 

O SR. nunL\.o .Juxwn - Então, paru que pede veri-
fica~f'w '? 

O SR . .Tosr~ l\L\RL\~~o - .Tú n disso, rs!on acostu1nado a 
aca! m~ as clrcisõrs da l\'lrsa, scn1prr pau ta elas pelas norn1as 
cia maior rectidão. Pnclrria c.itae os nomrs rins Srs. Virgílio 
Dnnutzio, Zan1a. que se lc'vanlaram rln sru logar. tPrHlo vo
tado, P, cn 1 rei anl n, SPUS vol os nfí.o l'nran1 contados; podia 
citar o nnrnr do Sr. Serpa, que. nün se conservou no seu 
log·ar, r eujo tes!en1unl1o o orarlor invoca. porlanto. Pedindo 
que se lhe permUta appellar para o nongTessn, não põe en1 
duvida o reei o proceder da Mrsa, I anlo que repete: Si o 
Sr. Presidente collocar a questão nn I Prrenn da confiança. 
retirará o seu requerimcnlo, porqne acrcclila nas luzes e 
patrio! i smo que ear2.cterisam a :Mesa dest~ Gongrrsso. 

Den1ais, o orador ainda poderia amwllar nrsle n1omento, 
nã.o para a benevolencia, mas para a justiça da bancada pau
lista, quando o Congresso ficou suspenso por mais de un1 
n1inu1o ú ospora que os illusl res represrntan I cs v1esscn1 
tornar os srus lagares. (Dfver·sos protestos da bancada pau
Usta.) 

O SR. CARLOS G"\RCTA - Ningucn1 foi chamado. 

O SR. Cos·rA JVNIOR - EntraYmnos para votar; é um di
reito nosso. 

O orador citou os factos. O i Ilustre Sr. Presidente an
nunciou a votação e deu tempo para que chegassen1 os illus
tr·es represenl antes de S. Paulo. 

O Sr.. Cosrr.-\ .JUNJOR. - E' uma censura que V. Ex. faz ú 
Mesa. 

O SR. JosÉ MARIANNO absorva o facto e agora o assi
gnal-a. Poderia mesmo citar o nomr de seu illustrc amigo 
o Sr. Francisco Glicerio. 

O SR. CosTA JoNWR - N cs.f a quesl ão ele rendas, V. Ex. 
está ana.rehisando as deliberações do Congresso. 

O SR. ARTHUR RIOS (dirig1:ndo-se cio Sr. Costa .Junior) -
O nobre representante, assim como todos nós, está aqui 
,rxcrcendo os direitos de rrpres'f:•nl.ante da Nação. 

o SR. JosÉ MARIA~NO - v.,.ai terminar o inciclrntc. su-
j~il.anclo a questão á decisão do Sr. Presidente. · 

Não póde deixar de responder ao seu illustre amigo e 
representante de S. Paulo, que acabou de di;?:er que o orador 
estava. anarchi~ando a sessão. (Apoiarlos; não apoiados; 
(!1'ande nu1nero de apartes intC'iT01TL1Je o or-ador por algurn 
ternpo.) 

Anarchisanrlo. nãn a sr'ssüo, mas n paiz. rstão aquelles ... 
· (-tlpoiados: m.uüo. bern: protesto.íi; o Sr. Presidente ?'eclmna 
attençl.io rliversru; 'ê'P-zes) . .. que. na votação ela Constifuição. 
1 nnçam os TWOílomos rla separação. (lmrrtensos p?~ote,r;tos le
vanram.-.r;e de tnda.s as brmcorlmi, I A rcsponsal1ilidarlr. nf.ín 
cal1 ir:í sn lwr n ôs. J!orcpl r l ur I amos pr lu Yicln. (1llnüos 
apw·tes.) 

·~ ' .. 
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O S TAVAHES BAsTos - Estão sen1eando ventos, e hão . •- R. 
de colher tempestades. 

o Sn .. \rrNHAES - Esl a questão não ten1 a importancia 
tlUC V. Ex. lhe quer dar'. 

VOZES - Oh ! Oh ! 
O· SR.. Josi~ MARlANNO - Qucnn é V. Ex.'? 
O· SR. VINHA RS - Desde ·que V. Ex. se dir~ge _a .m_im, 

rlir-llle-ei que contribui para n1Plhorar as ll1StltUlÇOes, 
quando V. Ex. est aya coinrnndanwn I e no seu Estarlo 

VOZES - Oh ! Oh ! 
O Sn. JosÉ MARIANNo diz que ·o que quer accentuar é 

que não está anarehisando as sessões do Congresso. Defen
dê-se porque o illustrc representante de S. Paulo atirou-lhe 
uma aceusação injusta. 

O Sn. PRESIDENTE - Na impossibilidade de poderem 
continuar os nossos trabalhos, suspendo a sessão at~ que o 
Congresso colloque-se na posição de poder eumprir o seu 
dever. (Numerosos opoiaclos: mtl'i1:n bem,.) 

Suspende-se a sessã.o ás 3 horas P 30 n1inulos. 
:\';;; :1 hor·as e 55 n1inul.os, o Sr. Presidente l'eabrr ft 

srssão. 
O Sn. PRESTDEN'T'E - O CongreRso ouviu o rcqurrin1Anto 

do Sr. .To só Mar i anno para que fosse I ransportaclo pai' a o 
ecrpo da Constituicã.o uma disposição de natureza transito
ria. Consultado, o Congresso resolveu por 87 votos contra 83 
não approvar esse reque.rimento. O Sr. José Marianno, alle- · 
ga.ndo a pequena differença na votação pró e contra, pedia, 
sob o motivo de que se podia ter dado engano na contagem, 
que se verificasse a votação. Oppuz-n1c~. por ,já haver sido 
feita rssa verifieação, uma vez, pela Mesa, c.om todo o cui
dado. 

O nohrr~ eepPesenlanl.e, porém, insisLiu em que sr fizesse 
nova votação. Dru-se na sm~são do hoje um prec.Pdente egual, 
tendo rm eonsu ltado o ·Congresso sobre s l consentia em uma 
.segunda vntaeão. 

Vou, pois~ P~?:ualmcnl.e consultar o Congresso, e elle resol
. verá eon1o enfnnrler sobJ'A o requceirnenl n do Sl'. .Tos(\ Ma

rianno: si eonsentc en1 uma votaçu.o symbolica ou nominal. 
O SR .. TosÉ MARIANNo (pela ordem) diz que~ quando pe

diu a sf\gunda votac.ão não foi para que se consultasse o 
Congresso, o sin1 para que o Sr. Presidente decidisse por si .. 
Uma vez que o não fazia e queria appellar para o Congresso 
par~ c?lloeal-o n~ contin~encia de manifestar-se . a respeito 
tio IncJdente, pedia a retirada de seu requerimento. 

O SR. PRESIDENTE - Não podia por mim, eomo fiz ·em 
relação ao incidento de egual natureza, deliberar: consultei 
o C_ongresso para que decidisse do n1orlo que .]u1ga~se con
veniente .. 

A mesma cousa faço agora. 
. O SR. . .PRE!jHDENTE diz fJUf.\ deveria proceder-se á votaç.ão 

das emendas a6 art. go, mas que está dada a hora. · 
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O Srr. SER~EDELLo (pelo o I' de 111) reqLter pr·orogação da 
sessão por mais urna hor·a. 

Uon::-;u llado, o Cong'l'es::;u uüu UlJlH'uvu u eequedrnenlo. 
V cern ú M.esa as scg·uiules 

DcclaJ·w;ües 

Declaramos que voláuw~ a l'avm· elo::; addit.ivos assigna
dos pelos Sr::;. Arllnu Jti os e Tht•oclul'du ~tm Lo • .qttc t.ransfe
rialll pal'a a União a divida rio::; esiado':i. 

Sala das sessõ:s, 3 ele fevereiro de 18B1. - Ruy Ba1'
bosa. -A1·th1l./!' fl'w:). - Bm·ão de S. J.liat·cos. - S. L. 11Ie
,_t;·adu. - l''I'Üicu Para:ii:)O. - Pauln Gninwt·dcs. - Mcu-culino 
JlotO'Lt. - Banío de V'illa V'ir,:usu:. - l!fnacio Tosta. - A. Llfil
ton. -· Fil{f1JJJÜ'a.s. - J. J. Seaú1·u.. - ..:1 uausto de F1'e·itas. -
A .. Eusebio. - Fel'isbello F'reire. - Ivo do Prado. - Rosa 
Junio1'. - Santos Pe'reü·a. - Cus,todio de Mello. 

Deülaro que volei conLl'a as mnendas dos Sn;. Meira. de 
Vasconcellos, Espirita Santo. .A.rthur Hios c Theodureto 
Souto ao art. 5'\ e que se referem ao pagamento pela União 
da•s dividas dos estados. 

Sala das sessões, 3 de fevereiro do 1891. -. Uéhôa Ro-
'thigues. · 

Requeiro que se consigne na acta a declaração, que fac,:o, 
de que, h ontem, quanclo o Se. Presidente explicava urn acto 
àa Mesa, que n1otivava. urrm r·cclamação, não pedi a palavra 
como entendeu S. Ex. e consta do Jornal O{f'iC'ial de hoje. 

S. R. - J. de Se·rpa. 

Declaramos que votán1os contra a emenda dos St':o;. nosa. 
e Silva e Annibal Falcã.o, por não sonsiderar . os bancos de 
credito real, como bancos de ernissão, unicos exceptuados 
pelo n. 6 do art. 7o - Serzedello Co'J'r·êa. - ./ . .T. Seab1·a. 

Não foi dado por nüm o aparte que 1nc é attribuido no 
dü;curso do Sr. J\llartinho do Prado, publicado no D·iario 0{
f"ica.l de 30 de ,janeiro. 

Sala das sessões, 3 de fevereiro de 1891. - F. A. llost.t e 
SUva. 

Declaro que mesmo pela e i t'0UHtsLanc ia oceasional ele não 
ter divida algutna o Estado du Coartt, que tenho a honra de 
representar volei a j'avor da emenda .que consignava á União 

·o pagan1ent.os das dividas ele todos os -e~tados e dei pre~·f~-
rencia á do cidadão senador Theoduecto t;ou lo, por ser 1na1 r;; 
arnpla. 

Sala das sessões~ - JusrJ Bc·o'ilwrua. 

Declaro que. se esl i.ve~se l't·c~scnLe ú sessão de 30 de. 
,janeiro, votaria contra . o eneerl'aJnento da 2a -{liscussão da 
Constituição, por ter sido co1nbinado que essa discussão seria 
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larga, afim ele que pudcssen1 ser ouyidos os n1en1bros de~te 
Congresso. que. con1o eu. 1'oran1 privaclos de fallar .. em '~n·
tude elos repetidos cncerramen! os ,-o Lados na 1 n d1scussao. 

Sala da~· sessões: :3 du fevereiro de 18U 1. - Barüo de 
Vill o.. Viço~~L 

Votei pela en1enda substiLutiva ao al'l. G", assignada pelo 
representante Aln~ino ~\Huu~o. . 

Sala das sc:::~soes, 3 de feyercu·o de 1891. - .A'JJWTO Ca
valca·nli. 

O SR. Pn.ESIDEN'fE designa para amanhã a :::;eguinte or
den1 do dia: 

Continuaeão da votar-ão das emendas offerecidas ao pro
jecto de Constiluivão na~ segunda discussão. 

Levanta-se a sessão ás 4 1/4 horas da tarde. 

47n SESS.~.O, EM 4 DE FEVEREIRO DE 1891 

P1•esidencia d(IS 8-rs. Antonio EtuWb1~o e Prudente de nforaes 

Ao meio dia, faz-se a charnada, á qual respondem os 
Srs.: Antonio Eusebio, Prudenle de Moraes, Matta Machado, 
Paes d·e Carvalho, João Neiva, Eduardo Gonçalves, Fran
cisco Machado, Leovigilclo Coelho, J oaquin1 Sarmento, Ma
no e. I Barata. Antonio Baena, João Pedro, Cunha Junior, José 
Secundino, Joaquim da Cruz, Theodoro Pacheco~ Elyseu Mar
Uns, Joaquin1. K'atunda. Bezerra ide Albuquerque Junior, 
Theodureto Souto; José Bernardo, Oliveira Galvão, Amaro 
Cavalcanti, Almeida Barreto, Firmino da Silveira, José Hy
gino, José Simeão, Floriano Peixolo, Pedro Paulino, Tavares 
Bastos, Rosa Junior, Coelho e Campos, Thomaz Cruz, Virgílio 
Damasio, Ruy Barbosa, !Saraiva, Domingos Vicente, Gil 
Goulart, Monteiro de Barros~ Quintino Bocayuva, Lapér, 
Braz Carneiro, Eduardo \Vandenkolk, Joaquim Felicio, Ce
sario Alvim, Americo ;Loho~ Campos Salles~ J oaqui.m de 
Souza, Silva Canedo, Silva Paranhos, Aquilino do Amaral~ 
Joaquim Murtinho, Pinheiro Guedes, Ubaldino do Amaral, 
Santos Andràde, Esteves Junior, Luiz Delfino, Ramiro Bar
cellos, Pinheiro Machado, Julio Frota, Belfort Vieira, U chôa 
Rodrig·ues, Indio do Brasil, Lauro Sodré, Inno-cencio Serze
dello, Nina Ribeiro, Cantão, Pedro Chermont, Matta Bacellal' 
Costa Rodrigues, Casimiro Junior, Henrique de Carvalho' 
Anfrisio Fialho, Nogueira Paranaguá, Nelson Pires Ferreira' 
Barboza Lima, Bezerril, João Dc;pes, Jlustiniano de S-erpa: 
Frederico B_orges, José .Avelino, José Bevila,qua, Gonçalo de 
Lagos, Nascimento, Alm1no Affonso, Pedro Velho Miguel de 
Castro, Amorim , Garcia, Epitacio Pessôa, Ped~o Americo, 
Couto Cartaxo, Sa Andrade, Retumba, TolenLino de Carvalho 
Rosa e Silva .• Toão Barbalho, Gonealves Ferreira Jo~é Ma~ 
riannor Almeida Pernambuco, Juvencio d'Aguiar 'Anclré Ca
:valcant.i1 Raymundo Bandeira1 Annibal Falcão, Pereil·a Lyra., 
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1\Ieira de Vasconcellos, João de Siqueira. João Vieira, Luiz 
cie :\ ndraclc, E.sp ir i 1 o ~anl o. Bellanni no Cal'neiro. Pontes ele 
Mir:.~ncla, Oilicit·a, Gahinu Ht·~lllll'u. h·n do Pl'ado., OliYeit·a 
Va!Laclf\o, Fdi:s!tt~lllu Ft·cire, .\ugttslo d1~ Ft'L'ila:;, Paula .\r
goll u. Tus I a. SealJt·a, Zama, ..:\l'lltut· Hius. Gat·cia Pi rcs. l\Iar
colinu l\tuura, ~antu:; Pereira, Custodio ele 1\lellu, Paula Gui
JHlarfi L' ::i, Al(i ltun. Uiunys i o C!~rquei1·a, Luuv igi ldu F\i lgue iras~ 
Bar·üo ele 8. ~Iat·Lus, McclraLlo, Barüu ele Villa V i çosa, P ri~e o 
Paraiso, .Muniz F1·cire, Alhayclc .T unior, Fonseca c Silva, 
Fonseca Hennes, Nilo Pe<,;anha, Ut·bano .Mar·concles, Manhães 
.B:=tl'J.'ef.o, Cyl'illu ele Len1us, Albel'lo Brandão, OliYeit·a Pin! o. 
Vil'iato de Mcdeü·os, Joaquiln Breves, Virgílio Pessôa, França 
Carvalho, Baptista da Molla, Fróes da Cruz, Alcindo Gua
nabara~ Erico Coelho, San1paio Ferraz, Lopes Trovão, Jacques 
Ourique.. Aristides Lobo, Mayrink,, Furquirn \V e.r·neck, Vi
nhacs: Thon1az Delfina, Antonio Olyntho, João Pinheir-o, 
Flacido Mascarenhas, Gabriel de Mag·alhães, Chagas Lobato, 
Alexandre Stockler, Francisco Veiga, Costa Senna, Lamou:. 
::.ier, Alvaro Botelho, Gonçalves Chagas, An1erico Luz~ Feli
ciano Penna, Viotti, Dutra Nicacio, Corrêa Rabello, Manoel 
Fulgencio, Astolpho Pio: Aristides Maia, Gonçalves Ramos, 
Carlos das Chagas, Francisco Amaral, Domingod Rocha, Costa 
Machado, Donüngos Porto, Paletta, .Ferreira Rabello, Ferreira 
Pires, João Luiz, Martinho Prado Junior, Bernardino de 
Can1pos, Francisco Glicerio, Moraes Barros, Lopes Chaves, 
Donüngos de .Mor·acs. _-\.clolplw Gordo, Carvalhal, Angelo Pi
nheiro, l\lursa~ Hodolpho Miranda, Paulino Carlos, Costa Ju
nior, Rodrigues Alves, Alfredo Ellis, Carlos Garcia, Moreira 
dtl Silva, Almeida Nogueira, Rubião Junior, Fleury Curado, 
Leopoldo Bulhões, Guimarães Natal, Antonio Azeredo, Caetano 
de Albuquerque, Bellarn1ino de Mendonça, Marciano de Ma
S'éiJlrd.es, Laura Müller, Carlos de Campos, Schrnidt, Lacerda 
Coutinho, Vietorino Monteiro, Pereira da Costa, Antão de 
Faria, Julio de Castilhos, Borges de Medeiros, Alcides Lima. 
Assis Brasil, Thon1az Flores, Abreu, Homero Baptista, Rocha 
Osorio~ Cassiano elo Nascimento, E~ernando Abbolt, Demetrio 
Ribeiro, Menna Barreto. 

Abre-se a sessão. 

Deixam de comparecer, com causa, os Srs. : Frederico 
Serrano, Generoso Marques, Raulino Horn, João Severiano, 
Rodrigues Fernandes, Martinho Rodrigues, Theophilo dos 
Santos, Leandro Maciel, Francisco Sodré, Amphiloph1o, 
Conde de Fig·ueiredo, Ferreira Brandão, João de Avellar e 
Cesario l\Iotta .Junior; e, sem causa, os Srs.: Rangel Pestana, 
Saldanha Marinho, Bernardo ele Mendonça, Santos Vieira, 
Luiz Murat, Domingos Jesuino, Badaró, Jacob da Paixão, 
Barão de Santa Helena, Bueno de Paiva, Luiz Darrelo, Er
nesto de Oliveira e Antonio Prado. 

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

O Sr. Vinhaes (J.llovim.enlo de aUe'nçao) -Muito proposital
rr.tente não pedi a palavra durante a discussão do projecto de 
.Çonstituição, vislo meu fün nãu .ser anarchisar o paiz, cotno 
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honten1 se disse nesta Casa. mas pugnar para qüe elle entr•e 
quanto anLc.3 no regimen legal. 

O qUL' llH~ l1·ouxe a esla l1·ibuna foi redawa1· euJn. l~Jda 
cnern·ia eontra o estado de cou~as que aclualmenle uppl'nne 
us l~bi lantcs desta Y:lsla c a pi Lul. o~ genel'OS de rn·j uwira 
necessidade augrncntaram ele 50 (;;,, t~ sob ião Llescornrnu1~~tl 
pressão as classes pobres sjio levadas a rcclarnar, como alws 
estão fazendo .. 

Além da elevação elos gencros, i'oranl lan1bern augme.n-. 
tactos os impostos indirectos com a cobranc.:a em ouro nas 
alfandegas. 

Não havendo commercio a retalho nacional, os pequenos 
negociantes, ávidos de . lucros, lançarn. rnão de qualquer pr~
texto para sobrecn.rregar o consumidor, en1 sua mawr1a 
pobre. (J:lu-itos a1Jo·iados.) 

A fon1e já principia a senlir-~e entre as cla::;~cs nwnos 
favorecidas desta c a pi Lal. 

A quen1 se deve i~to '? 
Não quero cspecifiear; 1nas sou foruaclo a declarar que 

ao Sr. ex-Ministro da Fazenda se deve en1 gTande parte 
semelhante estado anormal de cousa:::;. (1lluUos apo·iados; não 
apoiados e a]Ja'l·tes.) 

O SH. PEDRO A~lEHico - As cousas são n1uito n1ais re
motas.· 

O SH .. VLNJ:L\ES - Não conlcnle em Lüt' sido o vrineipal 
1notor da elevação do pi·eço dos generos de primeira neees
:sidade, contl'ibuindo em gTandc parte para isso o in1posto 
em ouro, o Sr. ex-Ministro da Fazenda ainda estabeleceu 
nesta capital a celebre lei Torrens obrigatoria, tornando-a 
excepção odiosa, inconcebível e que não se compadece com 
um reg·ünen que se diz den1ocratico. (Apo'iarlos; não apoiados; 
wLuitos apm•l'es; sussun·o.) · 

Em que parte do mundo existe a lei Torrem; olJri
. gatoria? 

,rozEs -· E.m nenhuma. 
O SR. · VINHAES Em nenhuma, ansolutarn~nte. 

(Apoiados . ) 
Ainda não satisfeito em estabelecer semelhante lei espe-

cial! o Sr. ex-l\iinistro da Fazenda do gabinete demissionario 
~ ~nLregou ao m<?no:poho odioso de uma con1pa.nhia, que 
Indirectamente va1 explorar as classes pobres que são as 
unicas a soffrer. con1 seus effeitos perniciosos: 

O Sn.. l?RANÇA CARVALHo - Essa g·loria estava reservada 
ao Sr. ex-Ministro da Fazenda~ Ruy Barbosa. 

O SR. VrNIIAES - A lei Torrens provou muito bem na 
Aust.ra!ia, porque alli foi facultativa aos propdetarios ruraes, 
desde .Julho de 1858. Na Inglaterra, onde desde 1863 se têin 
feito diversos ensaios no intuito de estabelecer a lei Torrens 
afim ~e dar mais certeza á posse e facilitar a tram:nnissão de 
·:proprtedad:-, nada se ha conseguido aLt~ hoje, a não ser a 
apres-enta(;a~o, en1 1871. de um IJUl, na Ca1nara dos Connrrnns, 
daquella lei, o oual, apezar de renhida discussão foi rejei-
tado. · ' · · 
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Este facto vem provar mais uma vez a. efficacia da po
litica experimental: o que é bom para a Australia pó de tra~er 
eonsequencias graves para a Inglaterra e vice-versa. 

Ives Guyot, em notavel exposição, apresentou ha Lempos 
ao seu governe· um projecto de lei Torrens não para a 
França continental~ mas para colonial, a Arg·élia, onde sup
punha ter . applicaçã~~. visto alli_ existirem vastas proprie
dades dom1n1aes, fecllltando ass1m . a colonisa~ão. 

Um dos principaes n1otivos que levaram o nôtavel homen1 
publico a ptrocurar est·abelecer no norte da Africa a lei Torrens 
foi a semelhança dos nomes, visto quasi todos os arahes cha~ 
;t;narem-se Mohammed ou Alli. (Riso.) 

E essa tentativa não teve até hoje perfeita acceitaçãJo entre 
os proprietarios agrícolas. (Apoiado.) 

Alé1n das diversas eolonias australianas, s·ó a Tasmania. 
a Nova Zelandia~ a Colon1bia britannica, as ühas Edji e o 
Estado de d'Iowa da União Americana, é 1qu.e conseguira1n in
troduzir na sua legislação espe(}ial a lei Torrens. 

Neste paiz, que acaba de .sa~hir do regin1en da escravidão 
e da ~Monarchia, tendo grande parte .de seu terirtorio c.omple
~amente ineulto, não se vrocurou estabelecer a le.i Torrens para 
3S propriedades ruraes, pois a isso se oppõen1 os grandes· se
nhotres feudaes, 1nas procurou-se pol-a em execução na parte 
do Brazil onde. o cadastr·o é uma realidade. . 

Sou levado a crer que a intenção do Sr. ex-Ministr.6 da 
(Fazenda, org·anizando a lei Torrens obrigatoria nesta capital, 
tfoi unica1nente (é triste dizei-o) para. dar um rrionopolio a 
uma companhia protegida, rnonopolio valioso· e indigno .de uma 
democracia que se. preza. (Apoiados; rnuitos não apoiados e 
(lpartes ~)- · 
·. E' ainda ao Sr. ex-Ministro da Fazenda que cabe a triste 
honra de ter estabelecido neste einporio commercial a pluto-

. cracia, o jogo exaggerado da praça do Rio de. Janeiro, que le
varão este paiz, si o Congresso a isto não puzer embargos, 'ás 
mesmas difficuldades e vexames po:r que ora está pass·ando a 
nossa vizinha do Prata. (jJ1uitos apoiados e numerosos apar·-
tes .. ) 
·. Os homens sensatos, verdadeiramente patriotas, que collo-
cam acima do seu miseravel eu o progresso e adeanta-mento 
da Patria. vêem com tristeza a jogatina desenfreada que se es
taJbele.ceu· nesta capital, e cujas consequencias maleficas já 

·[Vão app·arecendo e se estendendo por S. Paulo e outros pontos 
da -Republica. (Muitos apoiados.) . . 

Os 1nedicos abandonam a chnwa para se aventura\!' aos 
azares da Bolsa; o's caixeiros, que principiavam a encarre.irar 
a vida, habituando-se ao trab:~Jho, deixaram o balcã-o e, en1:Jre
garam~se de corpo e aln1a ao JOgo da prac~; o~ representantes, 
finalmente,, de quasi todas as classes soc1aes se lanca·ram. ~e 
cabeça para baixo naquella voragem. na esperança de adqu1r11· 
grossos cabedaes em limitadissirno tempo. · 

. Quasi todos esses infelizes, dentro em pouco, soffrerão 
grandes desillusões e. _descrentes, voltar~o aos _seus prim~ti
vos affazeres tendo deixado o pouco que possu1am nas maos 
dos harpagãos plutoc:ratas, qu~. são os unicos a lucrar nesta 
nova },fonaco. (Apoiados e nntitos apartes; sussurros c con-
testações.) . • . . 

Eis. o n1otivo por que su1b1 a esta tribuna, afln1 de recla-
~ar em nome da popu.lação. pobre desta capital, 9-e que sou 
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nrn dós n1ais hunlildés representantes ·uvãõ "apoiado)', ·que sc;iã 
qttanto antes posl·o un1 paradeiro .salutar, afin1 de ??~:mn pou
vados á collectividade brazileira en1ba·raços e ddfwuldades 
futuros. 

E' miste1· não abusar da eordnra e paeicncia clesle, PC?VO. _ . 
~~to eonst.itüe elle excepção ethnogTal)hlea; tmn pac1enc~a_, 

é verdade, mas essa paeiencia p6de ex:gottal'-S~., e, como os 11-
lusl.rcs cong'l'essistas sahern, a {orne ten1 quas1 sen1pre arras-. 
i:ado os poYos á revolução .. (Apoiados.) : 

Dizen1. os optin1istas ser impossivel ter o_. povo forne, neste 
paiz. t · · 

Eu. que vivo mn contacto con1 elle, penso ex:acta1ne1re o 
contrar]o, pois ao pobre un1 augmento de 10 ~u 20 olo nos ge
neros de prime.ira necessidade acarreta, a n1a101~ parte das ve~ 
zes, a n1iseria. . . 

A.os n1imosos da Jortuna nada influe esse augn1ento, mas 
ao proletario, que ganha, c>0n1 sacrificio de sua. exi_s~enc~a, 2$· 
ou 3$ por dia, tendo de sustenta:r numerosa f.am1lla~ 1nfluc 
n1uito tal augrnento. Devo~ por isso, reclan1ar dos poderes pu
blicos 1nedidas imn1ediatas e salutares, afin1 ele que se possa 
evitar, e1nquanto ·é ten1p·o, a n1iseria .. (H a dive1·sos apartes~ • .)~ 

O SR., ALM,EIDA PER:..."l\IAMBUCo - Mas os êalario:S têm ~u .... 
gmentado. 

O SR .. VINHAES -. O sal ar i o não é aqüillo que o· operaria· 
.recebe no fi.m da se:n1ana das. mãos do industrial, mas o preçll 
por que compra. no mercado_ 95 genero~ de primeira necessi-
dade. (~:luitos apoiados.) . . 

~' verdade que o salario augmentou; 1nas esse augmento 
foi como ·u1n, ao passo que. os g:eneros de prin1eira necessidade 
~ubiran1 .como dez. Desejo que ·me expliquem co1no neste. n1eio. 
economico se póde resolver tão in1portante problema.. (Tr_o-
can~.:.-se rnu'it"os apm·tes.) · 

Não venho aqui fazer rhetorica. Estou acostumado a di .... 
rigir-me ao povo en1 linguagen1 despretenciosa, mas verda
deira; por isso •é que. garanto ao Congresso que ·o pobre de.sta 
capital ],)rinclipia .a ter fon1·e. · (ApoJt•tes.) . P.eço, púrtanto,., 
ao novo Governo que diga c·omo vai sanar seJnelhante · diffi
culdade. (H a d.iversos apartes.) 

Dizem que as novas companhias, as industrias em: ge:ral 
tê1n nestes ultimas tempos tomado notavel desenvolvimento. 
Concord·o.; r~~s o q~e n1nguem pode-rá garantir é ,que. essas 
eon~panhms, 1ndustrras e bancos possa1n continuar en~ seme
lhante P'é de prosperidade, si o ·que agora é fictício não se 
transformar, gra·ças a Inedidas prudentes e ene:.rgicas ·dos po-
der.es publico_s, ·em prilhan~es verdades. (Apoiados.) · 

, 9 que n1ng~e1n po~dera tamben1 cont~star é que as. com
p~nhms que se tem ultimamente creado hao exhaurido o n1eio' 
.ülr~~üante,. lançando-se agora n1ão de rneios artificiaes. quiçár 
nocnvos, pa~ra ·superar e.ssas difficuldades. (Trocam-se apar_;, 
tes.) · · · 

· . Quanto aos bancos de emissão com plena autoriz·ação de 
enutbr papel-n1oeda até somn1a fabulosa, não é descabido nar..: 
rar uma anecdota, que se lhe adapta perfeitamente . 

. Dous ca~poni·os en1 Portugal, moradores em un1 dos suh
urbiüS ·da c1dade do Porto~ foran1 h1cun1bidos pelo amo. :d~ 
levar ao. n1efcado daqu.ella e idade up; pi~~el de viJ;tho. . · · · 



Tendo ele pc·rcorrc1.' loüga· estrada~ dcspilla ((e casas c sob 
eanieula das rnais lnsupport~nreis. be.n1 depressa atacou-ltt('S 
a sede, a que não podiarn satis.faz;er, visto não haver manau
e.iaes proxinws . 

O can1porüo que can·ega v a o pichei clissc então ao compa
nheiro: «Arnigo~ estou com un1a séde insupportavel. Não ha, 
agua perto; por isso pc~o-Le que me deixes beber· un1 poucq do 
vinho do pichei.» ~ 

-- «Não .. respondeu o outro: o patrão incumbiu-nos de 
levai' -o vinho ao n1ercado e alli vendel-o. trazendo depois o 
produ c to da venda. Si queres beber, ctá-n1e un1 pataco e be:be 
ú. po-rção correspondente. a essa quantia»; o que ·O outro fez. 
dando-lhe a nwecla pedida. Pouco depois o pichel passou para 
as costas do outro carnponio, que~ n1ais adeante, atacado tam
bCin pela sêde, fet. a mesrna proposta ao companheiro. que inl
poz a n1esn1a concUção, sendo-lhe, entregue· o pataco,' recebido.· 
prin1eir.a. · 

Para abreviar, direi que os car11ponezes beberam durante 
o trajecto todo o conteúdo do pichel~ sempre eon1 o jogo do 
n1esrno patac·o. 

E' o que ha de se. dar co1n a ernissão dos bancos. (Risos e. 
apoiados.) 

O SR. SEABRA - A vertig·ern dos bancos arrastou tan1bmn 
V: Ex. 

O Sn .· VINIL\.ES.- Sou um homen1 desconhecido (NãQ apoia
dos), mas dotado de bóa vontade e que tern a pretenção de 
querer rehabilitar e. soerguer: as classes laboriosas de seu 
paiz. 

No principio da n1inha propaganda fui taxado ele ambi
cioso vulgar, pois dizian1 que eu queria levar o operaria pal'a 
o lado politico, descurando o pi·atico. e econon1ico. 

1Proeurando dcrnonstrar prat.icarnente que o n1eu fito era . 
tão sómente. lTtelhorar o estado das classes pobres, procurei 
fundar nesta cidade Lun estabelec.irnento de credito, á guiza 
do Penny-Ba.nh~, de Londres, o qual ten1 influído poderosa
rnente para o bom-estar dos proletar.ios da Ba~bylonia n1ode.r
na. Con1 auxilio do banco aqui fundado os operarias terão 

. dentro en1 pouco casas hyg·ienicas e baratas, as ·quaes lhes per
tencerã.o em limitado tempo. 

·Não almeje.i a honra ele ser collocado ;i testa de seme
lhante Cinpreza; fui a isso forçado pela gentileza de meus ami
gos, o que não m·e inhibe de dizer a verdade, quer ag:rade OLL 
não aos intere.ssados . 

Jj''lli c:reado no trabalho. e elle não me assusta. estando 
sernpre pl'Ompto a procurai-o, seja onde fôr, comtanto que 
c.onserve a minha independeneia de pensar e. de agir. 

O Banco dos Operarias possue hoje 6. 722 accionistas, dos 
quaes ·1.13.1 são proletarios. 

O dinheiro, ·que :existia estagnado no fundo das, arcas do 
trabalhador, veiu á luz por inLermedio do banco, contribuindo 
assün para o augmento do meio cireulante da nossa praç.a. 

E' oecasião azada de perguntar o que fez o Governo Pr-o
visorio en1 ben1 das classes proleLarias, a·o passo que distri
ibuia ás mãos chej as garanti as ele juros~ subsidias, 1nelhora 
de o:rdenados. etc .. ás outras elas:::es ~ 

'()·Governo sáhia ~crne o Banco dos Operarias ti.nha po1: 
upico fin1 pr·oteger o pobre. ..... .. · 



OSr. e:x:-Minü;Lro da :Fazenda negou pão o agua a esse 
banco, a ponto de jndcfc1·ir-lhe urn requcl'üncnt~~ :idcntico a'?S 
de duas con1panhias fundadas :para construcçoes de habl
Lações proletarias, con1panhias ·~ssas que . t~ve_rarn . :r.r?n1pto 
t.lefel'hnenLo, acintosam.:cntc publicado no Dtar~·w Offtctal nu 
1ücsmo dia en1 que era dado o indeferimento ao Banco dos 
Operarias. 

UM REPH.ESENTANTE- V. Ex. te.1n bastante energia e de
dicação 'para superar todas essas pequeninas cousas e ir por 
deante cm sua obra humanitaria e patriotica. 

O SR. VrNHAES - Acredito, o isto sen1 pretenção~ que os 
operarias viram-se privados. desse favor unicam-ente devido á 
má vontade do ex-Ministro da Fazenda á minha pessoa, que 
foi buscar unican1ente como presidente de!:;se JJanco o meio 
lle resolver importànte questão .social. 

O SR. :SEABRA - No Brazil ainda não ha proletariado. 
O 1SR- VrNHAES - Pelo que vejo, V. Ex. ·é um daquelles 

optin1istas que acreditam não exist~r entre nós proletariado. 
. Não sei o que .s-e passa sobre tal assumpto nos outr·os pon
tos da Republica. Aqui, ne.sta capital, porém, cuja população 
é de 600. a 700 mil habitantes, já existe proletariado. que todos 
.os dias avoluma-se com trabalhadüres pro:venientes do norte 
e sul da Europa. 

O SR. LoPES TaovÃo - Não falle em nome do .oi>erario 
extrange.iro, porque esse é .muito .feliz aqui, sobTetudo o ita
Jiano, que na sua terra natal ganha cincoenta centesimos por 
dia. · · 

O SR. VrNHAES - V. Ex., longe de derrocar, vem for
.talecer o. que eu estava dizendo, o que agradeco. 

O operaria italiano, diz o· illustre. representante, vem 
pau:' a aqui melhorar de situação. E' verdade; essa melhoria, 
portém, não é tanto quanto ao cidadão se lhe afigura. · -

A n1oeda que os trabalhadores italianos perceben1 aqui 
relativamente á da sua patria, não é muito superior, ficando 
por isso mui to aquem daquillo que almej avaro. O orador re-
fere-se, já se vê, ao tr~alhador urbano. · · 

O SR .. LoP~s :rRoVÃo -Não se entreguem a vícios, oorno, 
por exemp~o~ corridas de cav.allos e outros, -que terão grandes 
~ompensaçoes. 

O .SR. VINHAES - üom eerteza es!:;es vicios, aliás peculia
res a todas as classes, não ·os vieram adquirir aqui . 

. UM.A. voz - São as consequencias do socialismo. europeu. 
· O SR. VrNHAEs - lEstou a par ·do movünento proletario · 

na Europa e America dp Norte: seguindo eom especial attenção 
os esforços •que fazem as :elasse·s laboriosas da península ita
Hca. 

. Não nego que seja sobremodo precaria a vida do operaria 
~.lO paiz de Manzini; . o que, porérp., posso assegurar, ·é que o 
trabalhador· extrangeuo nesta cap1tal pouco adeanta quer pelo 
lado pe.cuniario, ·quer pelo lado. politico-soc-ial. ' 

. o sa ... LOPES rrRo_VÃ~ - E' a f·ome o principal lUOtivo que 
Qbr1ga o trabaLhador Itahan9 a aband~na~ :3ua terra. Si ~.. Ex .. 
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tivesse l~do o que foi ulLirnan1cnLe publicado, devia sa:ber que 
o operar lO de campo na ftal ia vive n.M em h11racos eavados em 
montanhas, como se fosse.m biehos. · 

O Sn. VINHAES - Con1 certeza os imrnundos cortiços que 
'infestárn esta cidade em nada levam vantagens ás taes mo
radas troglodytas, a que se refere V. Ex. 

Quanto ao lado social. não vejo melho:ras. Ainda ha pou
(>,OS dias vi com de.sgosto urna autoridade suburbana, digna de 
Aternas lnminarias, invad.iT.' un1 alojamento de operari·os ita
lianos, maltratai-os physieamente. com o auxilio de seus es
birros e, não eon tente. com isso, ainda dar saques nas Inesqui.
nhas economias, ganhas á eusta de tantos saerifici·os e tra
ba."lhos pelos infelizes trahalhadores. 

Um destes declarou-me, em 1i.nguagern rustica, mas sin-
c·e:ra, pouco n1ais 011 menos o seguinte: «Vim para aqui na 
firme supposição fi~ que m.elhoraria de sorte e de eondiçã,o; 
por ora nada d]sso Le.nho alcan<;ado. Depois ele l.l'es annos de 
laborioso trabalho em diversas estradas de ferro. ve}o-1ne hoje 
espoUado, por quem se diz autoridade, do pouco que eonsegui 
economisar. >> · 

Desta tribuna dous nradores notaveis têm pe.dido provi-
dencias contra ataques a typographias e offensas physicas gra
ves contra trabalhadores do pensamento. Si se atrevem a 
atacar jornalistas conhecidos, üidadãos importantes, com 
muito maior razã.o o fazem com mise.ras creaturas. que julgam 
não ter quem levante a voz paTa defendei-as. · 

U~'I SR. REPRESENTANTE - A hospitalidade do nOSSO paiz 
·é proverbial, não se conhecr,ndo ainda aqui a miseria. 

O SR. VINHAES - Si o nobre representante tivesse en
trado, c-omo e11, em nm dessrs tuguri·os que pullulam nesta 
capital, e examinado de perto a, xni.seria em que viven1 os ita
lian"üs e. outros jnfeUzes trahnl.badores, sem dnvida nã.o teria 
essa 1 inguagem. 

O SR. LoPES TRovÃo - O paiz não é culpado disso; por
que, si af{ni não ha hygiene publica, a particula!r tamihem não 
exjste. V. Ex. vô que aqni mesrrw no Congresso cospe-se no 
chão. · 

ü SR. VINHAES- Não pretendo levantar censuras a quem 
quer aue seja, nern entrar com o nobre representante da Ca
pital Federal em larga discussão sobre hygi.ene. Vim apenas 
perante o Congresso pechr a~os pode!res p11blicos aU.entem um 
pouco para o modo nor que se absorve e. esbanja o dinheiro 
do povo. procurando· ao mesmo tempo, en1 nome· das classes 
nroletarias,. pedir providencias afim de :melhorar-lhes o es
tado precario em que vivem. visto se:rem ellas a base sobre a 
qual se procura levantar o mon1.:iTnento grandioso do progresso 
e da vitalidade desta Patria. (.Muito bem,_: m/t.lito br?rn: o nra , 
dm· é abrw;ado e cu,m,primentado.) 

O SR. JosE' lVLHUANNO (pm·a nrna ex·plicação JJessoall' 
diz que. n1uito embora nã·O tr.nha a responsabilidade do sen 
discurso pubUcado ho.ie no .Dür.'t'?~o OfNc'ia.l. p_orqua1~tn tra:~. 
a nota de qne não foi revisto pelo orador, toclavta p!~dln .a pa-
1avJ·a para reetificar 11m apartn :refet'e.nte, ao honrnd) :repre-
sentante pela Capital ~4ede.ra1. 

.,· 
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Ouando rospondià a UÜ1 aparte que llie fôra dadõ i)Ol"' Üll'i 
c11gno"' representante de S. Paul.o~ o ho?rado representa:lte pe~a 
Capital Fecle.ral, por um NlUlvoco, JUlgou. q~1e o or acloi se 
J·cferisse a clle. E isso dett l·og'a·e a nn1 !neHl~.Jüe. Honten~ 
rnesmo teve occasião de dar esta expUcaçao. Ent:r~tanto, n:u 
JJire·io Ot'f'icial. vcrn um aparte concebido nos . ~~gnnltt:'S t~l.'
rnos: - «Qnern ré~ V. Ex.?» - quando o aparte to1 dado do ;:-,P-

~uintf:>, m·oclo: - <<~ão (~ con1 V. Ex.'. , 
""' !Diz o orador que não se podia refeTir. a n.1:! ~11emn;ro . do 
'Congresso do modo por que s.e acha no D1arw O/I rc .. 1 al. 

Hatificado o aparle, o orador senta-se satiP.feito ... 

ORDJ.m\1 DO DIA 

vorrAÇ.~O DAS E:i\1Ei\DAS AO PROJEG'l'O DE CONSTITUIÇÃO 

Continua a v·otação das emendas offerecidas ao proj ec!.o 
.de Constituieão na segunda discussão. . 

O Sn. TH01\1AZ DELFINO (pela o·rde·m) - .S:e. Presidente, 
hontem, urna en1cnda apresentada pelo Sr. representante .Ar
·thur R1os ao art. · zo foi dividida e1n duas paTtes. A ·Segunda 
J.l:J.l'! c., p.aragrapho unieo: foi por V. Ex. posta a vo;tos e rejei-
tada pela Casa. . 
· Ora. desde que esse paragrapho rejeitado encerra n1ateru~ 
'identica; egual por sua natureza a que se acha no art. :3o~ esta 
tambem este \rejeitado. 

Sobre isto peço esclarecin1entos a V. Ex. 
O SR. PRESIDEN'l'E diz que o paragrapho unieo do art. 2° 

estava em desharmonia eon1 o art. 3°. De.sde que foi appro
vada a en1enda do .Sr. José Hygino suppressiva de parte do 
11aragrapho uniqo, desappareceu a incongrueneia que havia 
entre as duas disposições. 

O Sr· Pinheiro Guedes - Sr. Presidente, pedi a palavra 
r)ara ponde,rar aos disünctos me.mbros do Congresso, meus H
lustres collegas, .que me parece que nós, os eleitos do povo 
11ara o Congresso Constituinte~ aqui nos reunimos para pro
curar dar ao povo brazileiro uma lei, un1 codigo fundan1enta.l, 
que possa tornai-o realn1eilte feliz: u1n cocligo fundamental e1n 
que se respeitem, principaln1e.nte~ os di,reitos do homem. 

Si~. Presidente~ tendo mn vista n1elhorar o projecto consti
tiucional. offereeendo á consideração do Congresso pelo Go
verno. Provisorio, · inse\revi-n1e •para discutir o c~B:pitulo I. 
·Mas~ e1n consequencia de ter-se eneerrado inten1pe.stivan1ente a 
-discussão, não me ·foi dada a palavra. 
, A' ulti!Da ~ora, visto não me ser possivel fallar, dirigi-n1e 
a M~sa, af1n1. ae. apresentar algumas emendas. V. Ex., Sr. 
~~res1dent.e, chsse-me que não podia recebei-as, porque não 
ünhan1 sido. apresentadas em tempo. 

Re.serve1-n1e ein ten1po ,para oceupar a trihuna e elaborei 
as ~n1endas que parecia1n-me convenientes para n1elhorar {l 

pro~ecto d_e Constituição no sentido de firn1ar a Republica e 
a 1~ ederaçao na nossa terra, o que. todos nós desejamos inti
n~ame~te~ con1o vercladeir·os pat-riotas, afim de que a Constitui
c-ao seJa realn1ente republicana federativa. 

'Sendo este. ~ ~osso intuito, permittir-n1e-á V. Ex. que eu 
recorra do seu JUizo para o. do C.Qngre_sso, . · · 

i . ·'-' l 
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· · V. Ex.~ antes de.. pôr en1 v.oLação ·en1enda ·por pn1enda ao 
projecto de Constituição., fez considerações tendentes a n1ostrar 
(rue us, mnendas apresentadas por mim consUtuian1 un1 v'~.r
dadeiro substitutivo e, por conseciuencia, reputava-as preju-
fJ icadas, desde· qne "f·osse. votado D proj e eLo constitue ional. 
1 (Apoiados. ) . 

En1 primeiro logar, a5 emendas. que for1nulei ao projecto 
ele 'Constituiçfw, não consti tuen1 projecto snbstitu ti v o corno 
'\r ....,,_ ·. t<:>'" ~ on L-lr...ll 

\' • .c,.l ... ~ • I ,.:.t.1.1.lJ\...1.1..1, V • 

As en1cndas cor,;rigen1 vario::: .a.rtigos ela ,Coinstituição, mas 
'não constituem projecto no seu to elo. 
· ~~ 1naioria das mnendas que. tive a honra de subrnotter (t 
lconsiclerac.ão dos meus eolleg·as são add:itivas e ·l·,(~nt por ;firn 
:firmar a base den1ocratica ela Hepubl:ica; outras são: algun1as 
!J.'·estrictivas .. outras suppressivas; ernendas, emfjm~ do differen-
1~os OI'dens. EnJre ·ellas ha un1a que cereêa as aUrj1Jni(;ões c1erna
siado an1plas do Presidente da Republica, transformado ein 
Imperador, apenàs sen1 vitaliciedade. 

Uma das ·emendas que tive a. honra·de ·Jfferec.er a este :Con
gre.sso, ten1 por fim cuidal' d-a divisão territorial do nosso pajz, 
Ning-uen1 deixará {le ·convir que é um assun1pto ~~ste eonsti-
tuinte e. ·que m e·roce a attenção de t.ocla :'esta· Casa. , ' 

A.lgurnas das outras ernendas :dize.m respeito ;ao voto das 
n1ulheres . 

. a Sr. Presidente, foi esta questão enorn1emente1 debatida 
!nesta Casa~ mas ninguen1 justificou a razão por que ·não se. 
devia dar á n1ulher Q· direito de .. rvoto. (Não à1J01,ados e apa.r-
'tes.) . ; · 

Ninguem externou o~ motivos por que se 'lhe devia megar 
e.sse ·direito. (Apartes.} 

:Meus senhores, o voto não \é uma concessão, é um direit-o. 
dependente de 'urrla ifunc·Ção-; :e, ide.sde que a mulher concorre . 
com o homen1 :po.r seu trabalho em ifavor da sociedade, ·ella ten1 
de facto ;o direito do voto (Ap.artes) ; do ,contrari~ é esbulhal-a. 
de um direito que, lhe perten-ce. (Apa·r-tes.) · \ 

:Dizem -que e'Stamos ameaçados de un1a bancarrota. E'., po~r
tanto, preciso tratar de economisar, e para isso é que apresentei 
emendas reduzindo os nlinisterios :a 1Cinco. ·E' grande. essa eeo
nomia, que prop·onho . 

Sr. 1Presidente, entre as en1endas que ,apresentei h a un1a 
que supprime o loga:r de Vice.-pre.sidente da 1Republica (Apar
tes), po'rque julgo um cargo sem i'uncção. 

. As outras emendas tamben1 me parecem dignas, desta 
:Casa e para as quaes peço a attenção dos meus cljgnos collegas 
n1en1hros deste Congresso, que· se. achan1 reunidos aqui corn
Jnigo, para dotarmos a nossa Patria de uma Constituição liv~re. 

VozEs - E' o que estan1os fazendo. 

O :SR'. PINHEIRO !GUEDES -· Pe-ço, pois, ao Congresso qu'B 
considere as en1endas que tive a honra de: subn1etter á sua con
sideração. e peGo licença p.ara recorrer do juiz? de V. Ex .. , Sr. 
~Presidente. para o do Congresso. porque, ainda quando as 
emendas cjue apresentei c_onstituiss·mn un1 substituth;o .. não 
E-ncontro no Regimento artigo algum que mande suppr1mn· as 
emendas que aqui são apresentadas. 

O SR. PRESIDENTE -V. ·Ex. pediu a palavrapela ordem t\ 
por_tanlo: não póde fazer 1.1111 disc-urso. 



- 0 SR. PINHEIRO GUEDES - Quiz 11penas justifiar 10 reque ... 
·rimento que di!rij·o á Mesa e que é o seguinte: (lê) . . . 

«Requeiro a V. Ex. que.. consulte o qongresso sobre s1 J~lga 
que essas minhas emendas devem ou nao ser votadas coDJun-
ctamente com as outras". · 

O SR.· PRESIDE.l.'lTE - O Sr. Pinheiro Guedes recla:ma, oU: 
ant•es, appella da decisão da M:esa, proferida hont·em. p'ara o: 
Congresso, em relação a un1a emenda apresentada por S_. Ex. ao 
juizo constitucional. 

Ao começrur a votação. antes mesmo de suhmetter a votos 
o pro .i ecto em globo. e.u expuz ao Congresso que en~re. a:s emen
das figurava a do Sr. ·Pinheiro Guedes, que ~a:v1a ~1do con
templada. Tendo exan1inado essa en1enda, ver1f1q~e1 que era 
um verdadeiro substitutivo a todo o proj ec,to : acce.Itando uma 
sec~ão, substituindo outra, emfi.m. ·organizando um plano in
teiramente novo . · 

Nestas condições, pareceu-me que devia preveni:r o Con-
gresso, afim de que. este ficasse sciente de que a approvacão do: 
projecto importaria ficar prejudicada a emenda do Sr. Pi
nheiro Guedes . 

Este alvitree f·oi adoptado pelo Congresso por unanimi-
dade de votos, e a Mesa declarou prejudicada a emenda do Sr Jl 

Pinheiro Guedes. Então S. Ex. não fez a menor reclamação •. 

0 SR. PINHEIRO GUEDES- Não estava presente. 

O SR. PRESIDEl~TE - Hoje, S. Ex. app,ella da decisão dà 
Mesà, e. 'é dever nosso satisfazer ao nobre representante. Vou, 
nortanto, consultar o .Congresso sobre a decisão tomada hon .. 
tem nela Mesa . : 
· .Consultado o Congresso, quasi por unanimidade, sustenta o 

acto da Mesa. · 
O SR. PRESIDENTE annunci.a que vão ser v o tanas as emendas 

ao ..art. 9°. ·. . 

O SR. JosE' MARIANNO (pela ordem) diz que, tendo de. vo
tar:se as emendas ·ao art. 9o, par;e-ce-lhe que não é fó:ra de pl?o
p_osito requerer preferencia para serem votados os dous .addi
tlvos, um do S:r. Lauro Mülle.r e outro do Sr. Serzedello regti-
lar..do a cobrança de 15 o/o addicionaes. · ' 

· Comprehe.nde-se que se pre-cisa de uma orientação segura: 
.para votar as emendas ao art. go. · . 

· Da decisão de Congresso, sobre o imposto de. '15 o/o., é que . 
se pód.e saber qual o rumo que se deve seguir na votação. 

_SI f?r approvado o add~ional de 15 o/o, já os estados po
d~rao de1x.2-r de rec_J.a~ar ?ut:r:_as fi~ntas fontes de receita· de quP. 
nao pod~.rao. presmnd1r s1 nao tiverem esse auxilio, embora 
prov1sor10, que a Constitui·ção lhes faculta. · 

Deve, entre_tanto, dize.r ainda ao . Cong.resso que a lealdade 
d.a.quelles qu~ nao querem ·que os estados do Nort-e fiquem c-om
pletamente reduzidos á miseria ... 

O SR. MQRAES BARRos - Isso ninguem que.r. 
O ~R. JosE' :MARIA~No - . • . os l~va ·a pedi[' esta votacão, 

para nao. serem Impelhdos pela força Imperl·osa da necessidade 
a votar _pela em~nda da deputação do Rio Grande, porque., na 
alte~n~hva de ficarem os es.tados sem renda fiquem ent-
sacrlflcadas as rendas da União. '· ao 
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O orador manifesta-s.e deste n1odo, porque quer .a guerrà 
franca, em campo aberto. . · 

Além disto, a cobrança do imposto addicional de 15 o/o1 

facultativa vai estabelecer a lucta de tarifas entre os estados·.1 

O :SR. PRESIDENTE observa ao nohre repre.sentante, que 
pediu a palavra pela· ordem e está discutindo a ma teria. 

O SRJ. JosE' MARIANNo acha procedente a observação do: 
Sr. Pr·esidente e pe.de que $e votem de preferenc1a os dous ad
di ti vos. 

Ü SR. V'IRIATO DE MEDEIROS (pela ordem) pede que, para 
n1a:i0'1: e.sclareein1.ento do Congresso, se· digne o Sr. Presidente 
1nandar ler integraln1ente as emendas, quand·o tiverem de .se.r 
postas a votos, e não COU10 honten1 Se' fez~ O que deu logar na 
votação a muitas duvidas. 

Observa que ne.sta alluvião tem-se visto muito atrapa
lhado en1 procurar a emenda que se tem de votar. 

UMA v·oz - Tem-se decla:rado a pagina. 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS responde que algumas vezes 

isto se tem f.eito, e desejaria que se fizesse sempre; entre-. 
tanto, o Sr. Presidente decidirá como entender. 

Posto a votos o requerimento do Sr. José Mariano, é ap
provado. 

O SR. PRESIDENTE annuncia que vai se votar a emenda dO: 
Sr. Lauro Müller. 

O SR. LAURO MüLL·ER (pela ordem) requer que a votação 
dessa emenda seja feita por parte. 

Consultado, o Congresso approva o requerimento. 
Submettidas successivam·ente a votos as tres partes em 

que se divide o seguinte additivo do Sr. Lauro Müller e outros, 
inserta na pagina 7 4 do impresso, são approvados a primeira 
parte e o § 2° do referido additivo, ficando adiada a votação 
do § 1 o, por ter havido empate: 

"A União cobrará durante cinco annos, em beneficio dos 
estados, 15 o/o addicionaes aos impostos· de importação que em 
cada um delles fôr cobrado. 

§ 1.° Fica exceptuado desta disposição o Estado do Rio 
Grande do Sul. 

§. 2.0 O Poder Executivo disporá, em regulamento, sobre a 
quota que deve pertencer a cada um dos estados de Minas 
Geraes; Goyaz e Rio de Janeiro, d.o que fôr arr~cada~.~ n~ 
Alfandega da Capital Federal, em v:1rtude destas çllsposiçoes. 

Fica prejudicado o additivo do Sr. Serzedel~o, ~nser~o na 
mesma pagina do impresso, por conter materia 1dentwa á 
emenda do Sr. Lauro Müller. . . 

São successivamente postas a votos ·e reJeitadas as 
emendas dos Srs'. Julio de Castilhos, Demetrio Ribeiro, Meira 
de Vasconcellos e Augusto de Freitas. . _ 

Submettida a votos a em·enda do Sr. Gabriel de Magalh~e~, 
é cons1derado prejudicado o § i Cl da mesma emenda e re.Jei-
tado o § 2° .. 

0 SR. TOLEN'l'INO DE CARVALHO. (pela ord~'"!) diz que a 
emenda que apresentou é suppress1va d_o § 2 . uO art. 9°, e 
'não do § 3o do mesmo artigo, como está Impresso d •• 
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Posta a volos, e i"ejeitada a en1endà dõ St;;. Tolentino de 
(jarvalho. 

O S11. PHESIDENTE annuncia a votação da emenda addi
li-va elo Sr. Arthur Itios. 
: O SR., Srl,OCKLER pede preferencia na votação para~ u1na 
en1enda iclent.ica, que apresentou ao § {)ú. 

O Sn. .ARTHlrrt Rros reclan1a eonLra o n1odo por que so 
,aeba impressa a emenda. 

O Sn.. FnóEs DA CRuz acha que todas essas emendas, ben1 
eon1o uma que apresentou sobre a n1ateria, aeham-se preju
dicadas mn vista da resolução tomada honLen1 pelo Congresso. 
· Posto a votos o requer.imento de preferencia do 
Sr. Stockler, é rejeitado. 

Posto a votos. é approvada a seguinte en1enda elo 
Sr. ArLhur lU os. · 

Ao art. 9° 

Accreseente-se: --taxas de sello nos actos en1anados e 
p1n negoeios de sua econon1ia. · 

l~' considerada prejudicada a emenda do Sr. Alexandre 
Stoekler, por conter n1ateria identica á do Sr. Arthur Rios. 

E' approvada a seg'l.linte en1enda do Sr. Alexandre Stocklel' 
ao numero 6: 

-·-contribuições postaes e telegraphicas nos correios e te
J egrapllos do Estado. 

São consideradas prejudicadas as e1nendas do mesmo se
:nhor .ao n. 5, e do Sr. Fróes da Cruz ao § 2° . 

E' approvada a seguinte emenda do Sr. Augusto dll 
Freitas. 

A.ccrescente-se ao art. go o seguinte: 
§ 3.° Fica salvo aos estados o direito de ·estabelecerem 

Unhas telegraphicas entre os diversos pontos de seus terri
torios, e entre estes e os de outl'ios estados, que se não .acharem 
~ctualn1ente servidos, taxar as contribuições, podendo a União 
desa.proprial-os, sempre que fôr de interesse geral. 
' E' . rejeitada a emenda substitutiva do Sr. Gabriel de 
Magalhães ao art. 10. 

O SR .. PRESIDENTE declara preJudicada a emenda do. 
Sr. Demetrio Ribeiro e outros mantendo a suppressão do 
art. 11. 

E' rejeitada a· emenda suppressiva do n. 2 do Sr. Tosta 
. e outros, fj.c.ando prejudicada a emenda identica do Sr. Santos 

Pereira. 
· E' rejeitada a emenda do. Sr. Almino Affonso ao § · 2° do 

· art. 1 t. 
O SR.. PRESIDEN'l'E annuncia a votação da emenda do 

Sr. Couto Cartaxo ao § 2" do art. i 1 e §§ 3°, 4°, 5°, 6° e 7.0 do 
art. 71. 

. O SR. CouTo CARTAXO (pela ordern) diz que por occasião 
da votação do n. 2 do art. 10, hoje 1 i. fôra esta adiada para 
ser vola.do quando se votasse o art. 72, hoje 71. Do n1esmo 
Jnodo requer que se consulte o Congresso para serem votadas 
as en1endas relativas ao n. 2 do art. 11, por occasião da v o
tacão do art. · 71 . . ' 
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O SP~. Pn:EsTDÊN'h·~- NãO pó de s·er ac·ceHo ·o r~querirnento 
:do no!n'e. repr~scnh"t~lte, porqne é contrario ao que succedeu 
1m prnnmra cllseussao. 

O projecto foi votado por artig·os, e agora foi votado em 
glohu, sa~vo as PnH~ndas. O que resta, pois, ao Congresso é 
\'ntar urncan1ente as mnenclas. 
: , Si o nobre representante requer o adlan1enlo da votação 
ü e :::;ua en1enda para quando se tratar· do art. 71, suhrnetterei 
a Yot.os o rpquerínwnto, rnas aclia1· a :'-;7 0Laeão do art. 1 t, não 
t[lOSSO. 

~VozEs- Votos; Yolos. 

o. SR. COlJTO CAH'l'AXO não requereu o adiamento do art. 11. 
rnas ~1n1 elas en1endas relativas ao n. 2 do art. 11. Ern todll 
o caso retira o requerimento. 

E' en1 seguida posta a vo! os s rejeitada a en1enda c]o' 
Sr .. Couto Cartaxo. . 

E' rejeilada a eJnenda suppressiva, do Sr. Meira de Vas
.eoneellos, e outra ao art. 12. ficando prejudicado o snhsti-
1 ntiYo elo Sr. Julio de Castilhos. 

E' egualn1entc rejeitado o substitutivo do Sr. Dmnetrio 
ltibeiro e outros. 

]~' posta a votos e approvada a seguinte emenda do 
Sr. Baptista da :Motta e outros ao art. ·13: 

Propon1os que se aecreseente: - devendo, · porém, a na
:vegação de cabotagmn ser feita por navios nacionaes. 

São rejeitadas as ernendas do Sr .. José Hygino e outros 
e do Sr. G·il Goulart e outros ao art. 14. · 
· E' en1 seguida posto a votos ·e approvado o seguinte ad-

ditivo do Sr·. Gil Gonlart e outros ao art. 14: 

Acerescente-se no final deste arLig·o: 

Os officiaes da armada e classes annexas terão as n1esmas 
patentes e vantagens que os do exercito, nos casos de egual 
categoria. 

E' posta a votos e rejeitada a emenda do Sr. Almino Af
fonso ao art. 15. 

O SR. PRESIDEN'rE annuncia a votação das emendas ao 
nrt. 16. 

O SR. FHEDEmco BonGES (pela m·dern) diz que o modo 
n1oroso por qut~ se está fazendo a yotayão, que exiJe muita 
atten<_:.ão de espírito, canç:.a extraord1nar~a.n1ente os represen
tantes da Nação e o seu Presidente (ApOladç>s), e ~or Isso re
quer se suspenda a sessão por 20 n11nutos, 1ndemn1sando-se o 
f.ernpo perdido, para que toclos possan1 descançar. 

Posto a votos, o requerin1ento. é app~~ovado. 
Suspenclr-se a sessão ás 2 horas e 35 minutos da tarde. 
R.'cabrc-se a sessão ás 2 horas e 55 minutos . 
.São rejeitadas as en1endas dos Srs. Julio de Castilhos a 

outros, e Francisco' Veiga~ ao art. 16. · 
O SR. PRESIDENr.rE declara que se vai proceder á votação 

da emenda do Sr. Ah11ino A:ffonso ao art. 16. 
O Sr. Ju~tiniano de Serpa, obtendo a palavra pela ordem, 

requer que se voto separa .. clamente a mesn1a emenda. 
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O SR. A.IlVUNO AFFONSO (pela or-dem) faz identico re.que
rimento. 

0 SR. ALMINO AFFONSO (pela O'rdem) -Sr. Presidente·1 
não digo hoje mais de uma palavra. 

V. Ex. está muito. mortificado. e o Congresso tanto, pelo 
menos, como V. Ex. (Riso.) · · 

Como as-emendas que têm de ser recebidas já o estão a 
priori (Não apoiados),. antes de toda. votação ... 

O SR. JosÉ MARIANO- E' uma especie de creação do 
n1undo. · 

O SR. ALMINO AFFONso- ... sem offensa nenhuma á 
dignidade e patriotismo dos respectlvos collegas ... 

UM SR.· REPRESENTANTE- Isso é até um elogio. 
0 SR. ALMINO AFFIONSO-Não ha duvida nenhuma; ha 

presciencia. , 
.... requeiro a V. Ex., si é possivel desta vez, como de 

outras o tem feit_o muito legitimamente, que proponha a vo
tação por partes. 

lJM SR. REPRESENTANTE- Já está requerido. 
OUTRO SR. REPRESENTANTE- Requer a desmemb_racão. 
0 SR. A.LMINO AFFON'SO- A desmembração, é verdade 

.. (Riso) ; perfeitamente~ acceito a palavra. 
Consultado o Congresso, é approvado o requerimento do 

Sr. Justiniano de Serpa e prejudicado o do Sr. Almino Affonso. 
Submettida a votos,. é rejeitada a primeira parte e ap

provada a segunda da seguinte emenda do Sr. Almino Affonso :: 
Art. 16. (Para serem collocados entre os §§ 2° e 3°, ou 

onde mais co.nvier.) 
. § A. Constituição declara absolutamente nulla toda a 

eleição em que intervier, directa, ou indirectamente, o poder 
administrativo ·ou governamental da Federação ou Estado. 

§ A União reconhece e garante a repres.entacão das 
mh1orias, que regulará por lei. 

O Sa.1 PRESIDENTE declara prejudicada a emenda do: 
Sr. Marciano .de Magalhães. 

O Sr. Marciano de Magalhães, obtendo a palavra pela: 
orden1,:faz considerações para mostrar que não está prejudi
cada a 'primeira parte da sua emenda, e neste sentido requer 
que· seja consultado o Congresso. 

Consultado, o Congresso considera prejudicada a primeirà 
parte da emenda do Sr. Marciano de Magalhães. 

Posta a v.otos, a segunda parte da mesma emenda é re-
.ieitada. · . · · 

E' rejeitada a ern/enda, do Sr. Meira de Vasconcellos e 
outros, ao · art. 17. 

E' posta a votos e approvada a seguinte emenda dô 
S:r. Campos Salles e outros ao mesmo artigo : 

Depois das palavras : - O · Congres.so reunir-se-á na 
' Capital Federal, a 3 de maio de cada onno - accrescente-se: 

·- salvo si uma lei. ordinaria designar outro dia. 
O Sr. Quintino Boéayuva, obtendo a palavra pela ordem, 

liz que a emenda que acaba de ser votada. na sua opinião, 
não attendeu conveni'entem\ente á redacção :do artigo. 
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U Srt. CAlVIPOS SALLES - Mas está salva a redacoão· .. · 
O Sn.. QUINTINo BocAYUVA (lendo) : ~<O Congresso re

unir-se-á, na Capital Federal aos 3 de n1aio de cada anno 
independentemente de con\/ocação, e funccionará quatr~ 
mezes, da data da abertura, podendo ser prorogado ou con
:vocado extraordinarian1ente. :-> 

. Exp~ica o s~u pen~a~ento, para que os seus collegas 
veJam si é ou nao admiSSivel a resalva da redacoão que 
propõe. .o seu pensa~ento é que sómente o Congresso tem 
a auctor1dade necessar1a para pro rogar as suas sessões. 

O SR. ARTHUR RIOs - Essa faculdade. está estabelecida 
.em uma emenda que offereci. 

VozEs - H a duas emendas nesse sentido. 
O SR. QUINTINO BocAYUVA, continuando, observa que o 

Poder Executivo terá a faculdade de convocar extraordinaria
mente o Congresso, mas a prorogacão dos trabalhos do Con
gresso só a est.e compete. (Muito bem.) 

Requer, portant-o, ao Sr. Presidente que se digne de 
submetter á votação do Congresso, conjunctamente com este 
artigo, as emendas que a elle se referem. 

O SR. PRESIDENTE -Estão se votando ás emendas re-
lativas ao art. 17; foi approvado este, salva a redacoão, na 

· :fórma da propria emenda. 

. i O Sa. ARTHUR RIOs- Peco a palavra pela ordem . 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Arthur Rios . 
O SR. ARTHUR Rios pediu a palavra para dizer ao nobre 

~enador e ao ·congresso que a.idéa que S. Ex. acaba de suscitar 
está prevista na emenda, que teve a honra de efferecer á · 
disposição deste artigo da Constituição, no qual dava-se ao 
Poder Executivo a attribuição de pror.ogar as sessões do 
,Congresso. Na emenda a que se refere, o orador passou esta 
attribuição ao proprio Congresso, accrescentando que a pro
rogação ·e o adiamento da sessão do Congresso só poderão ser 
P,eterminados por votação do mesn1o Congresso. 
. São, successi va1nente, submettidas a votos e approv;;l.das 

as seguintes en1endas do Sr. Arthur Rios: Onde se diz: -
podendo ser prorogado, ~ccrescente:se: - · adiado. ,..· 
. Accres·cente-se, ·no fim do artigo : . A prorogacao e o · 

:adiamento da s.e.ssão do Congresso só poderão ser letermi-
nados por deliberação do mesmo Congresso~ · 

I E' rejeitada a ·emend~, ~o Sr. GY;aülo . de Lemos, ao 
,§ 1 o do art . 17, ficando preJudiCada uma Ide-q.tiCa, do Sr. Fre-
4erico Borges, e additivo do Sr. Barbo~a L 1m~. 

E' rejeitada a emenda do Sr. Francisco Veiga ao art. 18. 
E' approvado o seguinte substitutivo, do Sr. José Hy-

gino e outr.o, ao art. 18: . .., ,., 
. 1Substituam-se as palavras- as dehberacoes serao toma-

das pela maioria absoluta dos seus. m~mbros- por estas: as 
deliberações serão tomadas por rna10r1a de. vo.tos, achando-se 
presente em cada uma das camaras a maiOria absoluta dos 
~eus membros. 

1 • Fica· prejudicada. a ·emenda do Sr. Leovigildo Filgueiras. 
,. · ··o SR. PRESIDENTE annuncia a vota.oão ·da emenda, . do.· 
~r .. Fra~ciscp Yieiga, ao p~ragrapp9 l1ª!Ç.Q gg ~r:t_._. ~ª·; 
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o Sri .. GXBRIEL DE l\L\.0.:\.LH.:\.E:S reqüeri ãdiainenLo da và
Ü1.Çâo desta e1nenda~ para quando foren1 votadas as o1nendas; 
ao a1·L. 3J. 

Con:::ultado, o Congresso rejeita o requerin1e1lto de adia-
Bl.ento . 

. E' en1 seguida posta a yotos e rejeitada a emenda do 
Sr. Franciseo Veiga. 

São rejeitadas a:::~ emendas do Sr. Ale indo Guanabm:·a c 
outros, e do Sr. João Vieira~ ao art. 19. 
. São rejeitadas as emendas, dos Srs. Francisco ·vojga é 
Corr-êa Rabello, ao art. 20. 

' o SR. JosÉ HNGIYO (pela ordént) requer verificação dii. 
vo.tação da en1enda do Sr. Corrê a · Rabello. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se ter sido a 
emenda rej e~tada. · 

•, 

o SR. PRESIDEN'l'E declara que se vai proceder á votaçãO. 
da en1enda, do Sr. Fré:es ·da Cruz, ao art. 20. 

· O Sn ., FllÓES DA ·Cnuz (·pela ordein) apresentou est.a 
ernenda, depois que o Congresso deu. ao.s. estad·~s a faculdf•de. 
de legislar. Comprellende-se que a 1nterpretaç·ao de un1 ar
tigo constitucional não póde estar á 1nercê de leis de proeesso~ 
votadas pelos estados. . 

Crime affiançavel e crime inaffiançavel, não é uma 
classificação scient.ifica. . · 

Prefere que o Congresso determine qual é o caso en1 que 
cada um de nós póde soffrer un1<. constrangim·ento, a dizer -
crin1'e affiançavel, ou inafüançavel --, pois isso não corres-! 
p.onde a classificação scientifica algun1a. (Apo·iados.) 
· · Posta a votos, é rejeitada a en1enda do Sr. F·róes da~ 

Cruz e outros. · 
E', egualmente. rejeitada a emenda suppres~.iva, do. 

Sr. Ale indo Guanabara e outros. · 
E,· rejeitada a emenda·suppress.iva da palavra-.egual

.contida no art. 22 e offerecida .. pelo Sr. Artllur Rios, ficando 
prejudicadas as emendas dos Srs. Thon1az De Hino, e Alrneidn~ 
Barreto e outros. ,. . 

· E, rejeitada a emenda substitutiva, do Sr. Theodureto. 
Souto, aos arts. 24 e 26 do projecto. 

São, egualn1ente, rejeitadas as emendas do~ Srs. Leovi
gildo Filgueiras e M ·: · :Valladã.o, ficando prej-adicada a do. 
Sr . Azeredo . · - · -- · 

E, rejeitada a en1enda. do Sr. Gil Goulart e outros .. 
São po.stas a votos e app~ovadas as seguintes' emendas, 

do Sr ... Men·a de Vasconcello.s e outro. a.o art. 2.4: 
Em vez das palavras- ser nomeádo- diga-se: acceitar 

non1eação .. 
. Accrescente-se ao final do mesmo artigo ·o ~eguinte :· ~o~ 

pena de p.ercla do Inandato. 
E', egualm·ente, approvado o seguinte addit,ivo, do Sr·~ 

Custodio de Mello e outros : 
· Accreseente-.t:e ao art. 24 o paragrapho seguinte: 

. · iPara cargo diplomatico e commando militar, em C'-aso 
de guerra, ou naquelles em que se ache con1promcttida. a . 
honra e iJ.üegridade ~da União, poderá ser no1neado~ senador 
.ou ,deputa elo iJ:lÇlep~~g~~teine!lte :d~ li~enç~ dª ·~e:SP:e~t.!Y~ pa~ í 
mara .. , -·- -· --- ··--------~ "'.. ....... . ..... - . ~ ·-



Pict.üü l)J:.éjudic.adas ·as ·cn1endas suppi·essh~as, d62 Srs .; 
Lacunla Coutinho e outros~ e Augusto de Fl'eiLa-;. 

Sãu rejeitadas as crncndas dos Sr8 .. ..:\.lnwida. N•'.lgucd.nt, 
.:\ ugu si. o de Fl'eitas c Francisco Veiga ao art. 25, t'icarrdo pre .... 
juclieadas as en1endas dos Srs. Leovigilclo PHgueiras e Juli~ 
de Castilhos. 

São rejeitadas as emendas ao a1t. i~6, of±'erecidas pelo$. 
Sl's. .A.leindo G·uanabara e Peclro .:\rnerieo. 

Estando dada a hora, o Sr. Presidente declara aclind~ 
a votação. · · ·· 

. .Vern á Mesa as seguintes 

Declarações de ·voto 

Declaratnos ter votado contra a em0nda, do Sr.· L;im.·d 
:Müller e outros, que estabelece a taxa adclicional de 15 .9o 
sobre o valor da importação, en1 favor dos ~estados. · 

Sala das sessões, 4 de fevereiro de· 1891 .- B. de Ca1n.pos. 
A.. Gordo. - D01ningos de Moraes ., -. Alrneida Noguei1·a.
Francisco GUcerio. - Costa lunior. - Alf'redo Ellis. - Pan-. 
l.i·no Cardoso. - 111uT"sa. - Rodolpho .1J.:iranda. - Angelo P'i
nhei1'0. - A. 11io1'·e·ida da S(lva .. - Carvalhal. - Cmnpos 
Salles. - jjf. P'raâo .Junior .. - Rubião Junior. - Ca1·los 
G'arcü.~. - Rodrigues Alves. · · · · · 

Declarmn.os ter votado contra· a ernenda que estatuiu, 
c1n bene-ficio dos e.stados, a. cobrança., durante cinco annos, 
cte 15 o/o addicionaes. aos impostos de importação, cobrados 
ern cada um delles, por preferirn1os a ernenda. que deixavai 
:fa.eultativa essa ta.xa(;ão, o que n1elhor consultava os inte-
resses dos esta_dos. 

Sa1a das sessões, ·í de ·fevereiro ele 1891. - Lauro Sod1'é ·~ 
- Se1·zedello Corr-êa. - Cantão. - Antonio Baena. -Nlatta 
BacellaP. - .:.lla-rwel Baí·a.ta. -· Ped1·o Chernwnt. - Paes de 
Ca.·rvalho ·~ · · -

Declara1nos ·ter Yotaclo a favor do § 1 o da emenda dd 
· Sr. :Lauro Müller e outros, que isenta o H.io Grande do Sul 
dos 15 o/o addicionaes. ,., 

Sala das sessões. 4 de janeiro de 1891. - Luiz de A.n~ 
dnt.de. - João de Siqueira. - Espü~ito Santo .. - José ... ~la
·rianno. -- André Cavalca.nti. - .José Hygino. - Antonio dd 
Ca-;·vaUw . - J o .sé Si1neão. - A.lmeida Pernambuco. - Bel~ 
larn~ino Ca1·nei-ro. .r 

Deelaran1os que si c~dernos os nossos votos ao principio 
de egualdade ele subsidio para as duas can1aras, foi no sen
tido de não haver augn1ento algum no subsiqio que corres-· 
ponde aos deputados·: 

Sala das sessões. 4 de fevereiro de 1891. - .T oaqtlín~ 
·V a.lladiio . - /?)o do Prado . 

. Declaran1os que -votámos contrn, a emen.da que estatuc, 
a arrecadação ele 15 % adclicionaes ao imposto de importacão :1· 
1°, p01·quc julgan1os essa medida. sun11nan'-Lente prejudicial 
aos· interes~es çla ~Uç.iã9, pe§andg §obr~ a êl;lét. pri~cipal fo:nt.o 
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de receita e tirando-lhe a possibilidade de procurar nella re
cursos para os casos neces~arios; 2°, porque, pos~~ ella ein 
pratica, m-ais diffi~il . se tornará a vid_a do povo, J a. gra~a~o 
por impostos pesadiSS1n1os; 3°, po~~que J ulgan1os bü d1spos.1çao 
perturbadora do syster_na federativo, marcan~o aos estad9.s 
materla tributavel, ev1denten11ente da exclusiva con1petenc_:a 
da União. Declaramos :mais que votámos a favor da excep_çao 
·quanto ao Estado do Rio Grande do Sul, além de n~ult-as 
·outras razões, pela de julgarmos impossível ~ repressao. do 
contrabando, desde que se e·leve ·extraordinariamente o Im-
posto de importação . 
. Sala das sessões, 4 de fevereiro de 1891. - Pe'rei'ra da 
Costa. -- Tho1naz Fl6res. - Abreu. - Alcides Lirna. .
\Victo1·ino Monteiro. - Cassiano do Nasci1nento. - Ramtro 
'BarceUos. - B. Osorio. - Menna Barreto. - JuUo Frota. 
-·· Assis B1·asil. - Fernando Abbott. - Pinheiro Machado. 
_.;__Julio de Castilhos. -- Borges de Medeiros. - Homero, 
Baptista. 
· ·· Declar-amos-. que votámos contra a emenda que supprimG 
a liberdade da navegação de cabotagem, entendendo que en1 
lei ordinaria devern ser equiparadas as condições da nave
gação nacional e extrangeira .-Julio de Castilhos. -Homero 
Bapt-ista. - Julio Frota. -·- Pereira da Costa. - Pinheiro 
Machado . -· Borges de Medeiros . - Thomaz Flôres . - Fer
'flando Abbott. - Assis Brasil. - Alcides Lima. -R. Osorio. 
. Os representantes de S. Paulo votaram contra· a emenda, 
do .Sr. Baptista da Motta e outros, que supprimi u a liberdade 
de navegação de cabotagem, exigindo que só seja feita por 
~avios nacionaes . 

Sala das sessões,. 4 de· fevereiro de 1891.- B. de Campos.· 
~A. Gordo. - Moraes Ban·os .. -A. :Wloreira da Silva. -
.Campos Salles. -· C. Garcia. - Angelo Pinheiro. - Costa 
Junior. - Carvalhal, - Paulino Carlos. -Rodrigues Alves. 
-:--Almeida Nogueira. - Rubião Junior. -Alfredo Ellis. -
Domingos de. Moraes. - Lopes Chaves. - Glicerio. - Ro-
dolpho Miranda. 

.. Declaro" q~e. _Yf2tei a favor da emenda ao § 13 do pro
~ec_to de Constltu1ça~, para que a ·navegação de cabotagem 
seJa puramente nacwnal, comquanto 1ne opponha, como ãe
monstra_!'ei em. sessão ordinaria, a qualquer monopolio de 
navegaçao !1-a~wnal, como agora ~uc~ede com a Companhia 
Lloyd ... Brasileiro,. que reune em SI c1nco companhias de na
;vegaçao subvencion3;d-as, percebendo todas essas subvenções 
~ue montam a quas1 3 . 000 :000$000 . · ' 

Sala das sessões, 4 de fevereiro de 1891 . - J. Retumba. 

Requeiro que se consigne na acta que tendo assignado 
a. emenda,. dos Srs. Baptista da Motta. ~ outros, ao art. 13, 
tive, depo1s, de votar contra_, por verificar, por um estudo· 
-~curado do assuill!Pto, que · visava tal · emenda um .privil•3gio 
.lnsustentavel. - S . R. - J. de Serpa. 
. Decla~o que V<?tei contra -a emend~, do Sr. Serzedello, 
ao art. i do . prOJecto, bem como contra . as emendas, dos 
, Srs . Arthur R10s e A. .Stockler, ao.s ns. 3 e 4 do art. 7o. 

j __ :~ ~ª1~ gas sessões, 4 de fever~ir~ 4~ iS~ i._~ I Qs_é Hvgi'f!,CJ. ·~ 
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Deehtro que~ vului llPla eirH'Itda do-.; Sr~. :BatlLi~(n da 
IHoLLa e ocLLt·o~, redigida ncsles íorn1os: - clc•vendo, voe{~m, 
a llU\'ega<;ão de calJutagem ser feila vu1· navios -r~aeiona~·:-;. 

~.ala das sessões. !1 de fcvm·eü·u de 189 1. • -- ~il ei nL de 
V USGUncellos. -

Dedaro qUh' vulei contra us t'lllUJldas ao ai'L. ~-'t_ du IJL'cl·· 
jcclu de Cuuslitui1.:.ftll, CIIL ~-" di~cussãu, nssig·nadu~' pt~lu~- re
lH'Csunlanles Uil < luulu r L, 'l'lleudut.·etu Suutu. A. .~\zc•t.·c.du. e 
a fi.l.YUl' da e,mcnda, au lllL'SJJJU al'iigu, do refH'I' . ..:,c~tdanl ~~ ~~eira 
de ~,: asconcellos. 

Sala das sessões, !t de 1'\.~Yet·c it·u de H.HH -· A.·nu~ l'icu Luz. 

. Declanunus, . pm·a evilar duvida. que as expi·e~:is0e;-; ---
h_bet~r!~tde baneat'l<~ -. cmpreg:1cl.i:ts r.m en1cnda ao art. :3:3, s su. 
s1gnl1 ICBJl!\ t)lurahdade ba:pearw, Isio é, que. embora regu
laclos poe lei federal sómente, hajan1 no paiz tantos bancos 
en1issores quantos foren1 precisos, segundo o desenvolvimento 
econorni.co clcste, e dentro dos lin1ites e condições lcgae:~ es
tabelecidas. 

Sala das sessões. !1 de fevereiro de 18tH.- J... Cauul-
cant-i e out1'os. , 

O SH. PHESIDEN'l'E designa para an1anllã a seguinle u L'delll 
do dia: 

. Conlinwt~:.ãu ela voLa<_:,ão das emendas uffet·eeicla~ ~lu pro
jeclo de Cun~;l ituic;ão na 2" di~cus~ão. 

Levanta-se a se::;são ús 4 horas e 2.5 müntlo:-:;. 

48:t SE\::ISÃU, El\1 5 DE l:'E\'EHI~lH.U DE 1 S!Ji 

l)t'C8Ü..lenda diJs St·s. Antonio Eusebio e P,·wlenlc de Jlm·aes 

Ao meio-dia, faz-se a ehanuula, ú qual re:•.spondc1n os 
Srs.: ..:\nlonio Eusebio, Paes de Carvalho, João Neiva, Costa 
Hodrigues, Fran1·.i scn 1Vlac hacln. J_,t~ovigildo Coelho, .T oa.quin1 
Sal'lnento, Manoel Barata, . .:\ntunio Baena, ,Toão Pedro, Cunha 
Junior, .Tósé Segundino, .Joaquim da Cruz,. 'l~heodoro Pacheco, 
Elyseu lVlarLins, .Joakirn Kaltmda, Bezerra de .'\.lbuqucrque 
Junior. Theoclrtrelo Souto, .Josó Bernardo, Oliveira Galvão, 
A1r.aro Cavalcanti, .Almeida Ban·nto, Firmino da Rilvnira, 
.José Hygi no, J o::;é Silneüo, Flo.dano Peixoto. Pecleo Pau_lino, 
Ta\'al·cs Baslu:-;. Hosa Juniur. Cul'lhu e. CanllJU::i, Thot.naz Uruz, 
Virgil iu Dama:-; i o, Ftuy Barbosa. ~a1·~iv~1, Dorning·o:s Vicen~e, 
G-il G:onlart, M-onteiro dr~ Barrns. Qtuntlno Bocayu"a, Laper, 
Bl'az Carneiro. Eduardo \Yant"!enkolk, Saldanha Marinho, .roa
quim . Frl i cio., Crsnr·.J~ .\ lyin1, .:\m~!'ico Lobo, Campos __ Salles. 
Joaqunn d1' ~nnza. ~1h·a Caneclo: :S1lya Paranhos. A·qtul_Ino do 
Amaral, .Joaquim ~'lurLinlw. Pmhe~ro. Guede~, Uba,l_cllno do 
.\maral. Sil!ltos .\níll'HriC'. Esi,l'Yf'~ .llllllOl'. LtllZ DPI1ll10, na
miro Bar:t~ello:-:;, Pinheiro l\:lachac!o. Julio Fl'Ota. Bclforl Vieira, 
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Uchôa Hodl'igues, Indio do Brasil, Latu·o Sodré, Innoccncio 
berzedello, Nina Ribeiro, Cantão, Pedr·o Cllern:ont, Matta 
Baccllar, Costa Hodrigues, Casemiro Junior, HBnriquo de 
CarYalho, Anfrisio Fialho, Nog·ueira Paranaguá, Nelson, Pires 
Ferreira, Barbosa Lü11a, Bezerril, João Lopes, Justiniano de 
berpa, ~Frederico Borges, José Avelino, José Bevilaqua, Gon
t,:alo de Lagos, Nasc@enLo, Alnlino Affonso, Pedro Velho. 
Nliguel de Castro, Arnorin1 Garcia, Epitacio Pessôa, Pedro 
Americo, Couto Cartaxo, Sá Andrade, Hetumba, Tolentino de 
Carvalho, Rosa e Silva, João Barbalho, Gonçalves Ferreira, 
José lVlarianno, Aln1eida Pernambuco, Juvencio cl'Agujar, 
André_ Cavalcanti, Raymundo Bandeira, Annibal Falcão, Pereira 
Lyra, Meira ele Vasconcellos, J'oão de Siqueira, .Toão Vieira, 
Luiz de Andrade, Espirita Santo, Bellarn:ino Carneiro, Pontes 
de M-iranda, Oiticica, Gabino Bezouro, Ivo do Prado, Oliveira 
Valladão, Felisbello Freire, Augusto de Freitas, Paula Ar
gollo, Tosta, Seabra, Antonio Euzebio, Zmna, Arthur Rios, 
Garcia Pires, Marcolino Moura, Santos Pereira, Custodio rta 
Mello, Paula ·Guimarães, Milton, A111philophio, Dionísio Cer
queira, Leovigildo Filgueiras, Barão de S. Marcos, lVIeclradu, 
Barão de Villa Viçosa, Prisco Páraiso, Moniz Freire, Athayde 
Junior, Fonseca e Silva, Fonseca Hermes, Nilo Peçanha, Ur-: 
bano Marcondes, Manhães Barreto, Cyrillo de Lemos, Alberto 
Brandão, Oliveira Pinto, Viriato ele l\1.edeiros, Joaquim Breves. 
Virgílio Pessôa, França Carvalho, Baptista da Motta, Fróes 
da Cruz, Alcino Guanabara, Erico Coelho, Sampaio Ferra:..:, 
Lopes Trovão, Jacques Ourique, Aristides Lobo, Mayrink, 
Furquim \Verneck, Thomaz Delfino, Antonio Olyntho, João 
Pinheiro, Pacifico Mascarenhas, Gabriel de Magalhães, Leonel 
Filho, Chagas Lobato, Jacob da Paixão, Alexandre Stockler, 
Francisco Veiga, Costa Senna, Lmnounier, Alvaro Botelho. 
Gonçalves Chaves, A1nerico Luz, Feliciano Pcnna, Viotti, Dutra 
Nicacio, Corrêa Rabello, Manool Fulgenc1o, Astolplw Pio, 
Aristides Maia, Gonçalves Ra.mos, Carlos das Chagas, Francisco 
Amaral, Domingos Rocha, Costa Machado, Dorr.ingos Port0. 
Paletta, Ferreira Rabello, Ferreira Pires, João J .. uiz, Martinho 
Prado Junior, Bernardino de Ca1npos, Francisco Glicerio, 
Moraes Barros, Lopes Chaves,· Domingos de Moraes, Adolpho 
nordo, Carvalhal, Angelo Pinheiro, Mursa, Rodolpho Miranda. 
Paulino Carlos, Gosta Junior, Rodrigues Alves, Alfredo ElUs, 
Carlos Garcia, Moreira da Silva, Almeida Nogueira, Rubião 
~Tunior, Fleury Curado, Leopoldo de Bulhões, Guimarães Natal, 
Antonio AzP-redo, Caetano de Albuquerque, Bellarmino de 
Mendonça, Marciano de l\i·agalhães, Eduardo Gonc.alves, Fer
nando Simas, Lauro Müller, Carlos Ca1npos, Schmidt, Lacerda 
Coutinho, VictoriP.'J Monteiro, Pereira da Costa, Antão de 
F'aria, Julio de Castilhos, Ernesto de Oliveira, Borges de Mn
deiros, Alcjdes Liina, Assis Brasil, Thomaz Jnôres, Abreu, 
Homero Baptista, Rocha 08orio, Cassiano do Nascirnento 
Fernando Abbott, Den:etrid Ribeiro e Menna Barreto. 

Abre-se a sessão. 

Deixan1 de con1l)arecer, com causa os Srs. : ·Frederico 
Se~rano, .Toão Severiano, Generoso 1\I·arques, Raulino Horn, Ro
drigu_es Fernande~. 1\1artinho Rodrigues, Theonhilo dos Santos, 
J .. eandro Maciel, Francisco Sodré, Conde do Figueiredo Matta 
Machado, Joã_o de Avellar, Gesario Motta Junior; e. seni cau-:;a., 
os Srs. : Rangel Pestana, Bernardo de 1\'Iendonça, Santos 
Vieira, Luiz Murat, Domingos Jesuino, Vinhaes, Ba.daró, Fer-
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rciea Dt·andflll, Bucuo de Paiva, Barão ele Santa Helena, Luiz 
Barruto e Anlonio Prado . 

. E' lida, v_o:::>La 0111 dis~ussão o~ sern debate, approvada 
a tLt,;la da scssao unlcccclento. 

U t:ln.. ~o ~ECH.Wl'ARIO (servindo ele ·lu\ "'TOüode á leitura 
elo SL'guinlc 

EXPED·IENTE 

Offi~io du l\lnusLcrio dos Ncgocios do Interior de 3 do 
COl'l'ClÜl', L:Ullltnrmi.canclo que na presente data se transmittc 
ao 1\linislcl'io ela Guerra a resolução elo CongTesso Nacional 
appl'OYada. cm sessão de 28 do mez findo propondo fosse in_: 
clíeacla ao Uovcrno Pr·ovisorio a conser·vacão perpetua elo 
nome c1u Jallecido Dr. Benjan1in Constant JlO Ahrnanac li jJJi
l'itat, uo log·ar que lhe eon1peLia entre os generaes de brigada. 
-lntcinlc1u. 

O Sr. Cantão~ S1·s. do Cong'l·csso, sou obrigado a sttbír 
[1, iL·.ilJmla rwsl o HlOJnonto, porque pertenc,:.o ao numero dn.-
quolles que não Li voran1 o ensejo ele occllpal-a, nem na pri
rnoirn nl'nl na segunda discussão do projecto de Constituição, 
e corneearci por levantar uma queixa contra V. Ex., Sr. Pre
.sidcnlc, a quc1n, pl'incipalmenle, é devida á preterição que 
eu o lY.uilos outros collegas soffren1os. (Apoiados.) 

Quando tive a honra ele occu,par a tribuna por occasião 
da. d iscussilo da .moç:ão do ill ustrc representante do Rio de 
Janeiro, Sr. E rico Coelho, declarei que precisava tratar de 
alg·uns i)OnLos da ConsliLuif;,ão, e, parLicularrnenle, para jus
tificar uma e1nencla que apresentaria, corno, de facto, apre
sentei, e pa1·a contestar a·lgurnas as'SePções que aqui havian1 
sido avançadas relntivarnente ao ~stado do Pará, que tenho 
a honra do repn~scntar. 

. Nesse dia, deste logar, dirig·í-n1e ao digno Presidente d0 
Congresso, pedindo a bondade de reservar-me urn logar na 
inscripc.üo para a za discussão. 

:Mas, infelizmente, para n1im, no dia mr.· que foi aberta 
essa diseussfio o feita a inscripção, não era o Sr. Presidente 
quon1 presic11a os nossos trabalhos, mas sin1 V. Ex., como 
Vice-Presidente. 

J~ntão, fiz ú. V. Ex. um appello, en1 n1eu nome e no de 
todos aqucllcs que Linhanl sido preteri0os. na 1 a discussã?, 
para que~ no uso ela faculclaclo, ou arbltr1o, q_ue ao PrO S.]
dente do Congresso dá o art. 22 do no~so H.egJn1cnLo, ~onao 
por ]Wincipio cln rigornsa .iustir.a~ ao Jnenos por equidade, 
clfísso· p1·cer.cleneia na inseripçfto aos deputado_s c ~enaclorcs 
que não tinlli1.n:· podido tomal' parte na 111. discussao. 

O Srt. MtGUEL CAS'rno- O me sino aconteceu a min1. 

O Sn.. CAN'r..:-\.o- Este appol1o, que fiz. ao espirito jusLi·
coiro do V. Ex .. produziu nffeito conLrm:io elo. que era 0 G 
esperar: foi lumaclo como offensa. p, pague1 a. JTIH1h8; ousadw., 
sondo collocacto no li2° logar, quando~ entretanto, fu~ um dos 
prilnoiros a pedir a palavra, c ~uando, n~esn1o anter1qrn1ente, 
.iá eu tinha pcd ido ao nosso rhgno Presidente que tivesse a 
bondade ele inscrever-1110 cm logar en:· que. n1e p~desse. to~ar 
a palavra, c estou eerLo de que o n1eu ped1do ser1a sat1sfe1tq 
si elle estivesse presidindo os nossos trabalhos. 
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O Sn. l\ilGUEL GA~THO - Console-se cornmigo, que i'ui 
collocado no 55° •. l ~- ~.~mtt;i; 

O Sn. CANrrÃo- Devido a insisLenLes pedidos, Juj, por 
n1uito favor, transJericlo, depois, para o 20° logp.r, ;rn~s. ainda 
assiln, não pude usar da palavra, p_orque a dlSL\ussao, con1o 
rrn. previsto, foi encerrada antes de caber-me a vez de 
fallar. 

O Sn. BELFOIFr VIEIRA - Estamos votando emendas de 
que não tinhan1os conhecin1ento e que nen1 fora1n sujeitas á 
discussão. 

O Sn. CANrr.7\o- Certa1nenLe, estão sendo votadas en1endas 
que os seus auctores não puderam justificar. ELI p~·ecisava, 
como disse, justificar uma, que offereci, a qual JUlgo de 
provincia, hoje Estado do Pará te1n sido oneroso ao Estado 
dos projectos de leis; n1as não o pude fazer, porque a dis
cussão foi encerrada. 

Portanto, a min1 e aos 1neus collegas que tan1ben1 foran::• 
preteridos, não nos resta outro ren1edio senão resignarmo-nos, 

· ctueixando-nos, porém, de V. Ex., pela injustiça com que 
procedeu. 

Mas o que não posso é deixar de desen1penhar-me -do 
compromisso, que tomei, de contestar algurr~as asserçõe3, 
desta tribuna proferidas relativamente ao Estado do Pará. 
nlinha terra natal, e que tantas vezes me ten1 distinguido com 
o seu mandato, porque não quero que fique consig·nado nos 
Annaes deste ·Congresso, con1o se póde inferir, que a antig-a 
província e hoje Estado do Pará te.m sido oneroso ao Estado 
GAral, usando da linguagen1 do tempo da Monarchia, e hoje 
á União, por,que a verdade é,· jus,tamente_. o- eontrario- disso. 

· Vou, especialmente, apreciar a tabella, ou quadro, apre
sentado pelo illustre representante de· Pernan1buco, o Sr. Es

. pirito Santo, con1 o qual pretendeu justificar o seu plano 
sobre a discriminação das rendas, e mostrarei que S. Ex . 

. não teve razão en1 considerar o Pará como concorrendo paca 
as despesas da União com menor quantia, ou porcentagen1 
de snas rendas, do que a Bahia, Pernambuco e alguns outros 
estados~ e, portanto, custando .mais á União do que estes 
ou Lro s estados . 

S. Ex. propõe que cada· un-:' dos estados deve contribuir 
para essas despesas com 30 % de suas rendas; mas, não sei 
por que operação ou calculo, sendo a contribuição a n1esn1a 
para todos os estados, S. Ex~ conclue que o Pará contdbuirá 
eom õÇJ %, ao passo qne a Ba1üa concorrm~á con1 R6 %, Per
namhuco co1n 89 o/o, Alagôas con1 84 o/o e a Parahyba con1 
81 o/o, etc. . 

J?a~taria. Sr. Presidente, para contestar estas asserções 
do d n;;tmcl o representante, appellar para o quadro que aqui 
tam1wm nos apresentou o honrado ex-Minisl-.ro ela Fazenda, 
pdn qual se vê que o Pará e S. Paulo são os dois unicos 
C'Sfad~§ que tên1 saldo a seu 'favor, co.mparacla a despesa que 
a · UnntO co1T· elles Jaz, con1 as suas receitas ... 

Ü SR. ANTONIO BAEN.'\ --.Apoiado. 

O SR.. CANT.~o ___. ... pois não é admissivrl qne um E s
I ado q~IC ten:, saldo a seu favor, dcdur,idas as d8spesas com 
rll r felf,as pela UnHio, concorra para as despesas rlesta con1 
menor quantia do que outros estados. que têm de{'icits contra si. 

Mas adduzirei outras considerações. 
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Si a ennll'il:mi~.:fiu rlos osLaclos tcn1 a n1r~srna tmsc, ;JO% 
segunclo o plano elo _ülusLro . representante, a mesma tan1be.m 
eleve ser a proporçao guat·dacla entre essa base e a renda 
de cada urn dcllc~s (A poiaâos); 111as nfio ó isso o que. diz a 
tabella elo honra~lo representanlc, e sim que uns estados con
corTen! con: rna10r, c outros corn tnenor porcentagon1. 

Amcla n1a1s. a porcentagem com que cacla Estado ten1 do 
concOJT('t> pa1·a as despesas da União estú na razão inversa da-, 
despesa::; J~iLas pela Cnif'w com os mesmus cstaclos; isto é, 
quanto n1a10t· tür a cie:::;peset. feita pela União cont un1 Estaclo, 
ta~~llo_ 1nenn1· lil"\'5" .~ct· a pot·centagent com qtw clle deve con
trlbun· para a l1nmo. ponrue tal porccnl.ag:en:· é a differença 
~ntre a rcncla dPsse Estado e a rle:::>pesa qtH" a União com elle 
iaz. 

Ora, dizendo· o ilh1sLre representnate que o Pará con
corre com 69 o/o, ao passo que a Bahia concorre com 86 o/o, 
Pernan1buco com 89 o/o, iml)orta cUzer que o Pará onera n1ai::: 
a União elo que a Bahia e Pernan1buco, e, até, outros estados 
en1 que ha gTancles clct'ic·Us, mn que a rrc.eita nü.o chega para 
occorrer á~ desvcsas que elles cus!an1 ú União. 

·S. Ex. apresentou di versas rubricas en1 sua Labella, 
con1o -.rendas de cada Estado, - renda federal de accôrdo 
com o seu ]1rojecto, porcentagen1 ela contribuição dos es
tados, etc. : mas esqueceu-se de uma. referente a um elen1ento 
essencial, qual é a ela despesa que a União faz. com cada um 
dos estados, porque só ccnnparando a receita com a despesa 
é que se pócle ver si ha saldo a favor elos estados, ou a 
favor da 11nião. 

~'las o nohr·e repeesentante não apresentou este elemento; 
portanto, ao sru calculo falta uma elas bases n~.ais impor
tanles, C', mesmo, indispensaveis. 

O SR. l .. oPES TRov.~o- E' perfeitamente ddiciPnl n esse 
calculo. 

O SR. C"\NT.~o- O nobre ex-Ministro da Fazenda apre
sentou o seu quadro mais bem organizado, por que nelle 
constan1 não só as rendas dos estados como as desnesas feitas 
pela União com cada um delles, ton1ando por b-ase de seu 
calculo o anno de 1889. 

u~r SR. REPRESENT:\N"rE- E foi pena que não especifi
casse essas despesas. 

'Ü SR. CANTXo- Especificou, mais ou menos. Ponderarei 
que S. Ex. torr.ou por base do seu quadro o anno ele 1889, 
en1 que houve un1a :forte crise comn1ercial no Estado do Pará, 
e por essa razão a renda neste exercicio foi apenas de 7. 600 
contos. como diz a tabella do nobre ex-Ministro, quando a 
receita ord inaria é de 1 O a 11. 000 contos. Por esse quadro 
apresentado pelo nobre ex-Ministro se vê que o Pará, te~·e mrt 
saldo, excluida a quota de :3.600 cont0s, com qn.o n f1ntacl;o 
para as des1wsas con1 o sr.rvico rla d1v1rla puhllca. amortl
zac.fto 8 .inros. - tevr mn saldo. digo, a RI'U favor, ele 5. Hi3 
contos; isto em u1n anno cm nur a renda foi ~scass~. . 

De sorte qur. em outros annos en::· que nao hap. cns~ 
commercial e, portanl o. 0111. que a remela suba a 10 ou 11. OOfJ 
confns, COl110 fPTI1 suhirln, n saldo srrá rlr 8. 000 f' tantos 
contos. 

E. ele faelo, r-. rstP o saldo q1H' o Pará trm tido, é com 
nsta i 111porf an 1 r som ma qur. rlle. h a 1~1ui_f ns annos. f Pm ron
fribuirlo pm~a as arcas elo Thesouro Nae1onal. 

I 
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Entretanto, por esse n1csn:o quadro verifica-se que a 
Ballia, sen1 fallar na quota pal'a o serviço da divida publica, 
tcn1 u1n saldo de 1. 465 contos, Pernambueo 3. 2ô2 contos, 
S. Paulo 1!.1:. 000 contos. 

Refiro-me, especialmente, a Bahia, Pernambuco e Pará, 
por seren1 os tres rnais importantes estados do Norte, e acaba o Congresso de ver que o saldo ·a favor do Pará é n1aior do 
que o da Bahia e de Pernambuco. ,.. 

Attendendo-se, porém, para a quota corr~· que elles tem 
de concorrer para o serviço da divida publica~ a qual é de 
3. GOO :000$ para cada um desapparecern os saldos da Bahia 
e de Peranmbuco, os quae's são substituídos pelos clef'icits de 
2 .134:000$ para a Bahia e 237:000$ para Pernambuco; en
tretanto, ainda nessas condh;:ões, o Pará conserva un1 sa1 elo 
de 1.53S:000$000. 

Isto, repito, en1 um anno de escassa renda, por · cffeit9 
da crise con11nereial. En1 outros annos, esse saldo elevar-se-a 
de 3.000:000t a 4.000:000$000. 

Ora, Senhores, de um Estado nestas condições, que dá 
á União recursos para Dagar as despesas que faz com elle, 
e ainda deixa um excedente de 3 a 4. 000:000$, pó de dizer-se 
que concorre para a despesa da 1r~esn1a União c01n n1enos; 
porcentagem do que a Bahia e Pernambuco, quando estes 
dois estados apresentan1 deficits ? 

Quero, Sr. Presidente, que nos. An?Laes deste Congresso 
fique consignado, não que o Pará é oneroso á União, n1as 
sin1 que o Pará, ne111 no ten1po do In1perio ne111 actualmente, 
tem sido pesado aos cofres da Nação,. nem ten1 concorrido 
para que o estado da~ finanças federaes não seja lisongeiro. 

Elle tem realizado os seus melhoramentos e desenvolvi
n1ento, quer materiaes, quer intellectuaes, pelos seus proprios 
recursos, e com elles póde viver clesasson1bradan1ente. 

UJ\-r Sn. REPRESENTANTE- O mesn1o se dá com o An1a
zonas. 

O Sn. CANTÃo - Sim, Senhor, o . mesmo se dá con1 o 
Arr:azonas. 

Devo, ainda, notar que o Estado Geral não ten1 auxi-
1 i ado o Pará em cousa nenhuma; ao contrario, tem-se apro
veitado de alguns melhoramentos feitos por aquelle Estado 
a expensas proprias. 

. E' assim, Sr. Presidente, que o eáes de n1arinha, que é 
onra de natureza geral, e em todos os outros estados tem 
sirlo construido á custa dos cofres geraes, no Pará foi con
struido . á custa da província, não só o cáes como o aterro 
da parte que fica entre o c.áes e a terra. 

O cáes passa Cin frente do edifício da Alfandega; pois 
bem: o Governo geral utilizou-se não só dessa narte do 
cães, para nella collocar os dois guindastes da Alfand-ega, para 
embarque e deserr.barque de n1ercadorias, como da p·art~j · 
ate1orada entre o cáes e o edifício da Alfandega, nara nelh 
fazer assentar trilhos pelos quaes são transpo-rtadas as 
n1Bsmas ·mercadorias. · 

O Sn. AN'l'ONio BAENA-E-' exaeto. 
J Sn ·. CANT_~o ~A província reclamou ao Estado Geral 

-que a Indemnizasse, ao. menos, dossa ·parte do cáes e elo 
terreno at~rl~ado, d.c que o Governo se havia apoderado para 
seu exclusivo serv1ço: pois não _foi attendida; e ai é boje se 
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ten: .o, o Gov9rno ~\Lili~a~lo r]cssc grande mP:lhoramenlo, [lara 
u ::;Cl \_IÇO adu~nen o, feito a custa. da provmcia . 

.An1cla n1a1s: . a IH'ovincia n1andou construir uma bonil:t 
ponte, pa_ra en1barque e desen:barque. Logo que ficou prompta. 
un1 Prosider:-te .Inandou ent eeg·al-a á Alfandeo·a e por ella 3 
Guarda-lV!ona faz todo o seu serviço, tanto q~e' é denominada 
o conhecida por- ponto da Guarda- Maria. 

Entre.tanto, o Governo geral ne1n ao menos presta-se a 
n1anc~ar. fa,zcr os reparos_ ele QllC ella ás vezes precisa. A 
prov1nc1a e que carrega ar nela com ~~ssas despesas. 

De sorte que o Estado Geral u tilJza-se dclla sem to r 
gasto, nen1 g·astar, ur11 real. 

Paruce-rne, Senhores, que estes dois faclos seriam bas
tante para rnostrar "!l_ão só que o Estudo do Pará não precisa 
~os recursos da :Uniao, como, tarnben:·, que esta tem-se uti
lizado elos proprws recursos dello. Accrescentarei, porém. 
outros. o 

A unica est_rada de ferro que tem a província, e já 
conta 70 a 80. lolornelros, foi construída, primeiramente, por 
un~m con1panlna con1 garantia de juros da província, depois 
fúl cncampada pela mesn1a província. 

Eu c os meus collegas de representação naquelle terr.po, 
n1uit.o trabalhamos para que o Governo, ao rnenos, désse g·a
rantia de juros; rnostrou-se que olla satisfazia a todas as 
o:xigencias para que lhe fosse concedida essa garantia; nl·JS
tron-se qne a estrada de ferro era de grande vantagem, 
porque dava 4 c;o ele rendimento: pois nada foi sufficienGe 
para que o Governo désse ao Pará essa uniea garantia q"-.t:J 
se lhe pedia, ao passo que deu-se, o tem-·se dado. er'n grande 
escala, a oulros estados. Lá está sendo a estrada custeiad.l 
pelo proprio Estado do Pará. · 

Ainda n1ais: todos os rios do Estado - posso dizei-o
são~ hoje, naveg;ados a vapor; umas linhas subvencionadas 
pe:los c.ofres do Estado, outras devidas á iniciativa particul.at· 
óu á propriedade ele importa.ntes negocia.~tes; e. isto ainrla 
concorre 11ara augmentar a renda da Unmo rnclirectarr.cl~:te. 
nmn preciso dcn1onstrar, porque assim acontece. 

Entretanto, Sr. Presidente, ha pouco, pediu-se ao Go
-verno da Republica que concorresse com a quanti.~, de 30q 
ou 400 contos 11ara se angmentar a Alfandega, que Ja s~ -v·.Q,-:. 
f.c•rnando insufficiente para o gTancle trafego eon1merc1al o 
.i :i não corresponde ás necessidades elo florescente e sen1pl'r'' 
pl'ogressivo comn1ereio do Pará, - do que ~'esulta algun1 

pr ejuizo para a arrecadação das rendas publicas, e grant.le 
pt:ra o con11nercio. . o 

Aque1la quantia não foi concedida; de sort_e que o corc-
mercio lucta con1 milhares ele diJficuldades. o fisco da n1esma 
maneira, porque não ha un1 cclifi~io bastante espaçoso c:n 
:Jlle as mercadorias sejam rceolluclas e resguardadas elo 
tempo. t · 

O unico favor, ou beneficio, que dos po~eres geraes e]11 
o Pará recebido. é a creação ela Companhia de Navega~ao 
do Amazonas, súbvencionada pelos cofres geraes. 

UMA voz- Não é favor; ao contrario, prejudica o· nos·30 
corr.mcrcio. (Tia outros apartes.) 

O SR. CANTÃO- E' preciso ser justo. Hülje, a subvcnçfitl 
a rssa Con1panhia pódc ser dispensada, porque corn ella ... 

O SR. SEnZEDELLO- Te.m sido a causa da morte de ,todas 
ns comrl8nhias q11e so têm qurrirlo estabelcc.cr no Para, 

, I 
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O Sn. CA:-.:'rÃo- ... es!.alwleee-:sc llrna c•.spe.eiu de rnono
pol iu, e di l'ficul La-su a. couettl'l'eueiu d(~ uuLl·as companlli~s 
não subvendonadas. 1\las aLé eel'tu ponto e:-:;ta Comparün:J, 
prestou in1portantissimos serviços,. P~clemos dizer que . o 
progresso do Pará e do .A.n1az.onas e devido a esta Corr.parüua. 

UM Sn. REPRESENTANTE- Nos prinwiros 25 annos. 

O SR. CAN'l'.:\o- Só depois do seu estabelecimento foi 
que estes dois estados,. enLrw provinqias, corneçaran1 ,a p~o~- . 
peral\ com. o desenvolvimento que hoJe a.prescnta1:n; so depois 
della foi que aug·n1entararn as suas rendas~ assnn con1<? as 
rrndas geraes; o si o Governo ten1 feüo dr.SJ?rs~s produ~tryas. 
uma dellas é a subvenção que len:, dado a Con1panh1a dQ 
Amazonas, porque essa drspesa tnn1 produzido 1. 000 por 1~ 
ou talyez .1nais. · 

UM SR. REPRESENTAN'I'E- Mas. hoje. não ha nmis razão 
de ser para essa subvenção. · 

O SR. CANT.:\o- Não estou dizendo .que haja razão, hoje, 
para a subvenção: estou d~zenclo que a desprsa q~1e o Est~do 
ten1 feito con1 o estabelecimento desta Companhia tein sido 
fartarnente compensada, na razão de 1. 000 por 1, e, ao !Denos 
que n1e ~onste, creio não haver en:.preza algun1a no paiz que 
·d.ê tão grandes lucros, tanto rendimento ao Estado, cmno a 
Con1panhia de Navegação do Amazonas; creio n1esn1o que o 
Govr:\rno nunca fez despesa n1ais productiva do que com a 
subvenção a essa Con1panhia. 

O SR. Pfi,ESIDENTE- Observo ao nobre representante que 
está finda a hora do expediente. 

O SR. CANT.:\o- Obedeço a V. Ex., Sr. Presidente, apesar 
de que ainda tinha. alguma cousa a dizer; vou conclui r. 

E' forca confe.s~aT que o progresso do Pará e do Ama
zonas é devido a essa Con1panhia, nos prin1eiros annos~ c qtl e 
a ella tarr:·bem é devido o auginento da renda geral. 

Depois, estahelece:u-se, é verdade; a eoncorrencia, crea
ram-se companhias subvencionadas pela provincia, n1anda
ran1-se ·construir vapores particulares, os quaes faze,m, hoje, 
toda a navegação dos rios do Pará e do Amazonas; de ma
neira que se póde, hoje, dispensar á Companhia a subvenção 
geral; mas seria injustiça e ingratidão negar-se que muito 
se deve a ella, e que foi ella quem iniciou e deu impulso 
ao desenvolvin1ento e progresso dos estados do Pará e Ama
zonas. (H a u.mt aparte. ) 

Eu nretendia, Sr. Presidente, tratar de outros pontos, 
embora dr passagem, do pro.i ecto de Constituição; não queria 
discutir. queria servir-n1e delles cõmo uma transição, para 
!.ratar de CP.rl.os actos, que tenho visto 11raticar aqui neste 
Co~gi:esso. Eu queria sustentar a opinião~ quo .iá uma vez 
01J1ÜLJ. de que este Congresso, na qualidarle ele Constituinte. 
nao· pôdr t.9mar contas ao Poder Executivo (Apoiados), por
que rlle nao tPm uma base, não ten1 o direito dn o fazer. 
porqur nã.o ha lei algun1a qur. a tnnto o auctorize. 

UM SR. REPRESENTANTE- M·as, quem h a rlr fisealizar os 
ar:f:os do Governo ? 

·-O SR. Q .. \NT.~o -:Quem fiscaliz:;wa, . antes, da nossa rr
ll!llao ? Que dneito Le1r..os nós ele f1scallzar. quando rstan1o~ 
mncla r.m plena Dicf.aclura? Nôs não t~mos ·esse rlirPHo ni'lo 
tnn1os essa af.f-rilmi~.5.o. (Apartes.) · 

! • 



. ]~m ::;e::;::;ãu ut·d i na r· ia, si111, podel'mnos Lo mar e ou las ao 
Uovt~eu:u, TJOl'que, enLilo, :i ú ternos luis em que fundar no:::;so 
p~·ocednnenlu; mas,_ aclualmenle, n~l.o, po1·que, repilo, estamos 
ainda ein plena DICtaclura, o que não nos dú o direito ele 
tqrnur· . eu ntas ao Govprno, perguntando-I h c claqn i : Que JH'O
Yldeucu:ts Lendes tomado, por este ou aquellc motivo ? 
, El_le :po_deria resp?ncler: Não é de vossa competencia, não 
c aLtnbtnçao vossa fazer essa pergunta; e, portanto, não 
respondo.» 

.A Constltuição é que vai estabelecer os poderes elo E3-
!.ado. (~ que v a i collocar cada um desses poderes na. rsph(~l'a 
de suas at:tribuições; e~ então, o Poder L0g·islativo terá a 
emnp~l enma r direito ele indagar como o Executivo cunlpl'P 
as _I c 1s por ~llc_ forn1uladas; antes disso, porérr1, não nos 
ass1ste esse direito. 

Mas o ten1po está tern1inado, e obedeço a V. Ex. reti
rando-me da tribuna. (Jiuito bern; 1nui.to berm.) 

O SR. PRESIDEN'l'E- A queixa que o nobre representanle 
reproduziu, já tive occasião de mostrar que não tem razão de 
ser. O proprio nobre repres·entante reconheceu que o n1eu 
proeeclimentn estnve ele aecürdo con1 o Reg·in1ento, e isto rne 
basta. 

O SR. CANT.~o-V. Ex. não infringiu o Re.g·imento, mas 
não foi justo . 

. Estando terminada a hora do expediente, o Sr. Ubaldino 
do An1aral requer prorogação por 1:0 rr:inutos, afim de tra.tar 
de nego c i os urg·entes. 

Consultado, o Congresso approva o requerimento. 
· - O SR. PRESIDENTE- 'l~·em a palavra o Sr. representante 
Ubaldino do Amaral. · 

O Sr. Uhaldino do Amaral ('J1ovi?nento ge?'al de gNmcle 
aUenção) -·Sr. Presidente, o Congresso resolveu, hontmn, da 
modo irretratavel, e con1 6 rr1eu voto, que não poden1 ser se
nadores nen1 deputados aquelles que. .exe.receren1 o cargo de 
Presidente ou director de· companhia, que receba favores do 
Gov·erno. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA- Não de modo irretratavel. 

O SR. UBALDINO no AMARAL-. Foi, porque ... 

UM.:-\ voz- H a u1r.a terceira discussão. 

OuTRA voz- Mas não. para a hypothese. 

O SR. UBALDINO no AMARAJ, ---1 ••• por.que a materia do 
arl.igo já tinha sido approvacla em 1 :t discussão, e o foi, agora. 
em sei'unda; e, portanto, nãn está sujeita á terceira. Só na 
votação de hontem é novo um additivo, .mas que. é conse
quencia logica do que já estava votado - isto é, a pena da 
perda do n1andato, para a infracçã9 de 9ue trata o ar_t. 24 (lê) : 

«O deputado ou senador nao pode ser pres1dente, ou 
fazor parte de companhia ou f'mprrza, que gosar clr. favores 
flo GovPrno Federal.>> 

Essa votação irreLraLavel ·cn1locou n1uitos elos n1embros 
do Congrrsso r.m uma situaçfl.o esquerda, e UlT: delles sou eu. 
E' YPrcladc que a Constituição nfl.o Pstá. promulgada pen1 pu
hlicarla: J1m~tanto. Pm rPgl~R, não está e.rn rxPcuoan. Mas 

,'.:: 
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quando se trata dos mernbros desta Casa, narece que se pód,~ 
interpretar de modo diverso: i'icarn1os nós, pelo menos, na 
duvida si ainda somos men1bros do CongTesso. 

VozEs- Sen:· duvida que sin1 .. 
O SR. UBALIHNO DO AMARAL- Alguns dos meus col1 egas 

levaram ião longe o seu escrupulo, que, apenas votado o ar
tigo, se rctiraran1 da casa. 

O SR. EsPmiTO SANTO- Supponha que se retirassen1 da 
prcsidencia dos bancos. 

O SR. TJBALDINO DO AMAHAL- Peço ao Sr. represen!.antê 
Espirüo Santo que respeite mais a dig·nidade dos seus col
ieg·as, não entrando nas suas intenções. 

O SR. EsPIRI'PO SANTO- Perdão ! Quando houvesse in
con1patibiliclade entre presidente de banco e membr~ do Çon
gresso, eu 'ficaria como membro do Congresso. Nao veJO o 
que ha de eensura, ou offensa, no meu aparte. 

O SR. UBALDINO no A:rv1ARAL- O Sr. representante não 
tinha que suppôr. . . 

O que devia era esperar o proeechmento de seus collegas 
e não procurar fazer ensinamentos sobre o seu proceder. 

O SR. EsPIRITO SANTO- Tenho o direito de pensar do 
modo que entender. 

O SR. UBALDINO no AMARAL- Quer elles se resolvam pelo 
mandato, quer pelo exercício de uma profissão tão nobre 
como outra qualquer. estão perfeitamente no seu direito, e 
não tên1 de dar satisfação a pessoa alguma. (Mu·ito be1n.) 

O SR. EsPIRITO SAN'I'O- A n1issão de mandataria do povo 
é, sem duvida, superior. · 

0 SR. UBALDINO DO AMARAL- H a un1.a certa difficuldade, 
Sr. Presidente, neste artigo, porque, para bem conhecer o 
seu alcance, faz-se necessario saber, tamhem, a intenção 
daquelles que votavam. Por minha parte, declaro que não 
posso fonnar juizo. · . 

Sei que para uns. este artigo não é mais do que um nrc
conceito do antigo parlamentarismo. Suppuzeram mUitos 
1nem}?ros do CongTesso que os ministerios ainda continuavan1 
a ser eon1mi~sões do parlamento, que continuavam a ser feitos 
e desfeitos por· elle: estão i Iludidos. 

Pensaram outros, que devian1 incompatibilizar estas duas 
funcções. porque a~sim entendian1 combater a plutocracia, o 
que em tern:os vulgares significa odio ao capital. 

E houve, t.an1ben1, quen1 dissesse que era um meio de 
arredar algumas pessoas, que prejudicavan1 a politica do seu 
Estado. (Oh !) 

. Si, com effeito, se pretende declarar guerra ao capital, e 
se entende que os directores de companhias e emprezas são 
os J?ll!tocrata~, a !'azão prevalece desde já. Si o n1otivo· da dis
posiçao ~onsbtl-!cwnal e arredar pessoas que possam ser des
agraday~Is a aiguns dos collegas, deve, tambem, prevalecer 
desde J a .. Por outros motivos, não. 

O. SR:· RETUMBA-- Devem, então, tambem ineompatibil i.zar 
OS aCClOlllStas. . 

O Sn.. 'C'BALDINO.no AMARAL-·-Devo declarar que arninha 
p0ssoa e 05 meus Interesses não estão em jogo, e por isso 
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rrspnnc1i cnrn cel'l a ali i\·rz, ele C[tW 11ilo costumo usar, quando 
lta pnuco fui inLC'L'l'Ornp ido . .Kuo clcprnclo, nesta questão, nc..m 
rlo c,-:Yf'tTl.n nem do CnngTcsso. Quando se tl'ata de mim, sou 
eu qu cn1 i az os cleCl'!~! os. (Alv.ilo bc?n !) 

o S~l. LOPES r_rnoYÃO- E v. Ex. é hon1Cll1 honesto, para 
fazd-o. (Apoiados.) 

Oh Sn. 'CR\Lm~o no AMARAL- I-Ia de se me fazer a justiça 
d8 ert_:.r que eu n:lo flreeisa·va ele qtw algucm n1e indicasse o 
mo elo c1 o proccc1cr. 

O Srt. EsPJHTTO S.-\:\ TO -·Não o indiquei a V. Ex. 

O SP,. UR\T.nr:\"Ü DO A:l\1ARAL ~Eu não iria fazer o con
ft'0~11 o . das i'u_ncçõ í'S rle lcgi slador constituinte c. mesmo, de 
leg1slaclm· m·d_mario cmn as funcç:ões do un1 adn1inisLrac1or de 
rrnprrza parl wnlar. 

V. _Ex.,. f)r. Presidente, ~ar-me-ú a jusUça, si alguma 
vez o ll\.1 u I a llae a rn.eu re:?,pello, ele crer que eu não iria. 
nlesn1n, P')l' ua l1alan~:a as vrrntagens o proventos de un1 e outro 
eargo; ~() n CJW~ rnc_eon1pcUa era deeidir de n1iln n1esn1o. para 
\·er onde _rne aehana, nn n1cu logar, onde poderia prestar al
gun1 scrv1<.:o (si é r111C servit_:o posso prestar) ... 

VozEs- Muito bcn1; n1uito bem. 
O Sn .. UBALD1 ~o DO AM"\RAL- ... si no seio do Congresso, 

si no lnnn ildc cscl'irl1 o rio de uma en1preza ou companhia. E, 
si levasse, rnuilo longn o examc, seria possível que cheg·asse a 
este l'esull ado- que C'SLava c1cslocac1o em un1 e em outro logar. 
Ullu'ifos n{io a1Joindos.) Havia elo continuar a ser traça ele car-
1 orio, (Mu-itos nií.o aJJOi.ados), simples legisleiro, advogado. 
Mas, declaro ao Congresso, para que se tranquillizem aquelles 
quc iêrn tanto ci.lmH~ de Jninl1a dignidade, declaro, desde já, 
que. seja qual for a clecisfí.o do Congresso, quer eu esteja com-

. paf.ivcl. CJlH'l' incnmpatiYcl, qne sou eu quem se desincon1]1a
iibiliza. (J.lfnilo bem,.) 

Nfio é r1 o rnin1 que se trata, porque deixei de ser presi
dente de uma companhia; mas é )Jreciso fazern1os justiça a 
1n11iJos dos nos~.:;os collrgas que n5,o têm a liberdade elo pro
eeder do n1csmo modo, o isLo por n1oLivos muito dignos de 
respeito. . 

Ha alguns collegas a quen1 estão confiados interesses de 
tal n1onta. que não lhos ó li c: i Lo, na hora en1 que quizerem, 
C~ortar as . relações cm que S8 aehan1 COl11 as CODJpanhias, 
bancos c cr:nprczas; si o fi zcssrm. procederiarn n1al. 

E' necossari o que o Congresso diga si os Lá resolvjdo que 
os pluloct·atas, os honwns cl::t industria, estão ineon1pativeis 
con1 o logar rle clrl)uLado o·u ·senador. 

Não quero discutir o vencido. Dei o meu voto a favor 
rla emenda, r~ r1ei-o, cm1t'csso, por um mo.tivo que pôde ser 
censuravel, de franqueza: dei-o, justamente, porque era pro- . 
siden te d c uma cornpanh i a que gosa de vantagens do Governo. 
federal. 

:Não quero. n1as lamcnlo o facto que s.e ~eu enJ~·e nós: 
Quando vi que alguns homens especialistas, f1nancen'OS, 

cconon1isl as c inclusLriaes. procuravan1 obter logarcs no Con
gresso, dei a min1 n1esmo parahens .. Havia ahi un1 m?l ivo que 
.considero paLriotico. c h:n'i<l, lamben1, 111n ~ado prat1_co. . 

Dizia cu- quando nós ternos uma sltuaçao flnance1ra 
difficillin1a, é ncccssario que os grandes financeiros entrem 
l".iara o Congresso, porque, t1ma de duas, ou elles illnslrarão 
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as l\i:::;cussõcs c nos uarãu a n1cllw1· solu~ão ús que-si lít•:::; l'i
nanceiras ou mo:::;Lrarão a sua incapacidade. e não I t'ruo o di
reito etc ~onl ünmr a accusar o bacharel i sn1Ó por todas as des
graças elo paiz. . . . , , 

Não quero que as nnnhas palavras seJam tomadas a n1a 
conla. Pa1·ecc-n1e, pm·ém~ que o Congresso revelou não querer 
ouvir os csl)eciaUs.La,s; encerrou as discussões sen1. ouyir as 
pessoas c01npetcntes sobt·e matc•ria Uío Üllporlante. (Trocarn
sc nmilos apayt,r.:s.) 

Não me refiro só á inscrip<,:ão. que l'l'a ern tão grande 
abunclaneià-, que, necessariamenl e,· nruil a gente t'icari~ prc
,luclicacla: o Congresso mostrou ü1Ll.ilas Yt''zcs que a TlHlguC::'m 
queria ouvir. 

~as nossas discussões acontecia que quando esta tribuna 
era occunada- ou era circulada de un1 manto ele gelo e ele 
distracçã\), ou o orador era cortado por. apartes elo uma tal 
intolerancia e ineoherencia, que não pocl1a fallar. (Apoiados.) 

Ora, os hornens acostumados a un1a vida n1uiLo mais 
c.alma, acostumados a manejar quasi que só os algarismos, a 
dizer ·as cousas pelo seus nomes, quasi que por fórn1ula:::; 
ariLhn1.eticas, não iên1 o habito elas cli scussões politicas. Po
demos, nús outros, affront.ar os tumultos~ poclen1os suppor que 
estamos discutindo; elles não. 

Ponhamos, porérll, termo a estas considerações. 
O que precisamos saber, o que peço é que o Congresso 

diga si o que se volou hontem está em vigor de sele já (1liuitos 
nlio apoiados e apartes), si se refere e applica aos actuaes 
n1embros do Congresso; porque, nesse caso, eu e eollegas n1eus 
(e si ou aqui, neste mon1ento, representando alguns delles, que 
tiver·an1 a gentileza ele fazer-n1e seu interpret.e), precisan1os 
saber, desde já, si ten1os direito de continuar a votar ou n~o. 

UM SR. , REPHESEN'l'ANTE- Emquant.o não houver un1a lei 
esprcial que defina as inco1npatlbilidades, nenln1n1 reprcsen-
1anlr é incompativol. 

ÜUTRO SR. REPRESENTANTE- A propria Constituição re
solve a que-stão. (H. a. ou.tros apartes.) 

O SR. UBALDINO no AMARAL- Sr. Presidente, preciso jus
tificar a razão por que consulto o Congresso (Apartes), - a 
razão por que não me reservei para pedir a palavra quando se 
votasse a Constituição. (Apw~tes.) 

Entendo que estou perfeitan1ente na. orden1. (Apoiados.) 
Não costumo mesmo afastar-me della. 
O artigo additivo hontem votado impõe uma. pena ao re

presentante que fôr ao mesmo tempo di.rector ou presidente de 
companhia, empreza ou banco. · 

. .Si ha imposição de uma pena~ deve haver quem a ap-
pllque. . · 

. Esse alguem não póde ser senão o Congresso. 
· Irnagi!lei por um instant~ trazer uma lista dos réos que 

se acham 1ncur~os 1~e~sa penallcla:de; r0solvi, dcvois denunciar
me con1o o muco 1ncurso na pPna, r provocar uma votaçã.o 
para resolver o caso. 

Estou incurso no artigo 211. 
Sou preside

1
"ntc de un1a con1panhia que gosa dn :favores 

fedrraes. A pa av1~a favores pórlr clPixar no nnsso r,~lYirilo 
grandes duvidas. - · · 

Qur. é que se cons.idera [aYnl~ ? 
]1~' a garantia de ,irn·os ? 
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E' o L'Ofl[.L·a~Lo üi-lalc·1·al Plll qul' a co111panhia dú e t·c-
ccbc cmu::; '? . 

. E' qualrt~t~l· clessas concessõe:-; que se Jazem a tanlos cn1 
Y 1 l'L u ri e ti u l e 1 ·! 

St• t·ú u rua dessas vanl age1ts que a lei l'Si abeleceu de un1 
1nutlo gl'ral ·? . 

~üu sc•i, e por isso ]JL\CO I'XDlicaçõcs. 
Pt•1·gunl.o: lJaLia a hypol hL•sn ele :-;e1· ele i lo tun individuo 

purLL'nl~(·nLI) a tnna eompanllia que tenha obtido esses favores 
anlt:riot'llll~nü~. fica nulla a sua eleic·ão ? 

. ~elo _Jnoih·o clP que elle possâ, porvenLul'a, influh· nas 
clueJ:o;oc~s elo G-oyerno ? 

N ãu, pt ll'Clll0 a. sua eo1npanll ia .i ú Pra benet'iciacla. Sup
])~HlilaDl. agol'a, o JnYerso: um nleinbro do CongT·esso é con
:·~claclo JHll'a fazer }~arte ela .directoria ele uma con1panhia que 
JU gosa dt• CUllLJPSSOeS. 

Pet·guntu: :Ficará nulla tan1ben1 a sua eleição ·? 
V<~ -v. Ex., Sr. P1·esidcnte, quantas duvirlas ahi fican1 

11 CSSP ·.rl'l i o· o 9 iJ 
. ~ Q ~tltl'u. <~ n~ im. sei co1no hei de proceder. 

Mas os rneus collegas têm necessidade do se1· escla1·ccidos. 
a t'int de podermrt optar por um dos dous lagares, ou de nlem
lJros desta C:J,sa, ou de n1en1bros das con1panhias de que fazem 
parte. · 

. .:\.guardamos a decisão elo Congresso,. 
O Srt · PilESIDENTE - O Sr. Ubaldino do An1aral apresenta 

um requerünento, que é pert'eiLan1ente un1 caso novo, no sen
tido de ser desde ,já inLerpt·eLado urn arUgo da Constituição. 

Parece qLH' a matcria do 1·equerimento não pócle offere
cer a~~mmpLo de duvida. 

Trata-se ele um caso novo, que não está previsto pelo Re
gin1ento; por isso neço ::to St·. rejwesentante Ubaldino elo Ama-
1·al que 1uandu á. Mesa, por escripto, o seu requerirnento, para 
sobre ellc se tornar umc:, deliberação. 

Ven1 á Mesa, (~ lido, apoiado, posto em discussão e adiado, 
por ter p2cliclo a palavra o Sr. Justiniano de Serpa, o seguinte 

Rcque1''irnento 

Requeiro que o Congresso declare si o art,. 24 da ConsLi
tuioão se appl i c a aos actuaes n1embros elo Congresso. - U. 
do A1naral. 

O Sn. Jo~1~ l\L\luANNO (pela ordem) - Se. presidente. es
üunos ainda 11a prin1eira parte? 

O SR. PHESlDI~NcrE- Jú r~slú exgol.lacla: en ia declarar
ordcn1 elo dia. 

O Sn. Josf; M.\1{1.\XI\O -- ~i. nãu po;:;;su fallae sen1 requerer 
urgencia, peço a V. Ex. que consulle a Casa si me concede 
cinco n1inutos. 

UM Sn. HEPRESKC\'1'.-\::\'l'E --- Pet~.a 1 0., 

ÜU'L'HO Srt. REPllESEl\'1'.\~TE - nonLinue a fallar. 

O Sn. . .JosÉ 1\TAHn IX~'< NO - Nilo, não quero quebrar os pre
ceilos regimenfaes. 

" . ' ~ ' 

1','i 
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ConsulLado o Congresso, é approvado o 1·oquerlmenlo elo 
Sr. José Marianno. 

o Sn.. Pn.ESIDEN'l'E - Tcrn a palavra o Sr. José Marianno. 

VozEs - O requerilnenlo não passou. 
o Sn.. PHESIDEN'l'E - O requerimento foi, vi_siveh11entc, 

apoiado; n1as, desde que ha 1·eclan1ação, peço aos S_r~. repre
sentantes que occupcrn as suas cadeiras, para verliwar-se a 
votação. 

J?eiLa a yer1ficação, reconhece-se ter sido · approvado o 
rcquorin1ento. 

O Sr. José Marianno diz que seus illustres collegas que 
votaran1 a urgencia vão se convencer de que o Con~;resso ga
nhou n1ais tempo con1 os cinco n1inuLos de urgencm que lhe 
foram concedidos, do que si elle· nã.o os concedesse. 

Vai ter a honra de apresenLat· duas indicações. 
Urna dellas é propondo que a primeira parte da orclorn ào 

dia seja lilnitada a un1 quarlo de lJOra, e que o tmnvo da~ 
sessões se prolongue por n1ais un1a hora. EsLa indicação al
tera o Regimento. 

O Hegimento não é uma obra duradoura nen1 perrnn.·· 
nente. 

A outra indicação é para facilitar a apresentação de Clnen
das e sub-emendas depois da segunda votação. 

O Congresso sabe que o Heg·imento não permitte mais apl'C
sentação ele em0ndas n1as, con1o, pela n1ultipliciclade de 
emendas apresentadas, verifica-se que tên1 sido, até, appro
vadas pelo Congresso emendas que se entrechocan1, que e..;Lüo 
em antagonisrrws, porque contêm disposições contrarias; ou- · 
tras, que estão incon1pletas e precisam de modificacão; outras, 
que precisam ele arnpliação; outras, que esUio amplas de rnais 
e precisan1 de rcstricção; c como, por outro lado considerando 
que, não terido podido acceitar a Mesa .un1a en;enc:la firmada 
l?.or illu.stres r_epresent_antes, reg·~lando a quesUio da legalidad2 
1Inance1ra, va1-se cahn· na conLmgencia de soffrer os hoerc..
res d~ un1a pror~gaç~o, ou de fugir, in1patriotican1ente, ú con- · 
VOC!Jçao e:xtraordn:!;ana, que. o Governo, talvez, entenda nec·3S
sarlo fazer para nao ser obrJgado a continuar em dictadur:::t fi
nance_I_ra: pensa o orador que deve, tamben1, aprüJ\reita;.· esla 
occasu1:o, _par~ apresentar un1a ernenda relativa a tal falta. 

A 1nd~caçao_ que o orador vai apresentar tem por fin1 l'C
duzn· a d1scussao do projecto constitucional. 

O Congresso, na su~, alta sabedor_ia, resolva como endcmdet·, 
tendo o orador, eles la iorn1a, curnpr1do o seu devm·. 

Vêm· á I\Icsa, são lidas e apoiadas as· ~eguintcs 

Jru.Iicaçúes 

. Pr9p\m1Lo que o Uegh11cnLo seja refor1nado pal'a o firn. de 
ficar lnn0~ada a um quarto ele bora a n1eia hora do expediente 
e as ses soes duraren1 c i JH:o horas. ' 

Sala das se.ssõcs, 5 ele fevereiro de 18~H - José 1Uco·ian.no. 

. Prponllo que. se. reforme o art. 58 do Hcgin1cnto para o 
. fim de ser pm·mrtlldo que, por occasião da segunda discussão 
das emend0s aprescnLadas crn segunda diseussão do projecto 
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c.9nsi)Lucioyal, poss~n~ ser offcrecidas en1enclas, que lerão un1a 
so ch?cussao, ampllat1vas, restrictivas, modií'icativas ou sup
Jn·essivas, e, bmn assim. addiLivos c.ontendo n1ateria nova, de
vendo,_ neste~ caso, o Congresso, por votação previa, conside
l'al-a ll11110rtante c urgenle para poderern ser acceitos. 

Sala das sessões, 5 ele í'everciro de 1891. - José ltfa-
'l'ianno. · 

O Sn.. PnESlDEN'l'E annuncia que vai pôr em discussão a 
n1oção elo S1·. José lVlarianno relativa á din1inuição da meia 
hora e prorog·ação da sessão por Inais un1a hora. 

O SH. · ZAMA - Entra en1 discussão? 

O Sn. PrtESlDEN'rE - Sin1, Senhor. 

O SR. Z.:U.IA - Não, Senhor. Vai á C01nn1issão de Polida, 
para clar Pi:!-recer. 

O SR. JosÉ MAn.IANNo - Isso é pelo Regin1ento anUgo. 

O SR. PnESIDEN'TE - ALtenção. Ao Sr. Deputado Zan1a 
peço que me iDclique qual o artigo do Regin1ento en1 que se 
funda. 

O SR. ZAJ\L\ - Sr. Presidente, sou o hon1en1 do regímen 
passado. (Riso.) 

O SR. l\ionAES BARROS- Peço a palavra pela ordem. 

O Sn.. Pn.ESIDEN'l'E - Ten1 a palavra o Sr. Moraes Barros. 

O Srt. Mon.\ES BARROS (pela onle?n) diz que, em virtude do 
at·t. 2'7 do Regimento. não póde entrar já en1 cliS:cussão a incli~ 
cação do Sr. José lVIarianno, porque diz elle: "Não poderá ser 
dado para otclenl do dia, nen1 constituir objec.to de discussão, 
assun1pto que nfto se.ia in1mecliatamente ligado ao fim do Con
gresso con1o coi1sUtuinLe, salYo requerimento devidamente ap
provado en1 sessão anterior pela n1a]oria dos membros pre
sentes". 

Sr. Presidente, não póde ser conc.eclida a urgencia c.onl"ra 
esta disposiçã.o expressa elo Reg]mento; e, na fórma desta dis
posição, a indicação ha de entrar na ordem do dia, si assim 
decidir o Congresso, sen1 o que não póde entrar na ordem dJ 
dia. 

O SR PRESIDEN'l'E - Tenho deante de n1im, não só o 
art. 27, éomo o art. 3'8, assiln concebido (lê) : 

"Ar't. 38. Estes requerimentos e indicações, depois de 
apoiados e postos en1 disc.ussão, duranl o a primeira meia hora 
da sessão, sérão postos a volos·, si não houver quen1 sobre elles 
peça a palavra." . . 

Parecem-e que, de ante desle art1go, o rneu proc.ed 11ncnto 
Parecem-n1e que, deante deste artig·o, o rneu procedimento 

O Srt. ARIS'1'IDES LoBo - Peço a palavra. 
O SR. NILO PEÇ"\.NHA (vela unle·m) - O Sr. Aristides Lobo 

pediu a palavra. 

O SR. Pn.ESIDEN'l'E - V. Ex. pediu a palavra pela or~lern 
para dizer que o Sr. Ar1stides Lobo pediu a palavra? (Rtso.) 

O SR. JozÉ MARIANNO (pela o1·den~) - Requeri que fos~e 
votada urgencia para ser iiicluicla a indicação na ordem do dm 
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de urnanlüí, caso o Congt'esso julgue conveniente não volal-a 
hoje. 

o Srt. PttESIDEN'l'E- Nesle sentido é que eslo.u procedendo. 
Agora, está adiada a c1 i scussão. por Ler pcclldo a pala vTa 

o Sr . Aristides Lobo. · 
O SR. JosÉ MAIUANNO {pela O'rdeJn) 1·cquer ao. Sr. Peesi

dcnte que consulte o Congresso si: concede urgene1a. para_ que 
as duas indicacões que teve a honra ele apresentar ~eJam clac~as 
rmra a prin1eira parte da orden1 _do dia de arr1an!.la, d;J pJ.·eie-
rencia a- quaesquer outras n1atenas. _ 

Posto a votos este requerimento, fica en1patada ~ volat_:au. 

O SR. JosÉ lVIARIANNO (pela orden~) requer a verificação da 
votação. 

Procedendo-se a verificação, reconhece-se ter havido em
pate na votação. 

ORDEM DO DIA 

vorrAÇ.~O DAS EMENDAS AO PROJ-ECTO DE CONsrnrrUIÇ.:{_O 

Comparece o Sr. Prudente de Moraes, que occupa a ca
deira da Presidencia. ~ 

Continúa a votação das en1endas offerecidas ao projecto 
de Constituição na 2n discussão. 

O SR. PRESIDEN'l'E - Na sessão· de honten1 ficou empatada 
na votacão da en1enda dos Srs. Lauro Müller e outros. rela
tiva ao lmposto addicional de 15 o/o. Na fórn1a do Reg·iiilCnlo, 
a votação ·sobre este empate ten1 preferencia. Vai, pois, \"IJ

tar-se esta parte da en1enda do Sr. Lauro Müller. 
A votação ficou en1paLada no § -1 o da emenda . 
.A en1enda estabelece, na prin1eira parte: 
'"A União cobrará, durante cinco annos. en1 benefieio dos 

csLados, 15 o/o addicionaes aos in1postos de in1portaoão que e.n1 
cada um delles for cobrado." · 

O § 1 o exceptua desta disposição o Estado do RiP Grande 
do Sul. 

Vai-se proceder, portanto, á votação sobre f~:::ta para
grapho. 

0 SR. ASSIS BRASIL (pela m·de·rn) pede que o Sr. Presi
çl~1üe esclareça o SJongress~ sobre. o ponto da votação, por 
1~so que _na votaçao anterior alguns representantes V!li.ararrt 
s1m ou nao, por engano. 
. Trata~do-se . de un1a excepção en1 relação ao R.i0 Grande 

cto Sul~ pode parecer odioso; essa odiosidade desapparece loo·o 
q~e se attenda que a aggravação dos impostos do Estarl.o do 
RIO Grande do Sul :::;er1a o 1nesn1o que lleixal' a puda abet·t.a ao 
eontrabandu. 

· . O Sn .. Pn.r::::;mE~'r~~ -.- .E~ já havia e~plicaclo ao Congre;:;::.:o, 
tanto quanto ~ pern11d1do a Mesa, o asumpto sobre que ia 
versar a votaçao. 

A. emenda, ~a sua primeil:a parte,_ estabelece o imposto 
addiciOna l rlP f., % sohN• a 1mnortacao. ern heneficio d ~:
estados. '- .J 
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O 8 1 o cxecpLua dcsLa disposição o EsLaüo ao Rio Geand(~ 
do Sul. 

Não posso je além desta explicação. O Congresso tem o 
projecto, que lhe foi àisLribuido, e saberá resolver, e1n sua 
sabedoria. 

VozEs - Votos ! Votos ! 
Procedendo-se á votação do § 1.0 da emenda do Sr. Lauro 

Müller c outros, é rejeitada. . 
São, successivamente, postas a votos e re.ieiLadas às 

en1endas elos Srs. José I-Iygino c outros, e Franei:3co Veiga, 
ao art. 27. 

O Srt. PRESIDENTE annuncia a votação da 13lrtenda, do 
Sr. Me ira cl e Vasconcellos, e outro.:;, ao § 1 o do art. 27. 

0 Srt. MEmA DE VASCONCELLOS (pela ordem) nede que se 
proceda á votação da sua emenda e1n duas partes; por envol
ver n1ateria differente: uma .até ás palavras --- clous deputa
dos; outra, desde - accrescente-se até o fin1. 

:0 SR. PRESIDENTE diz que, realn1ente, a emenda contén1 
duas partes: a 1 a substitutiva, a 2a additiva; pelo que vai 
.subn1etter separadamente á votação. 

Postas, successivan1ente, a votos as duas en1enda::; do 
Sr. Me ira de Vasconcellos, são ambas rejeitadas. 

E', egualmPnte, .rejeitada a en1enda, do Sr. Epitacio, ao 
§ 2° do art. 27. 

Posta a votos,:: é approvada a seguinte emenda, do Sr. Ga
briel de Mag'alhãas: "Em vez de - por estado:5 - dig'a-se: 
- pelos estados". · 

O SR. PRESIDENTE diz que considera a outi~a emenda que 
o Sr. Gabr'iel de Magalhães apresentou como additiva, antes 
con1o substitutiva ao § 1 o do art. 27, e neste sentido vai 
submettel-a á votação. 

· Posta a vo Los, é approvada a seguinte emenda do Sr. Ga
briel de Magalhães. 

Accrescente-se o seguinte : 
Paragrapho unico. O n-qn1ero de depuLaclós c a fôrn1a de 

eleição serão regulados por lei ordinarla elo Congresso Na
.cional. 

O SR. PRESIDENTE declara prejudicadas as emendas ·dos 
Srs. Uphôa Rodrigues, Epitacio e outros, Laeerda Coutinho 
·e outros e Julio de Castilhos e outros. 

O SR. EPITACIO PEssôA pediu a palavra pela ordem, para 
reclamar contra ·a decisão do Sr. Presidente consid(~rando 
ptejudicada a emenda que apresentou com Ol'i.tros collegas. 
O Congresso já votou o art. 27, onde se estabeleee ü 1n.inin1o 
de quatro, bem como outra en1enda do Sr. Gabrjei de Maga
lhães, ·quasi identica á do orador, que o Sr. Pl~csidente não 
considerou prejudicada. Pensa que a sua ernenda, que esta
belece, apenas, um lin1ite entre o minimo de quateo e o rna
ximo de vinte e cinco, não está prejudicada. Entretanto, o 
Sr~ Presidente procederá como melhor entendA r. 

O SR. PRESIDENTE.-. A mim, parece-me qu~, desde que o 
Congresso . substttuiu.· o .§ . .1 o do art.. 27, ficaram prejudicadas 
.todas as (~mendas relativas á ma teria.·· D~'3dt: 1 porén1, que 
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V. Ex. J'cclarna. vou consultar o ConoTes;;o alin1 a e que 
cslo dPcida si csla e1npncta c o_utras n~o ~ es1t~~·_yeejuclicad_as á 
Yista da cnh~nda do bl'. Gabnel de l\iagaltlae~. 

O Srt. EPI'l'"\CIO PESSôA,' obtendo a palavra pela. <21.·dem1 d_iz 
que si o ConQTesso não acceitar a sua reclamaçao, deseJa 
que' o Sl'. Presidente o elucide si, appro~ada a en1e1.1cl~t elo 
Sr. Gabriel de Magalhães, acl1a-se prejuclJCada c.ut~'a. c~1sp~1: 
sic~ão da Constituição, aquclla que estabelece o 111ll1llllO dt, 
qtiatro. 

O Sn. Pn.ESIDEN'l'E - Nilo, Senhor. 

Consultado, o Congresso considera prejudicadas todas 
as mnendas relativas ao § 1 o do art. 27 ._ . 

E' approvada a seguinte emel).d_a .. Ci_o Sr. Artllur Rws, 
ao art. 28: "Depois da palavra - ll1lCiatrv::.t -·- accres~cnte-so 
- do adian1ento da sessão legislativa; --- e o 111a1s como 
está no projecto". 

E' rej eit'üda a en1enda: .do Sr. Thodureto Souto, ao 
art. 28. 

]~' rejeitada a en1encla, elo Sr. Moira de~ Vasí~onccllos, ao 
art. 29. 

O Sn.. FHANCisco VEIGA (pela o1·dern) - TH1çlo apresen
tado ao art. 28 tuna emenda, baseada no art. 25, que foi re
jeitado, considero a n1esn1a ernenda prejudiN\da. 

O SR. PRES,IDENTE - Si V. Ex. assim o julg:t, declarú-:.1. 
prejudicada. 

O SR. CYRILLO J?E LEMOS - Tendo, tan1bem, apresentado 
un1 sy.stema de :e,n1e;nd:as, das quaes uma foi reeitr..c':a, consi
·dero-as todas .pre~judi:cadas, porque doixan1 de obedecer ao 
plano de- que fazian1 parte. 

O SR. PRESIDENTE - A' vista da declaração ele V. Ex., 
declaro-as prejudicadas, e, bem assim, por egual causa, a do 
Sr. Julio de Castilhos. 

Vai-se votar a en1enda do Sr. José Hygino. 

O SR. JosÉ HYGINO - Está prejudicada. 
O SR. PRESIDENTE- Parecia-1ne que não; entretanto, si 

V. Ex. assin1. o julga, considero-a prejudicada. 
. ·Sã_o J·ejeH~aclas a:~ er~~endas dos. Sr~. Zama e Leovigildo 

F1lg·ue1ras, ao art. .10) fiCando preJUdicada a do 'Sr. Cyrillo 
de Lemos. 

E' annunciada a votação da en1enda suppressiva, do 
Sr. Lacerda Coutinho, ao art. 31 . 

. , O SR .. Jus·nNIANO DE SERPA (pela ordem) diz que, de ac
corao con1 os precedentes, deve ter preferencia na votação a 
emenda do Sr. Alrnino Affonso, que supprime os arts. 31 e 32 
e § i'> deste uHimo. 

_O SR. PR ESIDEN'l'E diz que o nobre repres-entante tem 
l'ê).zao, e que suhmetterá a votos scoaradamcnte a. suppressão 
de cada tun dós arti,gos. -

Posta a votos a en1enda suppre.ssiva do art. 31 offerecida 
pc lc~ _Sr. Alm i no A~fori~o, é rçj citada, ficando tn·ejudiúadu o 
addlLivo dQ n1esmo ~.enlipr. · 
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Picam rn·oj umcadas as e1nendas suppr·~~~-;.~ i vas offerecidas 
ao ar!... 01 pelos Srs. Lacerda Coutinho, F iemino da Silvnira e· 
outros, e a substitutiva, elo Sr. Gil Goular!, r unlros. 

~' rej eit acla a en1enda suppressiva elo § 1 o do art. 32, of
fereclcla pelo Sr. Almino Affonso. 

O SR. LACERDA Oou'riNHO (pela onler;n) requer a retirada 
da e1ncncla que apresentou aos ~§ 1 o e zo do art. 32. 

Consultado, o Congresso consente na retirada pedida. 
E' rt~.ieiLacla a en1encla, do Sr. Sch1niclt c outros, ao § zo 

do art. 32. 

E' annunciarla a volação da 01ncncla elo Sr. Cyrillo ele 
Len1os ao art. 32 . 

O SIL CYHILLO DE LEMOS (JJela oTdern) diz que esta 
emenda está prejudicada, porquanto, sendo complem'cnto de 
outras, que tên1 toda connexão co1n a organização das duas 
eamaras. e havendo o Congresso conservado o artigo, não ten1 
a en1encla razão de ser, pelo que pede seja Te tirada. 

O Srr. PRESIDENTE- O Congresso acaba de ouvir a ex
plicação que o nobre representante acaba de dar. 

S. Ex. nropõe a suppressão das palavras- o Presidente 
da Republicá-, porque ha emenda ao art. 33 dando ao Con
gresso e não ao Senado a con1petencia para o julgamento do 
Presidente da Rep·• blica. 

Pelo projecto. á Can1ara compete a accusação, ao S8nado 
ft julgamento. Pela emenda, o julgamento pertencerá ao 
~ongres·so . · ·' . . 

Posta a votos, é rejeitada a emenda do Sr. Cyrillo de 
Len1os.. .. '. 

E', cgualmente,: rejeitada a en1enda do Sr. José Hygino 
e outros, fieanclo prejudicadas as emendas dos, Srs. Almeida 
Rar1·eto e outros, Gil Goulart e outrbs, Julio ele· Castilhos e 
outros, e Zama. '"~ · 

O SR. BAP'l'ISTA DA lV[orrTA (pela onlent) pede qlie se sus
penda a sessão por 15 n1inutos, ·para descanço dos S'rs. repre
sentantes. 

Posto a votos, é approvado o requerimento. 
Suspende-·se a sessão ás 2 horas e 45 nünut9s da tarde. 
Reabre-se a sessão ás 3 horas e 15 minutos. 
O SR. PRESIDENTE annuncia a votação das emendas ao_ . 

t 3 3 • : . : • I 1l • . • ::,;;:"'."'~=~· ar. . . -· .. -.. ,,,. .. ,--~~ 
O Sr .. França Carvalho- Sr. PresidenLe, ú pagina;:\_~5 ;~cha~.:. 

se o seg·u1nte: .z'\., aiH . ~~ _ 
Ao § so do art . 3 3 

Accr·3Scente-se: -guardando, quanto a esta, o rcg:imcn da 
liberdade bancaria.- A.. Cavalcantt e outros. 

Log·o mais abaixo : 
Sendo ela competencia privativa d? Congresso Nacional

nrt.. 33, § 5o- propmnos que se,1mn allan,cleg·ad<..~s o: portos elo 
Estado do Hio de Janeiro segwnl:!~::i: c~Hrg;ahll, .M. .João da. 
Barra, l\Iacahé, Husios, ~ictberuy e Angra elos He1s. 

f)ala da~ ~c.ss,õe::.;, :28 Lk .iurtc iru de 18~ 1. - lJ. Jlu nht'í(.}S. 
Barre tu c outros. 

' i -~ 

'! 
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\lisivehnent.e, lwuvt~, aqui, uw Uguü·o eLluívoeu: esi.(~ 
~ G" deve ser votado ern referencia ao s 5" do ad.. ~~0. c nrw 
ao $ go elo ar L. 33, si bem que me parecesse n1ais cabivel 
nas~ D.isposidSes transi torías; n1as pode ser votadO' agora e 
transpor lado~, depois, para as Disposições transíLorías. 

Senhores, o Rio de Janeiro não tem portos. E' esta u.ma 
questão de vida; confio que o Congresso, quando a Capital 
Federal, separada, formar um Estado á parLe,_ ha. de vo!.ar 
esta med]da. ora proposta, porque os portos sao· Imprescin
díveis para ó nosso engrandecin1ento. E confio tanto no Norte 
corno no Sul, que acompanhámos hontem, quando se allegou 
aqui a necessidade ele vjda, e se pedia o imposto dos 15 o/o ~d
dicionaes sobre a importação. Entendemos que .entre os In
teresses da ·União e dos estados não havia trep1dar. Ouso, 
pois, hoje, esper·ar que. o CongTesso voLe pelo § 5°. ~ qu~ pe 
refiro, para ··ser, depolS1 transportado para as Dispos1çoes 
transitarias. 

O SR. PRESIDENTE- As en1endàs ao art. 33 são avuJta
dissin1as, e a pressa con1 que foram .organizadas impediu que 
se fizesse a · Glassifieação regular, collocando as emendas . aos 
respe-ctivos paragraphos. 

Mas. para evitar esta omissão, eu vou submetter a votos 
as emendas correspondentes aos paragraphos, na orde1n em que 

· estão impressas, embora não sejam correspondentes á ordem 
dos artigos, visto que essas emendas estão destacadas e 
nenhuma ligação têm. 

Começo sujeitando a votos a emenda do Sr. Veiga, pro
pondo a suppressão da palavra- p1•ivativamente -. -; outra, 
em egual sentido, do Sr. Zama. 

Posta a votos a emenda do Sr. Francisco Veiga.,. inserta 
na pagina. 24 do impresso~ supprimindo a palavra- privativa
'rnente- do art. 33, é rejeitada, ficando prejudicada a emenda 
que no mesmo sentido ·offereceu o Sr. Zama e que se en
contra na pagina 26 do impresso . 

E' annunciada a votação da emenda suppressiva parcial 
do n. 1 do art. 83, offereciçia pelo Sr. Leovigildo Filgueiras. 

0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS observa que, não lhe sendo 
possível fundamentar esta, como outra emenda que offereceu 
á sáilia consideração do Congresso, porque, antes de caber-lhe 

·a palavra pela ordem na inscripção feita pela Mesa; foi vo
tado o encerramento. da 211 discussão do projecto constitucio
nal, e, podendo parecer paradoxal a idéa contida nesta emenda, 
visto como não poude offerecer outra complementar ás at
tribuições do Poder Executivo, pede ao Sr. Presidente que 
consulte ao Congresso si consente na retirada, da votação, da 
mesma emenda. 

Consultado, o Congresso consente na retirada pedida. 
E' annunciada a votação da emenda substitutiva do § 1 o 

ilo art. 33, offerecida pelo Sr. Me ira de Vasconcellos. 
Postas a votos, separadamente, as duas partes da emenda, 

, é rejeitada a prin1eira, e considerada prejudicada a segunda. 
. S:ubn1ettida a votos, é approvada a segui~te emenda, sub

stituhva ãos ns. 10 e 11 do art. 33, offerec1da peio · Sr. Fe
lisbello Freire: 

"Compete, privativamente, ao Congresso Nacional resolver 
definiUvarnente sobre os limites dos estados entre si os do 
Districto Federal r~ os elo !.erritorio nacional con1 as' nacões 
limi1rophes. · 

l r .. 
I 

~' 
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~· rejeitada a err~enda substitutiva do § so do art. 33 0f-
ferce tela pelo. Sr. -~,~]ena ele Vasconcellos e outros. ' 

E' eons1clorada prcj uC:~icada a e1nenda additiva do 
Sr. rr11on1az Delfina e m~Lros, ao § 1 t do mesmo artigo.' 

E' approva~a a segrllnLe emenda substi lutiva do n. 12 do 
art. 33, offereClda pelo Sr. Serzeclello : 

''Aucim~izar o Governo a declarar a guerra si não tiver 
l~gar, ou nao puder produzir set1s cffeitos, o recurso do ar
bitramento; c a fazer a paz." 

,.,!ica preju_0ic~da emenda identica, . apresent~da pelo 
Sr . ..i heodureto SotlLO, c que se acha na pagina 24 do Impresso. 

o. Sn ... .AUGUS'PO DE FrtElTAS Cpela oulern) pede a retirada 
da pr1meua pr..rte da emenda que apresentou substitutiva do 
n. 24 elo art.. 33. ' · 

Consultado, o Congresso concede a retirada pedida. 
Posta, em seguida, a votos, é approvacla a segunda parte 

da entenda elo n1esn1o Senhor, que manda accrescentar ao n. 1G 
do art. 33 as palavras- da União. 

O SP,. JoSit l.VL\RTANNo· (pela oTden~) pergunta si havend0 
uma disposição que passa as minas para os estados, não fiea, 
por isso, prejudicado o n. 33 elo art. 33. 

O SR. PRESIDENTE diz que h a emendas que modificam essa 
disposição, n1as que na redacção dellas não se podia fazer al
teração nenln1n1a sen1 deliberação elo Congresso; e que con
sidera prejudicada a emenda offerecida pelo Sr. Adolpho 
Gordo e ouLros, suhstitutiva ào n. 8 do art. 33, em virtude 
da rejeição de emenda identica do Sr. Meira de Vasconcellos 
e outros. 

O SR. CARLOS GARetA (pela oTde·m) deseja saber si, ap
provada esta emenda, ficam prejudicadas as emendas do 
Sr. Julio de Castilho, e elo Sr. Amaro Cavalcanti, insertas á 
pagina 25 do impresso . 

O SR. PRESIDENTE diz que a emenda do Sr. Julio de Cas
tilhos, visivelnlente, fica prejudicada, porque é substitutiva, 
e a do Sr. Amaro Cavalcanti é um additivo ao artigo do pro
jecto. 

O SR. lVIAH.TINHO PRADO .TuNroR, obtendo a palavra pela 
ordem, requer que tenha preferencia na votação _a emenda do 
Sr. Julio de CastHhos. 

Consultado o Congresso, é rejeitado o requerimento. 
O Sr1.. lVIORAES BARROS, obtendo a palavra pela ordem, de

clara que a bancada paulista voLou contr~ a emend.a do 
Sr. Me ira de Vasconcellos, certa de que seria submettida _a 
votos a elo Sr. Adolpho Gordo, que a mesn1a deputaçao 
accelta. 

0 SR. PRESIDENTE-A declaração de V. Ex. será to
mada· mas· a emenda está prejudieada. 

' o SR. MoRAES BARROS- E-~ engano, que se declara em 
tempo, e facil de se Pectificar. 

O SR. LAun.o MüLLER (pela ~1'cle~) -Já_que ·a banca~a 
de s. Paulo acaba ele ap eesenlar c:;La r.eclan~açao, p~de. se c o __ _ 
sulte 0 Congresso sobre si julga. ou nao, preJudiC-ada a 
en1 enda do Sr. Ado1pllo Gordo, por ISSO que as bancadas 9e 
diversos estados votaram no n1esmo presupposto da de Sao 
Paulo 

I! ... , 

. i 
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O Srt. PRESIDENTE- As duas emendas estão a·ssirii con
cebidas: 

A do Sr. Me ira de VasconceHos: ulegislar sobre as con
dições de instituições de bancos de en1issão," e a do Sr. Gordo: 
"legislar sobre baneos de en1issão." 

A emenda do Sr. :Mr:dra de Vasconcellos foi rejeitada: .o 
Congresso yai resolYer si a do Sr. Adolpho Gordo está pre
juclieacla. 

YozEs- E, claro que cslá. 

Consultado, o Congresso julga prejudicada a en1enda. 
E, annunciada a votação da emenda, do Sr. José Hyginõ, 

ao n. 21 do art. 33. 
O SR. .Tos É HY'GINO pondera que a sua emenda se refere 

a outra, que se acha na pagina 46 do impr~s.sq. , 
Trmdo -proposto a creação de uma m1llc1a ClVICa, corpo 

instituieão dos estados, diz a sua en1enda, posta em votaçao, 
que en1~ vez de força policial, diga-se- n1ilicia civica -, que 
é a reserva do Exercito, ao pas-so qúe a força policial não. o. ~. 

Nos casos de defeza interna e externa, havendo millcia 
c.ivica, o Governo deve mobilizai-a, e pertence aos estados. 

Assin1. ·pede que se vote esta sua en1enda quando se votar 
a da· pagina 46 ao art. 62. 

O SR. PRESIDENTE diz que o Sr. representante .José Hy
gino, pelas razões que expendeu, requer o adiamento da vo
tação da emenda relativa ao n. 21 do art. 33, para quando 
se votar uma emenda additiva ao art. 62 sobre a policia 
civica. . · 

Submet.tido a votos o adiamento, é approvado, ficando 
.adiada a votação da emenda. 

O SR. PRESIDEN'I'E diz que h a tres emendas, uma do' 
Sr. José Hygino, outra do Sr. Leovigildo Filgueiras, e ainda 
uma outra do. Sr. Theodureto Souto. 

As duas primeiras referem-se ao n. 24 do art. 33; a u1-
tin1a refere-se aos ns. 24a:, 25 e 26 do art. 33, e acha-se na 
pagina 2<i. · 

0 SR.. LEOVIGILDO FILGUEIRAS (pela ordern) requer que 
seja consultado o Congresso sobre si concede preferencia para 
a emenda que apre-sentou á consideração d'o Congresso, porque 
é mais ampla do que 'a do Sr. José Hygino. , 

O SR. PRESIDENTE :cti'z que a mais ampla é a do Sr .. Theo
dureto Souto, por:que .substitue os ns.. 24, 2·5 e 2·6 do a,rt. 33 ·~ 

O SR. ARTHUR Rios (pela orde·m) pede ao Sr. Presidente 
uma explicação. Si fôr votada, em prirneiro logar, a emenda do 
Sr. Theodureto Souto, e si, ·acaso, o Congresso não der sua 
acquiescencia, ficam prejudicadas a·s outras ? · 

O Srt. PRESIDEN'rE declara que, rejeitado o substitutivo 
do Sr. r:rheodureto Souto, procede á votação dos outros. · 

Accrescenta que, na fôrma do Regünento, é forçado a 
. submetter a votos a enienda do Sr. Theodureto Souto, que 
comprehende tres numeras. 

O Sn.. ÜITICICA chama a aUenção do Sr. Presidente para 
a e!ll_enda do Sr. José Hygino, que é a mais ampla no seu 
esp1rito. 
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O SR_. PRES1D~NTE, entretanto, vai subn1ctter a votos a 
preferene1a requer1da pelo S1~. Lcovigildo Filgueiras para o 
seu substitutivo ao n. 2Jt elo art. 33. 

Consultado, o Congresso não concede a ]Jreferencia pedida. 
, Posto a votos, 6 rejeitado o substitutivo do Sr. Theodureto 

Souto. 
E' annunciada a votação das emendas dos Srs. José Hy

gino e Leovigildo Filgueiras. 

O Sr. Meira d.e Vasconcellos acha que a en1enda do nobre 
representante por Pcrnan1buco, o Sr. José Hygino é eon1 ef-
í"eito, n1a is an1pla. ' ' 

A falta da disposição relativa ao Direito Processual não 
in1porta en1 que .elle ahi não esteja cornprchendido. Ninguern 
con1prehende que o Congresso tenha o r1ireiLo de legislar sohre 
o Direito Civil, Comrnercüal e Crin1inal, smn que tenha o di
reito de legislar, tarnben1, sobre o Direito Proc0ssual. 

Nestas cirm.n11staneias, pareee-lhe que, pelo facto de set• 
a en1enda do nobre representante rnais ampla, deverá ser vo
tada em prin1eiro logar, sern se considerar prejudicada a 
·en1enda do Sr. Leovigildo Filgueira-s em relação ao Direito 
Processual. 

O SR. PRESIDENTE- Vou subn1etter a votos as emendas, 
na ordem en1 que estão collocadas. 

0 SR. FREDERICO BORGES ·diz que ha na pagina 24 un1a 
emenda ao n. 24 . 

E' annunciada novamente .a votação ela emenda do 
Sr. José Hygino. 

0 SR. LEOVIGJLDO FILGUEIRAS pergunta si, sendo rejei
tada a emenda do Sr. José Hygino, i'iea prejudicada a que 
teve a honra de apresentar. 

O SR. PRESIDENT·E- Não~ Senhor. 

Procede-se á votação do substitutivo do Sr. José Hyginó, 
que é rej citado . 

Posto a votos, é approvaclo o seguinte substitutivo ao 
n. 24, apr.esentado pelo Sr. Leovigildo Filgueiras: 

'"Leg'islar sobre ·o Direito C.ivil, Criminal, Commercial c 
Processual da Republica." 

O Sr. Leopoldo de Bulhões diz· que o assun1pto de que se 
trata é de gTancle importancia: o projecto foi assignado po1· 
1nais ele 85-representantes, e S. Ex. o Sr. Presidente aeabou 
rle verifiear que na votação rlos .:;;ubstilutivos anteriores a 
In.aioria a favor do projeeto foi n1uito notavel. 

Muitos dos signatarios do projec.to, entre ,elles os 
Srs. Zama e Baptista da Motta, sentaram-se quando" se pro
cedia ú contagen1, snppondo I eren1 já .sido contados seus 
votos. 

Pede, portanto, o m~acloT· qur. o, Sr. Pr~sidente .eonsulte :i 
Casa se consente que se peoerda a yolaçao non1n1al sobre 
esta geaYe questão. 

Considera a Constituição, qur se está votando, n1uilo Ü11-
portante. porque eont~n1 a_ solncuo ele _tres. granel~~ que~tõcs: 
a das rendas. a da Ieg1slaç:ao e ela mag·1stratnra. 81 estas tres 
queslões não. forem resolvidas ele accôr~o com os ~eus prin
cípios federativos, não tcrcn1os Republica fecterahva. 

,·',' 
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Pede, ainda, o orador, que nesLa questão~ d~ maior trans
cedeneia, o Sr. Presidente consulte á Casa s1 .con?ente en1 . 
que se proceda á votação non1inal .sobre o substlLuLlvo apre
sentado pelo Sr. Leovigildo Filg'llen·as. 

O SR. PilESIDEN'l'E diz que o Sr. representanLc Leopoldo 
de Bulhões, allegando que alguns men1bros do Congresso, que 
·votaram a favor, ou contra, a en1enda, sentaran1-se antes de· 
se ·fazer a contage.m, requer por isso que se ~rocecla á v o-. 
taeão nominal nara se verificar aquella votaç,ao. 

· " A Mesa, i)~lâ votação ·symbolica. tanto quanto foi possivel, 
procedeu á contagem. fazendo a prova e a contra-prova. 

O resultado foi 92 votos a favor ela einenda, e 85 contra. 
Conseguinten1ente, a Mesa annunciou que a ein~nda tinha 

sido approvada; e neste caso o Congress~ resolveria so?re a· 
procedencia da votação non1inal requerida, -con1o mew de 
verificação da votação anterior. 

O Sn. ERPIRI'TO SANTO lembra que já uina vez se havia 
negado essa verificação ao seu col~ega Sr. José ;rv.t:arianno, 
e. portanto: acha que devia haver unidade no procedimento. 

O Sn. PRESTDEN'l'E responde que o Sr. Espírito Santo, que, 
ordinariamente, se deixa levaP por muito enthusiasmo, pe
dindo a palavra e usando della antes de obtel-a, acabava de 
fazer-lhe uma injustiça. 

S. Ex. estava ao lado do Sr. José Marianno, e elle 
p0derá dizei-o : requereu que a Mesa fizesse nová verificação 
da votação, e a Presidencia declarou que o não fazia, porque 
já se havia tirado a contra-prova, mas que ia consultar o 
Congresso. O Sr. José Marianno, então, retirou o seu requeri
mento. Tal foi o que se deu, e não o que disse o Sr. Espirita 
Santo. ' 

S. Ex. póde ficar certo de que não foi neste Congresso 
que (o Sr. Presidente) veiu apprender normas ·de conducta 
de Direi to e de justiça. 

O SR. EsPIRITa BANTO não vê razão para que o Sr. Pre
~idente se mostre tão susceptibilisado. O orador, julgando 
o easo semelhante ao primeiro, apenas disse que devia ser 
julgado pela mesma fórma. S. -Ex., portanto, podia dizer 
que ó easo era diverso; mas, daqui a julgar que o que elle 
orador di5se era uma àesattencão a S. Ex., vai grande dif
ferença. porquanto tambem não foi neste Congresso que veiu 
apprender regras de conducla . 

. o SR. JosÉ MARIANNO diz que desde que o seu nome foi 
!razido ào incidente, cuja terminação deseja, dirá que o seu 
1llustre collega de bancada não' podia ter o pensamento de 
censurar o Sr. Pre.sidente, porque S. Ex.. nesta como em 
!~cdas ... as ques~ões, ha procedido com a mesma e costumeira 
Isençao de animo. . 

S. ;Ex. n~ questão que se deu com o orador considerou-a 
de .eonflança a Mesa, e está bem certo que ainda a considera 
assup, porque por mais que o orador désse todas as demons
tr·açoes de que n~o o era, em todo o caso, pelos precedentes 
que o Sr. P.residente estabeleceu, seria desconsideração ú 
~Ies~, e por. 1sso, qua11do. o Sr. P~esidente appellar para 0 
Conoresso, ainda quando o orador tivesse certeza de que este 
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se co1locarja ·a seu lado, procederia, como procedeu, ·retirando 
c seu requerimento, porque a auctoridade elo Presidente do 
Congresso deve estar acima de toda a suspeita. 

Portanto, desde que o nobre representante, pedindo que 
a Presidencia flonsuHe ao Congresso, não colloca a questão 
em terreno differente, o orador não póde deixar de applaudir 
a inflexibilidade do procedin1ento ela Mesa, collocando-se a 
seu lado. 

O SR. PRESIDENTE diz que tanlo no facto presente como 
em relação ao incidente pelo pedido de verificação da votação, 
feito pelo Sr. José Marianno, o J1l'Ocedimento da Ivíesa foi o 
n1esmo. 

Tendo-se votado uma en1enda, a Mesa ractificou a votação 
que foi annunciada. Um membro do Congresso reclamou, 
pedindo que a verificação fosse feita nominalmente. A Mesa 
·por si não podia deliberar, e, por conseguinte, sujeitaria á 
votação do Congresso si devia proceder, ou não, a un1a vota
ção nominal. 

Submettido a votos o requerimento do Sr. Leopoldo de 
Bulhões sobre votrução nominal, é rejeitado. 

O Sn .. JuSTINIANo DE SERPA requer prorogação da sessão 
por meia hora. 

Posto a votos, verific.a-se não haver nun1ero, pelo que. o 
Sr. Presidente declara ad~ada a vota-ção das en1endas. 

Vên1 á Mesa as seguintes 

Declarações de voto 

Si ,não e.stivesse presidindo a sessão do Congress·o, votaria, 
hontem, contra ·a emenda, dos Srs. Lauro Müller e outros, esta
belecendo o imposto addicional de 15 o/o sohre a importação, 
e·m benefioeio dos esta·dos: 1°, porrque S. Paulo não pree.isa 
desse augmento de imposto; 2°, porqpe, detern1inadondo a 
emenda que o producto dos 15 o/o addicionrue1s arrecadado na 
Alfandega da ICapitaJ J?ederal seja repartido entre cs estado·S 
do Rio de Janeiro. Minas Geraes e Goyaz, dará em resultado 
que S. Paulo contribuirá com o imposto, 1e1 o Thesouro da.
quelle Estado não receberá dous te·rços do seu producto cor
re.s~pondente . a importação :que para aquelle Estado é· feita 
por intermedio da Alfandega de~sta Capital, visto que~ só un1 
terço de sua imrportancia é feito directamente por Santos. 

Vota·ria egualmente. contra a emenda, dos Srs. Baptista 
da Motta e outros. que snpprime a liberdade de cahotagem, que 
representa un1a conquista liberal, fe.ita ha cerca de 30 annos. 

Sala das sessões, 5 ele fevereiro de 1891. - Prudente ele 
J.foraes .. 

Declaro que, si e.s tivesse presente na sessã~ de J:lontem, 
votaria contra a en1encla dos representantes Jose Marmnno e 
Lauro Müller dos 113, o/o addicionaes, porque os estados pe
quenos, como' Sergipe~ que não têm i~nportaç~o. dire.cta, _nada 
)ucran1 com a a emenda. An contrano, el1a e mconven1ente, 
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porque 's-obrec~r;rega •o contribuinteA e aux~liã somente :6s grari
de·s estados VlZlnlhos! :para onde veem, dine!cta.mente, as. me:r-
cadorias. 

Sala elas sessões, 5 de fevereiro ele 1891 - Fel.isbello F1·eire. 

Declaro que votei a favor da emenda, do S.r. ·G~il Goulart 
e outros. suppre.ssiva da incon1patibilidade estabeleCida no ar
tigo 24 do projecto de Constituição, relativa aos n1embros de 
directorias de bancos, .con1panhias ou en1prezas. 

Sala das sessões, l.t: de feverei·ro de. 1891. 

Votei contra o artigo do proj ec.to de Constituição que dis
põe: «Será o vice-presidente da ~epublica ips~ fac~ o_ Pre.sidente 
do Senado; e, bem assin1, vote1 contra a d1spos1çao do pro
jecto de Constituição que estabelece. a regra de ser o Senado pre
sidido pelo P!residente do Supren1o Tribunal Federal, quando 
deliberar como tribunal de justiça, e que. este não proferirá 
sentença condemnatoria senão por dous terços dos n1embros 
pr.esentes. 

Sala das sessões. 5 de feve.reiro de 189·1. - F1•ecle1•ico Bor
ges. 

Declaro que votei pela emenda do Sr. Arthur Rios, que 
manda supprimir a palavra - egual - do art. 22 do projecto 
de Constitui·ção, redigido em 2a discüssão. 

Sala das se.ssões, 5 de feverei,ro de 18'9'1. -· },feira de Vas
·concellos. 

Declaramos que votámos contra a emenda ao art. 27 do 
proj~cto de Con~tituição, ap~esentada pelo Sr;· Gabriel de Ma
galhaes,, no sentido de autoriZar o Congresso N aeional a reO'ulaT 
pr o lei ordinaria, o numero de deputados. l::l 

. Sala das sessões, 5 de fevere.iTo de 1891. - Manoel Fran
ctsco Machado. -Joaquim Leovigildo de Sou,za Oarvalho. _ 
Joaquim Sarmento. .. - Uchôa Rodrigues. - Bel{ort Vieira., 

· 9 SR.: PRESIDENTE designa para amanhã. a seguinte orden1 
do d1a: 
. .eontinuaç~o .d~ votação das emendas offerecidas ao pro-
Jecto de Gonst1tu1çao na za discussão. 

Levantou-se a sessão á.s 4 horas e 25 minutos da tarde •. 

PJ•esiclencia do Sr. Prudente ele ltfo1'aes 

Ao meio dia, faz-se a chan1ada, á qual !respondei11 os Srs. ·:· 
Pr_udente ~e M.oraes, Paes de -Gar~a~ho, J.oão Neiva, Costa Ro
ón9ues, ~~ anc1sco Machado, Leovig'lldo Coelho, Joaquim sar:... 



m·ento, Mai1oel Barata, Antonio Bae.na, João Pedr-o, Cunha Ju
nior, José Segundino, Joaquin1 da Cruz, Theodoro Pacheco, 
J·oakim Katunda~ Bezerra de Albuquerque .Jnnior, José Ber
nardo, Oliveira Gal vi:'to, Amaro Cavalcanti, Aln1eida Barreto, 
Firn1ino da Silveira, José Hygino. José Sin1eão, Floriano Pei
xoto, Pedro Paulino, rravares Bastos, R-osa Junior, Coelho e 
Can1pos, Thon1az Cruz, Virgílio· Dan1asio, Rny Barbosa, Sa
Taiv:l, Domingos Vicente, Gil Goulart., Monteiro de Barros, 
Quintino Bocayuva, Lap1ér, Braz Carneiro, Eduardo 'Vanden
l~olk, Saldanha Marinho' Joaquin1 Felicio, Gesario Alvim, An1e
rico L·obo, Can1pos Salles, Joaquin1 de Souza, Silva Ganedo, Silva 
.Para.nhos, Aquilino do Amaral. Joaquim l\furtinho, Pinheiro 
Guedes, Ubaldino elo An1aral, Santos Andrade, Esteves Junior, 
Luiz De.lfino, R~n1i!ro Ba1'cellos, Pinheiro Machado, JuHo Frota, 
Belfort Vieira, U chô~ Rodrigues, Indio do Brasil, Lauro Sodré, 
Innocencio Serzedello, Nina Ribeiro, Cantão, Pedro Char1nont, 
Matta Bacellar, Casin1iro Junior, Henrique ele Carvalho, An
frisio Fialho .. Nogueira Paranaguá, Nelson, Pires Ferreira, Bar
bosa Lima, Beze.rril, João Lopes, Justiniano de Serpa, Frede
rico Borges, José· Avelino, José Bevilaqua, Gonçalo. de Lagos, 
Nascin1ento, Aln1ino Affons·o, Pedro V·elho, Miguel de Castro, 
An1orin1 Garcia, Epitacio Pessôa, Pedro Americo, Couto Car
taxo, Sá Andrade, Ret11n1ba. Tolent.ino de. Ca·rvalho, Rosa e 
Silva, João Barbalho, Gonçalves Ferreira, Jos,é Marianno, Al
meida Pernambuco, Baptista da Motta. Fróes da Cruz, AI
cindo Gunanbara, Erico Coelho, Lopes rrrovão, Jacques Ouri
que, Aristides Lobo, Furquim Werneck, Thomaz Delfina, Anto
nio Olyntho. João Pinheiro, Pa-cifico Mas-carenhas, Gabriel de 
~Magalhães, Leonel Füha:, felhagas \Lobtato·, Jatcob da Paixão, Ale-
xandre Stockler, Francisco Veiga, Costa Senna, Lamounier, Al
varo Botelho, Gonçalves Chaves, Americo Luz. Feliciano Penna, 
Viótti, Dutra Nicaci-o, Corrêa Rahello, Manoel Fulge.ncio, As
tolpho Pio, Aristides Maia, Gonçalves Ran1os, Carlos das Cha
gas, Francisco Amaral, ·Domingos Rocha, Costa Machado, Do
mingos Porto, Paletta, Juvencio Aguiar, André Cavalcanti, Ray
mundo Bandeka, Annibal Falcão, Pereira Lyra, Meira de 
Vasconcellos, João de Siqueira, João Vieira, Luiz de Andrade., 
Espirita Santo, Bellarmino Carneiro, P·ontes de Miranda, Oiti-

- cica, Gabino Besouro, Ivo do Prado, Oliveira Valladão, Felis
bello Freire, Augusto de F'rei•tas, Paula Argollo, Tosta, Seabra, 
Antonio Eusebio, Zama, Arthur !Rios, Garcia Pire1s., Mareolino 
Moura, Santos Pereira, Custodio de Mello, Paula Guimarães, 
Milton, D,ionisio ~ce-r~queira, Le·ovigiklo Filguei.ra.s, Ba~rão de 
S. Marc-os, Medrado, Barão de Villa Viçosa, Priseo Pa.r.aiso: Mo-
niz Freire .. Athayde Junior, Fonseca e Silva, Fonseca Hermes, 
Nilo Peçaríha, Urbano Marcondes, Manhães Barreto, Cyrillo de 
Lemos, Oliveira Pinto, Viriato de Medeiros, J·oaquim Breves, 
Virgilio Pessôa, França Ca!rvalho, Ferreira Rabello, Ferre.ira 
Pires, .João 1Luiz, 1Mart.inho ,Prado Junior! Bernardi:no de Cam
pos, Francisco Gliceri o, Moraes Barr:os, :J?omingos de Moraes, 
Adolphn IGorrlo, Carvalhal, Angelo P_Inhmro,. ~Iursa, Rodolpho 
Miranda, Paulino Carlos, Costa Jun1or, R-odrigues Alves, Al
fredo Ellis, ·Ca.rlns Gn:rcia, .J\'[Ol'f'ira da Silva, Aln)tPiida~ Nogue·iru, 
Rubião Junior. Fleury Curado, Le.opoldo de Bulhões, Guimarães 
Natal, Antonio Aze·r.edo, Caetano de Albuquerque, Bellarn1ino de 
mero Baptista, Rocha Osorio. Cassiano do Nasciment.o. Fe.1'
nando Simas,, Lauro Muller, ·Carlos de Campos, Schm1dt, La
cerda Coutinho, Vietorino l\lonteiro, Pereira da Gosta, Antão de 
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Faria, Jlllio elo CasLilhos, Ernesto de Oliveira. Borges de Me..,. 
deiros, Alcide.s Lin1a, Assis J?rasil, 1~homaz Flo·r~es., A·breu, ,~-Io
lnero Baptista, Hocha Osor10, ~a.ssmno do Na::-cimento, lFer
nando Abbott, Demetrio Hibeiro e Menna Barreto. 

Abre-se a sessão. 
Deixam de comparecer, con1 causa, os Srs. : lVIa_tta Ma

chado Elyseu Martins. Frederico Ser~rano, João Severino, . Ge
neroso l\tlarquGS, Ilaulino Ilorn, Rodrigues Fernan~es,' l\1artl~lhO 
Rodrigues, Theophilo dos Santos, Leandro Mae1~l, Amphl~O
phio, Francisco Sodré, Conde de Figueiredo, Ferre1·ra Brandao, 
João de Avellar e Cesario Motta Junior; e, sern causa, os Srf;. 
Rangel PesLna, Bernardo Mendonça, Sant~s Vieira, _Alberto Br_an
dão Luiz Murat San1paio Ferraz, Mayrmk, Domingos Jesu1no, 
Vinhaes, Badaró', Bueno de Paiva, Barão de Santa Helena, Lo
pes Chaves, Ant-onio Prado e. rrheoclureto Souto. 

R' lida e posta e111 discussão a acta da sessão antecedente. 

O Sr. Espirita Santo - Sr. Presidente, segundo se vê da 
sessão ·acima, tomando a palavra na occasião do expediente, o 
distincto representante do Paraná, Sr. Ubaldino do Amaral, 
referiu-se a uma n1edida que passara neste Congresso em 2a dis
cussão, inc·on1patibilizando os memhros deste Congresso quando 
presidentes de quaesquer bancos ou emprezas que receham 
favor do Governo. · 

·S .. Ex., nessa occasião, disse que. affectava essa n1edida 
·diversos collega3, que já naquella occasião se deviam ter reti
rado do Congresso. 

Declaro: conheço bastante as distinctas qualidades que 
ornam S. Ex .... 

O SR. PRESIDENTE - Observo ao nobre re.presentante que 
o que· está em discussão é a acta, e V. Ex. está Tespondendo 
ao discurso do Sr. Ubalidno. 

o SR. ESPIRITO SANTO -· rrem relação com a acta, e v. Ex. 
ver·á do seguimento. 

\Dizia eu .. faço justiça a S. Ex., quanto á sinceridade de. seu 
n?odo de pensar, quando disse que seus collegas se haviam re
~uado do Congresso. Mas, parecendo-n1e que essa supposição 
1n1portava o principio de que .. quando houvesse incon1patibili
dade entre as funcções do 1nandatario do povo e presidente da
quella:s companhias., se deve propende:r por esta e deixar 
aque.lla, superior á qual não vejo posi·ção social nenhuma, ex
ternei o meu juizo, lançando· un1 protesto. 

\ 

0 SR. UBALDfNO DO AMARAL - E' Ul11 engano de V. Ex. 
O SR. EsPm.rro SA~To - S. Ex.~ então, se dirigi~ a mim 

cçm1 u~a auctor1dade 1mmensa, e. verberou-n1e de modo acer
rlmo, d~zerido que offe.ndi a dignidade dos n1eus collegas .. Ao 
c·ontrarw, meu collega, eu suu quem pede a V. Ex. que na
quella phrase sua, respeite mais a dignidade do_s seus coll~gas · 
porque quando houver a menor incompatibildade entre o~ 
dous carg;os de que trata, V. Ex. offende se.us collegas sup
pond<;> que elles abra~arão os interesses de presidente de com
panhia, para renunciar ·o interesse da comn1unhão brazileira. 

Ü §\R· UBALDINO DO AMARAI.. - As notas tachygraphicas 
ahi. estao. . 
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o Sn. ESPlHlTO SANTO - E, fazendo avpullo para os eleva
tios sontin1enLos de V. Ex .. mas sern a 1nenor allusão. digo que 
Joi injusto para commig.o. Não ten1 o dü·eiLo de suppôr que eu 
seja capaz de, sem ser ás claras, de frente, atacar de soslaio. ou _ 
socapa, quem quer que seja, porque qucn1 Jalla neste momento, 
apesar da estatura n1inuscula, tcn1 grandeza de coração e sen
timentos tão el ovados e illibados quanto que1n n1ais ·os tenha. 
l)orLanto, eu, quando fallei, não tive urn pensamento occulto, 
como nunca tive. 

Peço aos n1e.us collegas que nunca vejan1 nas minhas pa
lavras sentimento occulto: encaro o inimigo, :quando os ha, 
frente a frente, de vizeira erguida, e· não os vou atacar de to
caia. (111uito bem.) 

Ninguem rnais pedindo a palavra, é dada por appr·ovada a 
acta. 

O Sr. Oiticica - Sr. Presidente, o ''Diario Official" pu
blicou, hoje., o tratado de commercio celebrado entre o Governo 
Provisorio e o dos Estados Unidos da America. estabelecendo 
reciprocidade de isenção de direitos de importação, no nosso 
como naquelle paiz. para dive•rsos generos, . tanto da industria 
brazileira, quanto da a1nericana. 

Não quero trazer, como nunca trouxe, para esta tribuna a 
discussão dos actos que o Governo Provisorio ten1 praticado no 
exercici·o da attribuição que nós, o CongTesso Constituinte, de
mittimos de nós. investindo della o Poder Ex e cu ti v o. 

Não desejo, portanto, apreciar as vantagens. ou desvanta
gens desse tratado. da sua convenie.ncia, ou inconveniencia; não 
procuro investigar, por ora, si ha compensação para a isenção 
dos impostos de importação dos objectos que vên1 daquella re
gião, na isenção· de imposLos dos productos da industria bra
zileira naquelle paiz. Mas pern1ittir-n1e-á V. Ex. que eu ex
tranhe que. estando reunido o pa·rlamento, e o Congresso a 
terrninar o seu trabalho constituinte, devendo con1e·çar em pouco 
tempo os seus trabalhos orclinarios, o Governo Provisorio e.s
teja a expedir decretos que são verdadeiras leis, que c<Onsultam 
todo o problen1a economico ·do nosso paiz, que alte•ram, modi
fican1 profundamente. toda a nossa vida ec·onomica, - decretos, 
cada um dos quaes exigiria estudo methodico, den1orado, es
pecial, de uma assen1bléa, e qu8, entretanto, são formulados por 
um l\finistro e publicados c-om a responsabHidade de todo o Go
ve.rno Provisorio. Extranl1o j sto, porque sou de opinião que 
o Governo ProvisO<rio, acceitando embora a gentileza do proce
dimento do Congresso. deveria dBn1ittir de si essa responsabi
lidade, que é n1uiLo grande, pedindo a opinião da representa-
ção nacional e a sua coparticipação para os effeitos, que. tae3 
leis vão produzir. 

0 SR. BELLARMJNO DE MEN:DONÇA - Já havia delegação le
gislativa anterior. 

O SR. ÜITICICA- O n1eu collega, que interron1pe.-me com o 
seu apa•rte, não attendeu ao que eu disse, ao co1neçar o meu 
discurs·o. 

Eu disse que o Governo Provisorio estava no goso da fa
culdade de legislar, por uma dec.isão do Congresso. 

E:xtranho, unicarnente. o seu pr·ocedhnento, porque pare
ceu-Ine de boa pratica governamental ·que desde o n1omento em 
.que o Gongrrsso se. renn in. eert.as leis. que entendem cnm a 
economia nacional não fossen1 decretadas pelo Poder Exe-

:.\ 
· .. ; 
'l,i 

i 
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cutivo, quando o poder Legislativo csLú. en1 pleno e:Nerclcio ele 
suas funcções. (lia diversos apartes.~ 

Oh! Senhores! estou acabando de d1zer que reconheço a l~-
o·itin1idade do exercício das f'Linc·ções do Gove.rno, mas que ex
tranho unican1ente esse proceclin1mlto. (Apm·tes.) Os meL~S 
colleaas não levmn o seu fe.tichisn1o ao ponto de querer _prohl
bir que, na 111inha liberdade de rel}res~ntante. da N açao, ex
tranhe os actos que o Governo Provisor10 pratwa. 

UM SB. REPRESENTANTE - Apoiado; nesse ponto, V· Ex· 
é acompanhado por n1uitos colleg·as. 

O SRi. ÜITICICA -V. Ex. pern1ittirá que eu ~xLranhe que 
o Governo Provisorio esteja con1 tendencias, hOJe, e.n1~ora a 
mudança de gabinete, de continua·r a mover: essa n1ach1na, ~e 
fazer decretos nessa febre de. decretar, acceltando toda a r e::s
ponsabilidade 'do abalo profundíssima q~w urn tratado eon1o o 
de hoje vmn tr.azer á nossa vida economwa. 

UM SR. REPRESENTAN'l'E -. Aponte isso. 
. O SR .. OITICICA - Basta dizer que o Governo Provisorio, 

an1 14 1nezes tem expedido n1il e tresentos e tantos dem'etos; 
a Mona.rchia 'ern sessenta annps expediu de.z n1il. 

O SR. JoÃo DE SI QUEIRA dá un1 aparte. 

O SR. OITICICA - Para que está V. Ex. co~11 e~13.e exeessQ 
de zelo pelo Governo Provisorio ... 

O SR. Jo.~o DE Sr QUEIRA - Não é exce.sso de zelo. Entendo 
que V. Ex. faz uma grave injustiça; dizer não é provar. 

O SR. ÜITrcrcA- V. Ex. arrasta-n1e para un1a diseussão 
que não desejo, não quero, nem agora, cabe, desta tribuna. 

Tenho a liberdade. con1o representante da Nação, de fazer 
o que acredito que fazen1 todos os n1eus collegas que se inte
ressam un1 pouco pel.o problen1a economico deste paiz. 

Eu, na minha opinião hun1ildcG, s.em m·erito (~ sen1 valor 
(Muitos não apoiados), extranho estes actos, e dou as razões 
por que o fa-ço. · 

Dizia:, .Sr. Presidente, que V. Ex. me pe.rmittisse extra
nhar que o Governo Provisorio, n1udando de .Gabinete, conti
nuasse nesta febre de decretar, vinda já do Gabinete antigo, 
acce.itando toda a responsabilidade dos abalos profundos que 
·esse decreto hoje vai t·razer ao nosso commercio. 

V. Ex. e o -congresso saben1 que a maior parte do com
·mercio é feita, hoje, com os paizes da Europa, e esse comine.r
·Cio vai soffrer um abalo muito profundo desde que se esta
beleça a protecção para todos ·os generos vindos dos tEstados 
Unidos, livres e.stes de direitos, quando os outros continuam 
sobreeaTregados dos impostos das tarifas de hoje. · 

UM SR. REPRESENTANTE -·Lá tamhem se protecrem al-
guns generos nossos. o 

O SR·. ÜITICICA - Não se argumenta sobre assumpto de 
tanta grav1dade como este; deste. modo ha outras faces por onde 
encarar este problema. (Apo,iados.) 

· V .. Ex., Sr .. Presidente, vê que estou sendo· C·onst.ante-
nlente 1nterromp1do. · · 

.O ~R. Pr-u:;~IDE:t\TE.-. Pct.:o aos l:1obn1.::; rep·reseníant.e~ que 
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não interron1pan1 o orador, para que possa tern1inar: .9_ seu 
discurso. 

O SR. ÜITICICA - Hoje, a 111aior parte do nosso co.mmcr
c.io de importaç.ão é feita, principalmente. cmn os pa1ze,s da 
Europa. 

,Pergunto .a V. Ex. ; Do prüneiro de ahril em de~nte, que 
se vai dar? Todos os gene.ros in1portados da Europa hc!lrn so
brecarreO'ados com os onerosos impostos de importaçao que 
existem 

0

hoj c, e todos os gcne.ros capitulados neste decreto 
fican1 isentos ele il11postos. 

Póde se dar a eoncurrencia ? ~~ão . 
E' n1uito natural que a COl"~rente da il11portação passe da 

Europa para os Estados Unidos, procurando generos que não 
s·offran1 impostos e deixando de. in1portar aquelles que os 
pagam. 

O que se dará é que todo o eon1n1ercio que tem relações 
con1 a Europa terá de liquidar, e V. Ex. con1prehcnde que 
abalo profundo essa liquidaçã.o virá trazer. 

Mas eu não quero, agora, saber si o decreto é bom ou si 
é 1náo; limito-rne, con1o te.nho feito sempre nesta tribuna. a 
tratar da materi.a constitucional. 

Pe·ço aos meus no:bres collegas que attendam a·o seguinte: 
dada ·a concurrencia da importação para os Estados Unidos 
livre de impostos, e deixada a in1portação da Europa, com a 
prohibição que os .impostos impõem, à que fican~ reduzidas as 
rendas da União, consagradas peJa Constitui-Qãoü ? 

V. Ex. comprehende .que o projecto de Constituição basêa 
a renda da União, principalmente, sobre impostos de imporr
tação, que por si sós., lhe dão 95. 000 :000$ em uma renda de 
13t) :000:000$000. 

iD:M;A voz - São os principaes. 

O SR. 011'ICICA - Passando todo este. con1mercio ele impor
tação a ser feito livrem.ente, sem pagan1ento de. in1postos, 
porque, natüralmente, a eoneurrencia não se poderá daT e o 
commercio de in1po~~taçãó te.rá de ser feito pelos Estados 
Unidos, onde vai a União buscar recursos para as despesas do 
seu orçamento ? A que fica reduzida esta renda, que a Consti-

- tuição -estabeleceu e que a Uniã.o te.rá de ir busear, principal
Inente, nos ilnpostos de impo~tação., que não existem n1ais? 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA - São muito poucos. 

O SR. ÜITICIC:.:\. - O nobre representante pare.ce que não 
leu o dec·ret·o. 

Ul\1A foz - Não léu, não. 

)UTRA voz - ·Com certeza. 

O Sa. OrrncrcA - Si o leu) não lhe prestou a devida at
tenção. 

O SR. Jo.\o DE SIQUEifL\ - Ha u1na grande con1pe,nsa
ção ... 

.O $n. OJ'ncrr:.\ --Quem d11v.ida. dessa cornpcnsação? GtH'Ill 
e::;tü entrando na avrec.:iaçãu do decreto•! 

:Pergqnto ao rnen nobre collega qual é, ahi, a· vantagem ? 
JD'. a expOl'LJt.:ão. · 
~~ta augrncp Lal'á. : .. 

-·-··-·-- --- -- --------· -----·-- .. ------·------------··· ··- . ., ---···· .......... . 
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lJI\rA voz- l\las p!)dc, L:uuüc~.m, dinlimtil'. 

O Sa. OrTICICA - A exportação pertence á União, pelo 
projecto de Constituição ? _ . 

Não· todo lucro que tiver a exportaçao pelo accresc11no 
destes ü~1pnstos irá para os 181st.ados; a União não tem nem un1 
real dessa renda . 

A que fican1, portanto, reduzidas estas .rendas da União ? 
E' c.laro que ella não terá con1 que satisfazer os en-o~mes 

encargos do seu orçan1ento .. (Apoiados ) 
Sr. Presidente. eu fui. até a leitura deste decreto, um 

propugnador, até, ·il11pertiriente neste Cong1:esso P.ela renda 
dos estados; e por n1ais de. uma vez declarei da trib~na. que 
IP:elo projecto da Constituição os estado~ do ~.arte, prinCipal
mente os da Bahia ao Maranhão, iam ficar., lltte~ralme.nte, na 
miseria. Eu o disse e sustentei da tribuna; não pude desenvolver, 
nem provar, essa proposição c-om algarismos. porqu_e, i?fe
lizmente. tive a palavra en1 hora em que o Congress·o nao tinha 
representantes quasi nenhuns. 

Hoje poré::m, passei-n1e para o. lado do nobre Senadorr 
pel·o Paràná e do Sr. ex-Ministro da Fazenda, para çlizer desta 
tribuna que. fiquei aterrado com. . . não sei ben1 como qua
lif'icar: a palavra verdadeira é - roubo, Inas cre.io que não 
devo usar della nesta tribuna, e, então, direi que fiquei atter
rado con1 o enorn1e deficit que se augmentou ao já e:x:traor:di
nario deficit que o Sr. ex-Ministro da Fazenda declarou exis-
tir para o orçamento da União. . 
. .Sem rendas sufficientes, dadas pela importação, sem pode.r 

tributar a exporrtaçã·o pelo projecto de Constituição, onde irá 
a. União buscar recursos para satisfazer os encargos do seu 
orçan1ento? A resposta é un1a uni-ca: nos impostos cumula
tivos dos estados. 

Ora, Sr. Presidente ... hoje, dá-se ·o caso de perguntarmos 
com n1a]s acrimonia do que hontem: A que fican1 reduzidos 
. e.stes pobres estados? ('ft!luitos apoiados.) 

.Este·s estados·, que já tinham renda sufficiente no tempo 
da l\1onarchia para poder viver ficarã-o, na Republica fede.
rativa. con1 n1enores recursos, e, além disso, sobrecarregados 
da grande. faculdade que se dá á União de empolgar com a 
g~r1:a do leão, poT ser o mais. ~ort~, os _pe..queninos, os escas
SISSln1os recursos que, por n11sericord1a lhes são deixados 
pa•ra satisfazerem a todos os novos 'ne-carg·os que lhes 
impõe a Republica federativa. 

V. E;x. está vendo que. eu tinha razão quando dizia que 
o mechanismo adoptado pela Constituição era gasto tinha mo
las enfen:ujadas, imprestaveis, que eran1 as mesma's ·do tempo 
do In1per10. que. nã~ p~o_duziram resultado algum senão o ba
ql!eamento das 1nstltuH,1oes, porque os estados vivem todo os 
dras .a clama~ c~n~ra essa partilha de impostos, que chamavam 
leorvna, preJUdlCu~.l, e que nem ao 1nenos deixava que elles 
respirassem; e. ~OJ~, prova-se. que ella produz tão ruins rresul
t:~.dps, que a pr1mena n1ola em que se tocou, o systema veiu 
.Por terra. 

. O Sr. EsPITo SANTo - :l\ías G decreto, de ·que v. Ex. 
trata, é em favor d.as ~lasses po~res. dos ·PrQle,tar.ios,. ret:eTe-se 
~os generos de primeira necessidade. . ·- · · 
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UM Sn. HEPHESEN'L\N'l'E - Não ha duvida algurna: de
baixo desse ponto de vista, é de alta importuncia. 

O Sn.. ÜITICICA - Mas, pergunto aos nobres rcpresenlan
tes, que rne. hlterr·ornpein: Quen1 é que Jallou nisso? Quem foi 
que disse que o decreto Unha vantagens '? 

O Srt. iESPlRno SANTO - Não; V. Ex. teve. o cuidado de 
não falla'r n bso. 

AJMN40MML 

o .SR. ÜITICIC"\ - Eu disse que não entrava nessa ques
tão, e julgo não ser esta a occastão de entrar na apreciação 
do tratado. enearando desta tribuna, unicarnenle, a questão 
constitueional. Vou fazer aos n1cu.s collegas uma declaração 
franca; eu, habitante do Norte o procluctor de assucar, cun1u 
sou, appla udo o decreto. 

Para 1niin, pessoahnente, cllo é n1uiLo bom .. Jú vêcn1 que 
não estou defendendo interesses n1ous, n1as os da União, qüe 
vai fi c ar sern rendas. 

V. Ex., Sr. Presidente, está vendo que o plano adoptado 
pela Constituição e que, hoje, não póde ser n1odificado, porque 
passou cm 2n discussão~ cahe. por terra, cles-rnancha-se, produ
zindo para a União aquelle desastre, que os seus paladinos 
querian1 evitar, si ben1 que nós, os outros, que defendíamos 
o ~p-rüjecto federalista, nunca nos incommodán1os corn a renda 
de .. que a União ficava ·'desfalcada, f)Orque nós (cu~ pelo menos, 
no plano que apresentei) dav::unos á União rendas para que 
que vivesse sen1 prejudicar os e~tados. 

Agora, a que vem toda esta minha alle.gação? E' ainda 
para forn1ular outra pergunta ao Cong:resso: Será possível que 
nós deixen1os na Constituiçã·o, na lei fundamental, un1 plano 
do des1criminação de· rendas tque !l)!rejudka os estados, como 
está, hoje, provado e. os n1eus. nobres. collegas não podem 
negar, pelo menos os representantes dos estados do Norte, e 
deixar sen1 renda o Governo Federal ? 

Não podemos deixar que. este plano de distribuição de 
rendas vingue eon1o disposição de lei fundamental, quando 
sabc·mos que, amanl1ã, o Podee Executivo- terá de vir pedir ao 
Congresso ordinario que reforn1e a Constituição, que. elle 
proprio decretou. Supponho que não haverá duas opiniões 
·a este ·respeito. 

· A razã·o allegada para dar á União a faculdade de decretar 
e cobrar para si os dire.itos de importação, assentava justa
n1ente neste facto: é que a União deveria ficar com o direito 
de fazer tratados cmnmerciaes, tratados internacionaes, qne 
protegesse.1n a sua industria, ou prohibissem a industria ex
trangeira. Este direito~ Sr. Presidente, era o que n1ais se me 
afigurava de antinon1ico corn o proprio projecto, porque a 
União. ficando corn os di,reitos de importação unican1e.nte, 
cmno ·hase principal de sua receita, estes direitos podiam di
minuir sensivelmente de un1 dia para 'outro, ficando o Poder 
central desfalcado e.m suas rendas. Eu receava isto, princi
paln1ente porque já se falia, ha. n1uito tempo, neste- tratado 
internacional com os· Estados Unidos. 

Eu previa q~e a Uniã·~, estab~lc~en!=l~ por ~ualquer trra
tado de com1nercio a cessaçao ou dlminui-çao de rmpostos para 
as n1ercadorias importadas, a renda havia ele ~imin~ir, . e 
Inuito, c, então, a União ficaria sem rendas, o proJecto frcarut 
nulJificado. 
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Agora, pet·gunto eu aos nobres 'representantes: Será ele 
vantagen1 para o Congresso ·que fique consignado, con1o lei· 
fundamental, um plano de discrin1inação de rendas que, ama
nhã, já de. hoje vai trazendo a din1inuição da receita? Gom 
que fará face o Poder Executivo aos seus enorn1es gastos'? 
Com que fará face ao pagamento de nossa divida, que n1onta 
a 1nais de 50. 000 contos '! 

1Con1 que sustentará o credito do paiz? Corn que., princi
pahnente, irá fazer i'ace a certos compromissos commerciaes 
da maior gravidade, - c.ompromisso·s qu~e não se impõem com 
~ liquidação das relações com a Europa e 1que o Governo terá 
obrigação de encarar de face, para sustentar os creditoos do 
n1esmo paiz1? (Apartes.) 

Não procurei saber, Sr. })residente, si este tratado, ou 
ante.s, si esta isenção de impostos para os producLos dos Es
tados Unidos attendia ao desenvolvimento drus nossas indus
trias nascentes, quando isentas d1e impostos .c.ertas mercado
rias, que, por industria brazileira, póde produzir, prip.cilpal
mente hoje, a organização, en1 grande escala, de. companhias, 
que se estão levantando todos os dias. 

Eu não indaguei si o projecto protector da industrj a ex
tranegira é contrario á nossa industria. Não trato desta ques
tão, Sr. Presidente., porque acho que ella não é pTopria para 
e.sta occasião. Não terei, entretanto, duvida em occupar-me 
della ern outro rnomento mais opportuoo. Mostrei-n1e, apenas, 
sorprehendido de ante de. um decreto desta ordem. 

UM; SR. REPRESENTANTE - Isso é uma cousa sem pés ne:m 
cabeça. 

O SR. OYnCICA - Sr. Presidente, eu não sei ·qual o mo
tivo princi1pal que nós temo:s, hoje, de adoptar o .plano da Con
stituição m.odificadb por este projecto. 

Eu tive. a honra de formular um proje-cto qne, no meu 
entender, resolvia, tanto quanto possível, a questãoO econmnica, 
ficando os estados bein aquinhoados, sem prejuízo da União, 
e vi-ce-versa; ficando os estado-s e a União como bons amig·os, 
1nembros de· uma corporação federativa. 

Acompanhei as obs:e;rvações que aqui' foJ>am feitas, hon
tein, pelo nohre representante pelo Pa,raná, e seguindo. nessas 
queixas, S. Ex. Acho .- força ·é confessal-·o - que. os· nobres. 
representant.es, m~embros do ·Congresso ... julgaram que era de 
pouca importancia a questão sobre 1nateria eco0nomica, e con
tinuam a as·sim ·proceder. E digo isto porque SS. E·Ex., quando 
se aboTda esta questão~ ou retiram-se da sala, ou não pres
tam attenção, levando a co1nple.t'o desanimo qualquer orador 
que cogite de sen1elhante · assumpto. 

Portanto, as disposições sobre rendas passou, aqui como 
veiu do projecto do Governo, que meus nobres collegas' acha
ram· muito bom sem e;xaminal-o circumstanciadamente como 
a questão merecia. · ' 

Cahiu o systema apresentado pela bancada rio-grandense · 
cahiu o systema que eu havia formulado, modificando o sys~ 
tel!la da bancada rio-grandense., e o que passou nem foi o pro
pr.Io systema do Governo no projecto de Constituição porque 
fOI falseado COm OS 15 o/o addicionaes, dos quaes resultará 
prejuízo no ·direito ·que tem a União de augmentar a receita 
prove.niente da importação. 

O SR. J·oÃo SrQUEIRA - Não ha tal prejuizo. 
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O Su. ÜlTICIC;\. -·- O que ficou não satisfaz ás necessi
da-des dos estados nc~n1 ás da União. 

·CaJürarn os clous sy~Lernas denominados federalistas e que 
a opinião publica acceitou, e i'icon ele pé o systema unionista 
'ii o finanças, do proj o c to ele Cons Liluição. 

O Sn. SERZEDELLo - Essa de.nomina-ção é comnlelamente 
aPbiLraria. "' 

O SR. ÜI't'ICICA - E' a nlinha opinião. e V. Ex. tem opi-
nião conb·aria, que se ha elo fazer· ? · 

Hoje, estú pruvaclo que o systema adoptado pela Gonsti
tu'içtío n~o 6erve ... 

UM 8n .. Tll!;PH.ESgNrr~\.Wrg - Absolntan1ento, nãu. 

Ú·Stt. 0J'l'ICLC:A - ... uu1u ruu~mo.a cptent elll'-. .l'avut'tJ(~ii.t, 
ua. pllt·a~e de seu~ dc~fen~uees; lJOl'<Jne a impol'taçu·o vai di1ni.:. 
nu ii', c as deSl}CiSas da União vã.o augmentar. Pe-rgunto: que 
~e eleve Jazer'? 

Vou ter· a honra de apresenLar ao Cong•rcsso uma indica
ção, declarando, desde logo~ que não a considero .cmno o n1ellhor 
ren wdio a dar; vou apresonLal-a COlllO n1eio ele su.t· possível 
nuHlifiea1· esse ]dano adoptado pela Constituição, l'ieando a·o 
at·bitrio de lodo o , Congresso ll~esolver si lia ou 11ão 
p!ausibj}idado no desfalque que eu e alguns me.us 
collegas, que rne acon1panhan1 na n1esma opinião, cntendeuws 
que rcsultarú pm.·a a renda da União en1 consequeneia desse 
tratado. V. Ex. dará á minha. indicação o destino que julgar 
melhor. Entendo que cumpro o meu dever levantando esta 
questão no Congresso, para que elle delibere, desde logo, sobre 
os resultados qu~ esse Lt·ataào vai trazer para o paiz. CMuito 
bern_; 1nuito bern.) 

O SR. PRESIDENTE - Na sessão de h ontem o Sr. repre
sentante José Marianno apresentou duas propostas para re
.forina do Regünento. e requereu urgencia afim de que ellas 
fossem dadas para a ordem do dia de hoje. A votação dessa 
urgencia ficou en1patad~1.: e adiada para hoje. Vai o Con
gresso, conseguinten1ente,· rosolvAr sobre o -requerimento de 
urgencia feito pelo Sr. José Marianno. 

O SR. JosÉ lVIARIANNo (1Jela orde1n) - Sr. Presidente, a 
votação a que vai se proceder, é para a indicação entrar etm 
discussão ? 

Quero previnir o Congresso de que a segunda indicaç.ão 
por mün apresentada, permittindo a apresentação de emendas 
por occ.asião da 2a discussão das en1endas, não só não offerece 
os perigos, que a muitos se têm .ant.ol!hado, como pqderá ser, 
1por mim mesmo ou por outros collegas, substituída por oub·a, 
que satisfa<:,a perfeitan1ente os fins qu~ foram tidos e.m vista. 

Con1o o meu desejo é auxilial>, tanto quanto possível. a 
obra de connexão, que devo haver, no projecto de Consittui-· 
ção, penso que não haverá ineonveni.enLe em subn1etter á clis
cussão a minha indicação~ e ahi corrigil-a, de modo que f_ique 
livre do perigo, que muitos vêm, de protellar a discussão; ao 
mesmo tempo, será sat.isfeito ·o fim que tive em vista. 

~ ' 'j 
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Alén1 disso, o Congresso tcn1 o l'CCÚl'SO do enccrrmncnfo, 
e, logo após, o annunciar-se a 2a discussão. ~as einenclas, nós, 
que já a conllecen1os, poden1os cortar perfeitan1ente o abuso 
da apresentação de qualquer nun1ero de emendas ence~
rando a discussão, e não ficando, entretanto, o Congresso pn
vado de fazer as correcções ele que precisam as en1enda'J. 
(Muito berrn.) 

0 SH. RAl\tilRO BARCELLOS (pela orcle·m) Sr. Presidente, 
desejava saber si. está em discussão, ou si se póde insinuar a 
votação da questão. · 

Vejo que V. Ex. concede que seja insinuada, sob pretexto 
· de se fallar pela ordem, e, a'ssim, eu, que voto contra a emenda, 
quero dar minha opinião, pa.ra dizer o modo .por que julgo se 
deva votar .. 

E' facto que se t8ln repetido aqui, varias vezes, e, si se 
consente· para uns, eleve-se consentir para outros. (1l1uito 
beTn.) 

O SR. PRESIDENTE - O facto a que se refere o·· nobre re
presentante tem-se reproduzido aqui, por diversas vezes, 
n10tivado por quasi todos os nobres representantes. 

Tenho feito esforços para manter a ordem e o Heg·i- . 
monto, mas tem sido completamente improfícua a nünha in
tervenção; tenho feito esforços para que o Congresso cumpra 
o seu dever votando a Constituição, e, entretanto, na sessão de 
hontem, o Congresso gastou hora e meia em n1ateria extra
nha, e na de hoje vai gastar mais de uma hora. Eu não sou 
o responsavel. 

Em nome da orden1 têm-se feito as maiores desordens. 
(Apoiados. ) 

As minhas advertencias tên1 sido impotentes, razã.o 
pela qual deliberei não mais faze l-as. 

O SR. RAMIRO BARCEL;r..os - Sinto que V. Ex. não faça 
cun1prir o . Reg·inwnto nesse ponto. 

O SR. PRESIDENTE - Quanto a dizer S. Ex. que eu tenho 
permittido a desordem, é uma injustiça, que não mereço. 

_ 0 SR. RAMIRO BARCELLOS - Não disse tal. 

O SR. PRESIDENTE - Não permitto a ninguen1 violar o 
Regimento. · 

. O Sr; José 1VIarianno, -mais de- uma vez! tem sido adver-
. tid~ e chamado á ordem nominaln1ente, V. Ex.,· pois, não tem 
razao. 

9 SR. J?SÉ MARIANNo - E' verdade, e tenho-me sub-
n1ett1do. (Rtso.) · 

O SR .. PRESIDENTE ~nnu~cia a votação do requerimento · 
de urgenma do Sr. Jose Mar1anno, para que as duas mocões 
para ref.orma ·do Re~imento .sejam dadas para ordem flo "dia 
da sessao de amanha. · 

Consultado, o Congresso rejeita a urgencia pedida. 
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Vem á Mesa e é lido o seg·uinte 

Requerirn.ento 

Requeiro urgoncia para ~rr votado amanhã o meu reque-
rin1ento de honlnm. 

En1 G rlc fevereiro de 189i. - Ubaldino do A1naral. 

Submettido á votação, é approvado este requerimento. 

O SR. GIL· GoULART (pela orden1) - Sr. Presidente. in-
formo a V. Ex. que o nobre representante da Bahia, Sr . .Am
philophio~ por enfermo, deixa de comparecer á sessão. 

E' lida e fica sobre a Mesa, aguardando pedido de ur
gcneia para ser discutida, a seguinte 

lncUcaçcío 

Indico que o Congress·o, aguarelando o eonhecin1e.nto do 
tratado celebrado entre o Governo Provisorio e o dos Estados 
Unidos da. America e publicado, hoje, no Diario Official, e 
tendo mn consideração a dimj1nuição dos di:reitos tie in1por1a
ção. base da receita da União pelo projecto da ·constitui·ção., 
adie as disposições approvadas sobre discrilninação das rem
das para s•:-J.~ feita essa discr-iminação c-n1 Jr,i orgarniea na 
111 sessão ordinaria, quando serão conhecidos dados certos sobre 
a diminuição dos impostos de importação trazida por este tra-

. tacto; reformado para isto o Re,günento do :Congresso. 
Sala das $essões, 6 de fevereiro de 1:891. - Leite é. Oiti

cica. 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇ.~O DAS EM,ENDAS AO PROJE1CTO ·DE CONSTITUIÇ.~O 

Continúa a votação das emenda~ offerecidas ao projecto 
de Constituição na segunda discussão. 

O .SR. PRESIDENTE; de.clara que vai votar-se a .emenda 
suppressiva -dos ns. 2.5 e 26 do art. 33, offerecida pelo Sr. Leo
vegildo :Filgueiras. 

O SR. JosE' MAHL\NNo acha que esta on1enda está pre
judicada. 

O Sn .. PRESIDENTE - Para que o Congresso votas~w cmn 
perfeito conhe.cilnfmto de causa, dei-me ao trabalho de ler a 
emenda do Sr. F'ilgueiras, os tres ·numeras do projecto que 
ella manda supprimir assim como o substitutivo. 

Ao Congresso, pois, cornpete o direito de conservar estes 
numeras, ou e.liminal-os. 

O SR. EsPIRI'ro SANTo (pela ordem) - Atntcs de fazer a 
übservação que pretendo dirigir, quizera, Sr . ·Presidente, que. 
V. Ex. me explicasse o seguinte: no caso de serem aceitos 
estes dous nurneros, que prevalecerá? Elles ou a en1enda? 

Faço este pedido, porque sei que o Sr. Presidente, na di
rec.cão dos trabalhos_ ·Sempre que vê seguindo-se na votacã.o 
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un1a medida que. vem prejudicar o vencido, declara-a desde 
logo, prejudicada. 

Noto) porén1, que, agora. S. Ex. pensa de modo contraTio, 
porque diz que, apesar de ser a en1enda contra o vencido, vai 
submettel-a á votação. 

O SR. PRESiiDENTE - Peço ao nobre representante que 
não Ine attribua aquHlo que eu não disse. 

Por sua conta e sob a sua respons~hilidade póde dizer o 
que· quize.r. · 

O SR. EsPIRITo SANTo pede ·que o Sr. Presidente ton1e em 
consideração o que acaba de dizer. · 

· 0 SR. PRESIDEN'rE - Ü n. 24 do art. 32 foi substi tüido 
pela ·emenda do Sr. Filgueiras, que diz o seguinte: 

· « Legislar. sobre o Direito Civil. ·Criminal, Com·mercial 
e Processual da Republica.» 

Os· ns. ··25 e 26 dispõem o seguinte: 

« N. 25. Estabelece.r leis uniformes sobre naturalização 
e falleilcia; . . 

. « N. 26. Definir e punir crin'les politic·os, os de. falsifi
cação de moeda e dos titulos publicas da União, e os commet-
tidos · no alto mar.» · 

()ra, aqui póde haver uma re.ctundancia. mas não me pa
re.ce que haja antinomia: em todo o c.aJso, para solver a ques
tão, vou -consultar o Congresso si a approvação da em1enda do 
Sr.· Leovegildo Filgueiras prejudicou as disposições dos ar
Ugos 25 e 26 do projecto. 

Consultado~ o Congresso inanifesta""se em sentido contra-
rioi -

Posta a votos· a emenda suppressiva dos ns. 25 e. 26, apre
s.entada pelo Sr. Leovegildo Fil:gue:ir.as, é rejeitada. 

E' approvada a emenda do Sr. José Hygino, supprimindo 
o n. 27 do art. 33. . · 

Fica adiada a votação da emenda ao n. 21 do art. 33, 
apresentada pelo Sr. Adolpho Gordo e outros, para quando 
fore.m votadas as emendas ao art. 62. 

· ·E' rejeitada a emenda do Sr. Antonio Baena, suppressiva 
do n. 3:3: do art. 3.3. ficando pTejudicadas as dos Srs. Antão 
de Faria e outro, Feliciano- Penna e outro. 

O ·SR. PRESIDENTE' declara que vai sujeitar á votação a 
emenda additiva do Sr. Oliveira Valladão, ao n. 33. 

0 SR. ÜL1VEIRA VALLADÃO (pela ordem) diz que essa 
emenda, ~m cuj.a impressão foi su)prprim~ida a cornjuncção e, tem 

.por. fim harmonizar a disposição do n. 33 com a do art. 63. 
E' em seguida approvada a emenda do Sr~ Valladão: 
«A's palawas - sobre terras - accrescente-se - minas 

de propriedade. da União.» . 
O SR. PRESIDENTE - Considera prejudicada· a emenda 

substit.utiva do- n. 33, do Sr. ·Mie,ira. de Vaseoncellos, em con~ 
sequencia da approvação da emenda do Sr. Oliveira Valladão. 
. 0 SH. MEIRA DE VASCONCELLOS diz que SUa emenda não 

está prejudicada na ultima par.te: que contém estas palavras. 
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que não se acham na emenda do Sr .. Oliveira Valladão: . "ou
tros bens dà União.» 

O SR. PRESJDEN'l'E - Vou consultar o Congresso. 
Sendo consultado, o Congresso resolve que a en1enda está 

prejudicada. 

O SR. PRESIDENTE - A emenda do Sr. Meira de Vascon
cellos tem uma segunda parrte~ supprimindo o n. 36 do art. 33, 
no caso de passaren1 as en1endas que propõen1 a unidade da 
legislação e da magistratura. 

Essa en1encla de.pende de ulterior deliberação do Congresso, 
e, portanto, si não ha reclarnação, adio a sua votação para 
quando se tratar das ·en1enclas relativas á organização do Poder 
Judiciaria. (Apoiados.) 

Fica prejudicada a emenda elo Sr. Gorrêa Rahello ao 
n. 33 do art. 33. 

E' annunciada a votação da emenda, do s~. Arthur Rio.s, 
ao art. 33. 

O SR. G:\BRIEL DE MAGALHÃES diz que lhe parece e.star 
prejudicada essa en1enda. 

O SR. PRESIDENTE diz que não se acha prejudicada a 
emenda do Sr. Arthur Rios, porque ella tem por fim harmo
nizar as disposições relativas ás atúribuições do Congre.sso com 
as da Camara e do Senado. 

·Posta a votos, ié approvada a emenda, do Sr. Arthur Rios, 
que manda accrescentar ao art. 33 o seguinte paragrapb0: 
- Prorogar as suas sessões. 

E' considerada prejudicada a emenda, do S[' o Felippe 
'S!3hmidt e outros, substituindo .os ns o 10 e 11 pelo no 10 
do projecto o 

E' rejeitada a emenda, dos mesmos senhores, ao no 14 o 
O SR. PRESIDENTE ·declara que vai submette.r a votos a 

emenda, do Sr o Felippe Schimidt, ao no 17, e diz: - Houve 
e.quivoco nesta emenda. de parte de seu auctor o Diz a emenda: 
- «Transfira-se. para ·o capitulo III da sec.ção 2n; ·conforme o 

. vencido em 1 a discussão. Não foi assim o vencido em 111 dis
cussão, e o no 17 ficou permanecendo no art o 33,0 Pelo que 
conside,ra essa emenda, apenas, como nova proposta naquelle 
sentid·o o . 

E' em seguida posta a votos e rejeitada a mesma emenda. 
São -consideradas prejudicadas as emendas, do Sr. Fe

lippe Schimidt e outros, ao n. 33, e, do .Sr o Viriato de Medei
ros, ao no 24 do art. 33. 

[E' annunciada a votação da emenda additiva, do Sr. Cy
rillo de Lemos, ao art o 3.3. 

O SR o CYRILLO DE LEMos diz que acha prejudicada esta 
sua e.menda o 

O SR. PRESIDEN'rE diz que, em vista da declaração do au·
otor, considera prejudicada a emenda~ 

São rejeitadas as emendas. do· Sr. João Vieira, aos ns. 32 
e 36 do art. 33. . 

E' annunciada a votação da emenda substitutiva do no 8, 
·offerecida velo Sr·. JuUo de. -GasLilhos e outros. 
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O SR. FRANÇA CAlWALllo (pela orde·ra) tliz que, en1 visLa da 
inagna ünportaneia do artig'o, pede ao Sr. Presidente que con
sulte o Congresso sobre se concede votação nominal. 

~consultado, o Congresso rejeita o requerin1ento de votação 
non1inal. 

O SR. JosE' -IVIARIANNo (pela orden1) diz que~ p1uito embora 
estf~ja a emenda eoncebida em un1 só pe.riodo, entende, todavia, 
que a materia póde ser con1.pleta.ment.e deJstac:ada; e, portanto, 
reauer ao Sr. Presidente. qu·e eonsuHe o Congresso si convé~1 
en1~ que seja dividida en1 duas partes, para a votação: a pri
n1eira legislar sobre bancos en1issores de n1oeda papel con
:vertivel se.m mono.polio, e a segunda - nen1 curso forçado. 

Faz ·este requerimento na intenção de ben1 encami.nhar a 
votação, mas, si porventura, elle vai de -encontro ao Reg,1n1ento, 
está p•rornpto a' o!bedecer a qualquer decisão da Mesa. 

O SR. PRESIDEN'l'E - A en1enda substitutiva do § so está 
redig'ida por esta fórma (lê) : 

«Legislar sobre bancos emissores de n1oeda-papel conver
tivel, sem mo.nopolio, nem clllrso forçado.» 

Transfiram-se para o capitulo 3° os ns. 5, 16, •17 e 20 
do art. 33 . 

. O Sr. revresentante José Marianno requer que se con
sulte o Congresso, afiln de ver se. este eonsente que a votação 
seja feita separadamente. A opinião da Mesa é conhecida. 
Esta emenda ·é formulada en1 urn só pcriodo. A vota-ção .della 
por J)artes importaria numa sub-emenda. Sendo assim, a Mesa 
não pó de annuir ao pedido do nobre representante. Em todo 
o caso, vou sujei tal-o á deliberação do Congresso. 

O SR. JosE' MARIANNo (pela ordem) para dar uma prova 
do respeito e conside.ração que lhe n1erece o Sr. Presidente, 
II'·etira o seu requerimento. 

0 SR. PRESIDENTE - A obediencia que V. Ex. presta 
não é á n1inha pessoa, é ao Regimento. 

Posta a votos a emenda do Sr. Julio de Castilhos, é re.
jcitada. 

E' re,j eitada a emenda do n1esrno Senhor, mandando trans
:rcrir para o captitulo :ao os ns. 5, 16 e 20, ficando prejudicada 
a part.e referente ao n. 17. 

E' conside.rada pr·ejudicada a emenda substitutiva do 
InAsmo Senhor. ao n. 33 do art. 33. ' 

~: 1rejcitada a Cinenda, do Sr. A.loxanrlrc Stock ler, sup
])l~essJva do n. 8, do art. 3.3. 

. E' consirlerada preJ~Idicada a onwnda arlditiva do n1esmo 
Senhor., ao n. · :L'2 . ' · 

· E' a-!lnunciada a vot.acão da emenda arlditiva, do .Sr. Ale
xandre Stopkler,, ao n. 1.6. · 

. O Sa. PRESIDENTE diz que considera esta emenda preju
dwada, mas que vai consultar o Congresso a respeito. 

·C~nsult.~do, o ·Congresso co.nsidera prejudicada a ·emenda. 
_E reeJitada a. en1enda ·SUippressiva dio Sr. A:lexandre 

Stockler, ao n. 34, fiCando prejudicada a que o mesmo Senhor 
offereceu. ao n. 33. 

E' rejeitada a emenda addi't.I·va. dos S " c 1 · t" t · rs. -~mar·o ava-can .1 e ou ros, ao § so do art. 33·, ' 
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O SH. PHESIDEN'l'E. declara que vai subn1eLter ú ·volavão a 
en1oncla ao. § 5° elo ar L. 33, dos Srs. Manhãcs Barreto o outros. 

O Sr· França Carvalho, obtendo a palav.ra pela ordem. re
pete o reque:·imento que já teve a honra de apresentar ao Con
gresso; c caso elle entenda qne· o.ssa emenda devo ser approvacla. 
pede ao Sr. Presidente que lhe. consulto si pnrn1itLe qne a 
mesma emenda seja traüsi'crida para as D'isposjçõcs Trasito-
rias. · 

AproveHa a occasião , para de·clarar que o Estado do Rio 
de Janeiro é o uiüco de todos os esl.aclos maritin1os quü não 
tem un1 porto alfandegado. 

O SR., PHESIDENTE - Pe·ÇO a attenção do nobre rcprcscn
tanle. 

o SR. FRANÇA c.~RVALHO - Pois, não? 

O Sn,. PRESIDENTE - O nobre representante já fez o seu 
re.querimento na sessão ele hontem, e elle será ton1ado na ele
vida consideração en1 tempo conveniente. Bmn vê o nobre re
pi·esentante que não tem mais assumpto para co.ntinuar na 
tribuna. 

O SR. FRANÇA CARVALHo vai sentar-se, declarando que o 
faz confiadamente., quer na justiça dos representantes do Sul, 
quer na justiça dos representantes do Norte. Estes apresen
taram a razão de que os impostos addicionaes importavam para 
elles condições de vida~ nós outros dizemos o mesmo; a e.menda 
de que se trata importa para nós condições de vida. · 

Posta a votos, a emenda ·é rejeitada. 
O SR. PRESIDENTE - Peço aos .Srs. membros do Congresso 

que guardem un1 pouco mais de s~lencio. porque, neste. estado, 
será in1possivel úontinuar a votação. Vai se votar a emenda 
elos Srs .- Luiz Murat e Leopoldo de Bulhões. 

O SR JosE' HYGINO - Es,tá prejudicada. 
O SR. PRESIDENTE - Prejudicada, por que? O Congresso 

.c),... ')f! t . d , dd"t" 9 G approv.on os ns. ;.,;) e _,u, e es a e·men a e a 1 1va ao n. :. ·. 
n1andando accrescentar, in fine - e os ele contrabando. 

Vou consultar o Congresso. 
Sendo eonsultadoo~ o Congresso resolve pela negativa. 
Procede-se á votação ela en1cncla e á verificação de vo-

taçã.o. 
O Sn. PRESIDENTE - Neste n1omento observa qne na ban

eadn. ela csque1·da ha membros do Gongr~sso que se têm con
sor:vaüo snntaclo;;.;., que r na votação, quer na verificação, c desta 
f't)rma é in1possivcl conferir o resultado. A emenda teve 100 
votos a favor, e; agora, 48 contra; conseg'llintCinente, e.sl.á ap
p:tovada; n1as. visivelmente, i/1:8' votos não representam a to
talidade do numero dos ~rs. membros do- Congresso que· se 
acham presentes. · 

E' considerada prejudi-cada a prin1eira parte da emenda 
additiva, do Sr. Almino Affons.o. ao art. 33, e rejeitada a se
gunda parte. 

SR. PRESIDENTE - Estão terminadas as emendas ao ar
tigo 33. Vai-se pToeecler á votação das e.n1endas ao art. 3~. 
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o SR •. JoÃo DE SIQUEIRA requer, e -é c·oncedida pelo Con
O'resso a suspensão da .sessão por 15 minutos, para descanso 
dos Sr's. Presidente e n1en1bros do Congresso. 

Suspende-se a sessão ás 2 horas e 5 minutos. 
Reabre-se a sessã·o ás 2 e 35 minutos. 
O SR. PRESIDENTE-. Vai-se proceder á vota-ção das emen

das ao art. 34; a que em primeiro ·logar pore.i a votos ~ a 
0n1enda substitutiva, d.o Sr. Francisco Veiga, ao n1esmo artigo. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA (pela ordem) - Entendo que a 
en1enda a que. V. Ex. se refere nàlo deve ser vota~a. . 

Lendo as attribuições do Poder Executivo. entendi que as 
dadas ao Congresso pertenciam a elle cun1ulativan1ente com as 
do Presidente da llepublica, a quem cabe o direito de sancção 
e do véto; por isso propuz que: f.asse tirada a palavra - primi
tivamente -, que não parecia applicavel ao caso; uma vez, 
porén1, que. o Congr:eí?SO decidiu que essas attribuições, dad.as 
ao Congresso, a este pertencen1 primitivamente, só resta-me 
pedir a V. Ex. que considere prejudicada essa emenda; e 
quando si tratar das attribuiçõe.s do Presidente da Republica~ 
V. Ex. terá a bondade de le·mbrar ao Congresso que o chefe 
do Poder Executivo não toma parte nas .attribuições do Con
gresso Nacional, qu~, segundq,. este decidiu, serã'o privativas do 
me.smo. 

O SR PREsrnEN'rE declara, en1 vista das consideracõ·es do 
Sr. representante, prejudicada a sua emenda. 

8ão rejeitadas as eniendas do Sr. Alexandre Stockler, sup
primindo a palavra- immigra.ção - do n. 2 do art. 34 e os 
ns. 3. e 4 do mesn1o a:rtigo . 

Ao votar-se. a emenda, do Sr. Fellippe Schmidt, ao nu
mero 4 do arL 34, o Sr. J.o.ão de .Siqueira requer pre.feren
cia para a emenda, do Sr. José Hygino, do mesmo numero. 

O SR. LAUHO MüLLER (pela ordem) diz que houve engano 
na redacção dq artigo. 

. Ü ~R:. THOMAZ ÜELFINO -. (pela ordem,) - Diz que , tendo 
s1do re.Jeita~a. uma em.enda, do Sr. Alexandre Stokle~, man
dando nnpnm1r o n. 4 do art. 34, está ipso facto prejudicada 
a emenda do Sr. .r os é Hygino. (Protestos.) 

Pqsta a vo~os., é approvada a emenda do Sr. Felippe 
Schm1dt, suppr1m1ndo do n. 4 do· art. 34 as palavras - pri
maria e ... 

Ficam prejudicadas as en1endas, dos Srs. José Hygino 
e ou~ros,, ao n. 4, ~ a, do Sr. Ant.ã .. o de Faria, ao n. 2 em 
re~aoao a suppressao da palavra - immigração -· , sendo 
reJmtada a Pai".te da ·mesma emenda -relativa á suppressão da 
palavra - agrwultura. 

. E' rejeitada a emenda substitutiva, do Sr. Julio de Cas-
. tllhos e outros, ao n. 3 do art. 34. .,. .. 

Pç>sto a.., votos o. additiv~,· do ·Sr.· Alexandre Stockler, ao 
art · 34, o ~r·. Pr~es1dente d1z que o considera inutil atten
deJ?.do a que ld~ntica disposição se enco~tr~ no paragrapho 
udnd1 ~tq do art. 66, pelo que declara preJUdiCado o referido a 1 lVO. 

. O SR· PHESIDEN.TE põe a votos a emenda do Sr Oliveira 
Pinto e outros~ e declara que essa emenda constitu"e um ir-
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tigo additivo para ser collocado depois do art. 34, ou onde 
convier-. 

E' rejeitada a mesma emenda additiva. 
O SR. Josi~: HYGINo requer verificação da votação. 
Verificada esta, reconhece-se ter sido rejeitado o additrvo 

do Sr. Oliveira Pinto c outros. 
E' posta a votos e rejeitada a emenda substitutiva, do Sr. 

Julio ele Castilhos e outros, ao art. 35. 
E'. eguahnente, rejeitada a emenda modificativa do § 3° 

elo art. 3G, of:ferecjda pelo Sr. LeopoJ do de Bulhões e outros. 
E' annunciada a votação da emenda substitutiva, do Sr. 

Zan1a, ao § 3o do mesn1o artigo. 

O Sr. Costa Machado Cu:la ordern) requer preferencia; na 
votação, para o substilutivo, que apresentou, por ser mais 
resumido, n1ais claro e terminante. 

Consultado, o Congresso concede a preferencia requerida. 
Posto ::~, votos o substitutivo do Sr. Costa Machado, é re

jeitado, sendo em seguida tambem rejeitada a emenda subs
Ututiva, do Sr. Zam.a. 

0 SR. ÜLIVEIRA PINTO pede verificação da votação. 
Procedendo-se á verificação, reeonhece-se ter sido re-jei-

tada a emenda do Sr. Zama. 
E' rejeitado o substitutivo, .do Sr. Francisco Veiga, ao 

§ 4° do art. 36. 

O SR. Pm~s~rDENTE annuncia a votação do additivo, do Sr. 
Cantão, ao n. 3. 

o SR. OLIVEIRA PINTO diz . que costuma poucas vezes SO
licitar a attenção do Congresso, e, por isso, parece-lhe que 
deve merecer alguma neste momento. 

O Congresso, na votação a que· se procedeu, na realidade, 
c-ontrariou-o vivamente, porque consignou uma verdadeira 
olygarchia, prevalecendo a medida como está. 

O orador aproveita a opportunidade, tendo o Sr. Presi
dente annunciado a votação do additivo do Sr. Cantão, para 
declarar que vota a favor dell,e, porque· salvará, ao menos em 
parte, a idéa. que foi rejeitada, evitando que se possa estabe
lecer essa olygarchia dos 22 senadores unidos ao Presidente 
do Congresso. 

Posto a votos, é approvado o seguinte additivo, do Sr. 
Cantão: 

Art. 36. Depois do § 3° - accrescente-se: 
§ 4°. Si na outra Camara o projecto não for approvado 

pelos dous terços dos membros presentes, reunir-se-ão as 
duas camara.s em Congresso Nacional, e, ahi, será submettido 
a uma só discussão. · 

Si for approvado pela maioria de dous terços, será con
siderado como lej, o de novo enviado _ao Poder Executivo, para 
promulgai-o . 

· Si. porém. não obtiver aquella maioria, entender-so-á 
que foi rej eitaclo. 

§ 5o. Ainda quando na Gamara inciadora o projecto não 
seja: a1pprovado pelos dous tcw('os de ·seus 1nembros pretSentes, 
será remetticlo á outra Camara. 

Si nessa tambem não for approvado por aquelle p.ume~o 
de votos, será julgado rejeitado; mas, si o for, reun1r-se-ao 
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as duas camaras cn1 Congresso Nacional, para procedor·-sc na 
fórn1a elo paragrapho antecedente. 

§ Go. A reunião das duas can1aras en1 Congresso Nacio
nal scrt't solicitada por aquella erri que for iniciado o projecto. 

O § -1° do artigo elo proj cct o passarCt a tel~ a nunlcra
çrt.o fl c 7o . 

VozEs - Muito bem! Mui Lo hmn! 

0 SH.. MORAES BARROS E OUTROS -. Derrotado O systen1a 
da Cons_iituiçfio. (jJluito bern) . 

O Sn. OLIVEIHA PIN'l'O E ouTROS - Derrotada a olygarchia 
CMuito bern.) . . . 
-E' approvado o seguinte substitutivo do Sr. Francisco 

Veio·a: 
I:?'Modifique.-sc o art. 37 do n1odo seguinte: - Não sendo 

a léi promulgada pelo Presidente da Republica n.os casos dos 
§§ 2° c 3o do art. 36, dentro de 48 hora3~ o Pre~1dente ~o Se
nado, c si este: não o fizer em egual prazo, o Vwe-Pres!den_te 
a promulg·arú, usando dá seguinte forn1ula: "F., Presidente 
r ou V·ice Presirlente) do Senado, faço saber aos que a pre
sente viren1, que o Congresso Nacional decretou e pron1ulg·ou 
a lei (ou. 1·esolu.ção) seguinte :" · . 

São, successivam.ente, rejeitadas as ernendas. do Sr. Gil 
Goulart e outl'os, ao art. 38, e, do Sr. Vida to de Medeiros e 
outros, ao art. 39. 

O SR. PRESIDENTE eonsidera prejudicadas as emendas do 
Sr. Schmidt e outro, do Sr. Epitacio e outros, e do Sr. Zama, 
offerecidas, todas, ao art. 40. 

O SR. Jos~~ MARIANNO diz que ha uma emenda do Sr. 
Zama, que não foi agora lida e que lhe parece não estar 
prejudicada. 

O SR. PRESIDENTE responde que a emenda do Sr. 
Zan1a traf.a da responsabilidade do Presidente e refere-se ao 
capitulo V. _ 

O SR. ZAMA diz que a e·menda que o Sr. Presidente aca
bava de ler parece que devia estar collocada no capitulo ~r, 
onde so trata da responsabilidade do Presidente. 

E' a este titulo que a ·emenda se refere, e pede que . se 
lhe accrescentem as palavras -- e dos n1inistros de Estado . 

. Conseguintemente. julga o orador que a votação da re
ferida emenda, naquelle momento~ não era opportuna. 

O SR. PRESIDENTE diz que na oa·gina. 3-9 do impresso está. 
reproduzi~~ a mesm.a mnenda do Sr. Zama, que será votada 
p~r occas1ao de ser encetada a votação das emendas ao ca
pitulo V. 

E' rejeitada a emenàa, do Sr. Aln1eida Nogueira ao § 3o 
n. 1. do art. 40. ' ' 

E' egu_aln1ente rejeitada a en1enda :suppre-ssiva do artiO'o 
41, o!feroc.1da. pelo Sr. Leovegildo Filgueiras. t:l 

E a.p~,rov~da a seguinte emenda, do Sr. José Hygino, ao 
art. ~1 : . ~ln vez de dous terços, diga-se: metade. 

E reJeitada a emenda substitutiva, do Sr. Me ira de Vas-
concellos, ao art. 42. · · 

E' approvada a seguinte emenda do Sr. Fraanfli'lco Veiga 
ao act. 43· · ' ' 
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Depois das palaYl'U~· cm sessão - diga-se: do CongTesso, 
e, si este não estiver reunido. - O 111ais como está no pro
jecto. 

O SR. ZArvL\ (pela O}'(]em,) - S1·. Presidente, ú vista da 
votação que acaba de ter log·ar, n1e parece que _é cle~neccs
sario suhmetter á Yotação a outra mnenda (Apotados), por
que o pensamento é o n1esmu, e não vale a pena estarrnos 
perdendo ternpo. 

O SR. PRESIDENTE - A e1nenda do nobt·e representante 
está, realn1ente., prej udicacla. 

Vai se proceder á votação de un1 additivo, do Sr. Bar
bosa Lin1a, ao capitulo I. 

0 SH. AUGUSTO DE FREI'l'AS diz que lhe parece estai' pre
judicado o additivo· do Sr. Barbosa Lima, uma vez que já se 
negou ao Presidente da Republica o direito de adiar, ou dis
solver, o Congresso. 

O SR. PRESIDEN,.rE diz que justarnente por osla razão lhe 
parece não estar prejudicada a en1enda. 

Si o Presidente da Republica tivesse essa attribuição, ei'a 
que não se poderia considerar um crime o exercício della. 

A 01nenda qualifica o crime e estabelece a pena. 
Entretanto, o Congresso decidirá si a emenda está ou 

não prejudicada. · · 
O SR. BARBOSA LIMA diz que depois das palavras que o 

Sr. Presidente acabava de proferir, com o bom senso e ente
rio .que o caracterizan1, crê que nada mais seria ne.c.essa.rio 
dizer para provar que a emenda não está preJudicada. 

O ~cong·reos.so p6de ente·nder ·que é desneces.sario legislar a 
proposito, mas não póde esquecer que uni publicista, e bas
tante notavel. J·ames Bryce, diz que, a par da Constituição dos 
Estados Unidos da An1crica, d ocun1ento notavel por sua con
cisão, está uma nova Constituição, mais volumosa e n1ais ex
plicita, forn1ada por abusos de interpretação e por inferencias, 
que, mui tas vezes, podem levar a verdadeiros· crin1es. 

Foi por esta razão que o orador tratou de especifjcar os 
abusos, que o Presidente pudesse eommetter quando infrin
g·isse a disposição do § 3° do art. 53, em que a Constiluieão 
declara crime elo responsabilidade o in1pedir o livre exercício 
dos direitos políticos. 

Ora, não póde haver maior abuso a este respeito do que 
adiar, ou dissolver, o Congresso dos representantns da Na~ão. 

Concluindo, cliz o orador que o actual Congrnsso clecidil'á 
como entender aeertado, pensando nos futuros dospotas, nos 
futuros chancellers de ferro, porventura accun1ulados neste 
paiz. -·· 

Posto a votos, é rejeitado o adclitivo do Sr. Barbosa Lin1a. 
Procedendo-se á votação da emenda .substitutiva, elo Sr. 

Francisco Veig·a., ao art. 46, reconhece-se não haver numero, 
pelo que o Sr. Presidente manda proceder á chamada, á qual 
respondem os Srs. Leovigildo Coelho, J oaquin1 Sarn1ento, Paes 
do Carvalho. Joaquin1 Cruz, Almeida Barreto, Firmino da Sil
veira, José Hygino, Floriano Peixoto, Pedro Paulino, ·Tavares 
Bastos, Tllomaz Cruz, Virg·ilio Damasio, Domingos Vicente, Gil 
Goulart. Monteiro de Barros, Lapér, Braz Carneiro. Eduardo 
Wancletikolk, Cesario Alvim, Prudenle de· lv.foraes, Can1pos Sal
los, Ubaldino do Amaral,. Esteves Junior, Nina Ribeiro, 
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N og·ueira Par,anaguá, . N elso~, ~arbosa Lima, ?-czerril, .. Mi~~~l 
Castro, Amor1m Garcra, Epltacro, Pedro Af!lei ICg, Couto, Lar
taxo Retun1ba João Barbalho Gonçalves Ferrerra, _Jose Ma
rianno, André 'cavalcanti, J\1eir?a de yasconcellos,. Lurz ele An
drade, Espirita Santo, Pontes de Mrranda, Gabmo _Besouro, 
Augusto de Freitas, Paula Argollo, 'J;'osta1... Arth~r Rws: G~a~~
cia Pires Marcelino Moura Paula Gurmaraes, Mrlton, Dronrs1o 
Cerqueirà, Leovigildo Filgueira<S, Medrado, Barão de Yilla Vi
çosa, Prisco Paraiso, Oliveira Pinto, Viriato de Mede1_ros, Lo
pes Trovão, Pr3.ncisco Glicerio, Moraes Barros, ~omrngos de 
lVloraes, Adolpho Gordo, Carvalhal, Mursa, . Pauhno Carlgs, 
Costa Junior, Rodrig·ues Alves, Alfredo -~llrs, C_arlos Garc1~, 
Moreira da Silva, Aln1eida Nogueira, Rub1ao Junwr, Belar:mr
no de Mendonça, Eduardo Gonçalves, Thomaz Flores, Cass1ano 
do Nascimento. . 

O SR. PH.ESlDENTE declara que, por falta de numero legal, 
fica adiada a votação das emendas. 

Vên1 á Mesa as seguintes 

Declarações de votos 

Declaran1os que votámos contra a emenda, do Sr. Canlão, 
ao art. 36, depois do § 3° do projecto, visto como essa ernonda 
é offensiva do principio da dualidade das camaras e tende a 
annunllar o -Senado. - José Hygino. - Almeida Barreto. -
Firmino da Silveira. - Pedr·o Americo. -·Couto Cw··taxo. -
Luiz de Andrade. -· João Siqueira. 

Declaro ter votado pelo substitutivo do § 8°, apresentado 
pelos Srs. Julio de Castilho e outros. 

Sendo vencido este substitutivo, votei pe.Ja en1encla dos 
Srs. Amaro Cavalcanti · e outros, que extinguia com o rnouo
polio bancaria . 

. Sala das sessões, 6 de· fevereiro de 1891. - Angelo Pi-: 
nhetTO. 

· . Declaramos que votámos a favor das emendas dos Srs. 
Juho de Castilhos e Arr.Laro Cavalcanti, que combatiam o n1o-. 
nopolio de emissão. . . 

.Sala das sessões, ·6 de fevereiro de 1891. - Carlos Gar
cia. - Domingos de Moraes. 

. C~mmunico ao Congresso que por incommodo de saude 
de~xer de cornparecer ás sessões ultimas, desde o dia 29 de ja
neiro até 5 do corrente. 

Aproveito o ensejo para declarar aue si estivesse presente 
á. sessão do ~ia 4, em que se votou a ... emenda de 15 % addi
cronaes aos Impostos de importação, teria votado contra ella. 
. S~Ja das sessões, 6 de fevereiro de 1891. - Fernando M. 
de Stmas. · · 

Declaro que votei a favor da emenda apresentada peio Sr. 
The_odureto Souto, mandando que. uma lei do ConO"resso ordí
nario m~rcass~e as incompatibilidades eleitoraes ; parlamen
tares, _e Isto nao só por me parecer injusta a incompatibilidade 
dos d~re~tores e .de bancos.~ ~o:ppanhias, como por julgar a 
n1ater1a 1111propr1a da Constlturçao. 

Sala das sessões, 6 de fevereiro de 1891. - Francisco Veiga. 
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O Sn.. PrmsrDENrrE designa para amanhã a seguinte ordem 
do dia: 

1 a par· te, até 1 h01•a ela tw·de 

Discussão do requerimento do· Sr. Ubaldino do An1a1·al. 

211 parte, á 1 ho1·a ou antes 

Continuação da votação das emendas ao projecto de Con
stituição, offerecidas na 2a qiscussão. 

Levanta-se a sessão ás 3 horas e 45 minutos da tarde. 

50a SESSÃO, EM 7 DE FEVEHElH.O DE 1891 

P·1:esidencia do Sr.· Prudente de },f oraes 

1\o n1eio-dia, faz-se a chamada, á qua~ respÇ>ndem os Srs: 
. Prudente de Moraes, ~aes de Carvalho, J o ao N mva, C~sta Ro
drigues, Francisco Machado,_ Leovigildo Coelho ,Joaquim Sar
mento, Manoel Barata, Antonio Baena, João Pedro, Cunha Ju
nior · José Segundino, Joaquim da Cruz, Theodoro Pacheco, 
Elys'eu Martins,. Joakim Katunda, Bezerra de Albuquerque Ju
nior. Theodureto Souto, José Bernardo, Oliveira Gal vão, An:~:aro 
Gavalcanti, Aln1oida Barreto, Firmino da Silveira, José Hyg1no, 
José Simeão, F'loriano Peixoto; Pedro Paulino, Tavares Bas
tos, Rosa Junior, Coelho e Campos, Thomaz Cruz, Virgílio Da
masio, Ruy Barbosa, Saraiva, Domingos Vicente, Gil Goulart, · 
Monteiro de Barros, Quintino Bocayuva, Lapér, Braz Carneiro, 
Eduarào Wandenkolk, Saldanha Marinho, Joaquim Felicio, Ce-. 
sario Alvim, Americo Lobo, Campos Salles, Joaquim de Souza, 
Silva Canedo, Silva Paranhos, Aquilino do Amaral, Joaquim 
Murtinho, Pinheiro Guedes, Ubaldino do Amaral, Santos An-

. drade, Esteves .. Tunior, Luiz Delfina, Ramiro Barcellos, Pi
nheiro Machado, J·ulio Frota) Belfort Vieira, Uchôa Rodrigues. 
Indio ào Brasil, I .. auro Sodré,. Innocencio Serzedello,· Nina Ri
beiro, Cantão, Pedro Cher1nont, Matta Bacellar, Casi- · 

· miro Junior, Henrique de Carvalho, Anfrisio Fialho, 
Nogueira Paranaguá, Nelson, Pires F!erreira, Barbosa 

Lima, Bezerril, João Lopes, . Justiniano de Serpa, Frederico 
Borges, José Avelino, José Bevilaqua, Gonçalo de Lagos, Nas
cimento, Almino Affonso, Pedro Velho, Miguel de Castro, Amo
rün Garcia, Epitacio Pessôa, Pedro Americo, · Couto Cartaxo, Sá 
Andrade, Retumba, Tolentino de Carvalho, Rosa e Silva, J oãn 
Barbalho, Gonçalves Ferreira, José Marianno, Almeida Per
nambuco, Juvencio d'Aguiar,André Cavalcanti, Raymundo Ban
deira, Annibal Falcão, Pereira Lyra, Baptista da Motta, Fróes 
da Cruz, Alcino Guanabara, Erico Coelho, Sampaio Ferraz Lo
pes rrrovão, Jacques Ourique, Aristides Lobo, Furquim Wer
neck, Domingos J esuino. · Vinhaes, Thomaz Delfino. Antonio 
Olyn_Lho, .Toão Pinl.wiro, Pacifico l\1ascarenhas, Gabriel de l\·Ia
galhaes, Leonel Filho, Chagas Lobato, Jacob· da Paixão, Ale
xandre Stocklor, Francisco Veiga, Costa Senna, Lan1ounie1\ 
Alvaro Botelho, Gonçalves Chaves, Americo Luz, Feliciano 
P.enna, Viotti, Dutra Nicacio, Corrêa Rabello, Marioel Fulgen
Cio, Astolpho Pio, Aristides Maia, Gonçalves Ramos, Carlos 
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das Chao'as Francisco. .. A.maral, Don1ingos Hoclla, CosLa Ma-
. ctlado Dl:lon;ingos Porlo, Paletta, João de Avellar, Ferreira Ha
bello 'Ferreira Pires, João Luiz, Meira de Va.sqoncellos, João 
de s{queira, João Vieira, Luiz IJ.e Andrad~,. ~spn·1to \?anto, Bel
larn1ino Carneiro, Pontes de Muanda, Oit.rciCa, Gapnw Besou
ro Ivo do Prado Oliveira Valladão, Fclisbello Freire, Augusto 
de' Freitas Paui'a Argollo Tosta, Seabra, Antonio Euzebio, 
Zan1a Artl1ur Rios Garcià Pires, Marcolino Moura, Santos Pe
reira' Custodio cte' Mello, Paula Guimarães, Milton, An1philo 
phio,' Dionísio Cerqueira,_ Leovigi~do Jfilgueiras_, Barão . de 
s. Marcos Medrado, Barao de V1lla VIçosa, Pnsco Para1so, 
Moniz Freire Athayde Junior, Fonseca e Silva, Fonseca Her
mes. Nilo Pe'çanha, Urbano Marcondes, Manhães Barreto, Cy
rillo de Len1os, Oliveira Pinto, Viriato de Medeiros, Joaquim 
Breves Virgilio Pessoa, França Carvalho, Martinho Prado Ju
nior. Bernardino de Campos, Francisco Glicerio, Moraes Bar
ros,- ·Lopes Chaves, D•omingos de Moraes, Adolpho Gordo, Car
valhal, Angelo Pinheiro_, Mt~rsa, .Rodolpho Miranda,. Paulino 
Carlos, Costa Junior. Rodrigues Alves, Alfredo Ell1s, Carlos 
Garcia, Moreira da Silva, Aln1eida Nogueira, Rubião Junior, 
Fleury Curado, Leopoldo de Bulhões, Guimarães Natal, Anto
nio Azeredo, Caetano de Albuquerque, Bellarmino de Mendon
ca, Eduardo Gonçalves, Fernando Simas, Lauro Müller, Carlo3 · 
de Campos, Schmidt, Lacerda Coutinho, Victorino Monteiro, 
Pereira da Costa, Antão de Faria, Julio de Castilhos, Borgos de 
Medeiros, ~1-\Jcides Lima, Assis Brasil, l'homaz Flores, Abreu, 
Homero Baptista, Rocb:l Osorio, Cassiano do Nasc_imento, Fer
nando Abbott, Demetrio Ribeiro, Mehna Barreto. 

Abre-se a Sí~ssão . 
Deixam de comparecer, com causa, participada os Srs: 

Frederico Serrano, João Severiano, Generoso Marques Rau
lino Horn, Rodrigues Fernandes, Martinho Rodrigpe'S 'Thóo-
philo dos Santos, Leandro Maciel, Francisco ' Sodré 
Conde de Figueiredo, Matta Machado e Ferreira Bran'
dão; e, sem causa, os Srs.: Rangel Pestana, Bernardo de Men
donça,, Santos Vieira,_ AlbertQ Brandão, Luiz Murat, Mayrink, 
Badar:o, Bueno de ~a1va, Bar_ao de. Santa Helena, Luiz Barreto, 
Cesarw 1\.fotta Junwr, AntoniO Prado, Marciano de MaO'alhães 
Ernesto de ,oliveira e Theodur.eto Souto. · o ' 

E' lida, posta em. discussão e, sem debate, approvada a acta 
da sessão anteeedente. 

. O Sr. Antã~ .. de ~aria- Sr. Presidente, pedi a· palavra :para 
fazer uma rect1fwaoao, formular um reparo e levantar um pro-
testo. . 

Quando,. respondendo ao repto que desta tribuna lancou á 
m~ioria da represent~çã.o rio-grandense o Sr. Demetrio Ri~ 
beiro, fallava o meu 1llustre· comprovinciano Assis Brasil eu 
no n19m~nto cm que S. Ex., refe_ri_ndo-se a um telegrammà qu~ 
da-9-ui f_9ra _passado para .o Sul,d1z1a que, fazendo aquell.a reve
laç,ao, n.~o tinha o propos1to de offender a quem quer que fosse 
o}?servei., .er:n aparte, que o orador era incapaz. de, sem mo~ 
tlvo, dir1_g1r of~ensa a qualquar de seus collegas. Este 
ap~rte foi. de . .certo mal tom.ado, pois, no discurso de S. Ex. 
yeJO. substituida a palavra - offensa - pelo termo - in~ 
JUStiça. 

, . Ora, Sr .. ,Prí)sident~, co~o V. Ex. sabe, qualquer de nós 
pode, por !Cll cumstanmas dive·rsas, for;rnular a1pre·ci.açõe:s er-
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roneas~ enliLLie concolt os injusLso, c, l)OJ:tanLo facil é corn
;prehender que, ap:•sa:c da Pluvada consiclut'ar.~ão que n1e inspira 
o n1eu pah·icio, L'll não puclnria julgar· isento dessa frwqueza 
tão propria ela natureza hurnana. 

Está fej ta a r·ccLificaçüo. 
O l'Aparo rot'ere-st~, ainda. ao discurso do S. Ex. O digno 

representante disE:e que a dis~;idenela :t·epulJlieana no Rjo 
C1rancle du ~1.11. (na opinif'w de Hleus illr1sLres cmnpanhnirm; 
ele J'e[n·csentac;ã.o~ e::;sa clissidencia (~ rl3presentacla · pot: ])f~
Inetrio RLbe i1·o, Barros Cassal, pelo orador que ora vos ralla 
e por oulros) "nascida honten1, já se atira hoje nos braços 
dos antigos inin1igos ela Republica." 

Foi injusto o n1eu illustre con1provinciano. 
Em prin1eü·o logar, nós não nos atiramos nos bracos de 

n~nguem. A nossa acção foi, é e continuará a ser ptiblica. 
T1nharnos um passado de propaganda, que para nós repre
senta un1. compr·onlisso; tínhamos, c temos ainda, uma dou
trina en1 nome ela qual luctan1os. 

Fieis a essa doutrina, respeitando esse cumpron1isso, a 
nossa conclue ta tmn sido invariavel e correcta. Não procura
n1os, nen1 acceiLaremos~ i:J poi o, quer -de individuas, quer de 
collectivioacles, quer mesn1o, do Poder publico, desde que esse 
apoio importe no esquecin1ento daquella doutrina, na modi
ficação daquella conclue La; acceiLal-o-emos, porém, quando 
elle 5Urja cspontan1elame.ntu~ livrmnenLe, na opinião d~ nosso-s 
patricios, no seio da sociedade rio-grandense; acceital-o
emos quando cllc signifique un1a adhcsão ú nossa doutrina, 
quando elle cxprin1a mu applauso á nossa conducta. Mas este 
apoio, S1:·. Presidente, que pa1·a nôs será nnüto honroso~ é, 
tanüwm. pant os d o-granclenses que assim nos amparam c 
auxilian1, 1.nna cligna JIJanifPsf ru}io rle eivisnJo, pcn·q1.u~ de
Inonstra que e lles d esprezaJn os proYentos cru e poclericun eo-
1her prestando inccmdicional apoio ao Governo~ e preferen 1 

collocaJ.·-se ao lado daquelles que nada lhes pron1eLLern, que 
nada lhes podem dar. 

Em segundo logar, creio que lm algun1a cousa rnuilo veur 
do que reeeber apoio dos wnligos inimigos da 1-lopublica, que, 
hoje, pciden1 ser seus lcacs c dignos servidores, querel-a di
gnificada, an1ada no pn iz. respeilacla velo exf.rangeil'o; et·niu, 
Sr. Presidente\ que é 1nais grave en·o esl.al.' amparado c 
apohtclo por aquelles que cm non1u ela Hepubliea a exploran t, 
desvirtuan1 c sacrificam. :JTelizmenJe, o meu :illustre pafri
cio não nos poderá accusat· por is Lo. 

Era este o reparo que tinha a fazer, no int-.ui to do rnos
trar que S. Ex. .i't'Jra injusl.o na sua apreciação. 

Occupar-me-eL agora. elo protes}~o. . 
V. Ex. n o Congresso sabem. Sr. PresiClcnte~ que o G0-

verno de far·to, quo temos~ celebrou un1 tratado de con1merew 
con1 a· União ..:\mPrieana do Node, pelo qual fie-aram isentos 
dos dirPil o:-; 1IP itnpur1atJu, nos llll~rcadus amerit:anc•s algun:.; 
peoduclus brazilcit·us c· iseu.lus. l.::unben1, (~esses direitos nu 
nosso mercado alguns pr~Jduet o.::; t~laqu~lle pa1z. . 

Nã.o venho, Ar. Presirlcntn. rl1scutn' o tratado. examu1an
do os seus erreu os sobro a in t•vi I ave 1 reducção da renda das 
alfanrle~;as. que ó a prineipal rnnlr. rla reeeHa da União Bra
zileira; .... não venho. 1 ampouen, ri i scuti'e a compcLencia ou in
compc1 rnr,ia ch::~sc Gfn·ct·no dL• l'aclo para a p1·atiea de scnle-
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1nelhanLc aQlo,. rnullo .crn1Jül'i1 eu osLcja e~nvenciL!u. dL\ q.~l~ 
essa cornpetenc1a lhe falta, de que esse Governo n~nlnnn ca. 
racter de lcgitin1idade tem. · _ . . , . . o Congresso, quando, por un1a n1oçao aqui app1 o v ada. con-
tra 0 Ii1cu voto e o de outros ropres~ntanles, rcconllt~c?ndq 
estar de posse de todos os poderes naCl_on:_1es, reservou para s1 
apenas as attr1buições do Poder ~onstltu1nte, dc!egou ao Go-: 
verno Provisorio, que era uma JUnta governativa,_ todas _a~ 
outras. Esse governo, porém, desappar_eceu, essa JUnta dts
solveu-se e conseguinten1.ente a delegaçao cessou. 

Perante a boa razão. penso eu, esse Governo de facto 9ue 
ahi está, não inslituid~ rogularm~nte 1,2elo, Con.grosso, n1as 1111-
posto pela força das Clrcu!_Dstancras, ~<:~o ~ ma1s ~ deleg~do d,a 
renresentação nacional, nao tem legitimidade, nao ten1, por-
tailto, competencia para _cele?rar tratados. . . _ 

Nã.o quero, porem, diSCULlr amplamente esta questao, 
tralo apenas de justificar o meu prot~sto. _ ~ 

Sr. Presidente, os productos nacwnaes que ten1 entrada 
livre nos n1ercados da União Americana são: o café~ o assucar 
de todas as qualidades, que qua_nto á cúr não se possan1 cJas
sificar aciina. do n. 16 do padrao hollandez, todas as qualida
des de mel de tanque, melado de todas as qualidades, couros 
erús, pelles, etc. · 

U:l\<1 SR. REPRESENTANTE -· A n1ateria prima, són1entc. 
O SR. ANTÃO DE FARIA- Note V. Ex., Sr. Presidente, os 

Estados Unidos· só isentam ele direitos de 1mportação os gene
ros de que carecem e que não pode·m, p1·odnzir. 

E o. que fazcn1os nós en1 compensação? 
Deixamos entrar livremente nos nossos n1ercados quasi 

tudo qtlanto aqui produzimos, como se vai v~cr. 
O SR. COS'l'A JuNIOR - Isso prova que os Estados Unidos 

·da America do Norle são um grande paiz e nós um . paiz de 
beocios. 

O .SR. ANrL~Ão DE FAIUA - Entran1 livres de direitos no 
Brazil 03 seg·uintes procluctos, americanos: trigo ern g6io, fa
rinha de trigo, milho c manufacturas de rnilho, cente1o e fa
rinha de centeio, trigo mourisco e farinha de trigo n1ourisco. 
cevada, batataa ingl.ezas. fei_jão, ervilhas, feno, aveia, carne de 
porco salgada, toucinho, ·peixe salgado, secco ou en1 sahnoura 
cleo do sen1ente de alg"odão, e outros. ' 

Sr. Presidente, li, ho,je, no Jornal do Contnw1·C'io un1 te1e
gran1m.·a onde se me~ciona a pessima impressão que' a noticia 
de_sse t~'a1.ado produziu em Londres, praça com a qual. ontretún 
o Br~z1_l 1mpoEt.antes relações comn1erciaese não sei rnesmo, 
que .JlllZO f?-rao deste Governo, ·deste Corug:resso e deste paiz, 
os extrangcnos~ em f~ce .~e s.er:ne~llla~te conv-enção aduaneira. 

Que pensara de .nos o povo an1er1cano cujo Governo sen1 
o pensar., talvez~ nos está ludibriando ? ' 

O SR. CoS'l'A ~UNIOR - O Governo ·americano fe"z. rnuilo 
bcrn: encontrou diplomacia modelo. 

O SR. A~T.~ç_> ~E ·PARIA - Estou informado, Sr. Pl'csidenlr, · 
~le qno a prinCIPIO a pretenção dos americanos não era tão 
arnp_la; clles cont:enl:avain-se con1 a isenção ele direitos para 
as 1crrai}1el1~as. lT~Strumentos e 111achinas destinados á aoTi
cul~.UI'a. a n;r,neraçao, á n1anu.factura e á industria; para o ~a
terial de escr adas de ferro, livros de artes e sciencias e o ke
rosene, que é, para nós, genero de primeira neeessidacle tanto 

. ' 
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quanto o café, o assucar e os melados são para aquella Repu
bHca. 

De ccreaes c outros productos não cogitavam elles ao 
iniciaren1 a tentativa do convenio. . 

Nf\.o sou partic!ario dos tratados con1n1erciaes, e nem vejo 
rnotivo de ordem superior que nos forçasse a estabelecer un1a 
excer .. ção en1 favor de u1n povo que nunca fez por nós, pelo 
nosso credito o que outros tên1 feito; nã.o comp1~ehendo, ele 
n1on1enlo, o que póde compensar a n1á vontade que, natural
mente, surgirá na velha Europa por parle da Inglaterra, Allc
n1anha e oulros povos com os quaes são antigas as nossos re
lações cmnmcrciacs, e temo, Sr. Pt·esidenle, que as represai ias 
que estamos provocando nos tragam, dentro em breve, serias 
perturbações econmnicas; mas ainda mesmo que, deante da 
perspectiva de dar todo o desenvolvimento possivel á soli
dariedade an1oricana, eu fosse levado a reconhecer a necessi
dade dos convenios eon1mcrciaes, por certo que eu teria sem
pre ern vista não Pl'ejudicar as industrias nascentes ele rneu 
paiz, - preceito de cuja absoluta e con1pl0ta observancia rc
sulLou o rapido progresso dessa mesn1a Republica dos Estados· 
Unidos da Arnerica do Norte. 

Ainda agora, no proprio tratado, o Governo arnericano se 
manifesta altan1ento proteccionista, pois que apenas deixa en
trar livren1ente os generos de primeira necessidade que não 
produz. e as materias primas de que carece para as suas indus
trias; faz mais, Sr. Pre:sidente: crea um ·es.coadouro para os 
seus productos agrícola~, inundando os nossos mercados con1 
cereacs que nós produzimos já e que dentro em breve produzi
riamos n1uito IDais do que os americanos si esse tratado não 
fosse celebrado. 

Como se sabe. a proclamaçã.o da Republica trouxe, cnlre 
outras, esta vantagern: o capital que no tempo da :Monarchia 
era timido foi, pouco a pouco, perdendo ~sta timidez. Crea
ram-se emprezas por toda a parte, com favores do Governo ou 

· sem elles. H a pouco, ainda, i' o i lançada un1a com o· capital de 
30.000 contos, podendo ser elevado a 60.000, para explorar; 
no Rio Grande do Sul, diversas industrias, entre as quaos - a 
agrícola. -

O SR. CosTA JuNIOR - No norte de S. Paulo levantou-se, 
ha pouco. un1a mnpreza] sen1 favores elo Governo, rmra a cul
tura do algodão. 

O SR. ANTÃO DE FARlA - E é exacLarnente quando appa
rece. a confiança nas en11wezas, quando a iniciativa partic:_tlar 
ven1 auxiliar a industria 0o.m o .ca.pital~ .quando o lGoVle!I'no Pro
visorio acaba de fazer ·concessões para-a creação d~ burgos 
agricolas en1 n1u i! os csl.~ú1os, quando concede gara·nua de juros 

··vara engenhos que se desLina1u ao pt·cparo da farinha de trjgn, 
quando 1nantón1 cont.t·acto pat·a a introducção de centenas de 
nülharcs de inlmjgTt~ntcs, que, na agriculLura c na industeia. 
vinham garantir a sua subsistencia. - é ·neste nlOJ11CJJtn, Ht·. 
)Jresidente (custa. dizcl-o), que .se celeb1:a um trat.ado, quu ve1n 
golpear a industrm ·de nosso pa1z! (Apo1.ad0s; ?Tt/utto ben1.) 

Ut~iA ·voz -::E vro-rocar revresalias. 

O Sn.. SEABRA- Não ha tal golpe . 
. O Sn.. ANTÃO DE FARIA - H a, o não pequeno, Jnas pro

fundo. (Apoiados e a1Jar·tes.) 
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'.1 argumento, unico, de que poden1 ~ança1' rnão aquelle:::; que 
()Uel'ell1 defender semelhante tratado, e este e·· 

O SR. SEABRA - Já ha argun1ento? 
-0 SR. AN.:r.~o DE FAlHA - Ha, n1as insuslentavel, corno lHOS

trarei. porque não ten1 o valor que lhe quermn aLLribuir os 
defensores do acto governan1ental. 

O Sn. LAURO MÜLLER - Ningucrn dei'enderú esse tratado 
cmn logiea. 

O SR. AN'l'.~o DE FAlHA - O argumentu a que i11e refü·u 
ú este: a Lm.tracla llvl'c de dü·eitos, concedida aos ee1·eaes o 
outros pl·ouuctos americanos, tra:zendo-os rnais baratos aos 
nossos ·inercados, pern1itte· que as classes pobres, especial
rnente as do littoral do Brazil, tenham garantida a sua sub
sistencia cmn urn onus muito menor elo que teria :;en1 a 
isenção de direitos que occasiona aquella baixa de preços. 

VOZES - Oh! Oh! 
E' o argumento, Senhores, aliá~ bebido na escola do livre 

can1bio e, especialn1ente, nas doutrinas, un1 tanto poeticas, de 
Bastiat. 

U:MA voz- Doutrina que ning·ue1n mais professa. 
O SR. ANTÃo DE FARIA- O facto e verdadeiro; desde qu3 

libertemos dos direitos de importação aquelles productos, o 
seu custo nos nossos m·ercados baixará e o consumidot, e1n 
consequencia, ficará, no momento, en1 melhores condições. 

Mas neste assumpto precisamos ver con1 clareza, e, sobre
tudo .. ver longe. 

Na actualidade ten1os, de um lado, as classes pouco fa
vorecidas da fortuna, a pobreza, que pouco soffre graças aos 
nossos recursos, aos nossos costumes e á pouca densidade ela 
'população~ e á qual se procura favorecer isentando dos di-
reitos de importação tudo quanto e lia -deve consun1ir; de 
outro lado, estão as nossas industrias nascentes, forten1ente 
an1parada.s pelo espiri to de iniciativa individual, en1 vis i vel 
pertodo de desenvolvin1ento, mas luctando ainda com a falta 
1 11~ braç:.os o con1 a rotina, e, por jsso mesn1o, ·mal preparadas 
para triumphar. en1 urna concurrencia con1o aquella que lhe 
veh1 crear o LI·atado a que alludo. Evidentmnente, será ven-
cida no prllneiro encontro: o retrahimento dos capitaes se 
dará, fatalmente, os productos amerieanos inundarão os nossos 
rnercados. e a industria nacional será ferida de ·morte. 

Amanhã, dentro de dois ou tres annos, talvez, corn o 
· augn1ento da produc<;ão e, conseguintemente,. ela procura 
desses produétos, com o monopolio que em favor elos generos 
an1ericanos, naturalmente. se estabelecerá no nosso n1ercado 
pelo afastamento dos nossos productos~ dar-se-á a elevação 
dos l)reeus, en1 uma progressão crescente, cuja 1·azão é in1-
pu~siv,-.l_ ddurrninar · ag·ora; e é heni possível que, mais breve 
do que ~e pensa, em ·vez dessa pobreza a que se que1· pro
l eger, tenhamos a n1iseria! pela earestia do~ g·eneros e pela 
falf.a de traba.lho, 1niseria irrenwdiaYel, porque só a industria 
11adunal puderja evitai-a, rnas, entüo, já essa industria es
tará morta. (Apoiados.) 

Que é melhor ? Acceitar esse tratado, facilitando a 
baixa, por algu1n tempo, do preço dos generos de que ca
rcf'.ern a~ el asses pobres, votando-as á miseri a en1 un1 futuro 
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não remoto, ou recusal-o, providenciando cln n1odo que, pela 
afi'luencia de capitaes e pela concurrencia dos esforços indi
viduaes, as nossas industrias breve se desenvolvam, a pl'O
ducção augn1ente, superabunde o trabalho, haja abundancia 
para todos? 

-UM SR. REPRESENTAN'l'E- Alén1 disso, as nossas- industrias 
estão muito animadas. 

O SR. ANTÃo DE FARIA-As industrias estão muito ani
rnadas e os capitaes estão correndo em au:xil i o clellas. 

O Sa. VtNHAES- O Estado ele V. Ex. será o mais pre
.indicaclo. 

O SR. ANTÃo DE 'FARL\ - . .:\s.sim (~, Sr. Presidente, que 
o Hio Grande do Sul, Santa Catharina, o parte do Paranú. 
poderimn produzir trigo e farinha para toda a America, si 
preciso fosse. As nossas colontas poden1 abastecer con1 os 
seus cerea.es todos os n1erca·dos do Brazil. 

Que necessidade t01nos de n1aniatar, de golpear de morte 
a industria agrícola, que constituirá a principal fonte de 
riqueza para nós, em um futuro tão proximo ? 

· Alén1 disso, pelo tratado, soffre uma reducção ele 25 % 
nos direitos de importação a banha americana. 

Sr. Presidente, ninguem ignora que a banha fabricada 
nos Estados Unidos é inferior á nossa; todos dizen1 que não 
é, 1nesmo, un1 preparado são; a que se fabrica no Sul e em 
outros :pontos. do Br.azil ·é de primeira qualidade e tem., hoje, 
enorme procura nos mercados nacionaes. Desde que se es
tabeleça protecção ao producto an1ericano, facilitando-lhe a 
entrada, as consequencias serão : primeiro, pear-se o des
envolvh11ento da industria do paiz; segundo, prejudicar-se a 
saude publica. 

A mesma reducção de direitos se estabelece para o 
taboado, madeiras e Inanufacturas ele n1adeiras. inclusive 
obras de tanoar.ia, n1obilias de todas as classes, camas, carros, 
carroças e carruagens, presuntos, manteiga c que_ijo, couro 
A n1anufacturas de couros, excepto calçados, carnes, peixe, 
f'ructas e I egun1es em latas e de conserva e, . finalmente. as 
n1anufacturas de algodão, os tecidos, para o qw?. temos já no 
paiz muitas fabricas ... 

VozEs_____, En1 toda a parte. 

O SR. AN'l'..-\o DE PAHL\>-- ... que, neste Inuinento, pro
gridem espantosamente. 

·vozEs -Extraordinariamente. 

O SR. ANT-~o DE FARIA·-Assin1. alén1 da induslria agri
co1a, todas as outras estão, tambeni. em perigo. 

E foi em um regímen que se diz republicano, quando a 
nossa industria tinha diante de si um futuro auspicioso, que 
o Governo se lembrou de nos felicitar com semel hanto tra
tado !. .. 

O SR. VINHAES- Isso não. é tratado, é entrega. 

O SR. AN'l'-~o DE PARIA- Eu não quero trazer para aqui 
o que se diz lá fóra, o que a in1prensa ·revela, nem indago 
qual foi o movei que levou o Governo a realizar sernelhant.e
convenio. 
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Fosse, porém, qual fosse, esse acto demonstra, ou inepcia 
desse Governo, ou sua falta de patriotismo. (Apoiados.) 

O SR. CoSTA JuNIOR- As duas cousas .]untas. 
O Sn. ANTÃO DE FARIA - Ninguem póde impunemente 

golpear un1 paiz novo como este, ferindo de n1orte as su~s 
rnultiplas e variadas fontes de riqueza; ning·uem t_em o di
reito de expô r uma nação como esta ao ridiculo; e Isto acon
tecerá si semelhante tratado não f ôr annullado . 

Eu, portanto, em nome dos interesses do paiz, de qr~e 
sou, neste Congresso, o mais obscuro representante (!Hw 
a]Joiados), em nome do Rio Grande do Sul, de que sou, tanl
bem, delegado, protesto ... 

. O SR. RocHA O somo- Acompanho a V. Ex. nesse pro
testo. 

O SR. ANTÃO DE FARIA -· ... protesto, Sr. Presidente, 
r.ontra a convenção aduaneira que se acaba de eelehrnr. 
(JinUo bern. O orador é cumprimentado.) 

O SR. VrNHAEs-Ha muitos annos que o"Sr. Dr. Sal
vador de Mendonça trata de impingir este tratado . aos. mi
n i::;ferios da Monarchia, sern conseguil-o . 

. O Sn. ZAMA -· Peço a palavra pela ordem. 
O Sn. PRESIDENTE.- Tem a palavra o nobre reprcscn

tun Lc. 
O Sn. ZAMA ----.Peço a V. Ex. que consulte o Congresso 

:..; i convém em que nós não trabalhe1nos na terça-feira. 
(Apm~ados; náo apoiados e apartes.) · . 

H a usos e costumes que deven1 ser respeitados (ApO'I:ados), 
q11e são mais poderosos que as leis escriptas. (Apoiados. ) 

AI ém disso, pondero aos Srs. CongT·essis Las que ainda 
Cftlü aqui venhamos na ter0a-feira, não teremos meios elo 
transporte para a volta. · 

UMA voz- Temos. 

O SR. ZAMA --Só os que tiverem seus carros particulares, 
o cu não o tenho . · 

Emfim, Sr. Presidente, eu faço este requerimento sob 
a minha responsabilidade; porque, para mim, dia de rir não 
(~ rlia de legislar; portanto, dia de Carnaval não pó de ser dia 
dn trabalho. 

Posto a votos o requerirnento, é rejeitado. 
O SR. PRESIDENTE declara que está finda a hora do ex

pediente. 

ü SR. CANT~~o (pela orde'm) requer uma urgencia de 10 
ou 15 minutos para dar uma explicação pessoal ao Congresso. 

Consultado o Congresso, é concedida a urgencia pedida. 
O Sr. Cantão- Sejam minhas primeiras palavras, n.1eu3 

8Pnhores, um sincero ag-radecimento ao Congresso pela bon
. dade que teve de conceder-me esta urgencia .. 

0 SR. CESARIO ALVIM- Devia concedei-a a V. Ex., que 
é um distincto parlam~ntar. · · · · 

O Sn. CANT.~o -· Senhores, a explica cão pessoal que tenho 
de dar ao Congresso é determinada pela .declaração de voto 
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que, hontem, mandaram á Mesa alguns Sr·s. Senadores, re
lativamente á cn1enda que offereci ao art. 36 do projecto de 
ConsLi tuiçfto e que, hontcn1, foi approvada pelo Congresso. 

A declaraçã.o é concebida nesles termos (lê) : 
«Declaramos que vot.árnos contra a ernenda do Sr. Cantão, 

ao art. 36, depois do § 3° do projecto, visto como esta 
emenda é offensiva do principio da dualidàde das camaras 
e tende a annullar o Senado». 

Grei o, Senhores, que ninguern deixará de vêr nestas ex
pressões dos honrados representantes un1a insinuação, senão 
cl i recta, ao 1nenos, indirecta, ás inlenções que tive con1 a 
npresentação ela minha emenda, fazendo-se crêr que cu qui.~ 
Jcril' a dualidade elas camaras ·e annullar o Senado. 

O SR. ZAMA - Nã.o se p6dmn motivar as declaraç68·s de 
vaLo. 

O SR. CANTÃo- Essa declaração é grave, e, por isso, 
não posso deixal-a pas·sar sem protesto. 

Não tive en1 ·mente, quando formulei minha emenda, 
nenhuma dessas duas consequencias que os nobres represen
tantes dizem em sua declaracão; pelo contrario, quem en
carai-a com animo desprevenido ha de reconhecer que, longe 
do offender, ao contrario, respeitei e, mes1no, dei mais forç3. 
ú dualidade das camaras, e que a emenda não se presta a 
ser interpretada con1o uma annullação do Senado, como dizem 
os honrados signatarios da declaração de voto. 

Digo que assim pensarãq aquellcs que desprevenidamente 
encararen1 a emenda, porque sei que da parte de alguns 
Srs. representantes h a uma desconfiança sobre a fusão da'3 
duas can1aras. levados pelo receio de que o . voto da Camara 
ha de prevaleeer sempre sobre o do Senado, por isso que o 
nurnero dos deputados é muito ·maior do que o dos senadores; 
mas 1nostrarei daqui a pouco que esse receio não tem funda
mentol não só pelo principio que deve reger a reunião. das 
duas camaras, con1o pelos factos que se têm dado. 

Para formular minha emenda, n1eus Senhores. parti de 
dois prineipios: prüneiro. que as duas camaras devem ser 
ouvidas sobre as razões de não sancção de urn projecto. por. 
que .ambas tinham collaborado, ·antes. na organização do 
projecto primitivo; e, portanto, já vê o Congresso que n. 
ornenda, longe de ferir a dualidade das camaras, pelo con
trario, a respeita e, ainda, a solidifica n1ais. 

O outro principio é que na apreciação das razões de não 
sancção pela maioria das duas camaras, póden1 dar-se diver
gencias entre ellas, podendo as razões ser julgadas proce
dentes por uma Gamara. e improcedentes pela outra. Para 
a solução deste conflicto, o projecto 'de Constituição não 
cogitou de ·medida alguma. (Apoiados.) Entretanto, a minha 
emenda resolve a difficuldade. 

0 SR. ÜLIVEIRA PINTO-- Évitando a olygarchia. (ApoiaLlos.) 

O SR. JosÉ HYGINo - Não póde ·haver olygarchia, con1 
Senado temporario. (lia. outros apartes.) 

O SR. CANTÃo- Cogitou-se a h L apenas, da hypothese do 
ser o projecto devolvido sern sancção, approvado pelas duas 
camaras, por dois terços. l\fas, alén1 desta hypothese, lw 
011trns, para as quaes nã.o se deu solução~ 
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Pul' c~Xl'lllpio: u1n p1·ojecto qLw teve iniüiaLiva ua Can1ara 
do~ Deputados é approvado por esta, vai ao Senado, lá iamben1 
1\ approvado. sóbe á sancção do Poder Executivo, que a. n~g:a. 
Yolta o proj ect.o á Camara dos Deputados, pcn· ser a llllCia
dora, esta o approva por dois terços. 

O Sn.. OLIVEIRA PIN'ro - Diga mesn1o por unanünidade. 
O SR. CoS'l'A JUNIOR (?'e{erinrlo-se ao orador.) - V. Ex. 

enganou-n1e. 
O SR. CANTÃo- Por que ? 

O SR. CosTA .JUNIOR - Porque votei para. uma expli
cação JJessoal, e V. Ex. está discutindo a sua en1encla. 

O SR. CANTÃo- Estou n1ostrando que a insinuação qu!3 
me fizeram não tem razão de ser. 

0 SR. JOSÉ HYGINO- Insinuação ? 

O SR. PRESIDENTE _., Na verdade, a ma teria de que o 
nobre orador se occupa não tem a natureza pessoal. A pri-· 
meira parte da ordem do dia, pelo Regimento, é para. ~s 
questões de natureza urgente. Peço a V. Ex. que se cinJa 
ú. rnateria. 

O SR. Jos1~ HYGINO --Aliás, pedirei, tamben1, a palavra .. 
o SR. CoSTA JUNIOR- Ou se abra za discussão. 
O SR. CAM•POS SALLES- E' ma teria, alén1 disso, vencida •: 
O SR. CANTÃo- Pois ben1, vou terminar, reservando-me 

para en1 outra occasião, mais desenvolvidamente tratar do 
assumpto; rnas V. Ex. pern1ittirá, ao menos, que complete 
o rr1eu raciocinio nesta parte. 

'Dizia eu:· Volta o projec.to á Camara, que o approva de 
novo, vai ao Senado, mas este não o approva por dois terço.s 
de votos. Pergunto eu: Qual será a sorte do projecto ? Será 
julgado rejeitado, ou será considerado como approvado e de 
novo remettido aó Poder Executivo, para pron1ulgal-o ? 

O Rn.. .Tos É HYGINO- Facillin1a. Fica rejeitado, porque 
nã.o teve ern seu favor os votos de dois terços de an1bas as 
easas. . 

. O SR. ÜLIVEII1A PINTo-Isso é uma olygarchia ! (Apo-iados.) 

O SR •• Jos1~ HYGINo -- Já disse que não póde haver 
o~yg~rchia co1n, Senado temporario, renovado pelo terço pe-
rwdwamente. · . 

O Su_. .C:-\NT.~o -·- R.ojeital-o, não, por·qne a Gamara onde 
r.lle lAve IlliClO. . . . 

O SR . .Tos1~ HYGINo- R.ejeital-o, sim, porque nü.o Leve a 
annuencia do Sonado. 

O Sn.. CANTXo -- Isso seria dar supren1acia ao Senado 
so~n·e. a. C amara dos Deputados. Isso é que seria offensa ao. 
pr-Incipio da dualidade das camaras. 

O SR. JosÉ HYGINo- E o contrario é dar preeminencia 
á C amara sobre o Senado. 

O SR. C~NTÃo- Pois, just3:mente para que a ·camara dos 
Deputados nao · tenha supremacia sobre o Senado, é que deve 
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haver Jusftu das duas can1aras, para, rruniclas, decidire1n da 
s01·to elo projecto. 

N u::;Las circumstancias, n~w podem nem prevalecer nem o 
Senado nern a Can1ara; deven1 reunir-se as duas c amaras, 
constituindo o CongTesso, onde não ha dcvutados nern sena
cloros, mas, sómente, representanLes ela Na~_:.ão. 

O Sa . .JosÉ HYGINo - Esse é o sysLema da Convenção 
Nacional. 

O SR. .PRESIDEN'l"'E- Observo ao Sr. reprrsent.:n1te, ainda 
unta vez ... 

O SR. CANTÃo-. Sr. Presidente, en1 attenção á observação 
de V. Ex., fico aqui, nas considerações que tinha a fazer, 
afim de n1ostrar que os nobres Senadores não tem razão. Em 
ou.Lra occasião conclui rei. (jjfuito bern; 1nuito bern. O o1·aclo1' 
é cump1"i'mentaclo por· rnu'itos Sr·s. repr·esentantes.) 

PRIMEIRA PARTE .DA ORDElVf DO DIA. 

DTSCCSS.:\.0 DA INDICAÇ.~O DO SR. UBALDINO DO Al\IARAL 

O SR. PRESIDENTE- A Mesa rnarcou para até uma hora 
a discussão ela indicação do Sr. Ubaldino do Amaral. M·as o 
Congresso, concedendo a urgencia requerida pelo Sr. Cantão, 
jnutiljzou a primeira parte. Como não póde ficar preterida 
a prin1eira parte da ordem do dia, ponho em discussão n 
jndicação do Sr. Ubaldino do Amaral. 

rrern a palavra o Sr. Justiniano de Serpa. 
O Sr. Justiniano de Serpa - S.r. Presidente. quando o 

Congresso, na ·ia discussão do projecto constitucioi1al, adoptou 
a doutrina do art. 26, considerando extranha á lei organlCa 
da naciona.liclade a questão ele incompatibilidades, fui obr.i-· 
gado a mandar á Mesa un1a declaraçã.o de voto, protestando 
contra sem.elhante doutrina. 

E fil-o, Senhores, em primeiro logar, por me parecer 
que, in1portando as incompatibilidades yerdadeiras restricções 
dos direitos políticos (jj.fuitos apm~ados), só podiam ser d~
cret.adas pelo Poder que fizesse a declaração e enumeraçao 
desses direitos (Apoiados), e, em segundo logar, por não 
proceder, absolutamente, o arg·umento, então invocado, de 
não haver Constituição alguma que tratasse da ma teria. (H a 
al.auns apartes.) 

Accrescentei, mais tarde, quando oecupei a tribuna, que. 
no eontrario do que peremptoriamente affirmara o honrado 
c r·espeitavel Sr. Conselheiro .Saraiva. eu conhecia muitas 
constituições que. tratando do assumpto, indicavam as con
dições de inelegibilidade, ao lado das condições de elegibili
dade, precisamente como fizera o projecto. 

Não obstante, Sr. Presidente. votei, na 2a discussão, por 
uma emenda do illustrado Sr. Senador Theodureto Souto, 
substitut.iva dos arts. 23 e 24, por entender que já então não 
me eumpria votar, systematican1ente, de accôrdo com o prin
cipio que havia sustentado e defendido, mas harrnonizar o 
meu voto com aquella deliberação do Congresso, de ca_ract~~ .. 
obrigatorio para todos nós. (Apoiados e apartes.) S1n1, Ja 
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enlão me pareceu que pern1anecer, obstinadamente, no campo 
o pposto á doutrina vencedora, seria, talvez, obrig·ar o Con
gt;esso a praticar un1 absurdo, qual o de commetter ás lc
gislaturas ordinarias o estudo o enumeração dos princípios 
~:eraes de incompatibilidades e estabelecer, desde logo, as 
exr.epçõos, subordinadas, por sua natureza, á doutrin_a e aos 
principias consagrados na lei. (Apoiados e contestaçoes.) 

l\luilo diversamente, porém, Sr. Presidente, pensou a 
maioria do Congresso, que, depois de manter os arts. 23 e 24, 
rejeitou un1 substitutivo do art. 26, precisando todos os casos 
ele in"compatibilidades. Destas votações e~contradas r~sult_ou 
o seguinte: o Congresso commetteu ás legisla.turas orchnarws 
a enumeração de todos os principias geraes de incompaLibi
l idades, por considerai-os assumpto extranho _á Constituição, 
n1as, contradictorian1ente e por motivos que nao conheço, es
tabeleceu, desde logo, as excepções ! (Muitos apoiados. Tr.o
cam.-se alguns apartes. ) 

Foi nessa situação, creada pelo Congresso, que. subiu á 
tribuna, para apresentar a i~dicação que se discute, o nob~e 
Senador pelo Paraná., Sr. Ubaldino do Amaral, um dos n1a1s 
di stinc tos membros desta Casa, pela opulencia e cultivo do 
seu talento, pelo fulgor da sua palavra e, sobretudo, pela 
inatacabilidade do seu caracter. C~1uitos apoiados.) 

E' nesta situação tan1bem, Sr. Presidente, que agora 
oceupo a tribuna. 

Que pretende o nobre representante pelo Paraná com a 
Indicação submettida á deeisão do Congresso ? Si bem pude 
comprehendel-a, S. Ex, deseja, nada mais, nada menos, uma 
interpretação do art. 24 do projecto, votado em 211 discussão. 

< ~·~ Mas. além da impropriedade do meio, a idéa suggerida por 
,i] S. Ex. levanta. muitas questões.. (Apoiados.) 

~~>' Surge, desde logo, a questão de saber si a interpretação 
é ou não necessaria. (Apoiados . ) · 

O nobre representante pensa que a. interpreta~,ão é iln
prescindivel, e pede que a respeito o Congresso se pronuncie. 
O Congresso póde entender o contrario. Mas, nesta hypothese, 
não terá, pela indicação, meio de resolver a questão. Será 
obrigado a dizer - sim, ou -· não,. isto é, a declarar que 
o art. 24 se applica aos seus ·membros actuaes, o que é um 
absurdo, on a declarar que não se applica, o que é uma 
inutilidade. (.Apoiados e não apotados.) 

4- redacção da indicação não . permitte outra sahida. 
(A1Jatados.) · . . 

Será, porém, necessaria a interpretação ? Antes.· de tudo, 
não comprehendo interpretação de uma lei que ainda não é 
lei (A.poiados), que· não seguiu, sequer, os termos regimen
taes. (Apoiados.) Toda interpretacão é posterior á lei, sendo 
da sua . natureza tornar.:..se contemporanea desta, parte com
ponente do suas disposições, p·ara pr.oduzir todos os resultados 
desd~ ?- data da lei interpretada, salvo o ca~o de direitos 
adquiridos no domínio da erronea interpretação. (Apoiados 
e apa'rtes.) Aqui, porém, não temos lei, temos uma votação 
d~ Qongresso, que póde, por deliberação posterior, ser null i
fwaaa, de.sa.pparecendo o art. 24 do corpo da Constituição . 
. (ApoiC1;áos e não apoiados.) . 

Dn·-se-á. talvez, que, votada a Constituição, não terá 
o Congresso Constituinte ensejo de jnterpretar o art. 24. Mas 
quem sabe, como o nobre representante, que as disposições 
antagonicas e contradictorias podem ser retira,das do proj er.to; 
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até por occasrao de votar-se a redacção (A.poiados e niio 
a]Joiados), não tem o dircilo ele invocar, em favor da ind i .. 
eação, o prestigio deste argun1cnLo. 

UM SR. REPRESENTANTE - Na redacção, não póde ser 
mais o 

O SR. JusTINIANo DE SERPA- Pó de. tratando-se de cli s
posições antagonicas e contradictorias. · 

0 Sn.. RAMIRO BARCELLOS - E é. até regimental. 
O SR. JusTINIANO DE SERPA - Não ba duvida. Desde que 

a Commissão de R~dacção encontrar no projecto disposições 
contradictorias, que r..ão se possam barmonizar, tem o dever 
de indical-ns ... 

UM SR. REPRESEN'.rANTE - A Commissão de Redacção não 
tem essa compe tencia. 

O SR. RAMIRo' BARCELLOS - Tem' na o Congresso. 

O SR. JUSTINIANO DE SERPA - . . . ao Congresso, para este 
resolver d·efinitivam.ente sobre o assumpto. (Trocam-se al
guns apartes.) 

Temos ainda, Sr. Presidente, a questão de meios. O Con
gresso, tendo de interpretar uma lei, só póde fazel-o por outra 
lei. (Apoiados.) · 

Não ha outro processo na intervenção authentica, unicá 
que é da nossa competencia. (Apoiados.) 

As outras interpretações não dependem de nós, e podem 
ser feitas por todos os executores da lei, guardados os prin
eipios scientif'icos. que don1inam a ma teria. (Apoiados.) 

~vfas, prescindindo da ino.pportunidade e da improprie
dade do. processo it1dicado, examinemos a questão de ser ou · 
n f'í.o necessaria a Interpretação. 

B' este o ponto culminante do debate. 
Toda interpretação, Sr. Presidente, tende ao seguinte: á 

reconstituição do ser_tido da lei, do pensamento do legislador. · 
E isto porque, como sabe V. Ex., não a palavra, mas o sen
tido da lei é que constitue a lei. (Apoiados.) 

Duas são as hypotheses em que a interpretação se faz 
necessaria: quando a lei é duvidosa, ou· quando é silenciosa a 
respeito de casos c ccurrentes. 

Ora, temos, porventura, alguma lei nestas condições, que 
reclame interpretaçfto authentica, sob pena de ser falseada em 
sua execução? 

Absolutamente, não temos. (Apartes.) 
. ü art. 24 está, visivelmente, subordinado á disposição do 

art. '26. (Apoiados e não apoiados.) A, incompatibilidade ahi 
estabelecida depenrte. necessariamente, de uma lei ordinaria 
que precise e deteánine os favores que impossibilitam para 
o desempenho do mandato legislativo. (Apoiados e apa'rtes.) 
Em outros termos: emquanto uma lei ordinaria não disser 
precisamente onde eon1eçarn e acaban1 os favores dispensados 
pelo Governo Federal a bancos e con1panhias, e que importam 
incompatibilidade parlamentar, o preceito d'o art. 24 não póde 
ter exeeução. (Apoiados e não apoiados.) Pensar o contrario 
í'ôra suppôr o legislador constituinte capaz de um absurdo, 
hypothese sempre t.xcluida en1 todos os processos de inter
pretação~ 
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E' claro, porLan Lo, Sr. Presidente, que não h a necessidade 
do uma interpretação authenHca da lei, maximé não estando 
coneluido o processo ela sua formação. (Apoiados.) 

Nem ao menos, Senhores, se póde exigir esse pronuncia
n1e11Lo do Congresso cón1o un1a necessida.de para conhecer o 
elemento historico, que deve auxiliar a interpretação da lei. 
Esse elen1ento é, i·ealmcnte, precioso, talYez um dos n1ais se
gur.os; mas não r.esulta~ simple,sn1ent..e, de uma yoLaçãn. Re
sulta, principalmente'., das discussões a que foi subn1ettida a 
lel, e que torn.11ran1 coi1heci elo o pensamento do legislador. 
( A.pni a dos.) 

Póde-se ainda. Sr. Presidente, considerar a questão por 
outro lado: a inconveniencia ele um pronunciamento do Con
gresso a respeito do~; seus n1embros. Lá fóra, onde são apre
ciadas as nossas deliberações, n1uita vez sem serem conhecidos 
os motivos que as determinaram, poder-:-se-á dizer que o Con
gresso, depois ele votar a incompatibilidade, retrocedeu, para 
exceptuar os seus men1bros. Reproduzir-so-á, talvez, a accusa
ção feita ao parlamento do antigo regímen, de haver creatdo na 
lei de incon1patibiüdades uma excepção para os deputados e 
senadorees que occupavan1 logares na magistratura e depen-
dentes elo Poder Executivo. , · 

O SR. J o Ao DE SI QUEIRA dá um aparte. 

O SR .• JusTINIANO DE SER.P.A- Peço a V Ex. que me deixe 
completar o argumtnto. 

E.' certo, Senhores, que a isto se poderá responder, que a 
excepção não foi estabel-ecida pela lei, e sim que resultou de 
um certo numero cie principias qtle clla não podia destruir 

. (Apoiados), mas, em todo o caso, melhor seria evitar a ac
cusação. (Apoiados e apartes.) 

J:Ia, .porém, Sr. P.resi1d,ente, um lado da questão que não 
pócle ser estudado á luz destes princípios. 

O nobre Senador pelo Paraná, ao fundamentar sua indi
caçã.o, disse da tribuna que muitos dos seus collegas se sen
tiam n1al collocados no Congresso depois de votado o art. 24, 
e que se retirariam ~aso não fosse declarado o verdadeiro sen
tido de semelhante disposição. 

Ac1ho exaggerado.s leiS·Ses. escrupulos (Apo,iados e não poia
dos); mas, posta a questão neste terreno, não tenho o direito 
de exame e de crit1ca. (A.partes.) 

Pareceu-me que a acceitação do mandato popular inmpu
nha a obrjgaç,ão de não deixar logares de eoüfianca dos es,tados, 
eon1 prejuizo destes, por excesso de meU.ndre e de escru
pulos ... 

_ U~ ~R. REPRESEN'rANTE - Mas, neste caso, elles é que 
sao os JUizes. 

'9· SR. JusTINIA~O DE SERPA -. Mas, como não. me é dado 
ir alem desta~ despr·etenciosas ponderações, penso que o Con
gresso, .examinando a materia sob este aspecto novo, póde, 
e deve Ir,, a~ encontro dos escrupulo.s dos nobres representan
tes. (.4.po1.aaos e não apoiados.) 



_ NesLe ca::;o, 1l:lo ternos mais uma questão de interpre
taçao, sern fundarnenlo algun1 á luz elos pr·eceitos sci-entificos. 
(Apoiados). Ternos un1a questão de dignidade pessoal, que 
não poden1.os de~xae s_ern solução. (Apoiados e apartes.) 
.. Quanto a _mnn, n~ao quero, nem d:evo, assumir a responsa

bilidade de privar o Congresso das luzes e do concurso de uma 
classe distincta e nurn1e:ros.a, e·mpenhada, .como nós em dar ao 
paiz urna bôa Constüuição, (Apoiados.) ' 

nesta un1a difficulclarJc de outra ordem: os tern1os em 
fllH.! está concebida a j ndieat.;ão. 

ll·a. porén1~ urn rncio dP vencei-a. c neste :-;cntido fm·J.uu
lei esLc substitutivo, que .submetto ú apreciação do Con
gl'esso (Lê.) 

:pesse rnodu, Yanws ao eucontro elos escrupulos elos nos
sos Illustrados coll0gas, e dmnos á questão a unica solução 
que pócle ter. Pelo n1enos, é esta a minha o·pinião. (1,!u'ito bem· 
n~uito bem,.) ~ 

Ven1 ú Mesa. é lido, apoiado e entra, conjunctan1ente, en1 
discussão o .seguinte . 

Substitutivo 

O Congresso· Nacional decla1·a que a disposição do art. 24, 
não. se entende corn os acLuaes n1embros do Congresso, cabendo 
á Oomrnissão de Redacção ha.rmonizar todas as. disposições 
sobre incon1patibilidacles con1 o art. 26 do projecto de Consti
tuição. 

Sala das sessõc~~, 7 de fevereiro de 1891. - Justiniano de 
Serpa. 

O Sr. Serzedello - Sr. Presidente, não sei si é nesessario, 
ao tornar parte n0;,le debate, Jazer un1a declaração: não sei 
si é neeessario declarar ao Congresso que não sou, absoluta
mente, director de banco ou en1preza de ordem nenhuma. 

Mas, quando assiln não. fosse, dignificado pela minha pro
fissão, acobertado r~elo rneu non1e e pelo Ineu passado, entra
ria neste debate COlDO qualquer me·mbro deste Cong.re.sso, 
coJ:no o illustrado representante do Paraná, con1 a consciencia 
tranquilla, con1 o esvirito calmo, com a aln1a pura, como um 
.hon1en1 que não pode ser suspeitado; entraria neste debate, 
exactarnente, como S. Ex, cuja vida exen1plar e escrupulosa 
traça uma orientação a segnir-se (Apoia.dus) ~ t.raça sen1pr·e 

·um exen1pl.o a imitar-se. (i.lluitos apoiados_: rnu'ito be1n; muito 
be?n.) 

Sr. Presidente. trata-se da indicação do digno e illustre 
Senador pe.lo Para.Íl.á, referente ás inc.o.mpatibilidades entre a 
funcção de legislador e as func.ções com en1prezas ou bancos 
que tenba favores de- qualc!U'2,J' natureza dado pelo Governo 
Federal. 

S. ]~x. aJ)J.'e8enluu Ullla iJHlieatão ... 

O Sn. ToLE.:\'l'L.\lJ DE UAH.YALHU - Un1 requerirnento. 

O SR. SERZEDELLO -... ou um r·equerimento (acceito a 
emenda), ao Congecsso, para que este, definitivamente, se 
pronuncie ... 

O SP.. ToLENT~N'O DE CARVALHO - Na acta, não? 



O Sn. SrmzEDELLO - . . . sobre o ar L. 23, que ostabele.c.e 
incompatibilidade entre a fun.cçã.o legislativ~ e ~ de director 
de banco ou de eYnprezas, afln1 de saber s1. attlnge elle aos 
actuaes n1en1bros do Congresso, que já estavam á testa de em
prezas antes do receberon1 o rnandato. . . 

U:!\r Sn. REPRESENTANTE - Deve atting1r. 
O SR. SERZEDELLO - Sr. Presidente, é claro que debaixo 

do ponto de vista do. salutar principio da não rectroactividade 
das leis, debaixo do ponto de vista de todas as praxes até 
lloje estabelecidas, ("'sse artigo não póde, absolutamente, attin
gir os illustres representantes que estão corn assento nesta 
casa. (Apoiarlos, não apoiados.) 

E não póde attingir, especialn1ente, por esta razão: é 
que fallece a este Congresso a competencia necessaria para 
annullar o mandato, que lhes foi legalmente conferido 
pelo eleitorado de seus estados e reconhecido legitimo (A-poia
dos) por este Congresso. 

Seria isso attenlar contra a soberania do eleitor, contra a 
soberania do povo, contra a autonomia' dos proprios estados, 
que elegerarn esses represenLantes, e que entenderam que, 
apezar ·de sere1n elles presjdentes de banco, apezar de estarem 
ligados a essas associações, eram os majs dignos, os mais 
aptos para defender .os seus direitos, para· advogar os seus 
int8rcsses. (Apoiados e apartes.) 

Mas, Sr. Presidente, inquestionavelmente, a questão não 
póde ser encarada por esta face, ·ou por este prisma. Trata-se, 
realn1ente, de uma 1ncompatibilida·d'e de caracter moral: e, si 
ella é de caracter moral, claro está que, si attinge aos futuros 
banqueiros· ou presidentes e directores de associações que re
ceban1 favores do Estado, at.tinge ipso facto áquelles que se 
acham actualmente no Congress-o. 

O SR. AJUSTIDES Loao -Nesse terreno V. Ex. colloca mal 
. a questão. 

O Sn. SERZEDE LO -· Per.d'oe-me V. Ex.; não colloco mal 
a questão. V. Ex. :t·ão póde contestar que a questão, si é de 
caracter moral, si estabelece incompatibilidade n1oral (não 
pó de haver duas opiniões a este respeito), si é moral para o 
fu Luro, tambem o 9 para o presente. (Apoiados.) 

0 ·SR. ARISTIDES LOBO - E que pretende V. Ex.? Que o 
Congresso retroceda.? · · 

O Sn.. SERZED~LLO- Vol~ Ino·sLrar a V. Ex. o que pretendo, 
e _peço ao meu 1llust~ · am~go e che~e que não precipite a 
m1_nha ordem de _JonsJ.dcraçoes. Depois V. Ex., com a lloin
brrdade e sabedoria com que costuma proceder, terá occasiãc 
de pronunciar-se .:.sobre o assumpLo .. 

0 Sn. RUY BAHBOSA - V. Ex. esLá discutindo como Ulll 
j urisconsulLo. . 

O Sn.. ~EHZEJ?E_LLO -. J.\llas, f?r. Pr~sidenle, inque~tionavel
mente, a. disposiçao, como esta consignada no artiO'o refe
rente a favores, quo não se diz quaes são, coUocou toda uma 
cla~S~\ e classe importante, de cidadãos que empregam a ~ 
act1v1dade, em largas e reproductivas e1nprezas sob 0 esti
gina de uma condelnnação n1oral: Naturalmente' este art. 26 
de acc~rdo com o ilrt. 24? só pode_rá ter vigor, só pod'erá te~ 
execuçao quando uma lei ord1nar1a precisar, clara, determi-



-· 5~'7-

nada c posiLivan1enle, quacs são esses favores que consLHuen1 
a incompatibilidad0 para a funcoão de legislador. (Apoiados.) 

Fóra d'ahi, S.::·. Presidente, querer estabelecer essa ge
Jlel'alização, querer dar essa latiLude á idéa que esse artigo 
possa comprehend;;~·, é a conden1nação da industria, é a con
den1nação do capitJ.l, é a condemnação do trabalho, é a con
clenHlação da liberdade profissional. (Apoiados e não apoia
dos.) 

UM SR. REPRESENTAN1'E - Isso prova demais. 
O SR. RAl\fiRO BARCELLOS - Estou vendn que não ha ne

cessidade de interpretação, nem sei con1o o Congresso vai in
Lc"rpreLar. ·(H a outro~ apm·tcs.) 

'O SR. SERZEDELLO - V. Ex. não ten1 razão nenhuma para 
dizer que não ha necessidade de interpretação. V. Ex. tem 
acon1panhaclo toda a historia, toda a evolução desta que·stão 
no seio deste Congresso, e sabe, perfeitarncnte, que é .insto. 
que é perfeitamente justificado o escrupulo e melindre 
daquelles que, sobr~~ esta questão, pediran1 aos seus cc:-religio-
narios que dessem u1na interpr.eta.ção relara e positiva, que não 
deixasse pairar duvida alguma sobre este artigo. 

O SR. RAl\fiRO BARCELLOS - O que digo é que V. Ex. de
monstrou perfeitamente que não ha necessidade de interpre
tação; e nós não e.3tamos aqui para attender aos melindres de 
ninguem. 

O SR. SERZEDELLO - Mas, Sr. Presidente, é fóra de duvida 
que o art. 24, como está redigido, não poderá, absolutamente, 
ter execução depois do que ficou consignado ao art. 26, o 
·qual de um modo geral estabelece que o Congresso, em lei 
especial, declara·rá os casos de inco1npatibilidade eleitoral; 
por conseguinte. aquelle artigo não póde ter execução com a 
emenda ultimamente approvaàa, sinão quando uma lei or
dinaria tiver deter1ninado qual a natureza dos favores que 
eonstituem a incompatibilidade. 
. Peco ao Congresso que m,e- atb21nda; n1ereee·m-nos n1uito 

os· dignos representantes que estão sob o stygma da ·votação 
de um artigo que não se comprehend·e bem quando falia de 
favores, porque sua interpretação, é dubi a, é duvidosa, a dis
posição póde prestar-se a milhares de interpretações, e, por
tanto, parece-me que o Congresso deve frizar a doutrina, para 
que saiba o legislaàor ordinario que foi idéa· .d'a Constituinte, 
que essa disposição votada só poderá ter execução quando uma 
lei ordinaria precisar a natureza dos factores· que constituem 
incompatibilidade. 

·. Cornprellendo que haja favores especiaes que constituen1 
1noLivo .de incompatibilidade, c respeHo o movel dos que vo
taram o artigo. Por exen1plo~ nos ipaize,s onde os bancos são 
urna e-specie de prolongan1enlo da administração publica ... 

U!-.I Sn.. REPRESE!-l'I'ANTE - Como aqui. 
O Sn.~- SERZEDELLO - ... c.ornpreher1do. neste caso, que os 

directores do bancos, não ~wnclo mais do que altos funcciona-
·.rios publicos, vivendo em gTande dependeneia do Poder Exe
cutivo, fiqueir1, portanto, incon1patibilizados, por considera
ções de ord8ln 1noral, exactan1ente como o governador de uni 
J~stado. ou como .commandante ele armas nes:;oc 1nesmo Estado. 
Mas, neste paiz, CODJO o Congresso sabe, não ha emprezas de 
ordem importante, industrias d~e · grande valor que 
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interess~cn1 a eoll'eeü vida ele. que inleresss.en1 a sociedade 
brasileira~ que tenha favores do Gover:no, sen1 que em 
troca desses favores não acarreten1 para si grande1s onus, não 
retribuindo os favores. por largos benefícios, á collectivi:d1ade. 

Portanlo~ propo1:ho ao Congresso duas indicações: a pri
n1eira é relativa a este assun1pLo, - e pedirei aos meus illus
tres collegas o obseQuio de evitarem, absoluLan1ente, a discus
são. porque cada um de nós já tem a este respeito a opinião 
c01Úpletamente formada, seu esp~rito con1pletan1ente escla
l'ecido: é un1a questão que deve ser decidida pela. voto, pelo
siin, ou pelo -não, approvando · a doutrina, ou condemnan
do-a; é um appello que faço aos n1eus illustres co.Uegas. 

U::vr Srt. REPRESEN'l'ANTE- E V. Ex. discutiu. Sua idéa 
é plenan1ente aeceitavel, rnas não por essa razão. 

O Srt. SERZEDELLO- Não discuti, apenas procurei jusLi
fiear a indicação. porque não con1prehendo, neste regímen de 
toleraneia e de Uberdade, uma excepção odiosa e injustificavel. 

O Sn. SEABRA- Apoiado. Muito be~11. E' odiosa. 

O Sn.. SEHZEDELLO- Esta indicaçã.o se refere a un1 as
sun1pto que está, h a muitos dias. na tela da discussão, que é 
debatido nas conversas de todos os grupos, e, cada un1 de nós, 
tem perfeitan1ente determinada sua attitude, sua orientação; 
nestas condições, eacla um de nós sabe perfeitarnente si ha de 
votar- sim, ou- não. 

Eis a indieação. (L(~.) · 

A segunda indicação, Sr. Presidente, que pretendo fazer, 
é de intuitiva e palpavel neeessidade. . 

V. Ex. sabe perfeitan1snte que pela natureza destas as
~embléas, pelo n1odo por que têm corrido as votações, espc
ciahncntc quando I ivern.os pel'l o ele 700 ernendas, e sessão du
rante q1.1atro ou cinco horas seg-uidas, exclusivan1ente en
tregues á votaeão- n1uitos arLigos. apesar de terem passado 
por 1 a e 2n discussão~ encerram_ notaveis incongruencias, anti
nomias e, n1esmo, contradicções. 

O Sn. Jos1~ HYmNo - Rcdunclancias, pelo rnenos, ha 
rnuitas. 

O Sn. SERZEDELLO- Acho, pois, que por obediencia a uma 
disposição reg·in1cnLal não se deve consentir que no nosso 
pacto fundarnenl.al figuren1 artigos contradietorios. 

Para (-\vitar isso, apresento un1a indicação, que trará 
eonw resultado sc.r· a obra constitucional, tanto quanto pos
sivel, cscoünada dessas :faH.as, tanto quanto possivel, perfeita~ 
con1pleta. . 

E, subn1eLtendo-a ú consiclm·ação da Casa peço, ao rnesmo 
tArnpo, aos illustres collegas que, abstendo-se da discussão, se pronuc.ien1 .com 'Ü sirn ou o não, :porque, acima de tudo, é 
preciBo votarmos a Constittdçãu, e, Deste assumpLo, toda de
mol'a (• u1.n erro gravissimo, I uda prulelação un1 cri.1nc. 

O SR. H.Al\JII--'.0 BAHGELLOS -· Pa1·a isso h a no Regünenlo a 
Conunissão Clo Redacção. 

O Sn. SEnzEDELLO- A Con1n1issão de Hcdaceão não te1n 
o di,reito de ürar, ou pôr, arUgos. 

O Sn. R.Al\1IRO BARCELLOS- Tem-no a Commissão dos 21. 
(l-la o-utros apaYtes ent?'e ·os dou~ Si'S. representante.) 
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. .. O SH. P.RESlDENTE- O Sr.· l'Opt·cse_ntn:ntc Serzcdello, pc
dnldo a palavra para apresentae tuna rncllCa<)ão · sobre a rna
teria cn1 discussão, apt'OYeiLou a occasi ão par~ apresentar urna 
indicação sobre n1aleria inteiramente c! i versa. Esta será 
an1anhã subrDetthla ao apoütn1cnto do Congresso. e entrará 
na orclen1 elo dia si assim o rncsn1o deliberar. · . · 

Vou, p~i s .. suJ)ruett_el' . ao _apoiamcnto do . CongTesso, só
ln ente, a pruncu·a das mdicaçoes .. 

E' lida, apoiada e enlra, conjunclamcnlo, cut discussão a 
seguinte 

Jndicaçtio 

Consjdorando que o al'í:. 2G confere ao Congresso, ern lei 
ordinaria, a dete1·mhlac,:.ão dos ·casos de incon1paUbilidade 
eleitoral: . 
· Considerando, · rnais, que o art. 24 estabeleceu uma ex
c·epçãó, que para não ser ant.inomica ao art. 26 e para não 
·attingir, odiosarnente, uma classe !},Un1erosa de cidadãos~ . pre
cisa, para ·ter execução~ que un1à lei ordinaria determine. 
claran1ente, a natureza dos. favores que constituen1 n1otivo de 
inc01npatibilidade; 
, ·. · Considerando _que essa clisposiç.ão não póde ter por ·fim. 
neste regímen ele liberdade ·c de tolerancia; quaúdo o deputadó 
e o senador são. apenas leg-isladores, afastar do seio da repre
sentação nacional os directores e guias das classés indust.riaes, 
hoje, que o ideal ó a concurrencia e a intervenção de todas as 
aetivida(]cs cornp·etentes para a confecção·· das leis; · 

·. Considerando, finalmente, que a palavra- favores- não 
póde. ter sentido dubio, ê só poclerá referir-se a clausulas que 
transforn1ern os bancos, ou en1prczas, cn1 prolongamentos da 
adtninistracão publica, de n1odo que os directores sejam, pela 
·úatureza rnesma elos· Javores, por suas clependencias do Exe:
cutivo, especie de Juncciona]:jos publicos -·resolve e-ste· Con
gresso declarar qüe o ar-L. :v.c: só podE\rá ter execucão depois 
ttue un1a lói o1~dinaria. precisar e determinar, claramente, a 
natureza dos t'avore8 que serão causa do iTwon1patibilidadc . 
. -. Se·rzedello ~ · · 

. () Srt. PHES1D~N'rE declara encerrada ·a discussão, pela · 
·hora.·. 
. . o· Sn. .• Jo.\.o ])1~ ·SIQUEIHA (J)ela ordcnt) requer I)roro'g·ação 
da ho1:a. poe cinco rni.nut.os, para continuação ·da discussão da 
indica(~ão do S1·. Ubaldino do An1aral. 

· CÕnsultado, o· Congresso concede a prorog·ação pedida, 
ô Sn.. PnESIDENrE -- Continúa a discussão. . . . 
O StL JoÃo DE StQUEIRA (pela ord~mt) requeu .. ·o encerra-

. n1mli.o d:á discussão. . 
Coli:sullado, o Congresso. app1:ova: o requerimento. _ 
Os Sns. Jo.:\.o DE. SIQUErRA E ·EsPIJUTO SANTO pedern a pa-

. lavra pela orden1. ' 
o Sn.. JoÃo l)g StQUEIHA (pcfa ordent) requer prcfercncia, 

ná vofáção. para a ind icaeãu do Sr. Serzedello. · · 
O ~H. ElSr .. HHTO SAN·ro (pela m.'dent) -. -. En1 prirneiro logar, 

protesto contra a prcfercncia que. V • Ex. acaba de dar. 
UMA voz-·Não deu prcfcrencia. 
Vol. III ·;J4 

,., .. · 
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O S.n.~ PRESIDENTE- Peço licenç.1 para observar que 
tn.1ançlo do~s representanLes peden1 a palavra ao rnesn1o temp_o, 
o Presidente não a póde dar ao mesmo tempo a esses· dous 

. i'epresentant~s. devendo preferir a um, e· isso é direito . da 
Mesa. · 

O Sn. ESPIRI'l'D SANTO-. Mas eu· tin,ba pedido a pÇtlavra 
en1 primeiro logar; V. Ex. pó de não ter ouvido. 

VOZES-. Votos·! Votos! 
0 SR. ESPIRITO SANTO- Sr~ Presidente, V. Ex. acabou 

de declara-r que sujeitaria á approvação do Congresso 
amanhã a moçãp do Sr. Serzedello, e, entretanto, vai pôr a 
votos outra. . 

- · Fazendo está observação, que me ·parece estar de ac
côrdo con1 o re~peito que devemos ter ao Regimento, affirmo, 
p~la (Segu.nd.a ve:i', que pedi a palavra pela ordem em primeiro 
logar. · · · · 

O Sa! l.?R.ESID~NTE -... Quantq, ·á censura do Sr. Espir:lto 
Sªnto.., Q€3VO faze~ e·sta Qbservaça~ : que-- o Sr . representante 
Serzedello aprQveüou da opportun1dade para 11,presentar, além 
da· inocão,. um.a inçiicação s.obre a.ssumptq ·ctifferente ctaquelle 

· cié I qu,e · ~e t_r.ªt~ .. ~ss~ ind~cação é que ficou pªra ~manhã. 
O SR. EsPIRITa SA~TO -. Agora é que o sei; mas de.ste · 

. logar não se póde ouvir. 
O SR. P.RESIDEN'rE -. Mas é bom não fazer censuras aerea-

mente;. sem. saper por: qu,e. . . . ' 
o Sn. JUSTINIANO DE SERPA (pela ordem)-Antes de 

vaLar-se o requerimento_, devo fazer, muito· respeitosamente, 
un1a observacão~ e é que o meu sUbstitutivo refere-s.e à todas 
as· íncQmpatibilidades do arf. 24, ao· passo que o do Sr. Ser-· 
:ledello só.· se refere ás incompatibilidades de banqueiros. · 

Portanto, entendo que o meu substitutivo deve ser votado 
· cn1 prim~i:ro . logar. · · · 

• , .. O SR. RAl\fiRO BARCELLOS (pela or;de·m) -Sr. Pr(lsiçlent.e, 
· cqmo se· trata de abrir um ·precedente,. que julgo funesto neste~· 
·Congresso,·· de con1eçar-sc a fazer interpretações· da Consti
·.tuição antes da votada a. mesma Consti~uiçã0, peço a· ·.y. Ex. 
que .faça-consignar ·na.acta. que não assisto a. esta votacão, que 

.retj:ro.,...me c~, o· recinto ~té. que o Congresso volte a tr~atar da 
·votação d(l Constituição. (flq diversos (.lp.artes .) . · > · · 

(O Sr. Ramiro ·B·arcellos retira-se do recinto .. .) 
• . I . • . .. .. • . . • 

O SR. VIRGILIO PESSÔA (pela ordem) . . diz que, tratando-se 
de qJ.ateria .muito importante, requer que a votação ·seja no;_ 
m~~. / . ' . ·. . . 
. Cons.ult~do .. o Çongres.so, é rejeitado o requerimento·. 

:. ; . : o SR. ~OÃO .J)E' StQ.UEIRA'insiste ·no seu requerimento de 
pr~ferehcia para a indicação do Sr~ Serzedellà. , . · -

Consultado o Congresso1 é concedida a preferencia. · 
O· Sn. I.~AMOUNIÉm GoDOF~EDO · (p~la ordem)·_ Sr., Pr~si

d"ent..e~ um~· v e~ que. o qongresso acaba de dar preferencia, na 
votaç-a.Q, .para. a llldlCaQao .do ·ST. Serzedello, lenlbro a v. Ex~ 
a pagina' 1:~,. do projecto da C?nstitu~cão, onde se acna. a 
emenda do Sr. Theoduret.o So.uto, concebida nos mesmos termos 
erp LN:&. está a indicação do ·Sr. Serzedello . 



- 5311!-

A emenda diz o seguinte (Zê) : "O Congresso, em loi os
·pecial, declarará os casos de · incon1putibilidade eleitoral e 
parlamentar." 

Eis o n1otivo pelo qual votei para que em prin1eiro lagar 
se suhn1ettesse á. casa a indicação do Sr. Serpa. 

Posta a. votos a indicação do Sr. Serzedello, é approvada. 
O SH. PRESIDENTE-· A indicação do Sr. Justiniano de· 

Serpa parece que fica prejudicada. 
O SR. l_3ARBOSA LnvrA- Peço a palavra pela ordem. 
"') SR. PRESIDENTE- Tem a palavra o nobre representante. 
0 SR. BARBOSA LIMA-Peço a V. Ex .. que· mande con-· 

signar na acta que votei, systematicamente, contra essa indi
cação, como votaria contra todas as outras, porque me pa
recein taes precedentes anarchicos (Apoiados), por isso que 
exo-rbitam das djspo;;ições reg1mentaes, uma vez que, tratando
se de n1ateria vencida, taes precedentes não foram mais que 
artifícios para que o Congresso volte .atraz a proposito de 
questões vencidas em votações verificadas. (Apoiados.) 

O SR. OHAGAS LOBATO (pela ordem) -Peço a V. Ex. que 
mand~ consignar na acta, por mim, a mesma declaração de 

., voto que acaba de fazer o nobre r:epresent~nte. 
O ·SR. PRESIDEN,.PE- Peço aos nobres representantes que 

t!enham-- de· fazer· declarações de voto, que as mandem por 
escripto á Mesa, para serem con~ignadas na acta, conforme 

· determina o Regimento. . ' . 
SEGUNDA PARTE DA "ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DAS EMENDAS·' AO PR!O.T:I!":ÓJ.lO DE CONSTI'fUIÇ.~O 

Continúa a votação das emendas of'ferecictas .ao projecto 
de Constituição na 2a discussão. · . 

O 8R. PRESIDENTE diz que ao a1't. 46 foram offerecidas. 
diversas emendas e sub..~itutivos. . 

, · 4. approvação, porém, de um desses substitutivos importa 
prejuizo de todos os .outros. · 
. . Em prirneiro -logar submetterá a votos o do. Sr.· Francisco 
V_eiga. · · 

. · O SR. FRANCISCO VEIGA (pela o1•de·1n) diz que seria, talvez, 
. ·.mais conveniente submetter. em primei.ro lagar á votação o 

substitutivo ap1•esentado pelo Sr .. General Almeida Barreto e 
- · mais representarites d.a Parahyba. · c · 

· · . . A emenda apresentada· pelo orador não é· propriamente 
· um substitutivo;· pelo n1enos não está redigida ·como tal. 
,/ ·· · A do ~r. General Almeida BarTeto é um substitutivo conl-

pleto dos §§ i-> e 2°; é mais lata. · 
Nestes termos, requer gue -seja consultado o Congresso si 

consente que seja votado do preferencia o·. substitutivo do 
Sr.,_ Alme1d~ Barreto. · · . · 

· o s:R. PRESIDEN,.l'E vai· consultar o Congre.sso, mas, antes. 
disto, observará que a emenda do nobr~ representante é um 
verdadeiro' substit.utivo, en1bora redrgido com mais concisão. 

· Está formulada nos seguintes termos (lê) : 
L'O Presidente e o Vice-Presidente da. 'Republica serão 

· eleitos pelos membros do. Congresso e por maioria. absoluta. de 
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votos. Urnrt Jej, que d.eYerá set· t..iecreLada na ]wilncil·a. reunuw 
urdinarja elo Congresso~ dct.ern1inará o pt·ocess.u da elei~;ãu. 1' 
E' un1 substitutivo cornplcto do systema üleitoral do Presidente 
c V ice-Presidente (Apoüulos) ~ e con1o tal a l\lesa o qualificou, 
vorque, approvado clle, ficarn inutilizados o artigo elo pro-
jecto c todos os outros substitutivos. · 

Consultado o Congresso, é concedida a prel'ercncia pedida. 
Posto a volos, é rejeitado o substituLh'o, do St· . .Ahneida 

Barreto e outros. ao art. !16. ' 
E' annunciada a votacão do substitul.ivo do S1\ Francisco 

·veiga. ~ 

O SR. As·roLPHO. PlO (pela orde·m) pede prc:ferencia para 
o substitutivo do Sr. Ahneicla Nogueira. 

Consultado, o Congresso não concede a preferencia. . . 
E' posta a 'votos e rejeitada a emenda elo Sr. Franc1seo 

Veiga. · 
O SR. AN·roNlO AzEREDO pede que se dê preferencia a sua 

en1enda, por ser mais con1plexa ~ 
O SR. PRESIDEN'l'E responde que a e1nenda do nobre re

presentante é parcial e refere-se a un1 dos paragTaphos. Vai · 
sub:1nette1' ao voto do Congresso, de preferencia, os suhsti-
tutivos. ~ 

Posta a votos, é re.]éitada a en1enda substituLiva do 
Sr. Leovigildo Filg·ueiras. . 

E' annunciada a votação do substitutivo do Sr. ·Ain1eida 
Nogueira. .. 

o SR. .TOSÉ MARJANNO requer que a ein0~1cla substiLutiva, 
elo Sr. Aln1oida Nogueira, _ao art. 46 seja vot,ada por para-
graphos. _ . 

Consultado, o Congresso não concede que a votação seja 
fcila po1' partes. · · . 

Posto a votos, é rejeitado o substitutivo elo. Sr. Aln1eida 
Nogueira. 

Consultado --o Cong·l'esso ·sobre o pedido de prci'erencia 
f.eitQ pelo· Sr. Antonio' Azeredo para o seu substitutivo parcial, 
~ negada a preferencia. • . 

· - O SR. BARBOSA LIMA requer preferencia pa1'a a. en1enda, 
do Sr. Za1na, aó § 2'·', porque n1oclifica as palavras- n1aioria 
absoluta-·- por- l11aioria relativa. . 

Consultado. o Congr·esso re,i e i ta a preferencia. 
E' approvada a segunda emenda sübstitutiva, do Sr. Ber-. 

nardino ele Carnpos e outros,. ao § zo do art. !16: 
·•substitua-se o §. zo pelo seguinte: 
"Si nenhum dos :votados houver aleançado 1naioria abso

luta, o Congresso elegerá, por Inaioria dos votos presentes, 
um, dentre os que tiverem alcançado as duas · votar.:.ões mais . 
elevadas, na eleição directa." 

Fica. prejudieada. a emenda substitutiva, do Sr. Jl!lio 
!!.,rola c outros, ao § 2Q do art. !16. · · · 

O SR. PRESIDENTE- Vou consulta1~ o Congresso relativa
rnente a un1a parte da emenda do Sr. Augusto de __ Freitas .. A 
fJrinwira p3,rte está prejudicada, pois que diz o seguinte (lê) : 

· · "'Si ncnhurn dós votados houver alcanc.ado 1naioria abso.-
lula dos votos, o CongTosso escolherá entro. os dous mais vo, . 
. lados val'a cada /un:1 dos eargos." · 

. J~sta parle ~la emenda está, manifcslan:uyn Le, pre,judieada. 
A crnenda, poren1, ten1 1:1n1a· segunda parLo, as~jn~ concebida 
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(lê) : ':Ern caso ele cmpal e, considerar-so-á eleito o mais velho." 
. Von consultar o Cong·rcsso si considera ou não ]We;hl·~ 

chcacla tamben1 esta segunda pari e. 
O SH. ZA~l:\ (p~lr,t ordern) pergunta que fin1 teve a emenda 

~ue apre~entou, l)Ol:S sobre ella nada se deliberou, quando o 
Sr. PresHienle clevw ter eornecado por ella que era sub-
stitutiva. ~ ' · 

Con1o S. l~x. não quiz e :fez votar outras emendas. re-
clama contra este n1oclo de proc.eder da Mesa. · 

Consultado o Congresso. não considera prejudicada a se
. gunda parte da en1encla do Sr. Augusto ele Freitas. 

Po.sta a votos, t~ approvada a segunda parte da emenda. 
do Sr. Augusto de Freit.as, ao ~ 2° do art. .16. · 

Ficarr1 prejudicadas as en1endas substitutivas. offerccidas 
pelos Srs. Antonio Olyntho e outro, Azeredo e Zmna, ao § 2° 
do referido artigo. . · 

E' posto a votos e rejeitado ó additivo. elo Sr. Gil Goulart 
e outros, aos arts. !d. e 46 . · 

. E' aununciacla a volaoão das en1endas aos artigos elo c.a-
pltul.o III. · . · 

O SR. PRESIDBN'l'E- O Sr. representante Za1na aeaha d(~ 
dirig·ir uma censura á Mesa ... 

O SR. ZAMA--V. Ex. vê censura en1 tudo. 
. O . SR. PRESIDENTE- .. : porque não dão conta da. sua 
en1enda. · 

Creio que o nobre representante não prestou a devid·a 
attencão ao que se passou. 

O SR. ZAMA -Isto,· na n1inha linguag·em não é uma cen
sura á ~lesa, é un1a reclan1ac,:,ão; de que eu, até, nem pedi 
deferimento. 

O SR. PRESIDENTE- Ben1; o nobre representante fez uma 
reclamação, en1 que não ten1 razão: . · 

A votarem-se as Cinendas parc1aes ao art. 46, u1n dos 
Srs. n1embros do Congresso. creio que o Sr. Barbosa Lin1a, 
reque1.;eu preferencia em favor da en1enda do Sr. Za1na. 

O SR. ·BARBOSA LIMA- Sim, Senhor. 
o· SR. PrtESIDEN'l'E -· -Por essa oecasião li essa en1enda, c 

fiz ver ao Congresso que e lia n1odificava o artig·o, sühstitu indo, 
na eleição do Presidente, a n1aioria absoluta pela n1aioria re
lativa, e que propunha a suppressão do § 2° do art. 4(1. 

Consultado. o Congresso, este, por grande 1naioria, recusou 
a preferencia e1n favor da en1enda do Sr. Za1na. (Apoiados.) 

En1 taes condições, a Mesa, obedecendo á deliberação do 
Congresso. fez votar as en1endas na ordem en1 que estavam 
eollocadas·, mencionando o nnn1cro clellas c notando os pontos 
fle differcnça c semelhança, para n1aior eselarecimento elo 
Congresso. . . 

Feita a votação, foi adoptada un1a en1enda substitutiva 
do § 2·); esse substitutivo prejudicava a érnenda do Sr. Zama. 
não sô na parte cn1 que propõe a suppressão do paragrapho~ 
como tambe1n na parle cn1 que propõe que se substitua a 
1naioda absoluta pela n1aioria relativa; porque a emenda ap
provacl a c1 ispõe o conl rario. 

Ante~ de .passar adcant e. não querendo, até~ affirmar po
sHivanl ente, declarei quaes as emendas que estavam prc.iu
dicadas; c: em t~elação ~ do Sr; Zl1.xna, P<Wf.lJ ver ~i B; Ex, r0·~ 
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clamava na occasião, disse: Pai'ece-1ne que tambcn1 est~ pre
.iudicada. (Apoiados.) 

Passei adeante, porque não houve reclamação, o que ap
parece agora~ e.m fórrna ele censura; 1nas o Congresso julgará 
da procedencia della, en1 vista da exposição que faço e da 
inteira recordação, que deve tel', das occurrencias. (Apoiados.) 

Proseguindo na votação, declara que se vão votar as 
emendas -ao art. 4 7, e que se procederá á votação si não houver 
deliberação do Congresso en1 contrario, na ordem en1 que el1as 
estão collocadas no in1presso. 

0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS (pela m·clen~) requer que· Se 
a:die a votação da emenda suppressiva parcial, que apresentou, 
ao n. 11 .do art. 47, para quando se votar01n as emendas re
lativas ao Poder Judiciaria, com que ten1 relação. 

O SR. PRESIDENTE declara que, si não houver opposição 
do Congresso, ficará adiada a votação, não só dessa emenda, 
eomo das que foram offerecidas pelos· S.rs. Augusto de Freitas, 
Valladão, Bueno de Paiva e outros, c Schmidt e outros, ao 
n. -11 do art. 4. 7; e assim a dos Srs. Serzedello e Bueno de 
Paiva e outros, suppressivas do n. 12. do mesmo artigo, a~ 
quaes serão submettjdas a votos por occasião de serem vo
tadas as emendas referentes ao Poder Judiciario. 

O SR. PRESIDEN'l'E deelara tarnbem adiada a emenda, do 
Sr. Bernardino de Campos e outros, ao ·n. · 3 do mesmo artigo, 
para quando forem votadas as emendas offerecidas .ao art. 62. 

(0 Sr. Prresiclente clei.T.a a sua cadeirra, que é occupada pelo 
Sr. _4.ntonio Euzeb'io, Vice-P1·e.sidente.) 

E' rejeitada a emenda additiva, do Sr. Thomaz Del.fino, 
ao n·. 2 do art. 4 7 . · ·. . . 

E' approvada a seguinte emenda,. do Sr. João Vieira c 
ót1tros, ao n. 3 do mesmo artigo: 

Redija-se assim : 
. ''Exercer ou designar quen1 · deva exercer o con1mando 

supremo das forças de terra e mar dos Estados Unidos do 
Bràzil, quando cl1amados ás armas em defeza interna, ou ex-
terna, da União." · · 
. O SR. EDUARDO GONÇALVES requer que se suspenda a 

sessão pO!' 15 minutos, para descanso dos Srs-. representantes. 
Consultado, o Congresso approva o requerimento .. 
Suspende-se. a _sessão ás 2 horas e 30 n1inutos. 
A's 3 horas o Sr. Prudente ele Moraes volta a oceupa1· a 

caqeira da ·presidencia, e reabre a· sessão. 
O SR. PRESIDENTE convida os Srs~ rnembros do Congresso 

a. occupar as suas cadeiras, para se proseguit:. na votação das 
emendas, e declara que se vai proceder á votação da emenda 
do Sr. Francisco Veiga, ao n. 4 do art. /17 : · 

O SR. ARISTIDES .MAIA (pela orde.m) requer que a votação 
seja feita por partes. -

Consultado, o Congresso approva o requerimento. 
Postas, successivamente, a votos, são approvaclas as duas 

partes da seguinte emenda, do Sr. Franciscm ·Veiga, ao n. 4 do 
art. 47. 1 

''Ao n. 4° do art. !17: Accrescente-se. O exercicio destas 
attribuiçõés :fica sujeito ás seguintes restricções: 
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.a) O Presidente não conservará qualquer contingente de 
.forças. federaes. nos estados, desde que contra isso repr~esen
iem os respectivos governos. 

b) Removerá, meqiante representação dos mesmos pode
res, os commandantos de taes forças." 

São rejeitadas as e1nendas, modificativa, do Sr. Francisco 
Veiga, ao· n. 9, o suppressiva do n. G, offerecicla pelo Sr . .Toã.o 
Vieirá. 

E' approvada a ernenda, do Sr. Arthur Rios, suppri-rnindo 
do n. 10 do art. 117 as pala·vras - e prorogar-lhes as sessões 
ordinari as. 

O SR. PRESIDE:-.:r.rE declara prejudicada a emenda, do 
Sr. Uchôa Rodrigues e outro, ao n. 1 do art.. 47, cn1 virlude 
de vol·ação anterior do Congresso. 

O Sn. PP.ESIDENTE -· Depois de annunciar a votaç[w das 
crnonclas ao nrt. 48. diz que ha tres e1nenclas apresentadas a 
este artigo, uma do Sr. Americo Lobo~ outra egual, do 
Sr. Zamn, e uma terceira, do Sr. Almino Affonso. 

A do Sr. Americo Lobo foi retirada por seu auctor, o vai 
pôr em votação a. emenda do Sr. Zarna. 

Posta a votos, é rejeitada a emenda do Sr. Zama, ao 
ar L 1:8. 

E' considerada prejudicada a emenda do Sr. Almino 
·Affonso. 

O Sn. IinESIDEN:rE declara que ao art. 49 fot·am offerecidas 
diversas emendas, e entro ellas uma substitntiva, assignadrt 
pelo Sr. Frederico Borges e outros, bem con1o . outra, do 
Sr. Campos Sallea. Depois do subsUtutivo serão votadas outraR 
emendas, entre as quaes está uma do Sr. Almino Affonso. 

O Sn. AL·M:tNo At<'FONso (pela o'nlent) - Sr. Presidente, 
consulto a V. Ex. si n1e é permittid0 dizer alg;n1na eousa qr1e 
justifique o. meu voto. 

O SR. PRESIDENrrE - Não. Senhor; V. Ex. só pôde motivaP 
um requerimento de' ordem.· 

O Sn. ALMINO Al~F'oNso - Não obstante essa advorlencia. 
de V. Ex., que eu ·acato e respeito, tenho, constantemente, visto 
f~ ouvido que !!ada Tm1 dos 1neus eollcgas, pedindo a· palavra . 
pela ordem, tem feito verdadeiros discur~os, justificando o seu 
modo .de ver. E Gll, que não ti.vc a honra de dizer uma sô 
palavra sobre a Cousti tuie~.o, .iulgava que V. Ex. rne permil
tiria que cu vudesse dizer_ os n1otivos do n1eu. vol.o. Cnnt n:va 
para ·isso coni a 1o1crancia de V. Ex. · 

O Sn. PRESJDENrrE - Não posso ser tólcranl.c. nem com 
V. Ex., nem com qualquer qutro. Aquj, tenho o dever (li~ 
cump1·ir com o Regimento. Estamos votando, o V. Ex.· nft,, 
póde justificar o seu volo do modo por qnc deseja fazer. 

O Sn. ALMTNO !\ PFONSO - Obedeço a V. Ex., mas pec-n 
per1nissã.o para djzcr comn ~l1 hernistoeles: F~s1 a . ](•i porlrr·(i. 
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fazer· a felicidade da nossa PaLria, mas a o1·ganizaçfio do Go
verno que ahi fica) leya no bojo a sen1 enca de. morte~. 

Eu não quero ... 
O Sn. PHESIDENTE - O nobre reprcsentan[ e es[ ú fúl·a da 

· orden1, está perlu1·banclo os trabalhos da Casa . 

. O Sn. ~\L:i\nNo APFONso - Estou dentro ela ol'clem; 1nas 
V. J~:x. não é n1ai;.; rigoroso para eom os outros do que (~ para 
commigo.. · 

6 Sn.. Pn.ESIDEN'n:: -· O rigor é cgual pa1·a todos. 
- O SR. ALlYIINo AFFoNso - V. Ex. tem sido benevolentis

simo par·a con1 outros. 
-

O SR. PRESIDEN'J'E - Por esta :forn1a não porlernos cun1-
jwir a nossa obrlgaç,ão ele votar. (Apoiados.) • 

Ha urna emenda, elo Sr. Can1pos Salles o outros, que c 
suhstitutiva. 

O Sn. MoRAES BARROS (pela m'llern) diz que foi incum
bido de expUcar que a e1nenda assig·nada pelo· Sr. Campos 
Salles e outros não é subsLitutiYa, rnas suppressiva unica-
mente, da prin1eira parte do artigo. · 

0 SR. PRESIDENTE - Mas estú reclig·ida de n10clo que· l)U
rece substitutiva. 

E1n seguida são postas a votos e rejeitadas as emendas 
que ao art. 49 offereceram os Srs. ·Frederico Borges e outro, 
e Zan1a. 

E' annunciada a votação da emenda suppressiva, do 
Sr. Leovig·ildo ~ilgueira.s, ao paragrapho unieo do arL l.t9. 

. 0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIHAS (pela 01'Clern) requer O 
adiamento ·da votação desta emenda para depois da votação 
à o art. 78. ' · 

. Consultado, o Congresso approva o adiamento. 
. E' declarada prejudicada a emenda do Sr. Aln1ino Af .. 

fonso. · 

O SR. PRESJDENT~ diz· que não póde considerar como 
substitutiva parcial, mas como substitutiva de todo o ·art. .ft9, 
a emenda do Sr. Campos Salles e outros; assin1, si esta for 
ri.pprovad:;t, fie ará· prejudicado o artigo do ·projecto. 

Posta a votos, é approvada . a seg·uinte ernenda, do 
Sr. Oan1pos Salles e outros, ao art. 49: 

"Art. 49. Substitua-se pelo seguinte: !.> 

Os ministros ds . Estado nãci poderão accumular outro 
·emprego on. f~lnC(~ão publica, nern ser e]eit.ps Presidente oü 
V ice-Presidente, deputado ou senador da União." · · 
... São re.i.eitadas 3:s en1endas of.ferócidas ao arL. 50 pelOs 
,~J~s. Frederico Borg·es e outro, Custodio de Mello c outro, 
Zan1a, Almino 'Affonso, A1~isticles :Lobo e outros, e Oliveira 
Pinto. 

Procede-se tt votação da en1-enda do Sr. Julio de Casl i lhos 
c outros ao art. 50. 

O S~--t. PH.ESTDENTE diz que votaràm,. r]c um laí.lo, 85 
- Srs. representantes, e do outro lado~ 27. não havonrlo, _por--

tanto, numer·o prtra prosegu ir n vofar;~ã.o das emendas~ · 
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Vüm {t "!'virsJ. as segnintcs 

DeclaraçDes de voto 

Declal'arnos que voLún1os c.onLt·a o ~ G" do :trt. ·'17, que 
confere ao PresidentP- da Republica a faculdade de dispensar 
na lei, pelo indullo e pela con1mutação. 

. Para eorrig·ir os. erros possiveis da justiça ordinaria, é 
preferível invesf ir os tribunaes superiores, ou o Supremo 
Tribunal Federal, da attrihuição de reyer os proeessos. me
diante pedido da parte c nos casos e fôrmas cxpressaíncntc 
I axados en1 lei. 

O contrario, é injusto e perturbador da independencia e 
1Hn'n1onia que deve rein-ar entre os tres poderes. 

Sala das sessões, 7 de fcycrciro de 1891. - Ass'is B1·asil. 
- Ernesto Alves. - Jf. P1·ado .Jnnior . 

. Declaro que votei conLr·a a emenda do Sr. Can1pos Sallcs 
c ouLl'OS sobro ineon1patibiliclaclc elos n1inistros de Estado. 

Sala das sessões.- 7 de fevereiro de 1891. - Ep'itado 
Pessôa. · 

Declaro· que votei conti~a a indicação do Sr. Serzeclello 
Corre à, relativa ás incoml)atibilidades entre os presidentes· 
ele bancos c en1prezas c os n1en1bros do Cong-resso. 

Sula das sessões. 7 de fevereiro de 1891. - Esp'irito 
Santo... · 

Declaran1os que votán1os· contra a indicação do Sr. Ser
zedello, relativa á ineompatibiliclacle de presidentes e dire
ctores de bÇtncos, que gosaren1 de favores d~ Governo, por ser 
contrario ao que já decidiu o Congresso. 

Sala das sessões, 7 -de fevereiro ele 1891. - Vi·riato de 
j}Jedei?'OS. -· itlignel. Castto. - F1·óes da Cnt.z. - VÜ'(tiUo 
Pessôa. · 

Declaro que votei por todas as emendas que consignavam 
])oflcr o l\tlinistro ser eleito scn.ador ou deputado, ou quàlquee 
desf cs poder se e Ministro. 

Sala. das sessões, 7 de fevereiro de 189L - Uchôa Ro
driges. 

Vo.támos eontra a indieacão do Sr. Serzedello. eorno vala
riamos contra as n100ões dos~ Srs. Ubald_ino e Serpa, por nos 
parecer que, traLando-se de n1ateria já venci~a, não podiarn 
ter cabimento ~emendas que levam o Congresso a reconsiderar 

::obre assumptos :ícerca dos quaes deliberou, opportunamenl.n 
de n1odo irretractavel. nem. tfio ·pouco, interpretações de leis 
que ainda. não ex]stetil. · · · 

Sala das sessões. 7 elo fevereiro de 1891. - Bm'bosa Lhná. 
- Ciumas Lobato. · 

Deel"aramos que vof.árnos contra o additivo. do Sr. :Bar
j·Josa Iâma, ao art. .15 eonsidnrando crime a dissoluc.ão do 
Congresso pelo Presidente da Hepnhlica, sôn1enl.o porql.le conh 



-538-

sid'eramos ociosa essa medida, já comprehendida no art. 53, 
§ 30. 

Sala das sessões, 7 de fevereiro de 1891. - Bpitacio 
Pessôa. - J. Retu,mbo.. 

Declaramos que yotán1os contra a indicação do Sr .. i'~PEC
senlànte Serzedello, relativa ao ar L 24 da Const1tu1çao .. 
Assim procedemos po~que, ent~·c outros mo~iyos ... iulgarnos 
absurdo votar . indicaçoes que 1nterpretern dlsposiçoes con
stitucionaes, antes de estar Yotada a Constituição. 

S. R. - Sala das sessões, 7 de fevereiro de 1891. -· .Julio , 
de Cast-ilhos. - Julio 11osta. - Menna Ban·eto. - Pereü·a da 
Costa. -·- IImne1··o Baptista. - Alcides Lima. - Abreu. -
Thomaz Flores. -· Fernando Abbott. -· Pinheiro ftlaclwdo. -
Cassia,no do Nascirnento. - Alvaro Botelho. - José ~Jm·-ia"'HW. 
- Guimarães Natal. -L. de Bulhões. - Borges de Medeiros. 
- Tolentino' de CarvaZ:ho. - J. Meira de Vasconcellos. 

Declaramos haver votado a favor da emenda do Sr. Al
rneida Barreto e outros~ que egualava o eleitorado dos esta:dos 
na eleição de Presidente da Republica. 

- Sala das sessões. 7 de fevereiro de 1891. - Gil Gnulm·L 
- Dontingos Vicente. - Athayde Junior. · 

O SR. PRESJDENTE designa para o dia 9 do corrente n 
seguinte ordem do dia : 

Coiltinuação da votação das emendas offerer,ida~ ao pro
jActo de Constituição na 2n discussão. 

l~evanta-se a sessão ás 4: horas da tarde. 

SESSÃO, BM g DE FEVl~IU;:lHO DE 1891 

Presiderida do Sr. P'ru.dente de Mm·aes 

Ao meio dia faz-se a chamada, á quaL respondem os 
Srs.: ·Prudente de Moraes, Paes de Carvalho, João Neiva, 
Eduardo Gonçalves, Francisco l\iachado, I.eovigildo Coelho, 
J·oaquim Sarmento, Manoel Barata, Antonio Baena, .José Se
gundino, Joaquim da Cruz, Theodoro Pacheco, Elyseu Martin~; 
Joakin:l l{atunda, Bezerra de Albuquerque Junior, Theodu
reto Souto, José Bernardo, Amaro Cava1ca.nti, Almeida ·Bar
reto, Firmino da Silveira, José Hygino, .José Simeão, Flo
riano Peixoto, Tavares Bastos, Rosa Junior, Coelho ·e Campos, 
Thomaz Cr'!.lz, Virgilio Darnasio, 1luy Bai·bosá, .Saraiva. Do
:tningós Vicente, Gil Goulart, Monteiro de Barros, Quint.ino 
Bocayuva, La.pér, B:raz Carneiro, Eduardo Wandenkolk. Joa-

. q:uim Felic_io, Cesario Alvim, Americo T~obo, Càmpos Salle~ . 
. Joaquim fie Souza, Silva Canedo, Silva Paranhos, Aquilino do 
Amaral, Joaquim Murtinho, . Pinheiro Guedes, Ubruldino do 
Amar~l, Santos Andrade, Generoso Mar.qu es, Esteves .Tunj 01' 
Ramiro Barceno·s. P1nheiro Machado, .Tu1io FroLa, Belforl: . 
Vieira, Uchôa. H.od:r;g·ues, Indio do Brasil, Laura SorJré, Inno-
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cencio Serzedello, Nina Ribeiro, Cantão, Pedro. Chermont, 
Matta Bacellar, Costa Rodrigues, Casimiro Junior, Henrique 
de Carvalho, Anfrisio Fialho, Nogueira Paranaguá, Nelson, 
Pires .. Ferreira,. Barbosa Lima, Bezerril, Jofto Lopes, Justi
niano de Serpa, Frederico Borges, .José Avelino, José Bevi
laqua, Gonçalo de Lagos, N.ascimenlo, Almino Affonso, Pedro 
Velho, Miguel de Castro, An1orim Garcia, Epitacio . Pessôa, 
Couto Cartaxo, Sá Andrade, Retumba, Tolentino de Carvalho, 

· Hosa e Silva, João Barbalho, Gonçalves Ferreira, José l\1a
rjanno, Almeida Perna1nbuco, Juvencio cl'Aguiar, Andt'é Ca
valcanti, Raymundo Bandeira, Annibal Falcão, Pereira do 
Lyra, Baptista da Motta, Fróes ela Cruz, Alcindo Guanabara, 
Brico Coelho} Sampaio Ferraz, Lopes Trovão, Jacques Ou
rique, Ar-istides Lobo, Mayrink, Furquim Werneuk, Vinhaes~ 
Thomaz Delfino, Antonio Olyntho, Badaró, João Pinheiro, 
Pacifico Mascarenhas, Gabriel ele :Magalhães, Leonel Filho, 
·chagas Lobato, Jacob da Paixão, Alexandre Slockler, Fran
(jlsco Veiga, Costa Senna, Lan1ounier, Alvaro Botelho, Gon-
çalves Chaves, Ameri.co Luz, Felieiano Penna; Viotti;· Dutra 
Nicacio~ Corrêa Rabello, Manoel Fulgencio, Astolpho Pio, 
Aristides Maia, . Gonçalves Ramos, Carlos das Chagas, Fran
cisco Amaral, Do;mingos Rocha, Costa Macha'do, Do1ningos 
Porto~ Paletta, J"oão de Avellar, Ferreira Rabello, Ferreira 

.Pjres, João. Luiz, Meira de Vasconcellos, . João de Biqueira, 
João Vieira, Luiz de Andrade, Espírito Santo, · Bellarmino 
Carneiro, Bernardo de· Mendonça, Theophilo dos Santos, Pon

.. tes de Miranda, Oiticiea. Gabino Besouro, Ivo do ·Prado,. Oli
veira· Valladão, Felisbello Freire, Augusto de Freitas, Paula 
AI'gollo, Tosta, ·Seabra, Antonio Eusebio, Arthur Rios, Garcia 

· Pires, Marco li no Moura, Santos Pereira~ ·Custodio de Mello, 
Paula Guimarães, Milton, Amphilophio, Dionisio Cerqueira, 
Leovigildo Filgueiras, Barão de S. Marcos, Medrado, Barão de 
Villa Viçosa, Prisco Paraíso, l\funiz Freire, Athayde Junior, 
Fonseca e Silva, Nilo Peçanha, Urbano Marcondes, Manhães 
Barreto, Viriatn de lVfedeiros, Joaquim Breves, Virgílio 
Pessôa, França Carvalho, Martinho Prado Junior, Bernardino 
Je Campos, Franeisco Glicerio, Cesario Motta, Moraes Barros, 
:Lopes Chaves, Domingos d·e Moracs, Adolpho Gordo, Carva
lhal,· Angelo Pinheiro, Mursa, Rodolpho Miranda, Paulino 
. Carlos, · Costa Junior: Rodrigues Alves, A.lfredo Ellis, Carlos 
Garcia, Moreira da Silva, Almeida Nogueira, Rubião Ju
nior; Fleury Ctn·ado, Leopoldo de Bulhões, Guimarães Natal, 
Antonio Azereclo, Caetano de Albuquerque, Bel!armino de · 
:Mendonça, Lauro Müller~ Carlos de Can:pps, Schmidt, L~
cerda Coutfnho, V1ctorino Monteiro, Pereira da . Costa, Antao 
de Faria, Julio de Castilhos, Ernesto de Oliveira, -Borge~s de 
Medeiros, Alcides Lima, Assis Brasil, Thomaz Flores, Abreu, 
Homero Baptista, Rocha Osorio., Cassiano ~o Nascimento., 
Fernando Abbott, Demetrio Rihc~iro, Menna Barreto. Theo-· 
philo dos Santos .. 

Abre-se· a sessão. 
Deixam de comparecer, com causa, os Srs.: MaLta Ma

chado, Serrano Pedro Paúlino, Paulino Horn, .Joã.o Seve
riano, Rodrigu~s Fernandes, Martinho · Rodrigues, Leandro 
Maciel, Francisco Sodré, Fonseca Hennes, Conde de Figuei-
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redo, Verrei1·::t Brandão~ Bueno de Paiva~ Cesario M?·LLa Jt!
llior~ e, scn1 causa, os Srs.: João Pc·dro~ Cunha .Jun1~r, 011-
veirá Galvfto. Rangel Pestana. Saldanha Marinho, Lu1z _I~el
fino. Pedro ~\rnerico. Bernardo cte l\!{endonça~ Santos . VICn·a~ 
Alberto B1.·anctão. LÚjz MuraL, Oliveira .Pinto. Cyr·1llo ~le 
Len10s, D10n1ingos .Tesu i no, Barã.o de Santa H€-lena~ Ltuz 
Bar·reto, ~far·ciano do Mag·alhães c Fernando Srn1as. · 

E' lida,· posta em discussão e, sern debate~ approvada a 
acta da sessão antecedente. 

o SH.. 201 SECRE'1'AH.10r Sf)l'Vindo elo 1 °.. procede ;í. lciLll ra 
'"io segui.ntc 

EXPEDIEN'rE 

Con1n1unicação, datada d·e hoje, do S1·. Fonseca Hern1es, 
de qué;- en1 consequencia de se terem ag·gravado o.s padeci
mentos de seu pae, ficou inhibiclo de comparecer ás ultimas 
sessões do Congresso;. e, por estar de nojo, ern virtude de 
s·eu infausto passanwnto, não poderá tomar parte nos tra
baihos constítuintes, emquanto não se · ordenar que s·:eja 
desanojado. -· Mandou-'se desanoja:r. 

O Sr. Viuhaes- Releve o Congresso. ao orador si por mais 
üm 1nomento vc·m occupar a sua. attenção. 

O assum,pto de ·que vai tratar é sobremodo importante, 
visto influir·, e n1uit.o, nas ·finanças e no desenvolvimento 
1nateria.l do paiz. · · · 

· Refere-se ao tratado ultin1·amente feito entre o Brazil 
e os }~stados Unidos da -t\n1e·rica do Norte, tratado é~se que 
o orador considera un1 vordadeiro· desastre para esta Patria. 

Referindo-se à tin1 aparte . do Sr. Elyseu Martins,· diz o 
orador que respeita muito as opiniões deste representante, 
o que, porém~ O não irihibe de expender, como é direitó seu. 
o que pensa relativamente ao . assumpto. 

Dissera . o mesmo . representante. que não ha dados esta
tísticos que auctorize tal affirrnação. · Si assim . é, pergunta.' 
o oraàor ein que se baseia S. Ex. para fazer un1a objecção, 
procurando como .que defendm~ o tratado ? 

Já que o mes.mo representante ·lant;a o orador · em t.al 
terreno, esf.e lhe perguntará si os proprios n1erribros ·do 
Ministerio den'tissjonario tinhari1 ou não· conhecimento do 
tratado. 

A un1a resposta affirmathra do Sr. Elysou Martins, 
garante o orador.' que não tinham. . 

Continuando, diz o orador que possue mais ou menos 
base para deelarae que a maioria, ou a quasi totalidade· 'do 
l\1inisterio den1issionari o sahiu · do Poder sen1 ter conheci-
rnen to do tratado. · 

Tratou-se, por vezes, nas conferencias ministeriaes. de. 
relatorios e combinações referentes ao· Congresso de 'Vas
hirig·ton. tocando-se por alfo sobre a eonveniencia ·. rla pPr
n1u1 a de generos rlos dou s paizes. c estes foeam: o pciToleo 
f' o a~~uear. O prtrolr.o. corno muito hen1 disse un1 reprrsml
f.anto de acreditada .casa desta praça -'- era a Juz ·do poln·e 4 
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Foi.. naLurahnentc, por i~so que o ex:clulran1 do tratado, 
ao vasso . que nelle contcmp1anun as cntTuag·ens ele luxo a 
as nwbilias custosas. 

O orador ven1 dechn·a1· que os Estados Unidos da Arne
r.ica elo N ol'Le, pelo ·va111Lajosiss i n1o Lrataclo que eon1nosc-o 
Jizeram. nos leva1n a reconhecer rnais tuna vez a maneira 
inepta e anti-patriotica eon1 que são tratados n.o extran
geiro pelos nossos r·ctH'CSenLanLes os assun1ptos ele n1ais vital 
interessse ··para nossa Patria . 

.Pern1ittam os illustres eollegas que o oraclot· expencla 
suas opiniões corn a franqueza c lealdade de que eostun1a 
usar. Estú perfeitan1ente convencido ser o tratado noci\ro 
ao Brazil. 8~. EEx., depois, pedirfw a palavra e '·illun1inarão 
corn suas luzes a questão, n1ostranclo as pretensas vantag·ens 
que elle nos acarreta. . 

Ha n1uito ten1.po que os Estados Unidos da An1eriea do 
Norte desejan1· fazer un1 tratado de con1n1ercio corn o Brazil, 
lon1ando~ já ·se vó, a parte do leão para si. ' 

TJn1 dos principaes paranyn1phos do tratado, nos Esla
dos Unidos, foi o Sr. Blaine, Secretario geral do- Governo en1 
\Vashington. · Aquellc estadista é conhecido no n1undo poli
tico como un1 dos n1ais aferrados proteccionistas quando se 
trata de assurnptos internos, tornando-se ·o n1ais exaltado 
livre-can1bista log·o·· que venha a- pello assumpto de caracter 
externo. 

Os an1c1~icanos e seus apm,üguados poden1 de.fender in
teresses que lhes dizem respeito; . o que convern. porén1, é 
que o Brazil seja n1ais previdente; afin1 de o não taxarCJn 
de. jneplo c de desassisado. · 

H.it rnuito tempo que o St·. Salva'dor de' l\lendonça, aeLual 
1\l inistro brazilciro mn \Vashington. procurava por todos os 
1neios levar poe dcant.c este tratado. 

rrl'CS ou quatl'O ·1\hnistcrios da Monarcllia soffreranl 
assalto~ do então Consul geral do Brazil cn1 Nova· York . 

. O que aquelle.s Ininisterios. · relucLaram pôr en1 execuc;,ão, 
. fel-o - triste é ·dize l-o - o l\hnisterio da Republica r 

A un1 aparte do Sr. Baptista ela Motta, dizendo que esle 
Governo nã9 é ela Republica, o orador responde que como 
1 al deve tornai-o, pois sahiu ela immediata confiança do chefe 
do Estado. 
. O -cidadão Blaine~ conLinúa o . orado-r, foi quen1 engcrt
drou o ultinw Cong·resso internacional em Washington, con1 
.o unico fito de procurar por todos os 1neios protecção e sa
bida pa1~a os g·enero.s a-mericanos, que soffrian1, e ·soffrem, 

·valente concurrencia, principaln1ente d·os similares·· inglezes. 
·Não podendo conseguir o seu intento por via diplomatiea, c, 
.projectando já a. c.elebre lei, depois -conhecida com o nome de 

.:, seu Tepresentante no Congresso- Mac-I{iler, resolveu reunir 
quanto antes as. diversas nações ela An1erica~ afin1 de que 
esta, abrindo seus portos aos g·eneros norte-americanos, 
pudesse attenuar as represalias . que, con1 justiça, tomarian1 
as nações europóas. · · 

.Ao Brazil coube primeit·o o dcsempcn h o do 11apcl bnposln 
pelo Sr: Blainc, ehan1ado para sobre elle as .antipathias c. 
represai i as das nações européas. . 

. O Cong·resso sabe ,como todos os ext.rangciros~ quer.' 
da A1ncrica Centr·al, quel' da do Sul: se deixa:ra1n en1baiar pelo · 



- 542 -· 

Se. Blaine. Duas Eações c~1quivaram-se de assignar o con
tracto. a H.epubliea ArgenLiua e o Chile7 que declararam 
ficariám na espectativa até que a reciprocidade .d?- pern1~ta 
dos gencros fosso paten Le, especialmente no qu'e d1z1a respeito 
á lã. 

E . tanto isso é verdade, que na informação dada pelo 
Sr. Blaine ao Presidente Harrisson se lê: "Tomando em con
sideração as condiçqes e· os interesses ele cada paiz, e visando 
~empre promover o seu bem estar" ... ·E mais adeante ac-
crescenta: 

~~Elles (refere-se ao Chile e á Republica Argentina) aqui 
tinham vindo julgando' que o nosso Governo e o povo dese
jassem fazer quaesquer concessões que fossem ne_cessaria~ ao 
desenvolvimento dos Estados Unidos com os do1s referidos 
paizes." 

O Brasil, pe1·gunta o orador, deu, por acaso, um passo 
rnais adeante com respeito ao seu bem-estar fazendo seme
lhante tratado de con1mercio com os Estados Unidos ? Creio 
que ninguem de boa fé poderá dizer que sim. 

O Governo fez constar que· a parte bôa de tal tratado 
estava em facilit~r elle entraclà ele generos de prirneira neces
sidade nos diversos pontos da Republica, vindo, assim, favo
recer as classes laboriosas . da nossa conectividade. Contesta 
essa asserção,· pois, longe- de serem favorecidas as classes 
pobres, ficarão .enormemente prejudicadas, pelo que vejamos: 
o. tratado refere-sE;. á tec·elag13m de algo.dão, fazendo um aba
tinlento de 25 o/o ao de procedencia norte-americana. Como o 
Congresso sabe, ·em quasi todos os pontos do littoral do 
Brazil já existe1n fabricas de ·tecido de algodão, notando-se 
nesta Capital, em· seus ·arrabaldes e no vizinho EstGJ;do do Rio · 
de Janeiro fabricas que, affirma, rivalizam com as melhores 
de __ suas congeneres da Europa e dos Estados Unidos da Ame
rica do Norte. Citando por alto, nomêa as de· Macacos, das 
Laranjeiras. Villa Isabel e ·s. Lazaro., - tendo esta ultima 
resolvido, tambem, um importante :problema social, insti- · 
tuindo no seu estabelecimento crec-hes e escola infantil. 

· Os nossos industriaes,- ·po)."t-anto, longe de e-starem aquem · 
de seus collegas da Europa e da Amcric.a do ·Norte, podem 
eompetir com elles, quer pelo lado do desenvolvimento in
dustrial, quer pelo lado . altruístico. Podem examinar as 
tarifas da Alfandega desta Capital e a das. dos estados, .que 

nollas se verificará o notavel. decrescimento da importação 
dos tecidos de_ algodãQ. . . · 

· l?ran!iueandoõse, .portant0, a entrada dos productos. sim i-
lares norte-amerkanos, tão florescente industria nacional 
minguará e, quiçá, desapparecerá, por falta de auxilio efficaz 
0 patriotico. Soffrendo a·s fabricas· soffrerá ainda ·mais o 
operario, pois serão despedidos, por' falta de trabalho. - " 
. O orador deixa~ ao illustr~do cr-ite-rio cio Congresso para 
.1ulgar da pretença vantagem que trará o tratado a este ge-
nero importantíssimo de industria_. · · 

Referindo-se á importação do peixe salgado,, .secco e ern 
salmoura; o Qrador declara que -esta industria, ora nascente, 
·virá a soffer mais do que a do tecido de algodão. 

Como se sabe, a industria de pesca e salga está -creada c 
relativamente desenvolvida, onde a. garopa é preparada f~, 
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depois, e~portada pelo vizinho· porto de Caravellas, que com 
isto tira grandes proventos. rremos ainda a industria pe
cuaeia que nestes ul Limos annos se h a desenvolvido no 'Rlo 
Gr and~ do Sul e en1 Santa Catharina, onde os productos 
suínos podem já soffrer comparação com os seus similares 
norto-ainericanos. A banha de porco proveniente do Rio 
Grande do Sul. é, hoje, no. nosso mercado preferida á banha 
no1'te-an1ericana. No Estado ele Minas Geraes, que ha de ser, 
com certeza, o mais prejudicado, tem. a indush·ia pecuaria se 
desenvolvido de n1odo extraordinario ~ O toucinho de .Minas, 
como sabe o Congresso, é o mais procurado no nosso mer
cado. 

E' tanto 1na is para extranhar semelhante medida, quando 
a França acaba de fechar seus portos aos productos suinos 
de procedencia . americana, visto os especialistas terem de
clarado ser elles nocivos á saude publica, pois vinham 
eivados de parasitas (stric.Qinia) . · 

.Referindo-se á barateza do tra'nsporte, diz que a nmrinha 
mercante, em consequencia da desmesuraàa · protecção ás 
construcções nacionaes, não tem podido, até hoje, concorrer 
co1n as cta Europa. especialmente com a ingleza, onde a con-

. strucção naval é sobr.e-modo baratD,. 
A un1 aparte, responde o orador que o apartista vem 

provar serem as estatísticas por elle compulsadas preparadas 
ad hoc, para enganar a tolos, e. não gente entendida. Está 
provado que o fret2 das mercadorias transportadas por navios 
americanos, quer á vela, quer a vapor, é maior 30 o/o sobre 
o de ·outras nações. 

Vai provar a sua asserção: já por duas vezes, no espaço 
de 20 annos, tentou-se e elevou-se, com effeito, a organização 
de companhias de vapores fazendo o trajecto entre Nova York 
c Hio de Janeiro, t,ocando em diversos pontos do littoral bra
ziloiro. Apezar do Jort.emente subsidiadas pelos dous governos 

· illteressa.çlos c dos magnificq~ vapores que a:oresentaram, não 
lhos foi possivel resistir á concorrencia dos outros navios ex
trangeiros qne faziarn o celebre triangulo a que se referiu o 
Sr. Blaino em sua informação ao presidente Harrisson. 

Si não se puzer cobro ás consequencias de semelhante 
tratado, oin pouco ·ten1po o Brazil terú de soffrer gravíssimas 
eonsoquencias, c jsso quando principiar a tornar effectiva a 
dcscentl·alisação de ~1uas rendas, .Proporcionando aos estados 
os rnaiores beneficias, sen1 prejuizo da União . 

O proprio Estado do Pernambuco, que alguern affirma 
lucrar com o tratado, virá dentro em pouco a soffrer as con
soquencias rnaleficas que ollo nos proporcionará. 

C o ruo se sabe,. o padrão 1 G · do assucar não é o supra-
- surn1no da di:ffusão da cauna. Pergunta si o fazendeiro e o 

industrial, podendo exportar assucar de qualidade inferior sem 
pagar imposto ás alfandegas da America do Norte, pi'ocurará 
por rneio de mach inismos aperfeiçoados n1elhorar os pro
dueLo~ de sua fabricação, quando estes, relativamente infe~ 
i'·iores, eneonfi'arn 1neihores vantagens no mercado extrangeiro? 

Ao tern1inar declara o orador que está disposto, apezar da 
grita dos interessados, a cumprir ii risca o seu dever, que é a 
defesa do paiz e dos seus interesses mais vitaes, sem se im
portar com os insultos e doest.os de homens apaixonados que 
rle~ejam tapar o sol com a peneira, sem so jmportar.cm com 
o bem estar ela Hep1..1bl ica. 



Disse e rcpei e: devr~moB crn g1.·ande parte ao S1\ Salvado e 
de Mendont;a. actual 1ninis tro t'nl \YashingLon, e~to presente 
de gregos co1n que fonw::; n1im.oscados pela An1ori~a elo Nm'te. 
e dcelara ben1 allo desta tribuna que aquelle cidadão não 

·soube cmTeS]Joncler ú espec!.ativa de alguns dos seus eonei
dadúos~ que ainda Linham fé nelh~. O Sr. Salvado e· de l\lcn
donç.a tentou ha ten1pos introduzir ern sua palria uma ver
clacloira lepra-·- o coolie -.que viria (ll11esquinl1ar ainda 111ai.;; 
a nossa raça. Graças ú henefiea propaga nela, P~sc 1nal .foi 
eYitado. lnfelizrncnte~ aein1a da Ll'nl ativa no c i v a, o tratado 
~lc e~nrnnerc~o :foi levado. a effeito, 11elo que dá pczan1es ao 
Braz1l. (Jfu.t.lo be-rn.: 1nn'lto uerll.) . 

O Sn.. Pn.ESIDEN'l'E declara eslar finda a hora elo t?X-
pcdiente. . 

O Sn. ÜITIClCA (pela orde·m) requee p1.·oroga~~ão da hol'::t 
do expediente, por 10 minutos, para· aprps2ntar uma Jno\:.ão 
relativa :i celebração do tratado ele comn1ercio entre o Beazil 

__ ,. c os Estados Unidos ela America do Norle. 
Consultado, o Congl'esso rtão concede a Ul'g'enci.a pc'clida. 
E, lida, apoiada e fiea sobre a l\Iesa, agui.u·danclo o pr'diclo de urgencia para ser discutida~ ·a seguinte 

Indicação 

Po1.· oc~nsmo de ser·l'n1 _in11H'essas as PJl'ic·nrln~· qu:~ d1~YaJn 
sol'frer noYa discussão, :fiearú a Mesa nu e Lcn·izada a i nd ieilL' ns 
artigos ou emendas que, tendo na~sado cn1 1n. e :2:l diseus..,ão, 
cncerre1n, todavia, incongruencias ou conl:l;adie(~ões, a fim. du 
sermn, .smn discussão. sujeitos a unnt nova vol.af;.ão. quu os 
climina'rá ou manterá de fi iii t iYturienlu. - Scr:,cdello Corrê a. 

ORDEM DO DIA 

VO'l'AÇÃO DAS -:El\lEND~\S AO PBÚJ ECTO DE GONS'l'lTUlGÃO 

Continuúa a v o ta(:ão das emendas ao projccl o de Consti
tuição of:t'en'cidas na 2a discussão. 

O Sn.. PRESlDEN'l'E -.Na ultima sessão, ao vo"lae-se tuna 
m~1oncla, dos Srs. Julio de Castilhos -O outros, ao at·L. 50, 
verificou-se não haver nuniero c intcrt·ompeu-se a votação. 
Vai-se votar, pois, a ~nwnda elo Sr. Castilhos, que é· sub-· 
stituliva .da ultima 1)m·te do ar L. 50. 

PosLa a volos, é· ap.peovada a seguinte 

Euienda 

Substitua-se a ultin1a parte: 
"Os relatorios annuaes dos 1n.i-l1istros sel'ão dh·igicl.Js no 

Presidente da HepubUca c distribu.idos por todos os 1nernbro::; 
do CongTesso. ~, 

São. suceessivamente, postas a 
mnendas dos Srs. .Aln1ino Affonso 
outros. 

voLos c rejeitadas as 
e Frederico Borges . e 
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O S n . .P 11 E H m 1,::\ ·n: d i z llll '~ a e HlLH 1 da d u Sr. O l1 ' e i l' a Pi 11 L o 
nu ad. Cd estú JH'c•j udieada. 

U ;-)rt. JosL~ lLYUI:'\u-V. Ex. euusidl~l·a lH'ejudieada e::;::;a 
L'lllenda ·? 

o ~H. PHEB1l.l1~X1'E- Pat·t~ce. pr·c•j uuicada. purq u c (~:-i talJC
lee<' a responsalnlJdadP dy::-; JlHiliSLr·os pelos conselhos que 
del·urn, quando u Congn•ssu jú r·Pjc•i!ou· uma ernencla neste 
Sentido. · 

O ~H.. Jos1~ H':l:·w~u- Par·ec,•-llH• que a e1nenda não está 
lH'e.i udicada. 

-;:\ e.rnend!;1, l'L~i'e1·irHiu-~\~ ao ar:l. 51. diz- ··~uppt·üna-sc 
a ]H'JHH~rra pari L' deste arL1g·u. para Qtll~ os secl'elarios de Es
la~lo. fiq~l!~m sujniius ás l'egra:O~ du direito eomn1um, quanto ú 
erlnHnalidacle 1·esul tan t.e de e< lll.:..:d l1us. '' 

Portanto~ diz o orador·~ u intuito ela emenda é sujeitar ao 
di rei tu conunum a criln i naU clad P l'esultanle ele e o n~t' lltus ~ e 
mt outra us n1ülisteo:~ 1-:lão responsaveis por ClUeslõe:::; poliUea:-;, 
emenda CilW o CongT1~sso acaba de l'ejeilar. 

O SR. PH.ESrDEN'l'Ji.: continúa a entende1· que a eiU<'nda t~slli 
JH'c.iucl.icacla, eru vista ela rejei(;ão ela en1encJa do Sr. Fredel'ieo 
Borg·es. 

Si a emenda do Rr. Oliveira Pi nlo !H'u põt~ responsalJi I i
dade de IninistJ·os; si o Congresso acaba de dizer que os nli
ni::5lros não tên1 responsabilidade pelos conselhos que dm·e111, 
como apnrovar tuna emenda neste mesmo ~nnti do ·? 

En1 todo u easo, vai subrnettet· á. delibm·a(;ã.o elo Co ng'l'e~su. 
Consultado~ o Congresso resolve que a emenda elo ~1·. Oll-. 

veira Pinto está prejudicada. 
1!~' rejeitada a emenda do Sr. l.aper ao § 2u elo al'l. ·5-1. 
8ão con~ide1·adas prejudicadas as cnü:~nclas du S1'. .Zaum 

ao arL. 5'1. 
São !~gualment.e eun~idoradas pt·ejudicadas as l'llH'ndas do 

mesmo senhu1· :i sect;ão 2~\ cap!lulu 5°. (' au ad. 50. 
:13~' rejeitada. a emenda suvpres:::liva do n. H do arl. 53, 

offerecida pelos Srs. José Hygino e .Amphi luphio. 

O Sn.. Pn.ESIDE~'rl~ annuneia a vu ltwão Llas utne ndas ao 
ar· L. 5 !l. · 

O Sn. • .A:t'VJ.PlllLOPHlO ())(.:la O'J'de-rn) -- Sl.'. P1·esidt~nl L'~ lta uu1 
gTande nume1·o de em e nelas e snbsli tutivus ufi'L~reeiclos a c~sta 
sec~;ãu do Jn·ujectu constitucional. Entre as l] ue letu u num e 
de substitulivos figurant quaü·u: a vt'imeil'a. do Sr. Pinlu~iro 
Guedes, a segunda, que e:-;lá a-i'5signada pm· 1.9 l'elH't•sentantes, 
a te1·ceira, du St:. Lt~uvigi lclu Filguuil·as, t~ a quarl a. elo 
Sr. Serzedello. Quanlu ;i, JH'inwil'a emenda substiluliva. V. Ex. 
já declarou que. Jazendo JH.tr·le ela n·l'urll.la eunsli.lueiunal. es-· 
tava preJudicada. Sundu a~::;üu, Y. Ex. lení de decidir qual 
dos outros subsf i L utivo:-3 Ira de• se.t· JH'efcridu na vuta<.:ãu. Eu 
vcclir.ia que fusse JH'd<~l·idu u JLH~u. pois que· L~ o mais amplo. 
Os outros I'efel'eul-~c a certa val'lc~ da urgani zat_jã.o .i udieiaria, 
pot· exeinJ:ilu, à organizat_:ão elo ~upt·t~nJo Tl'ib~nutl rl'-' .J~Isti.ça, 
ao· passo que o meu n:~fere-::;e a I o ela a Inatet'l a ela sec~:ao JU
diciaria. Eu pedil'ia. pois. qun fusse o meu u preft~l·iclo. por 
ser o n1ais ai11plo. Depois lwi . ele t'azee outro requerii~wnf.o. 
Cornprehencle V. Ex .. Sr·. PrPs1de11fe. que o 111011 substliutlYo 
cornürehende uma· sc1·ie dP disvosi~:ÕL'S que, eoneal.t:•nadas e.n!Te 
si. fm'n1am IHH ::;ysiYma novn. poclcmdo, por .isso, alg·nmat~ de 
suas disvusiçõei::i sel'eln volaclas deslacadanwnte. 

Vol. lH 35 · 
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Brn1 pôdr aconf c•ct!J' que~ alguns men1lwos do Congresso 
qu0il'a1n Ytllat· ptll' lnna:-; rli:-;pt~:-:-:it~ÕPs, e pot· oul1·as não. O mPu 
suhsli1 ui iYu. pu1· L'XL'lllplo. u·t'et'!'-Sl' ú in:-;1 i! u i1;ão do .i.ury, cto 
quF nüu ln1la ,, l.ll'n.it'cto L'tlllsl i I Ul' iunal. .:\intla mais: o meu 
11rojcd(l :::nhsl ilut iYo ennt't•J'(' an Hup1·cmo Tt·i1)unal ele Jus
tit;i:l a .faeulc:lade da l'l~Yisüo elo Llin~ilo JH'iYado. 

r :\1 StL HEPHESEI"T.:\~TE- v. Ex.' assim, está disc uliudo 
a nwt e ria. 

O SH. }1MPHILOPH LO- Isto é discutir a rnalel'ia, quando 
eu peco ~irnplesrnente a separação '? 

O Sn.. PH.ESlDENTE- Eu consullarci ao Congresso o ppor
íunarncnt.e. 

O Sil. .:\~tPH tLOPHIO- Sim, Senhor. J\ias eu preciso dizer 
algunut t~uusa pat·a jusLific!),l' o nwu requerirnento. 

V. Ex. par·eee que procederia aeel'tadatnente subn1ettendo 
á votação cada urna das disposições ,se.paradan1müe. 

Eu concedo aos estados a justiça de pl~Ílneira inslancia ... 

O Sn.. Pn.ESIDENTE ·-Eu observo ao nobre Depul ado que 
,está expondo o seu projecto, o que imporla uma nova dis
eussão. (Apoiados.) Limite-se ao seu reque.t·in1ento de orclen1, 
que será attendido opportunan1ente. 

O SR. AMPHILOPHIO- Eu seria incapaz ele abusar da pa
lavra que V. Ex. me concedeu pela o1·dmn para fallar sobre 
o pro,ieclo .. Estou dizendo que ha. diversas disposições no pro
jecto substitutivo que poden1 ser votadas separadamente. 

Fallei no jury, fallei. na faculdade da revisão do direito 
privado, i'allei na faculdade especial (la justiça de prin1eira 

.. instancia dada aos estados ... 
O · Sn. PRESIDEN'rE- Ma~ o nobre 1·epresenl ante deve 

.suppor que o Congresso conhece o seu projecto e as suas dis
posiGões (J.11uitos apoiados), que não vai votar inconsciente
.mente. 

O SR. A1\lPHlLOPHlO-E 1 que póde un1 membro votar por 
:uma disposição c não votar por outra. Eu requeiro a separação. 

O SR. PRESIDENTE- A~ sec~.ão 3:t, que trata elo Poder Ju
dicjario, foram offerecidos tres subsliLuLivos, além das etnendas 
parciaes referentes aos artigos da n1esma secção. 

Desses subsLiLutivos o prilneiro já foi considerado pre
judicado. 

Ha, porém, dous substiluLivos, do Sr. Arnphiluphio e do 
Sr. ],ilg·uciras, os quaes devern ser votados de prefm·encia, e 
p serão na orden1 em que se achmn collocados. 

. Em prin1eiro log·ar está o do Sr. An1philo1Jhio. 
S. Ex. requer que a .votação do seu substitutivo seja 

'feita por parLes.. . 
· . A Mesa não pódc por si resolver isto, 11orque seria contra 
o. Regimento, visto como o subsLitutivo de· S. Ex·. e assin1 
tambem o do Sr. Filgueiras encerrmn u1n sysLema de orga
nização (Apoiados), dependentemente, portanto, de todas a~ 
disposições que co1n elle se relacionam. 
· · Em f.odo o caso, á vjsla das observa(:,ões feilas pelo auctor 
do· substitutivo, consull o o Congresso sobre si a votação deve 
ser feita por partes, con1o requer. · . 
: ;ro~to ~ Y.Q~.os, Q requerilnc~l~.o 9 rej e i Lago. -
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Proct~de-se :1 votaeão elo substiluLiYo elo Sr. Amphilophio, 
o qual -é rejeitado. ~ 

:F:' egualn1cnte l't\ic'i! aclo u ~ulJ:::;litutiYo elo Sr. Leovigildo 
Filgucü·as aos art~. fd a l) t. . 

E' l'e.ieitado u ~ubstH uI ivo do Sr. But~llu de Paiva e outros 
ao art. 55. 

O Sa. Pn.ESilJEj'\7TE - ·vai-:::;e vular o suL~litulivo do 
Sr. Scl'zedello ao arL. 55. 

O Sn. SERZEDELLO l'(~qum· qun se fac.:. a. volac,:ãu DOl' partt·s, 
_i o quanto au IHllllfll'O ele juizc~s. ::!.u quanto {u:; vagas. · 

O Congl'csso, sendo eonsultaclo, não avpt·uva este requé
rin1enlo. 

Posto a ·volos, o sub~Lituiivo do Sl'. Serzedello é rejeitado. 
E' tambem l'ejeitado o substitutivo do Sr. Chaves e outros 

ao n1esmo al'tigo. 
E' annunciada a enwnda do St·. j_rnphilophiu. 

O SH. Al\IPHlLOPHIO (J]ela orde·m) diz que llw parece que a 
sua mnenda não esLá prejudicada. · 

O Sn.. Pn.EsmEN'1'E- Diz que I·ealrnenit:.\ essa mnenda não 
está prejudicada. . 
- Posta a votos, é rejeitada a emenda do Sl'. Amphilophio. 

O SR. PRESIDENTE - H a u1na eme:pda do Sr. França Car
valho, que não se refere a arligo algtun, e que não ha incon
:veniente etn votar-s0 agora. 

O Sr-t. ]TRANÇA CARVALHO (pela m·den~) -Sr. Presidente, 
todas as legislações dos paizes cultos consignan1 esta impor
tante instituição; seria deploravel que a nossa não a con
signasse. 

Este é o unico artigo que trata do assun1pto. 
Posta a votos, é approvada a seguinte en1i:mda. .do 

Jjr. França Carvalho: 

•· Accrescente-se onde convier: 

Art. Será mantida a instituição do jUl'Y." 
E' annunciada a votaç.ão da en1enda do Sr. Chaves e 

~outros ao § 2° do art. 56. 

O Sn .. AuGUSTO DE 1?HE1~1'A8 diz que lhe parece dever ser 
.subrnetti.da á votar:ão primeirarnenle un1a emenda que offe
r·eceu ao n. 11 do art. !17. 

O .Sn. PtlESlDEN~rE diz que tew annoladas as ern~ndas cuja 
:votação fieou adiada; que não ha inconveniente, depois de ter
.minada a volaç;ão das emendas na orden1 em que estã_o, seren1 
.subn1ettidas a v o los as emendas cuja Yotação ficou adiada. 
Accrescenta que vão se volue as emendas ao art. lt7 e que se 
relacionan1 com o art. 55, que . acaba de ser votado, e1nendas 
que se acham á pag·. 35 elo impresso. 
·. E' approvada a seg·úinf.e enlenda elo Sr. Augu_sto de 
Freitas substituindo no n. -11 do art. 4 7 a palaYra- appro
;\ração- por- proposta. 

São consideradas pre.iudicaclas as erüendas dos Srs. · Val':
ladão, Schn1idL Serzedel1o e Bueno de Paiva, as duas pÍ'i
meiras ao n. 11. e as ult.imas ao n. J2 do art. 117. 

São Sll ecessivamente l'C.iei tadas as ernenda:-5 dos Senhores 
;Franci seo Veiga, Chave:-; e ou Lros ao art. 56 .. 
~ ~, reJ.egªdª· _'} _ _ç}r1en~tª !JQ §~·-!. .~1illo!! ~-º § 1 o dg art. 57 .. 
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'Siiu I allJlJL'lll l't_•je il ada~ a~ l' tl11' IHltlS O l' f<• L't'C j elas pü los 
i'll'S. Sdtr11itiL ~~ uulru~. Valladfí.u ~~ uult·us, u Jn . ...;é lh't;·iuu e 
uul.!.'U:-i au arl . ;)H. · 

;--;;},, t't•.it•iladas ns t~nwndas uft'ut'l~eidas pPlo:::; St·s. Gui
llladl.L·s S a! al ú k Lira a ri n ar! . 5n. c Yalladãu ú lei I nt c do 
llll'StJJU a1·l ig·o. 

K appÚJ\·ada a SPguiniL' r·rnPnda addiliYa~ elo Sr. Leopoldo 
dt~ Bulhões. á leUra a do art. 5:9: 

''AccrrseenLe-~e ~t disposição da leLLra- a do arL 59: 
I.. Ju lgae todas as eausas J1I'Opostas contra o go,~ernu da 

União ou~ Fazenda Nacional, fundadas ern disposições da 
Cunstituição, li:~ is, rl3gulamen tos do Poder Executivo, em eon-
lractos cel{~lwados com aquelle governo. _ . 

II. Julgar as causas provenientes de cornpensaçoes, roi-. 
vindica~;;ões. inden1nizaeão de prcjuizos ou 9uaesquer ou~ras 
propostas pelo governo da União contra pai·tiCulares, ou YICC
Yersa. 

E' approvada a emenda do R1· .. Aclolpho Gordo e outros ao 
at'l. 59, substituindo a expressão- decidir- por estas: -
proct~ssal' e julgar. 

E' rejeitada a emenda do n1esn1o Sr. Adolpho Goeclo o 
outros á lettra a do art. 59. 

O Sr. Fróes da Cruz chama a attenção do Sr. Presidente 
para qu~ 8e.iam votadas duas emendas, que apresentou e 
nehnm-se mal e indevicla•mente colloeadas na pag. 75, quando 
são referentes ao a8sun1pto elo art. 59. 

O SR. PRESIDEN'L'E- H a duas e1nendas relativas ao Poder 
Jud i eiario. que foram collocadaf' entre as disposições geraes, 
na vag·ina 75~ que se deven1 votar agora. 

O SR. FHóF.s DA CRuz (pela o1'rlern) -Sr. Presidente, í'oi 
eslabdecido que a instituiç.ão do jury fosse rnantida. Mas 
pae':~e~~-n1e que esta instituição é uma instituição elos estados. 
E pal'a que os empreg-ados federaes se não furtein aos deveres 
de Jurado~ apresentei ao Congresso urna e1nenda neste sentido. 
, . A segunda emenda sujeita o extrangeiro ao serviço do 
jury, não podendo-, ernbora, funccionar no ;julgarnent.o dos 
e1·imes poliUcos. porque o extrangeiro .tem o interesse da de
fesa da propri rrlade e dos attentados contra .a pessoa. 

Postas successivan1entc a votos as duas referidas ornendas 
do Hl'. F1·ôes da Cl'uz, sã.n amhas rcjniladas. . , 

. 1~· tan1be1n rejeitado o addi tivo do Se. Theod~ü·eLo HouLo 
ao art. 62; 
. Sãn sucet·s~ivanwn!e rejei fadas as emenda:-; · uft'e1·ecidas 
pelos Srs. l\'leira de Vaseonecllus, Gil Goulal't c outros, e Theo-
durefo ~outo. . 

O Sn.. St~~mllL\ B.-\HHE'ru reclama que nãu ha nun1ero. 
. O Sn. PB.EStDE:\TE diz CJUt! Yai Yerificai' si ha nun1ero', 
~o-rnando a YOI a!'- Se a l'll1(mda do St•. rrht~udnrelu Souto. 

Submell ida a nlf os. a enwncla ,-. re.i e i tada. 

, O SR. PHESIDEXTE diz que ·h a H54 represcntanll'S, portanto 
h a 1nnncro; e IH'o:-:;eg"LI e-se na vola1;ãu das emendas. 
. O SH .. J~HJ~sr~m~r~E. ·dr-pois de ar.lnunei!fl' a votação da 
Ptn~nda do ~1' • .1: elJt~tano Penna e uuh·os, d1z que na nag. 48 
d_u unprcs8o ha uma euwnda do Sr. Julio de Castilho~ e· outros 
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CJlJr, pn1· 11H• prtr•(•rf'r mais l'ilmprPhf'nsiva, vni rh~ prrff>rrneia 
suhml'tlrr a \'Oills. 

P(•sla a vni11S, {• l't'.if'ilarla a f'l11PrHl:t rln Sr. Julio de 
C a~ L i 1 h os ~~ ou trns . 

O Sn. PnJ;;SmK:'\TE ~·onsidPr:t flt'f'.iurlicadn. a Pmrnda. cto 
Sr. :FPliciann Pcnna. 

O Stt. FJ~LlCL\NiO Pt~N:'-:.\ (pP-la l!l'rlr>·m.)- St'. Pt'Psirlf'ni.e. 
crrio ((111' a 111 inha í'nwnda 11fw í'SI.ú pr·t"•j ncljcacla. O S1· . .Tu li o 
rle Caslilhos qnc•r· cpw :-.s lt•iras dro\·nlutas c~ lnrlas as minas 
fiquen1 pPt'l f'lH'f'lHin aos PSI adn~. Q1wt·n q LH' as 1 ('l'ras devnlutas 
e as 111 i nas fiqu f'l11 pr·rt rncrnrlo aos r•st aclos. salvo aq1wllas que 
estivPl'Pm fYrn I ('l'f'Pnns pnrt irulaN•s. qtH• dt•y.-•m pPrtenc,~r ao 
dc•no rla supr·fir i (I. 

O Sn. Pru<:s mE~'l'R- O nnllt't' rPrn'C'SPnl.an I r l'f'C' ln n1a a YO·-
tar,ão da í•rnrnda ? · 

O Sn. Fl<:LlCL\NO PF.NN:\- .\rho que rlla ílP\'P srr vot.arla .. 
Consnllallo~ o Congrrssn rrsolyP não ~r aehar· prc,iudicarla 

a Pmenda. 
E' annunciarla a votaeãn rla Pmrmda dn Sr. Fcliriano 

Penna. a . -

Prnc:-•rlcnrlo-~c· :1. vntaeã.o. prnnuneiurn-sr a favoc da 
emendn R2 Sr~. rPpl'c\sf'nlaniPS P '•8 contra. 

O Sn.. PRESID:W:N'l'E-Nãn ha n1nnero. Em todo o caso, 
yerifjea-se qur. enm os Srs. rPpresrntan1es qur sr não qui

. zeran1 levantar. ha nmnr1'n. y·ai _proeNler-sr á chan1ada. o que 
quee dizer ((llf' vamo:~ p1.•rdt-•e uma 11nea. 

O Sn.. R-\P'ffRTA DA l\IO'l'T.-\ (pelo m·dem.) -· Sr. Prrsülenle. 
rmhnr·a a vnla~:i'-í.o ·;;.;c•,ja l't>r·nnlweitla, á vi~la tlt• C[lH' Y. Ex. 
acaba d0 0xpor. aehn ma is cnnv0n if'nlf' qtu• sP pr1 H'Nla :1 v c>

. rifica(;.ão da votac:ão. 

O Sn. PnESIDEN'rE- O que n1anrla o Regimento é qur se 
faç:.a a chamada. 

O Sr,. B:\Prl'TS'T'A DA l\'lorrrr.-\- .<-\ssin1, 11nuparrmns Lrn1po. 

O SR. Pn.ESLDEN'l'E- Yai-sr procPdrr ú YPrificaç:.ãn da vo
tação. con1n mPin de YPl' si lia ou não e asa. Prç:o aos Srs. r e..., 
presenfanl PS que se prOlllllltirrn t'ran'ean1P1l!J'. . 

Posl a a vol ns~ (l apprnvarla a sngu in I~ PTnrncla do Sr. '"Fe
liciano PPnna ü onLen:;; ao ar·l. G3: 

'"RerHja-se dcst.e modo:. 
A:;; ler1·as dPvoluf·a~ r as i11inas nP:stas exislenJrs são do 

don1inio dos estados (o mais como p:;;fá no art.ig·o)." 
O SR. Ar .. :MEmA BARRE'ro (r;r•Za m·dem.) reqww qn~ se eon

. suite o Cong·rp~so~ afin1 rln eo!~cerler '1 5 n1inul.ns dP dPscanso. 
suspendenrlo-se a sessã.o, srm pvC'juizo rlo t.empo qur PF;ta 

· clevr. durar. 
O SR. PRESIDEN'l'E diz que vai p()r a votos a empnrla do 

Sr. Valladão, ficando assün I erminada a votação do art.igo. c 
que depois -subn1otlci·á ao Cong·resso o requerimento rlo Sr . . Al
J).1eirla BarrrLo. 

Posta a voto~. é r(•j Pi I ada a 0J11Pnrla rlo Sr. V a llarlão. 
E' í''1l1 ~;rguirla appeovarlo o l'PC[uorin1cnt n do 81' .. \lmeicla 

Barreto. 
8tlSpt'1Hir-sf' a sc:ssfío (i:;; ? horas e 30 rnil"lutos. 



lleabrc-se ii se-ssão ás 3 horas da tarde. 
O SR. PRESlDEN'l'E clr-elara que vai proceder-se á votação' 

das en1enclas ao art. 6-1. 
O 811. .• Tos1~ HYGINO (pel-a. onlP·tn) requer que. anf es ele 

serem subrnettidas á votação essas en1ünclas, seja posla a votos 
~ quo apresenl ou sobre · rn i nas o quo se acha ú. pag. Gt elo 
1mpresso. 

O Sn.. FELTClANO PENNA. obLendo I an1ben1 a palavra pela 
órclen1, faz iden Uco requ erin1enJo en1 rolaç:ã.o á ernenda que 
apl'f~~entou sobre o mesn1o assun1plo n que se acha á pag. 57 ·I 

São posto~ successnran1ente a votos e approvados ambo~ 
estes requerimento3. 

O Srt. PRESIDENTE - Vão se votar as duas en1endas, mas 
uma dellas exclue a outra. 

0 SR. FELICIANO PENNA - A n1inha en1enda é n1ais ampla 
e por isso requer a preferencia. 
· · O Congresso, sendo consultado, nega a preferencia pedid::t. 

Posta a votos, é approvacla a .seguinte en1enda elo Sr. José 
Hygino: · 
. "Additivoao ru't. 71, para ser collocado depois do n. 17 .. 

As minas pertencen1 aos proprietarios do solo, salvas as 
limitações que forem estabelecidas por lei a bem da explora
ção deste ran1o de industria." 

-o SR. PRESIDENTE - A emenda do Sr. Feliciano Penna 
fica prejudicada. . 

São successivamente postas a votos e rejeitadas as emen
das, dos Srs. Meir:.t de Vaseoncellos e Amorim Garcia, ao 
art. 64. 

O SR. PRESIDENTE diz que vão ser votadas todas as emen
das n1odificativas do art. 65, na ordem en1 que estão collocaclas. 

São successivamente postas a votos e rejeitadas as emen
das dos Srs. Meira de Vasconcellos, João Vieira, Julio de Cas-
tilhos e outros. . 

E' en1 seguida po~do a votos e rejeif.arlo o additivo que 
ao titulo II offeroJou o Sr. Fróes da Cruz, e -que se acha á 
pa:g·. 46, do imprel3~o . 

. 0 SR. EDUARDO GONÇALVES requer a prorogação d'a ses~ão 
por mais uma hora. visto con1o an1anhã., apezar da boa vontade 
do Congresso, não pôde haver sessão, por falia de meios de 

. transporte. · 
O SR. PRESIDEN'rR - Aproveito a opportunidade para in

forn1ar ao Congre:5co que. tendo 1nandado indagar si terça 
feira havia cond'ucção regular de bonds, o fiscal da Compa
nhia respondeu que para a vinda era possivel haver conducção, 
mas que para a volta a Companhia não podia con1prometter-se 
a ter conducção re.gu lL1~. . 

. Era, por eonseguinte. occ~asião do Congre.sso determinar si 
devia ou não haver sessão terça-feira. 

Os senhores que approvam a prorogação da sessão de 
hoje por mais uma hora, queiran1 levantar-se. 

Cqnsult.aclo, o Congresso approva o re,querin1ento de pro
rogação da sessão. 

O SR. GABRIEL DE lVL\GALI-I.~Es diz que, para compensar a 
falta de sessão amanhã, pedia ao Sr. Presidente que consul-



tasse o Congr0sso si ronerrlin a supprrssãn (la hora do e:x:pe
cllenle nas sPs~l'~~·s í!P qu::u·ta. quinLa n Sl'x!a-i'eira pr·uxin1as. 

O Srt. PHEP.ln'~~'I'E nl1srr·ya nf'u• pnrlrr· cnnsuHar o Con
grrsso snlll'C' o rwrl itln rlo !~I'. Cialll'i r·l dt• l\Tag'alllães, I}) I H' in1-
pUl'Lar· infraeeã.o do Hrgimcnln. 

. O Sn.. QurNTrNo Bor.xYUYA pr:d1e licrmça para mandar á 
lVlesa uma rlnclarar:.;to de yoto. afiln rlo sf'r esl a lanç:.ada nu acta. 
Não trn1 a ·fortuna r1r. rslar riu accordn eurn urna clisposiç:ão 
que se aeaba de vo~.n1'. E aeha-a dn I an1anha gTaviclade, que 
ao rnenns quer deixar assignalac1a a sua responsallil idade pe
rante o Congl'esso e peran.Lo a N a(:ão. 

Vern iÍ Mesa Q seguinte 

Dcclm·ar;ão 

Dee1aro que vol ri con Lra a disposição cm1s Li Lueional quB 
transferiu ela União para os rstados o dominiu elas terras de
volutas. Não .senílt-l esta a unica cliverg-cneia do n1eu yolo, com 
referencia a outras d isposicl!es, assignalo-a. eon1t udo, pela ex
cepcjonal graYida{l'~ dessa deliberacão, seg·unclo a minha hu-
n1ilde opinião . 

. Sala das sessõos. 9 de fevereiro de 1891. - Quirdino. 
Bocayuva. · 

ü SR. PRES1Dli::!'i'1'l~. antes ele proseguir, deseja que o Con
gresso se manifeste c·on1 rela<,~ão :i sessão ele an1anhã. Si n§_r) 
houyer reclan1ar:ão, clarà orclern do ·flia para depois de 
amanhã. 

YuzEs - Sin1, sim. 
E' annuneiarla a Yolação rla emenda addi!.lva ao titulo 

2° offrrccirla ])rlo ~r . .Jos(l Hyg·ino. 
O Sn. BmtNAnmNo DE CxMPOR nrrln ú Presidcneia que con

sulte o CongTP~sn ~·i permitir qun Sf',ja voLar1a jú a en1enda 
subsl.itu l.i\·a f[lD sr ac1ha {t pag. 71J, in fin~ assignada pelo 
Sr. Carnpos Salles e ou I ros. rnlatisa ú cn·g·an izat.:ã.u ela guarda 
nacional. · - . 

E' assurnplo qnr sn prrncle rllrcel amrnlr (i.qurllr que 
objec.to da nossa rlel ibrrar,ão. 

Posto a vol'os, o rrqllf'rimento é rejeitado. 
O SR. LAUH.O MC!LLER requer prc ferencia na votação para 

a emenda d'o Sr .. campos SallPs. 
O Sr. José Hygino chama n nLLcmç.ão do Congresso para 

a antinomia que · h·t rntrr a rn1onrla que aprcsrnl ou e a dos 
Srs. Campos· Sallns c oulrns. 

Aquella r.mP11fb. drl rnnina qur a nrgani1.ação da guarda 
nacional crnnprt0 ao Congresso. an passo que a outra dispõe 
que a mesma nrganizaçãn cnmrwl r aos e'ilados. . ~ 

·Si PsLa nnw1HLt passa1·. pnrlr'rn haVC'I' !antas organ1z~çoes 
quant.os rnr·r•1n os o..;ladns, sPndn. ('lllT'Pianlo, a guarda nacwnal 
a resn r·,·a do rxr.rci 1 n c• d ,.,.,.,H ln t Pl' um a ot·gan izar.,~ilo uni-
forme. 

Consu lf.aclo, c Congresso r r .i ri! a a prrfr.rrnci a pcd i ela pelo 
Sr. Lauro l\lüllrr. -

E' annu nei a ela a v o! a(~ãn da rm onda elo Sr . .To sé Hygino. 

O Sr. Cassiano do Nascimento diz que não 1rm rluYid::::, em 
votar pela .2u parle da emenda do Sr .. Jnsé Hygino, mas não 



pó dr: yntnr pnla ta r•::n·l r:. pnrcpw 011 I rnrlP. que, si n gua·rcla na
eion:ll i'· g·11:11'd:l. ela ~n(:.iín. ,-. n 'l'Psr·r·vn. dn PX'rr·rilo. não rlPYí-' 

RP.r rnn~.irl0r·arla nrnn i11s1 ilui(:iln dos rslrNl'ns~ rornn SI' diz na 
n1rsn1n. rmr:nrla. 

ReqLWl\ norlnnln. a vnlaeãn por par!.es. 
O Sn. Trn:ononE'l'O SouTo eonsiclnra. rsl.a qu{~stãn rrmito 

· gravn: 1• a quPsl ã.n da r·r:srrva fl.o c.xercil o r, enmn ben1 acaba 
dr. rlizrr· n honrado rApresr.nla n 1.0, ele sele que n exeec i to ó na
cional. (• Jrder·n~. a r·r:s0rva (• tarnhrr11 nacional: rnas. prr~-
f.endel1(ln vcll ar· 1;rla segnncla p:~HI P íla Pmnnda. qw~ l_he pa
rece prrfr H a 1111'1~11' lf~orl'l'etn, pPdP qn f' o CongTPssn se,p:t con
sultado sobr·e s .~ p0rmi t.t.e qun a votaçã.u :-;pja pm· partes, 
sendo a prin1eira a.t(; as palavras - po1ieia ciyiea -, e a se
gundfl até ao fi ll! ela Ptnenrla. 

O· SR. 8AJVfP.\TO FERR .. ·\Z .iulg·a qnr o pensan1ento eapi tal 
desta Pmenda 6. s(m1rntl' a.elarar· qLw ao CnngTPsso Naeional 
eun1pr1· LPgi:-dar' r-;olwr a r.onstiLuivão da gtJal'rla nar.innnl 
:c.mno rrst~l'Va. r1o cxrrci I o. a qual 1drve l'.er uma c-onstituiç:.ã.o 
nnica n nnlforrre crn todos ns. rsl'.ados; por conseguinte. não 
!ha duvirla alguma. 

O SR. PRESlDENTE diz que os doug Srs. representant.es re-:
·quereram qui' a votaçã.o da emenda: do Sr. J-osé Hyg·ino fo~se 
feita por partes. A seu ver, a cn1enda não póde ser dividida~ 
:porqur a segunda -;1artr. tem eonnrxão imn1erliata eorn a pri
mei.ra; yai~ por·(,rn. consultar o Congresso. 

Consultado o Congresso sobre os requerilnrntos do:-~ 
Srs. Ca.:~siano do .Nasein1ento e Theoduref.o Sout.o, são ambos 
.rejeitados. · 

O SR. BARBORA LrMA diz qnr urna vez que se Lrata da 
guarrla Nnae·innal comn N'SI'l'Va rln t'XI'Pcil'.o. mna yrz qnc r"• 

.sabido quP nnnca a organiza(:.ão rlo t'Xrr-e.il.o foi r.ommrl Liíln 
ao Minisl.rrio rln .Tnsl.iça, r. por .cons·rguintr, qurr pnr rsl.a cnn
sideraçã.o, quer po~~ faelos que estão na eollscirncia de todos 
os brasileiros, a actl'!al guarda nacional, be1n que pese áquellrs 
cujo modo rlr ver vai off.encler por e·sta maneira, não P, 
un1a reserva do Pxerctt.o; perle á Presidencia consulte o r.nn ( 
gresso sobre si eonsente que seja votada en1 prin1eiro logar a 
seguinte emenda. que csl'.á nas Disposir;tJes ü•ansitm·ias, assi
gnada por diversos Srs. reprcsrnt.antes, entre os quaes o hu
Inilde orador. 

O Rn. PRESTnENTE diz qur o Sr. depu I ado Barhosa Lima 
requer preferrncia para que seja votada a r.mencla que está 
á pag. 73 do im:prr~.so, concebida nos ·seguintes fern1os: 

''Fie a abol i1da a guárda nacional, devendo, 0-rn substitui
. cão, ser m'earlas as res0rvas rlo r.xereito. '' 

~ · Consull a'do. o Congresso -não concede a· ·prcfercncia pe
·.fiicla. 

Em sr~'Uida (> 1'rjeifafla a rmenda elo ~k .. Tnsó Hyg·ino. 
E' ngualmente posta a votos r. r.eg·eitada a rnwnda do 

Sr. nan1pos · ~alles e mlfros, que se acha á ,pag. 7-'t rlo in1-
presso. 

E' posta· a vot0s e rejeita:da, a en1enda do Sr. Barbo-sa 
Ljma. que sr aclha á pag. '7'3 rlo imprPs·so. 

O SR .• ToRÉ HYGYNO nrrgunta ao Rr. Pr0sirlrntr. si, r.m vista 
·das vnl a~õcs quP 1.1:aham rlt> I I' I' logar. sr aeha1n pr·Pjurliearlns 
as ernrndas, cuja vola~.ão havia ficarln adiacln, e que t'or·an1 (l>Í·-
fel .. t"Cl .. L_J·-..;;: 'lO ~ '>1 ,!1n ...,.,,. ")0 . 

' J .
1 

(A .•• l C...·_ ~ ~ ··~:\• '·"~ ,~ ._),J, 



. O Sn. Pnr~SIDE::\1'E rliz qn0 r~~a~ cnF:nlja;--;_, cu,ia vol.ação 
f1COll adiudn. f'~li"i11 llldas pr·l'.ituliendas pela vota,::,ã.n das f•n-wn
rla~ r·elnl i\·as ú milit:ia p.j,·ir•.a ~' ú gtrarda nae<iunal. 

O ~n. BRH.NAllntNO CAMPOS diz qne nãü entendeu ben1 :si 
o Sr·. ·Pr·nsiciPnLe ltavia fiPCJlaralln pr·e,itali,r·.;ulos os suh.stiLutivos 
flU r. mandarn nwh i I is ar n uti li sa1: a guarda nacional ou n1ll i c ia 
eivica elos ~~staclns, nos caso::; l.axados na Consl.iltriefí.o e en1 
vez •(lr. forea pnliei'l~ diga-sn miUeia civiea. ·· ' 

EnlcHdP qur. não Pslãn prPjuclic:ulos ~:s·ses suhs.tiLuLlvos, 
pol' i:::so qw~ sn di•;::;t.inam a mnrl i fiem· n ~ :2'1 do ar! .. :33. no 
senti11lo di\ em vPz dt> imrnnlrilisar·, rnullilis.ar a g·uarda naeiona.l 
ou m.ilieia eiviea. 

N p:..; I e sr•nl.idt) pr.rl c 0sclarre irnrn I os. 11orque nã.o se Lrata 
proprianlent.P dn subsLi l.u!.iYns nu Pltlt'nrla qun dig::un tespeito 
ü. insl.iluiÇão ria gnarrla nar.ional . 

. Tr·a.l.a-sl' dP n1')cliriear· a aLt.f'ihniç:ão do Poder Exec.ul.ivo. 
O Sn.. PnERtnEN'l'l~ rlcclara que vai. submetter a vol.os a 

r.mPnda. elo Sr .. \rlolpl1o Gorrlo e nu!.ros, ao n. 2'1 do arl. 33. 

O Sn. SERZEDELLo cliz que. apezar da opinião do Sr. Pre
·~si.dent.f\ ll1e parece que a en1enda de que se· trata está visivel
lnenl.c prejudicada . 

.Já ficou consagrado na ConsU Luição que não é da compe
tencia ·dos eslados a creação da guarda nacional. 

. 1Si sn quet· erear nos estados ex·ercilos pern1anentes, é uma 
cousa. l\Tas. si sr, ouer estabelecer a guarda nacional, isso só 
póde ser fl~ilo p0li União. 

O Sr. Bernardino de Ca1npos diz qut' o que a en1enda 
·pretendia. conw ainda h a p11uco havia explirado, era que o 
Congresso 1-1à.n rnnbil isassr a for·t.:.a polieial elos eslados. por-. 
que isso sei'ia nrn faetn Pm rlr.ll'irnPnln fiO snr·viç~o pnbheo. 

O qun a cmt>nrla quoc~ pois, ~·~ Ll.UC, unl VPZ. do Co.ngresso 
·da1~ a aulorizaeão ·:!c mohllizar-sn a forc.a policial dos esta

. rlos, possan1 Pstes ec'nncnl p. 1nobilizar a g·uarda nacional. 
Ei~ o fim da e·menda. 
A cn1enda S8 desl.ina sin1plesmente a que a força poli

cial elos estados não seja disl.rah-J;da do serviço pollc.ial a que 
é desl i nada. · 

. O Sn. •. S1~H.ZEDELLO - Apezar das observações elo n1eu i l-
lustro amigo repri'sentante por S. Paulo... · 

O Sn. Pru~smÍ<1NTE - Observo ao nobre representante que 
eslá infl'ingindo cornplc~Lanlf•nle o Heg·in1ento. (Apoiados.) 

· Esl.ú. se discul ~rwJo pr(l c eoRI.ra a emencla, quando a dis-
eussão estú nnccrrarla. (A1Joia.itos.) 

Peço aos ~rR. rep.resenLantns que observe-n1 o Hegin1ento 
do CongTesso ~ 

O RH.. ~EH.ZEDELLO - Nã.o sei si rnalmente estou ou nã.o 
infringindo o Heg·in:wnl o. 

VnzEs - EsLá. 
O Sn. SEn.zEDELLo - O que sei é que se trata de. un1 as

sumpLo in1port.ante, que (~ pr0cisn esclarecer cmnpletarncnte. 
O Sn.. PRES1DEN'1'E - Mas. ag·ora, não se traLa do eselare

ccp o assump1o, tr'afa-sc d~: "volar. 
O Sn.. 8EnzEnm ... r.o - A p0za1· das observações elo illust.re 

rep1·t~scn1.anL1~ 1dn :--1. Paulo. ppr·:.;;i~ln na nJinha iclt'la dP que e~ia 
emenclt1. ~~slá c~cnn!l~f·lanlt'lllt' lll't'.iuclieada, desde que• não se 



·quer dar aos cstaclos o clirci!n dr ercarcn1 a sua mil.ieia civica: 
pelo n1enos e lia l~ cnpei()sa. pndt•-:-:;e prrstar rrtai~ I urde a attri
buir-sc~ au Congt't'Ssn a idra dP qw•, fallanrlo f\Ste artigo em 
n1ilieia eivien flns L'~Ltulns, PSI cs, 1·p~u j'acto. Lerão o direito de 
creal-a. 

Posta a YoLos a rrrH•nrlp, do Sr. ~A_.,dolpho Gordo e outros, 
reconhece-se não ltP.vcr llllrnP.ro legal, pPlo que o Sr. Presi-
dente declara adiada a yoLacão. · 

V t\n1 \\. M rsn af\ seguintes 

Declaraçtics de voto 

Dcclar·o que ·votei contra o art. 55 do projecto dr. Consti
tuição, que os! abclece o modo :de organização do Supren1o 
Tribunal Fcclceal, preferindo nesLa parte as idéas contidas nos 
substitut.lvos offm;ecidos pelos Srs. Ainphilo.phio Botelho e 
Leovcgilclo Filgueiras, assün corno en1 un1a mnenda do Sr. Ser
zedello Corrüa, qu :"~, incon te si aYclrmcn! e. consultarn n1elhor, 
não sél interesses clc.s estaidos da União, que terian1 represen
tantes seus no primeiro tribunal do paiz, corno as Justas as
pirações da e lasse da magistratura. 

Sala elas sessões, 9 de fevereiro de 1891. - F1•eâ'erico 
Borges. · 

rDeclaro trr vof,aclo contra todas as emendas que transfe
rem para os esLaidos o domin.io das terras e proprios nacio
naes e minas. 

Sala elas scssõü~~. 9 de fevereiro do !8Ç)1. - Ru.y Barbosa. 
Dt~elaro que vo!ri a fft.vor da C'H\P.níla qno mandava resta

be1eeer as disposi(jÕos rlos arts. 4'1, 'l5 o 1() do projecto pr i.-
111itivo, que prescrevian1 o syst.cma eleitoral indirecto .para a 
es·colha do Prcsi:dcr-Lc c Vice-Prcsi.rJenle da Republica, pelas 
seguintes razões: 

1", porque a ele:iç,ão 1do primeiro n1agistr·a.clo ela Republica 
dirc-ctamPnie pe.lo povo poderá oecasjonar, nas épocas eleito
raes, pcr!.urbações de ordem publica, rn.a.r:i1né nesLo paiz, onde 
a insLrueção não es!ú. generalizada, e os galopins elei!.oraes 
facilmente arrast.an~ as n1assas populares; 

2\ porque un1 o lei Lornrlo ~escollüclo pc-lo povo, do qua'l 
sejam excluiclo~ os cidadãos quo exerçan1 cargos ret.ribuidos. 
e conseguin!.en1en!.c suspri!os ele dedicação e reconhecimento 
para com o Che.fo da Nação, poclrrá co1n mai~ ealn1a, i~en~.ão, 
independencia e acerto escolher o Presidente da Republica e 
seu subsU Luto, que deven1 ser cidadãos nota veis pelo t.alento, 
saber, virt.udes ci.v .e as e experienci a dos negocios publicas. · 

3a~ finalmen!e, porque a Pranç,a, os Es!a:rios Unidos e a 
Suissa. republicas n1odelos, .onde a instrucç,ão · rstá mais gene
ralizada entre as :à ;versas classes sociaes, adopt.aran1 e ·n1an
tiveram até hoje o ~ystema rl a eJ e i ção indirecta, c a experien
eia ainda não lhes aconsrl.hou a jns!i I ui~.ão pela direct-a. -
Ianacio Tosta. 

Declaramos qu.J votámos a favor da 0menda do re1wesen
tante Aristidrs Lobo, que rlava cmJrada aos minis!.ros no seio 
do Congresso para rrsponclrrrm por seus ac:!os á rr~quisieão 
de ·qualquer rrpre . ..;cntante r:la Na~ão, v o! acla pelo Congresso 
não podendo cm c.aso algum t.rrminar a 'discussão parlamenta~ 
1por muçã.9 ou ac! o qu0 cl,~f·rrminas:-;e a rPI ü·ar:la do nlinislro, 
pelas razoes que ~e seguem : 

1.11 Son1os um povo de habilos l)arlamentares. acostumado 
a ver os aclos mais importanles ela acllninistração exan1inados 
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·e .discuLi. dos no seio dn rrr>rr~rrrlnão' naeiónrd. A transic;ão rà-~ 
cild a. se1n gradação. dill !'egünrn ]la r·1amP i nLru· para o presi
dencial, ehocar[t ineYllaYt•lmenlt·) a rnanPiJ·a ele pensar geral 
da N aç,ão e Lrará eonst•qu Pneias cli ffPrr~nLe~. que poderão ser 
perigosas, conf.ot'me a capaeiclaclr. e a inrlolc do Presidente da 
Republicti; 

2. 0 Nfio ::;enclo a escnllla dos 1ninisLros dependente de a.p
provação do Senado, o que aliás é exigido pela Constituição da 
A.mf~r· ica do Nortn, a possibilidade das inLerpellações levaria 
o PrcsiclenLc, ZP1usn elo seu prestigio, a não collocar ú frenlc 
das r-epartições min isteriaes. por nH'ro patronato, indivíduos 
inl1abc·is, pnuco aptos vara o born drsempenho das arduas func-
ções do cargo; · 

3. 0 O receio de que as interpel1aç,ões se succedam fre
quente e caprichosamente. desviando o rpinisLro dos traba
lhos ele sua repartição con1 o fin1 de desacredital-o, desn1cra
lisal-o r :L'ort;al-o a pedir r,xoneração. clesappareceria ele sele 
que as int r.r}wllacões sô fossc~n1 admissivr.is ú requisição de 
qual,quer rPpresenLan!J~. yoLada pelo Congresso. Com esta li
mitação, a prpsont~a rlo n1inistro S(Í sl'ria exigida quando se 
tratasse de n1aterias hnporlantes. 

4 .I\ Finahnente. a experiencia dos povos cultos. Na Alle
n1anha o Conselho Federal, cujo presidente - o Chanceller -
é funccionario da ,confian(:a irnmccl ila do Irr1rwrador, tem en
trada no Rei e llsl ag par·a ri ise.u Li r e dar nxp licat~Ges, apezar de 
não poderen1 seus n1emhros fazer parte do Parlarnento. 

Na Suissa acon! ecc o mrsmo eom os .n1embr,os do Conse
lho Federal. 

Nos Estados Unidos (la Amcrica do Norte a Constituição 
não dá aos n1inistr,os o .direito da palavra no Congresso, n1as 
não ha lei que o prohiha, e cacla eamara póde convidar qual
quer dellrs a assist.ir ás sessões, si deseJa ouvil-o e sobre tal 
ou tal qucst ão. cmno observan1 ·Adams e Cunninghmn na sua 
notavel obra -· A Con{ed(n·eraçlio Suissa. 

Sala elas sessões, 9 de fevereiro ele 1891. - lgnacio Tusta. 
- Frerlerico Bm·ges. 

Declaramo~ que votámos pelo substitutivo do Sr. repre
sentante Amp bilop hio á SPecão 3a elo pro.ie.c! o de Constituicão. 

'S. R. - Sala dos sessões, 9 de fevereiro de 1891. - An
tonio Oly·ntho. - Chagas Lobo:lo. 

Decláran1ns que votamos pela emenda elo Sr. An1philophio 
sobre o poder .iuclieiario. 

Sala elas sessões, 9 ele fevereiro ~de 1891. - Santos Pires, 
- Custodio d(' Jllella. - Pau.la A1'f]oUn. - Henrü]lt.e de Car
VU;lho. - Garcia Pú·es. 

Declaro que, si estivrssc prRsente. vota ria contra a indi
cação do Sr. Serzt-~clr.lln. Em pr·in1Pi1~o log,ar. por .iulg·ar extra
vagante e r.xtemporanPa a inl.crpretac,ão de uma disposição 
tão rocentcnwnle Y1llaõa 0, com conhrciclo intuito. En1 
segundo logar. porque queria n1anLer o rneu voto anterior. 
Se.rn querer offendcr aos mais collcg·as elo Congresso. declaro 
que votei pela;-; incom.paLibilidadrs, afln1 de· seg'l·egar os repre
sentantes do povo de qualquer clepend~n~ia do Gover!lo. 

A subservicncia e corrupção polü1ca n_este pa1z tomam 
taes proporções, que urge1n rneclidas daquella natureza. .-. 
1Ylartinhu P1·culo Ju.nio1'. 
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O Sn. P~IESIDE~'T'E drsignn. pn1·n 11 rio rorrrntr ::t srguintH 
orrlPn! do di a: 

Cnnli11LJ~(.:fw tl:1 Ynl:t(.:iin das PlllPnrlns nl'l'f•l'Prhl:ts no pro
jec1.o tlt~ t :n1tsl iltJ i1.:fín 11~1 ::-;t•gtJ nrla di:·wus:--;fin. 

Ao n10j., rlla. f:1z-se ·a ehamarla. á qnal 1'0Spnnrlfln1 n~ 
Srs. PnlrlPnlf' rlP 1\[nraPs. Pars rlr Carvallln . .Toãn Nc•iva. Rf'-
1urnhn. F'l':lJWÜ·wo 1\larhrúl,). LPnYigilrln CllPllw. -.Jnaqtlim ~Rf'·
m(m Lo~ Manor l Ba :ral.a. :\ n lnn i o HaPna. Cunha .Tunior. .fnsf' 
SPgund i no . .T oaq 11 inl t ;r·uz~ Thr.nrloro .Pac hrco, Elyseu Mar I. i ns. 
~ToakiJi1 Kat:unda. Bnz<'r'l'a d0 Albuqurr.quc .Juni-or-, Theodw:cío 
Sout.o, .Tosr. BPr·nardo. OlivPira Galvão. Amaro Cavalcanli. Al
ll1eida Ban·rtn, Fi r·m i no da Silvnira, .Josf.i. Hygino. .To'(·~ Si
Jneão. Floriann PPixoto. Tavarr.s Bast.os. Rosa .Tunior. Coelho 
e Cari1pos. Tl1omaz Crur,. Virgílio Damasio, Sªraiva. Domingos 
,Vicen 1 (' Gil f:llllla ri. M mltPiro dr Bar1·os. Qn i nU no Bocayu v a~ 
Lapér. Braz Carnpiro. Eduar·rln 'VanciPnknlk, Saldanha Maei
Jlho. Joaquim FPlióin, CPsat'in Ah·im. An1Prico Loho •. .Joaquin1 
de Souza. Silva Canerlo, Silva Paranhos . .Toaquin1 Mnrl.nho~ 
Pinlleiro Guf'dPs, Uhahl i no do AmaeaL Santos _-\nrlracle. Ge
neroso· l\f arqn f's. E si P\'PS .Tun inr. Lu iz DPl fino, Ramiro Bar
eellos. Pi11hr.irn l\Taehadn. Julio Frota. Uell()a Rorlrig'urs. Inrlin 
do Bras i L Lam'n So-rlr•\ Innncene i o Srrzedello. Nina HilH'. iro, 
Can Lã.o. Perl1·o ClH'l'nHm I, Ma ti' a Baerllar. Costa Rodrigu0s, Ca
r;;ilniro .Tunior, H~nriquP dr Carvalho. Aní'risio Fialho, No
gueira Paranaguá., Nelson, Pires Ferreira, Barbosa Lin1a. Be
.r.crril. .João Lopes . .Tnst.iniano de S~r.pa, F'rederico Borge5i~ 
.José Avnlino, José Bcvilaqua., Goncalo de Lagos. Nascimento, 
Alrninn .\ffnnso. Ped·ro Velho, Miguel de C~stro, Amorlrn Gar
·c.ia, Epi tacio Pr.ssôa, Pedro Americo, Couto Cartaxo. Sêl. An-
rll'adP, 'J'nlf'Illinn rle Carvalho, Hnsa e Silva, ,Joã:o Bathalho. 
GonçalYes Frrrri ra, .Jm:;é J\IIarianno, Almeida Pernambuco, .Tu
Yeneio rl' Agn i ar, Andrf~ CavalcantL Raymundo Bandeira. An
:nibal !FaJ.efí.o, Pereira ,Lyra, Baptista fla ·:Motl.a, F'ró.rs da. Cruz. 
A.J:cinclo Guanabara. Erico Coelho, .Jacques Ourique. Ari~tides 
Lobo, Fur·quim \Verneck, Vinhacs. Antonio Olyntho. Bruc!aró, 
.Toãn Pin h ri r·o, Pacifieo Mascar0nhas, GabriPl de Magal1l1ães. 
Leo.nrl Filho, Chag'as J_.jobato, ;raeob da Paixão, Alexandre 
Stockler. Fr·aneisco Veiga, MaLta Machado, Costa Senna, La
mounirr, _t\lvaro Botelho, Gonçalves :Chaves, An1erico Luz, 
FI~Iir,iano Pr·nna, Violti, Dutra Nieacio, ·Corrêa Rabello, Ma
noel · .Fulg~encio, Aslolpho Pio, Aristides M:a.ia, Gonçalves Ra-
n1os, CaJ'los rias Chagas. Francisco AmaraL Domingos Rocha, 
Cosf a Macharlo, Domingos Porto, .Paletta, João de Avellar. Fer
reira Rabr.llo, Ferreira Pires, João Luiz, João de Si·queira, 
João Vir.ira, Luiz de Andrade, Espírito Santo .. Bellarn1ino Car
neiro. Bcr·narrlo ·dp Mendonça, Pontes rlr. Miranda, Oiticica. 
rlahino ·Hr•snur·n. Tvn rln Prado., Oliv0ira Valladã.n, Ff'·lic;hPllo 
Fr·ni l't'. A ug·n si n d P Ft'n11 as. Panl a Argoll o. rrnsl a, S(l-aln·a. An-
1urlin EtlZI'hitl. %arnn: .\1·llllll' Hin~. (::trl'ia Pir·~·~. Mnrr.olino 
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I\l!lLII'a, ;.;unto;-; .Pereint, t:u~ludiu dü l\lello, Paula, (~uintCJrãe~. 
l\lillou, .\wplliJuplli<l, Fr·attl·iseu SudJ·é, Diuuisiú Cct·queira. 
LeuY igi ldu Fi lguci.t·as. Bat·ãu de S. Man~us, nled.t·adu, Hat·f\0 
de V.illa \' i<.;osa, Priseo Pat·aisu, :Moniz; .L:'reit'L!, ~\Lllay;du ,J u-
lli()t'. !<'tlll:·wca l' ~ilva. Xi:l.n Pe~;anlla. l't·banu Mat·etllldt~s. Ma
nlJües Harl'elo, Cyrillu clu Lemos~ Oliveinl Pinlu, Viriato de 
l\lcdeit·us, Joa,quiln Bt·eves, Virgiliu Pessoa, Fl'ança Carvalho, 
Bernardino de Cru11pos, Frnnciseo Gliceriu, Mo1·aes Ban·oll, 
Doming·os rlP :Moraes. Cm·valhaL ~-\ng·elu Pin lwirll, \lursa. J{tl
dolplw -Miranda, Paulino Carlos, Costa Junior. Rodrigues Al
ves, .:\lfre.cto Ellis, Carlos Gal'eia. M.oreira da ~ilva ... :\ln1eida 
N v5·ueil'a, I tu bião J un i.ol', :F lC'ut·:v Curado, Leopolcl ;J cl P. B u
lhões, Guimarães Natal, .Antonio Azeredo, Caetano de Albu
querque, Eduardo Gonçalves, Fernando Sin1as, Lauro lVlüller, 
Carlos de Can1pos, SehimidL, La·cel'da Coutinho. Vietorino 
Monteiro, Pereira da Costa, .A.ntão de Fat'ia, ·Julio de Castilhus, 
Ernesto de 01 iveira, Borg·es de 1\tt:edciros, Alci.Jes Lima, As:üs 
l~t·asil. Thmnaz Flores. Abreu, Homel'u J3aptisLa, Roella U~uri,l, 

Cassiano do Nasci-mento, Fernando Abbott, Dernetrio ltibeil'o 
e Menna Barreto. 

Abre-se a sessão: 

Deixan1 de eon1parecer, con1 causa, os Srs. Frederico Ser
rano, Pedr.o Paulino, Raulino Horn. João Severiano, Hodrig·ues 
Fernanides, Martinho Hodrig·ues, Theophilo elos Santos,· Meira 
ele Vasconcellos, Leandro Maciel, Fonseea H_ern1es, Co.nde de 
Fig·ueiredo, Ferreira Brandão, Bueno de Paiva, Cesario 1\fotta 
J·unior; e, sem eausa, os Sr·s. João Pedro, Campos ~Salles, Ruy 
Havbosa, Aquilino do AmaraL Bernardo de :.Mendonça, Belfot:L 
Vieira, Oliveira Pinto, Luiz Murat, Lopes Trovão, Sampaio 
.b\nTaz. Mayrink. ~Don:lingos Jesuinu, Thomaz Delfinu, Barão du 
Santa Hollena, Martinho Prado Junior, Luiz ·Barreto, Lopes 
Chaves, Adolpho Gordo, Antonio Prado, Bellarrnino .cte Mcn
uonça c Monteiro de Mag'alhães. 

E' lida c posta en1 discussão a_ acta da s0ossão antecedente. 
O Sr. Tosta - Sr. Pr.esidente pedi a palavra para fazer 

uma pequena reclan1ação a respeito de duas declarações que 
tive a honra de apresentar á Mesa na sessão- anterior. rélati
vmnente a duas questões in1portantes agitadas neste Con
gresso~ sobre a eleição presidencial e sobre o regin1en pada
mentar. 

Não tendo sido possivel uceuvar a tribuna na seg-unda cUs
eu~são ~obre o sy~Lcn1a da~ finanças, ~obre o systema eleito
ral ]JI't~sidene.ial e sulJr·e o regimen parlarnentar cornpara.do 
eom u presiclene.ial, ente.ndi formular, reduz~daqtente, e'm 
duas deelara«.;ões. a::5 razõe~ principaes ern que rne fundava. 
para enviai-as á. ·~,lesa. · 

Urn dos nluslres eullega::-;, l'UIH'U~elltante. do Ceará, o 
Sr. Fredel'ieo Borges, a ql1cn1 apt'cscutei un1a das duas deela
l'aGões, achando-a pr.ueodenle, prestou, tan1bmn. sna assigna
tura. 

Ma::-;, euntu :-;ali it·all.t algu1uas ineorrceções na DUblieação 
feita, pedi a palavra pant que V. ~x. as mande reproduzir. 
an1anhã. con1 as razôes, que, pal'LiLulal'mente, darei para não 
rQ.ubar lempo ao Congres::;tl, eujus lrabaltto:s deven1 quanto 
anles ~m· c.(nlclu i elos. 

Não havendo 1uaiti que1u pet,;a a palavra .sobre a acLa.; 
pá-i:le por approvada •. 
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O Sr. Badaró - Sr. Presidente, venho tomar a attenção 
do Congresso· por alguns n1inutos, par·a tratar de uma rnateria 
que julgo gravissima. 

,l\Ias do que ninguem, v. Ex. está no caso rde intervir COD1 
sua alta aucloridade lllOl'al par·a a solução paeifica e legal do 
que diz respeito á questão que vou expor ao Congresso. 

8ensor·es, uxhiLia ua Capilal de S. Paulo~ desue '18127, un1 
edificio do qual se achava de posse o gover:no civil. Eu me 
refü·.o ao cdificio onde f'unccionava a antiga CongTegação dos 
J esuitas, alli localizados. 

Ern un1 annexo existe un1a egTeja vulgarn1erüe conhecida 
por egreja do Collegio. Con1 a expulsão dos jesuita5 em 
,1759 ... 

O SR. CosrrA SENNA - Ordenada pelo Papa. 
O Sn. BADAHÓ ·- • • • foram expedidos diversos aclos pelo 

governo portuguez rnandando arrecadar os bens das or1Jens. 
En1 'i 760 o governo de então expediu um decreto, que é 

.do sRguinle teür (lê) : 

"'Outros, nos referidos bens, se achou, que consistiarn nas 
'eg?'c,jo.s elas casas professas e collegios, . que são contíguos ás 
rnesn1os .-~gTejas; e nos ornamentos e alfaias dellas. E, porque 
estes bens, sendo inunediatan~ente dedicados ao culto divino. 
são ecclcsiasticos vor sua natu?'eza, manda a religiosissima 
piedade do mesn10. n1onarcha entregar, irrwnediatanwnte, todos 
os Te{eí·ülos bens ao8 r·espect'ivos prelados ordina1'ios, das 
dioceses onde se acham sito~." 
· Ora, Sr. Presidente, V. Ex., con1o jurisconsulto, sabe que 
as cousas denon1inadas ern direito relig·iosas ou sagradas 
tê.nt estado i'óra do comn1e'rcio. Pei·ante o direito canonico, 
~as egrejas são edificios destinados exclusivamente ao culto 
divino; não são propriedade, nem do chefe visivel ela egreja, 
nen1 do diocesano; a egreja é considerada, no sentido das 
lnst'i.tuta:;, con1o 1'es nullüts 'in bcnis, rnas isto, referindo-se. 
aos fieis;. pertence a todos, não está sujeita á occupação esta
belecida no que diz respeito á propriedade civil . 
.' Ora, se o direito canonico coincide con1 o direito civil, 
:Pergunto: tendo sido confiscados os bens relig·iosos e tendo o 
governo absoluto daquelle ten1po declarado que todos esses 
bens deviam ser e-ncabeçados aos proprios nacionaes, cà1n re
salva das eg;rejas; perg·unto .a V. Ex.: aquella arrecadação, 
·feita en1 1827 em S. Paulo, cuja cópia V. Ex. recla1nou da 
~besouraria a 4 dr~ outubro do anno passado, póde prcvaleeer ? 

UM SR. REPRESENTANTE- Os interessados proponham un1a 
acção perante os tribunaes; o Congresso, neste n1on1eilto, nada 
:tem que ver. · 

O SR. BADARÓ- Pôde o Governo, hoje, como é publieo e 
notorio, demolir a egreja pa.ra levantar o futuro Cong·re~so 
qua se tem de reuni t' ern S. Paulo ? Si o Governo actual póde 
'lançar n1ão dos edifícios l'eilig·iosos c demolil-os, as nossas 
propriedades que elevem ser consideradas co1no sagradas, não 
ficarão jmmunes. Sei que estamos sob o Governo dictatorial; 
e é por isso rnesrno que sirvo-me desta tribuna para, em non1e 
dos catholicos brazileiros, dirigir-rne ao Sr. :Marechal Deodoro, 
pedindo-lhe que, por intetn1edio do seu. representante ·.e~ 
S. Paulo, m::tndl~ entregar essp, tnmplo ao choeesano respeci,Jvo. 
·.. E, Sr. Pl'esidentc, lá está essu templo segregado da pra
!içg dQ§ ªc1oe l'~ligiosos~ e§tá ccrçadp por um STaqil ç!e. !~1:r~ 
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alli ning1.1en1 penelra, está complclatnenlc excluído da corr.t
munhão n~ligio~a. 

TJ21r SH .. HEPHESE:\T.\2\TE- E' un1 propriu na~iobal. 
O f.;H. B.\D.\IlÚ- ALaL>u du pl'ovar que ellu não é proprio 

naú i unal. Elle foi a vali ado, e1n tH~7, pela q uanlia de 4 O contos, 
arrceadarau1-~·H~ loc.las a:-; imageu::; que depois foram enh·cp;ues 
ás ~cn·purat~.Õl'S rdigio~as, e u eui l'iciu conLinuou aLé. ha ben1 
po Ul~o lernpo enLl'ug"lw ao 1J i spo diocesano. 

(!la -u·Jn apaJ'l e.) 

. .] Estado dt~ S. Paulo sul~sidiava o cullo alli, pol'que o 
prunuiru vwe-g·ovet·uadm· de t). Paulo, quando esse Estado 
era capi lania clt~ S. VicenLe, lan~,;ou mão daquellc eclificio 
})ara sua rcsiclene i a. u de sua faulilia e pal'a o cstabelecin1ento 
de diversas r e par lit;õc~, e assumiu cslc comproruisso que 
ainda era curnp1·i<.lo nesLL~:-3 ulLünos tcn1pos. ' 

])~U, portanto, tendo lavrado O JJlCU [H'Oleslo, iendo D10S
trado os pl'lncipios que reg·en1 u maleria e feiLu un1 pedido, 
en1 nome dos caLholicos, a'o Marechal Doodoro, subrnetto en1 
todo o caso ao Congressq, p_ara legaUzar a 1ninha presença 
pesta tribuna, urn l'equennlünlu, que vou onvia1· á Mesa. 

Vcn1 á lVlcsa! é lido, apoiado G fica adiado, por ter pe
!}ido a palavTa o Sr. J oãu de Siqueira, o seg·uinlo 

Re'quednwnlo 

Requeiro que pelo Ministtwio do lnledor se remetta ao 
Congresso cópia das deliberações tmnaclas pelos governadores 
dos estados a respeito dos bens e_celesiasticos, outr'ora per
teneentes aos jesuitas. - F. Badaró. 

Vem á :Mesa, é lido, apoiad0 e fica adiado, por ter pedido 
.a palavra o Sr. João de Si queira, o seguinte 

]{dqtteri?iLento 

RElquct·emos vm· inlcrn1edio da I\lesa do Congresso ao 
Go\i'erno providencias para obstar as violencias de que está 
senJo victirna 'a ünprensa do Estado do Rio, eomo ainda 
hontcm se deu c•.tn 1\lacah(~. - U'l'lwno 1Jla1'condcs. - Erico 
Coelho. - P1'anr;a Carvalho. -- P1'óe'~ da Cr·u:. - Bapt-isía 
da }lotta. 

E' tan1bern lida c apoiada, fieando adiada, por ter sobre 
:ella pedido a palavra o Sr. João Lle S1queira, a seguinte 

Moção 

Considerando que o Governo, bl o é, o deposiiario da for'Ça 
.social, para exercei-a legililnanlCnl.c, só deve applical ... a no 
sentido do hem publico; 

que desle prece i Ln se afasl ou a Dictadura assentindo na 
conven(}ão cornmereial l'csolvida entre o repl'esentante do 
Brazil e o dos Estados Unidos do Norte, c con±'ii·nutda por de-
cret.o n. de do c<wt·cnte; 

QlHl. essa conYen(:ão uu I r:.tlaflo golpeia profnndatnente a 
~~liciat_iVª in_ç_liyigual; 1Jcn1 CU1110 muita~ flas 111gUSÍl'Üt? _nascen-
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ies. unm l' uull·a~, in~onlcslaY!::huenlc. en1 fntucu p~1·iudu de 
dt'~t'll\"U]VÍJI\L'HIU l'Jil 11US~U paiz; 

qttc· cu.nl1·a um Lal desacm·t() L'.stão a JH'Ulesl~u· us inl.m·es
se~ Ludu::; das e·ln:sses pl·oducLuras. da :N.avão; 

que• eis clepu!adus e '::ll~llaclures. aqui t·euniclu~ nm .\ssemblc'•a 
Con::;Liluinll', não cutTesponcleriarl1 ú confian~;,a vublica ~~ rnal 
eurup1·chenderiam os . deveres superiores ela func~.:ão qtw des
L'IHpen!Jarn sileneianclo sobre acto tão jneonvenienle c não 
lrnpcclindo as suas prejudicialissirnas eonsequencias; 

O Congresso 1·esolvc recomrnendae ao ellefe provism·io do 
Governo que fat.a inunediatamente clecla1·ar suspenso eu1 
:;cu~ ei'feitos o re.ferido tratado, até qne sobre elle decida a 
representação naeional. - Dcmeh·io {l.'l;beú·o. - Erico Coelho. 
-- Custodio de Me'l.lo. - Jusé Süneão. - A.ntüo de F"a1'ia1. -· 
Mo·niz Fre·ir-e. ·- Annibal Falcão. - AlC'indo Guanabant .. 
- BorlJOsa ·Linw .. 

O Sr. Assis Brasil (Jlovú1wnto ele aUençãu) -Sr. Presi
dente~ todos estan1os conYenetdos de que o :t'irn pri neipal o
quasi uni c o C!UC aqui nos congrega é a di seus são e \·oLa~;ãu 
do eodigo politieo de nossa H.epublica. Entretanto,· S1·. Presi
dente, u Congresso, en1 sua prevideneia, quando organizou u 
seu ltegilnento, lembrou-se, e eon1 n1uit.a razão. que, reunidos 
os r·epresentantes do povo, era talvez possível que as cireurn
stancias lhe impuzessen1 o dever de tratar de questões de 
lt·anseendente importancia e que para isso precba.ria deslimu· 
alg·um tempo das sessões cliarias ás- n1aterias que não :t'ossmn · 
prec·isanu:nte eon~titueionaes. 

E.' um destes importantes assurnptos, senllorr~s, que· 1ne 
t1·az á Lribuna para pedir ao Congresso a vola1;ão da 1noção 
que passo a ler (lê) : 

"O Cung-resso Naeional conta qlle o Gu\'f'l'llu P1·uvisol.'iO · 
não assignará tratado algun1 inlernaciunal ~en1 a dausula de., 
refm·,~uda do Pude1·. Legislativo, e quanto ao J.'eetml e cunvenio'': 
con1 os Esladus Unidos ela .Arneriea. se não cunl in~r Lal dau, 
sula, espera que o Governo providenciará nu senlido de ser 
ella aflrnittida c de não ter exceução o dito cunveniu, antes 
de p1·onuncia1·-su a respeito o Congresso urdinario. '' 

VozEs -l\hlito ben1; muito bem. 

O SR. Assts BH.ASIJJ- Senhores, u Governo Já cunbeee, 
porque já o denwnstrou corn factos, a gravidade destas 
questõe:-; internacinnaes, assirn cou1u sabe que ellas não poderu 
ser resolvidas exelusivanu.m.Le pol' elle, independente ela inter
venção leg·islatlva. No nosso tratado Lk limite::; cout a Hepu- 1 

blica Argentina existe,· segundo 8 public~u, a clausula dt~ qtH). 
elle não LHl'i:i effeito, si. pol'ventu1·a, não fôt· l'Cferendaclu pelo 
Pode.:.' Legislativo das duas na(;õe-s. . . 

No caso presente não se trata de l'e:;ol·vel' uu1 eonflido ern 
que haja possibilidade ou temor de ::;e det·t·amar sangue. Mas 
Lrata-se de 1·esolver un1a que~f:ãu não menos gTave. pois que 
refer-e--se á riqueza publica, (~ est-a vale ben1 o ~angue, poeque 
ta1nhen1 é. eonaição de vjda para as na~;ões . 

. Sei,que a quesLão é gra!:issir11a, e que ~1ós mesmos. ainda. 
Inovidos por esses arrancos t.ao naturaes e lau nobres do nosso 
patriOtismo c. L~lvez ela ll\'ssa jnclignação, não ?everno~ . ser 
levianos. preclpJtaclos mn JUlgar. :-i!~m conheeermos pel'felta
mertle todos os dado~ e eireurnslancias que ladeian1 o facto, 
que rnal eonhecernos. 
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Nün tkvuHiO~ !au.liJUUl uJte-al'at· o GuVl'L'llt) da 110:-:l~a Va!l.'ia 
eon1u nllinig·u dclla C'-1juiwlo.s) ; deveHlO:S aeonselllal-o, dc
vcinos acompanhal-o, devemos collaborm· e01n cllc, pa1·a ClLW 
não e.n·t~ (Apoiados), c. si en'a, elevemos ajudal-o, pa1·a que 
corl"i.ia os seus etJ:us. C4.')Juiados: wn'ilo vem_: rnu'ilo lJ.e·m.) 

Senlwres, ianlu qu::.tnLo su })Ód8 julgar pelas apparencla:-:;, 
tanto quanto se 11óde eonhcet~t· pelo que ~~ publico c estú de
baixo elos olhos: o L1·aLa~Jo ou convenio que se assignou co1n 
a H.c•publica N m.·Lc Ain::;t· :cana 11arcce uma cousa rei! a c1 e JH'O
pusiLo para an iqu il1ae e~L ~~ paiz. (Apoiadus _: nüu apoiadu.s e 
O.JW'I'l e S. ) . 

Alli Lralou-su c]e p1·otegc•t· o que ntto tWCüssi! ava elo lH'O
tccção; alli Lr,atou-sc d<~ eslllagat· o [!tic precisava SPt' JH'ulc
giclo. (Apuütaos.) 

Seulicn.'PS, unut utrica inllusLl'ia í.t•nto;-; n.~, tw~su pa.iz, quu 
pôde resistir a !orlos os azat·,~s. quu pcklc :-:llll_lJllll'[.at· itnposl,,:-; 
que out-.J.·u::-; não !.uleJ:am: 1•ssa induslt'Ül ~~ a rla c~ulLut·a do 
eafé; pois lw.rn. ú nsta a un.ica jncJusLt·ia rn·otc•.girla !.>~'lo lt·c.üad(). 

01Jtl'as indnsL1·ias. que ainda são rwquenas P moclt:sl as, 
n1as qLH~ l'l'Uniclas Jazc•rn um granel<\ vul!o eut hPnc\t'leit1 üa r.i
queza nacional, mas que precisarn da n1ão pt·oLedot·a do pode1: 
pub1ico, essas :foran1 as cttw soft'1·cran1 o golJ)!~ modal. as CJllü 
levararn o ti r o cl u mi serieordia, pódc-se d izet· _ (A vaiado:-:;; 
1n'UÜO benL'J 

Dizia-n·w hontern um rligno repPesenLanle r1 c Sa nl a Ca
tharina: Si se quizcsse fazer un1a cousa dr. prnposif.o pal'U 
esmagar, para maLa1:· a indus Lria de San! a Cal.llaJ:ina, nã.o se 
conseguiria L :lo bmn corno corn esse lrat ado. 

UJVIA voz- Devia acerc:scentur: c tarnbcm para dosmora
lisar a Republica. 

ÜlT.l'HA voz - Feliz1nenl1,; fui fcilu pol' u1n govet·no que não 
é republicano. · 

O Sn.. Ass1s BrL\S!.L- Foi Joilo po1· un1 governo l'epulJli
cano, n1as os governos republicanos são tambern sujeitos ao 
erro (Jtnüos apoiados)~ principalrnentc nesLa.s épocas anorn1aes 
en1 que por n1clis sangue fi·io, por n1ais p1·udcncia que tenha 
o hon1en1, sempre tem de anelar atropellada1nente. (Apo-iadas.) 

O Sn. BAuBOSA LIMA- Mas eleve tirnbrar mn não pra
ticar os erros quo condemnava na Mona·rchia. 

O Sn.. Assrs BHASlL --E t::nnbcn1 cn1 corrigir· aqucllcs que 
tiver praticado. (Apoia dos.) 

Pelo tratado que se assignou com a An1erica do Norte, os 
americanos nos isentan1 dos seus in1postos de in1portação 
apenas trcs artigos: o eafé, o couro ou pelles e o as sue ar. 

Pro}Yriarnentu isenta·do é o café (Apoiados), que aliús 
Já gozava alli da is·3nção oe~te in1püslo. (Apoiados e a1mr~tes .. ) 

. Mas, si o café :nos Estados Unidos era isento de impostos 
de importac;.ão, não ó poi'quc os Estados Unidos nos quizessem 
fazer favo1·, porque a·:; nac:õcs não fazcrn favor un1as ás outras 
(Apoiados), cllas não tt~m alma, só tê1n interesse tuna para 
con1 .as outras (Apoiados). c~ portanto, si os E.stados Unidos 
nos isentavam deste irnpo~;l ;) éra, entre outros rn·otivos, porque 
lhes convinha prcporcionar barato a9 consumidor g'Gneros de 
11rin1eira necossic1acle, qnc 1~\. não s<~ produzem. (Ar>m:aclos e 
apw·tes.) 
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Quanlo ao assuem· ü ús pcllcs, cu, usando ele urn termo 
expressivo cl o cmnponez da n1inlla terra, clil'ci que nisto nós 
i'omos pe·azados. (R·iso.) 

O SR. ZAlVIA- Ben1 lembrada ! 

( T·rof:ani-se ?ri./U'i.tos apw·tes. O 81·. Pres·idente 'reclama 
attençâo.) 

O SR. Assrs Bn.ASIL- Senhores, o ten1po é escasso e sou 
eu que tenho aqui o privilegio ele falar neste mon1ento .. Peço 
aos n1eus distinctos collegas que n1e deixern dizer o rnars re
surniàan1ents possivel o meu pensarnenLo. 

Não quero entreler discussões e n1uito n1enos discursos 
parallelos, que são intoleraveis e incornprehensiveis. 

Sr. Presidente, o americano isentou os nossos assucares 
e as ·nossas peUes (Riso) do ünposLo de introducção, n1as que 
assucares e que pelles ? Os assucares e as pelles que podem 
ser considerados rnateria prilna da sua industria, apenas os 
assucares grossos e brutos, e os couros crús exportados do 
Brazil. 

E que fize1nos em compensação ? Isentámos de ünpostos 
os artefactos de couro, con1o exclusão unica do calçado pro
duz.ido na America do Norte ! 

De maneir.a que duas vezes nos enganaram ou duas vezes 
nó.s nos deixámos enganar: a 1 a isentando de direitos a ma
teria prima que elles de nós receben1, e a 2:1 recebendo sem 
pagamento de direitos ou com grande reducção os artefactos 
dessa materia prüna, que elles de nós recebem. (Apoiados; 
muüo berr~.) 

E nó~, senhores, o que isentamos de impostos da pro-
àucoão americana, por esses tres artig·os ? Quasi tudo ! · 

Para mim seria um tratado sensato, um tratado proficuo, 
justo e de grandes resultados commerciaes o que isentasse 
de impo3tos a introdueção do petroleo extrahido e preparado. 
na An1erica do No r te e, por u1n certo ten1po, as n1achinas, 
especialrnente as da lavoura, que nós ainda não produzimos 
e que são consideradas rnateria auxiliar ele nossa industria; 
mas nús fomos isentar g·ene·ros si.milares ao·s da nossa ,pro
due(;.ãn c que produzirnos corn vantagens sobre os americanos: 
os pannos de algodão, os cm·eaes, o proprio feijão, que 
se produz em todo o solo brazileiro. Não ha talvez u1n pe
daço ele área, que pareça esteril, que não possa produzir 
feijão: em ioda a larga extensão do Brazil. 

. Isentámos até indu3trias que tinhan1os protegido com ga
rantia de juro.-5~ de n1aneira que essa garantia de juros que 
vamos pagar ainda parece uma protecção á industria ame
ricana. 

Isto não é um grito de opposição. Si eu entendesse que 
devm fazer oppos.ição, eu a faria sen1 rebuço, como faço tudo 
que 1njnha consciencia n1anda. Isto é um incitamento para 
que se entre no terreno da prudencia e das nossas legitimas 
convenienci.as. 

Sei que a questão é grave; não se faz um tratado hoje 
para revogai-o no dia seguinte; isto poderia dar idéa de le
viandade nossa e trazer justo desgosto ao.s nossos amigos da 
America do Norte. Mas o Governo deve meditar, deve entrar 
em· negociações, si fôr caso disso, deve fazer ver a esses nossos 
amigos que o tratado por essa 1naneira é insustentavel; porque 
póde até levantar un1a verdadeira sublevação de todos os 
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hon1ens que tiverem bom sc!nso e -paLriotisrno no Brazil. 
(Apo·iados.) 

E'' preciso que nüo cleixe nen1 que isto se vi.i encaminhando 
ele maneira a. se poclet· c1izel· quu h a na Eu1·opa os portuguezes 
escro..vos dos 1nglczes c na ..:\1nm· j c a os brazile ir os escravos dos 
norte-americanos. (A 1-'o'ilulos .) · 

Senhores, ~;.u Linha üiLo que.: fornos perfeitmnenle erllba
çac~os Quando f1zemos esse h·atuclo. Vou concluir corn uma 
sentença ele 1.nuiLo cspirito, que ainda hoje ouvi, quando me 
encan1inllava para o Congresso, de un1 elo nossos collegas; 
dis.cF~ clle: ·'O Governo Joi tão infeliz, que alé cscollwu parri, 
eorneçar q, ter execuç.ão o seu Lnttaclo o clia 1 ele abril." (flluito 
beTn; · 'mtnto bern.) 

E' lida, apoiada, c fica adi ada por ler a palavra o Sr·. J o fio 
Sicrueira, a seguinte. 

!dação 

O Congresso Nacional conta que o Governo Pl'ovisor·io não 
assignará tratado algun1 internacional, sen1 a clausula cl<-1 re
ferenda do Poder Legislativo, e, quanto ao recente convenio 
cou1 os Estados Unidos da Arnerica, si não contiver tal clau
sula, espera que o Governo providenciará no sentido de ser 
ella admittida e de não ter execução o dito convenio, antes de 
pronuncíar-se a respeito o. Congresso ordinario. 

Sala das sessões, 9 ele fevereiro de 1891. - Ass'is Brasil. 
-- Julio Pro ta. - Borges ele JI;J edeiros. - Thornaz Flores. -
ilienna BaTTeto. -- Pe're·ira da Costa. - Julio de Castilfws. 
-- (). Paletta. - Gon.calves Ra·rnos. - Alcicles Lima. - Cas
s-iano do Nascime·nto :·- L. 1l.lülleT·. - Abreu. - TavrJ/!'eS 
Bastos. -- E. Sr.hnúclt. - A. Stockler. - F. VioUi. -
DutNJ. N'icacio. - Ferreira P·iT·es. - Leonel Füho. - Pac'ifico 
Mascarenhas. --- Urbano llia-r·concles. - Rarni1·o Bm·ce'llas. 
- Bnptista da 1l1oUa. -Aristides j)Jcâa. -.Pinheiro Machado. 
- Hon~eT·o Baptista. - Feraanclo AbboU. - Ernesto Alves. 

O Sr.. En.rco COELHO requer que as moções apresentadas 
pelos dignos represcntarites do Ibo Grande do Sul, Den1etrio 
Ribeiro c Assis Brasil, sejarD dadas para a discussão na 
1 n. pn.rte da orden1 elo dia ela proxima sessão, visto con Lerem 
ma teria identica. 

O Congresso, sendo eonsnlLaclo, concede a urgencia pedida. 

O SR. Pn.ESIDENTE --Está finda a hora do expediente. 

ORDEM DO DIA 

VO'l'AÇÃO DAS EMENDAS APRESENTADAS NA SEGUNDA DISCUSSÃ-O 
DO PBOJEC'DO DE CONS'J'ITUIÇÃO 

Continúa a votação das emendas ao projecto de Consti
tuição. 

O Sr. QuinÜ.no Bocayuva.- Con1partilho con1 todos os il
lustl·es collegas o desejo ele ver·: quanto antes, terminada a 
rnissão do Congresso Constituinte, e approvada definitiva
mente a Constituição, que pron1etternos ao paiz e cxue se acna 
em elaboração, no seio desta illustre Assen1bléa. 
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Coll111rehcnclo todas as altas rt~.zõcs poliLicas que acon
selllam. a tc1·minação breve da longa cl iscussão deste p1·ojecto; 
eornprchenclo que, tanto o paiz, eo1no esta illustre assernbléu. 
estão jusliunenle anciosos por chegar ao terrno de sua hon
rosa e gloriosa n1issão. Mas, á vista da rnultiplicidadc de 
·en"lendas, apresentadas na 2a c1 iscussão do projecto eonstitu
cional. fieànclo virtualmente prejudicados n1uiLos dos artigos 
já clefiniUvamente approvados, rne parece que deveriamos, ele 
commun1 accordo, subordinar á perfeição do trabalho o justo 
desejo elo apressar a sua adopção. 

E' preferivel eonsun1irn1os .alguns dias mais, tanlos 
quantos forem necessarios para que, do seio desta Assen1bléa, 
saia o p·!.·ojeeto constitucional elaborado, com aquella elareza 
e l't:flexrw que o paiz ten1 o direito ds esperar ele seus re
presentantes, a darrnos á Nação, tmnados elo desejo ele ter
minar quanto antes a nossa tarefa, sob a pressão das circum
stancias, uma Constitui<;:,ão vieiosa ou incongruente en1 n1uitas 
à as suas disposições, de n1odo a reclamar uma séria revisão, 
en1 Lernpo rnais proxin1o elo que fora para desejar. (Apoiados.) 

Creio, portanto, corresponder aos patrioLicos intuitos desta 
illusLre Assembléa, e não offencler ·por fórma algurna o mi
linctre do;;, illustrcs colleg·as que apresentararn ernendas ao 
projecto, requerendo a V. Ex o'· Sr o Presidente, se digne sub
rnetLer ú apreciação da Casa a indicação que tenho a honra 
de ap1·esentar, pal'a que, conjunctamenle con1 as refe.ridas 
ernend.as, sejam submettidos á votação os artig·os a que ellas 
s~e referen1 o 

Algtnna~ destas ernendas alteran1 substancialn1ente esses 
art.igos, outras achan1-sc até em antinomia corn as disposições 
n ellc::J contidas: e en1 vez de nos submettermos á necessidade, 
que ,já foi recünhec"ida ncsü:t Casa, de estarmos a fazer· pre
viamente jnterpretações de uma lei que ainda não está votada 
.Qefinitivmnente, julgo corresponder aos elevados e patrioticos 
intuitos desta Assembléa, apresentando a rnedida que for
Inulei na indicação que tenho a honra de enviar á Mesa. 
(Mtâto bcrno) 

Ven1 á Mesa e é lida a seguinte 

Ind,icação 

Indico que, alé111 das emendas de que trata o art o do Hc
gimento, sejam. posto:;, taínbem a votos e1n 3ll discussão os 
artigos do pro,j e c to a que essas emendas se referen1 o - Quin
·t i no Bo.ca'utwa o 

O Sn. o PRESIDENTE- A indicação do Sr o Quintino Bo
cayuva importa un1a reforn1a do Regimento. 

Pela disposição do art o 58, § 2° do Regin1ento, na 3a dis
.Jussfio são consideradas unicamente as emendas approvadas 
en1 2a discussão o Estas ernendas ou são approvadas ou re
;i citadas nessa 3n discussão, sem sub-en1endas. 

Quanto ás incolwrencias e contradições . que porventura 
se notem entre as diversas disposições da Constitui(;ão na rc
dRCí:JãO final, o art o 64 do Regin1e11to autoriza a Gon1missão 
de Redacção a indicai-as, submeLtel-:-as ao Congresso, que neste 
.caso, mediante uma discussão, poderá corrigir as incoheren
cias que porventura ~e notem no proJecto de ConsLituição. 
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O SR. QUlNTlNO _BocAYUVA (pela m·dem) -Sr. Presidente, 
prranto as observaço!~s altan1en Le j1..:tcliciosas de que V. Ex. 
acaba de dar conhec1n1onLo sobro disposição elo arligo regi
n1ental, que respo-nde ao nwu inluit.o o ao elo todos os meus 
illustres collrgas, que pl'CI.rnclimn esla rsr)(~cie de revisão, 
rogo eonsulLar. ao Congresso si j1rrn1i L to a retirada da indicação 
qu;3 apresEm te1. 

Consultado,· o Congresso consente na. retirada pedida. 
O Sn. PrtESfDEN'rE- Na ultirna sessão, ao votar-se a 

emenda do Sr. Adolpho Gorei o c outros para ·substituir o § 21 
elo art. :33, cuja votação tinha ficado adiada. verificou-se não 
haver casa. Vai-se votar,hoj[', essa en1encla substiluLiva do 
§ 21 do art. 33. · 

O SR. GABTNO BEsoun.o (pela m·de·m) -Sr. Pres iclcnte, a 
emen.cia que~ se vai votar foi redigida con1 a emenda que o 
Cong:rosso rejeitou elo Sr. Bernardino de Campos, dando aos 
estados o direito de legislar e organisar a guarda nacional. 
:Esta en1cnda, oslando de accorclo co1n as emendas rejeitadas, 
contém, entretanto, u1n pensa1nento acceitavel, pensan1ento que 
foi o do autor ou autores da einenda que se vai votar e que é 
substituir o § 21 por este outro:- mobilisar o uti.lisar a 
guarda nacional ou n1ilicia cívica dos estados. 

Ora, V. Ex. comprehencle que. realmente, a policia dos 
estados não deve estar á n1ercê ela União; é a unica com que 
03 estados fican1 para garantir os direitos dos cidadãos~ as 
liberdades pubhcas, a propriedàde e a viela de todos. 

Portanto, este § 21 elo art. 33 não pócle subsistir con1o 
se aeha, e a en1enda do Sr. Gordo é de todo acceitavel. 

E~ tuna simples questão de fórn1a, e parece-me que, en1 
vista da votação ele ante-hontem, rejeitando-se a emenda elo 
Sr. Bernardino de Can1pos. essa en1enda deve ser rnodifieacia 
de accordo con1. o pensa1nento elo Congresso, eliminando-se as 
palavras- dos estados- porque aos estados foi negada tal 
eompetencia. 

A' emenda assin1 n1odificacla eu darei o meu voto, bem 
como n1uitos elos meus eollegas. si V. Ex., a Mesa ou a Con1-
Jnissão ele Hodacção tiver c01npetencia para redigir a emenda 
dR accoJ~do con1 este pensan1onto, e si V. Ex. isso 1ne declarar. 

O SH.. PRESIDEN'l;E diz que a Con1missão de Redaeç:,ão pôde 
harrnonisar a emenda de accorclo eon1 o pensan1erün mani
festaào pelo Congresso. 

Posta a votos, é approvada a seguinte emenda do 
Sr Ado1pho Gordo e outi·os, fieanclo salva a redacção: 

"Substitua-se o ~ 21. do art. 33 pelo seguinte: 
Mobili sar e utilisar a guarda nacional oú mil i c ia civicn, 

dos e·stados, nos casos taxados na Constitn ição." . 
E' annuneiada a vo1.ac.ão da mncnda do Sr. Bernardn1o 

de Campos e outros ao ~. 3o do art. 1.7, que se acha na l1U-
gina 3/l. do jmpressc. · 

O SR. GABINO BESOURO (pela ordern) - Parece-n1e, 
Sr. Presjdente. que essa emenda está prejudicada por nn1a 
outra. que já foi votada, olin1inanclo as palavras a que esta 
se rcfc1·e. 

O Sn. PRESIDENTE- O nobre representante ten1 razão. 
Foi approvada a emenda ele S. Ex. para substituir o 

§ 3o do art. 4.7, ern que figura a policia local. 
Pol'l.anto, .a eme11cla do Sr. Bernardino de Campo~ ficotl 

prej uclieacla! 



-566-

Ao titulo 3°, art. 67, pagina 49, foram offerecidas di
versas ernendas, uma substitutiva do Sr. Meira de Vascon
cellos, uma outra additiva do Sr. Azeredo, que é egual á dos 
Srs. Carlos Garcia e Lauro lVlüller. 

São successivan1ente postas a votos e rejeitadas as 
emendas dos Srs. l\Ieira de Vasconcellos e Azeredo, ficando 
prejudicadas as en1endas dos Srs. Carlos Garcia e outros e 
Laur·o Müller e outros. 

São postas a votos, successivamente, e rejeitadas as 
emendas suppressivas dos ns. 4, 5 e 6 do art. 68, offerecidas 
pelo Sr.· Alexandre Stockler. 

Posta a votos, é approvada a seguinte emenda do 
Sr. Milton: 

Supprima-se, por ser a Tepetição do que está consignado 
no n. 25 do art. 33.,, ' 

E, consjderada prejudicada identica emenda do Sr. Julio 
de Castilhos e· outros. 

S~.o successivamente postas a votos e approvadas as se
guintes ernendas do Sr. Epitacio Pessôa: 

Alteren1-se os §§ 4° e 5° do art. 68, do seguinte modo: 
"Os extrangeiros que, achando-se no ·Brazil no dia 15 de 

novembro de 1889, declararem, àentro de seis 1nezes depois 
de entrar em vigor a Constituição, o animo de adoptarem a 
nacionalidade brazileira. 

"Os extrangeiros que possuírem bens immoveis no Brazil 
e forem casados com brazileiras, ou tiverem filhos brazileiros, 
corntanto que residam no Brazil, si manifestarem a intenção 
de adquirir nacionalidade brazileira." 

Fj cam prejudicadas as emendas dos Srs. Francisco Veiga 
e José Hygino. 

O Sr. Presidente, annunciando a votação das emendas ao 
art. 69, observa que foram offerecidas diversas emendas sub
stitutivas e suppressivas parciaes. 

Começa pondo a votos a emenda su!:lstitutiva, do Sr. Ale
xandre Stockler, que é mais ampla. 

E' rej eita1da a emenda suppressiva dos ns. 1, 2 e 4 do 
§ 1 o do art. 69, offerecida pelo Sr. Alexandre Stockler e outros. 

E' egualmente rejeitada a emenda substitutiva, do 
Sr. Julio de Castilhos e outros, ao referido artigo. 

São consideradas prejudicadas a1s emendas suppressivas 
do n. 4, § 1 o do art. 69, offerecidas pelos Srs. Zama, Me ira 
de Vasconcellos, Serzedello, Ale indo Guanabara e outros. 

];' annunciada' a votação da emenda additiva do 
Sr. Thomaz Delphino ao art. 69. . 

· O SR. PRESIDENTE declara que ha duas emendas eguaes a· 
esta: .a do Sr. Stockler e a do Sr. Azeredo. · 

9 SR. ALE?CANDRE STOc~LER (pela ordem) pede prefe
. renCla' na votaçao para a sua emenda. 

Posta a votos, é rejeitada a emenda do Sr. Alexandre 
Stockl~r e outros, ficando prejudicada a do Sr. Thon1az 
Delph1no. 

Posta a votos, é approvada' a seguinte emenda do 
Sr. Azeredo: 

"Depois das palavras- na fórma das leis- accrescente
se:- e os estudantes das academia's superiores rnaiores de 
18 annos. '' 

Fjca prejudicada a emenda additiva do Sr. Zama, ao 
§ 1° do art. 69. 
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E' rejeitada' a emenda suppressiva do § 3° do art. 69, of
ferecida pelo Sr. Corrêa Rabello, e o adcl itivo a'o fj nal do 
n1esmo artigo, pelo Sr. Zama. 

A emenda dos Srs. Sá Andrade e Zan1a, apresentada ao 
~rt._ 701, 1nas que refere-se ao. art. 69, é considerada pre-
JUdicada. · 

O SR .. PRESIDENTE- Vai-se votar a1 emenda do Sr. Bulhões 
e outros ao § 2°, lettra b, elo art. 70. 

O SR. GABINO BESOURO (pela orde'm) requer que se adie a 
votação desta en1enda para quando se tratar da's emendas ao 
art. 71, por ter intima ligação com ouLra apresentada a esse 
a'rt. 71, § 27. 

Consultado o Congresso, votaram a favor 61 Srs. repre
sentantes e 56 contra. 

O SR. PRESIDENTE declara que não ha casa e que se vai 
proceder á chamada. 

O ·SH.. PRESIDENTE diz que va'i verificar si ha casa, repro
duzindo a votação do requerimento do Sr. Gabino Besouro. 

E' approvado o requerirnento. 
E' rejeitada a e1nenda suppressiva da lettra a do § 1 o do 

art. 70, offerecicla pelo Sr. Alcindo Guanabara e outros, e de
clarada prejudicada identica mnenda do Sr. Alexandre Stockler 
e outros. · 

E' rejeitada a emenda substitutiva da! lettra a do § 1 o do 
art. 70, offerecida pelo Sr. Zama. 

E' posta a votos e rejeitada a emenda additiva' do Sr. AI
cindo Guanabara e outros ao n. 8 do art. 71. 

E' rejeitada a emenda' do Sr. Milton ao 2° período do § 2° 
do art. 71. 

O SR. PRESIDENTE diz que a segunda parte da emenda do 
Sr. Milton refere-se ao § 4° e não ao 3° como está no im
presso, e annuncia a votação das emenda's offerecidas ao § 4°. 

0 SR, TAVARES BASTOS (pela or·dem) diz que ao § 4° do 
art. 71 h a uma emenda assignada com o seu nome, quando 
é do Sr. general Almeida' Barreto. 

O SR. PRESIDENTE declara que a rectificação já 'está feita. 
O SR. PRESIDENTE declara que se vão votar as emendas 

referentes ao § 4°. 
O SR. JosÉ lVIARfANNO (pela ordem) pede que seja posta a 

votos a ernenda do Sr. Gil Goulart e outros, a qual se acha 
á pag.. 59 do in1presso, visto não achar-se prejudicada. 

O SR. PRESIDEN'rE diz que, por deliberação do Congresso, 
quo approvou o requerin1ento do Sr. Gabino Besouro, ficou 
adia'da a votação dessa ernenda. 

O SR. JosÉ MAr-tiANNO dá-se por satisfeito. 
O Sr. Chagas Lobato (pela ordem) diz que á pag. 61 do 

impresso h a um substitutivo ao § 4° do art. 71, assignado pelo 
Sr. Leovigildo Filgueiras; substitutivo que, si ~or approvado, 
prejudica tudo quanlo diz respeito a esta materut- casan1ento 
civil. 

Esse substitutivo deixa á legislação ordinaria o regular a 
materia do casamento eivil. Com ef.feito, o casa!mento civil, 
como um contracto, pertence á legislação ordinaria e não a 
uma lei. constituinte, como aqllella de que trata o Congresso. 
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llt\quer, por I anLo, cgw se consulte a1o Congres:3o sobro ~i 
concecle cruL~ na votação tenha ]H'(~fereneia o diLo subsliLuLivo. 

O Sr. Almino Affonso (pela orlle?n) -Sr. Presidente, sup
ponho eun1prir urn dcvm· de cousciencia, charnando a obse
quiosa attenção de V. Ex. var·a urDa Llas emendas, que tive 
a honra de apresentar aos artigos da Const.itui.f:.ão, por oc
.casião de votar-se o n. 2 elo art. 1 J do proj e elo constitucional. 

Offerecenclo eu um substitutivo á disposição contida nesse 
faticlico n. 2,--- a qual veda, sern den1bcracia e sen1 gloria, que 
a enião ou estados estabeleçan1 ou subvencionen1 o exercicio 
do culto reUgioso, a'o passo que a Constituição An1ericana, gue 
se pretende in1itar, apenas prohibe ao Congresso que legrsle 
sobi·e o estabelecin10nLo ele qualquer· rclig·ião, con1 o fim be
nevolente e patriotico de não pre:l'edr a nenlnnna, m::~s egualar 
e protegm· equitativamente a todas, como lá se pratica, apro
veilci o ensejo, para offerecer duas en1endas, ruferentes un1a 
ao casan1ento civil, isto é, á instituição delle forrnulada no 
pr·o.iecto, e outra-- á secularisa'ção dos cen1iterios; an1bas con1 
a ctausula expressiva- de se1·en~ ·inclu,iclas e, por eonsegui:ntc, 
YOLadas. unde ·ma.:is convfesse. 

A n1inha prin1eira en1encla era: --A União reconhece e 
garan I: e .a 1nais plena liberdade espiritual, e de eultos relig·iosos. 

Não tendo ·eu, corno não tenho, pratica parlamentar 
(Jlluitos não appiados) --não a tenho, repito, agradecendo 
rrnüt.o á benevolencia dos meus illustres collegas, pois que 
nunca fui deputado de provineia -, nem de cousa algun1a, não 
1ne oecorreu, como a outros, o expediente, ou tacti·ca, de pedir a: 
'\:otação, dividida, ou por partes, a qual, absolutarnente, se im
punha, attenta a na.Lureza· ele· cada un1a (]as ultinms duas 
-cmenda~s. re:ferente.s a Inat~e-rias ,suf:D·c.ienLen1ente distinctas. 

E, Jiã.o sendo especialn1ente votadas, eomo não forarn. pas
sarmn como prejudicadas, e eondemna'das pela rnaioria injusta, 
embora respeitavel, que conden1nou a prin1eira. 

Essas mnendas eram as seguintes: 
"E' livre o casamento civil ou religioso, ficando obrigados 

os interessados neste ultin1o a :fazer imn1ediatamenle o re
gisto civil., 

''E' eg'ualn1ente livre a cada culto religioso ter o seu 
cemiterio, sujeito á fisealisação municipal, sem prejuizo dos 
cemlterios seculares, adn1inistrados pela autoridade publica." 

A prin1eira: como se vê, refere-se positiv.an1enl.e ú dispo
sição do a'rt. 7L § lt 0

, do projecto, que diz: "A Republica só 
reconh8Ct) o casamento civil." 

A segunda, ao § 5° do mesn1o art:igo, cujas emendas actual-
mente se votam. ' 

Ora, eu entendo, e suppl:ico a V. Ex .. Sr. PrcsülcnLe, qu c 
nntr~nda tmnhern como eu (Rúw), que essas duaf, cmenda's não 
esU'í.n d c rnodo algum prejudicadas. 

Elias não Joran1 votadas; o Congresso não as tomou 0.m 
consideração especial, como merecian1, e, por consngnh1Le. não 
as condenmou. · 

Como V. Ex. verá á pagina 1 O. do proJecto, estão essas 
emendas para ser incl1..lirlas, onde n~a·is convier. 

O logar adequado, que· log·icamente lhes cabe· é esse onde 
se acharein as prescripções constitucionaes, a que ellas se re
ferem; só a'hi cllas têm cabimento, só ahi podem ser entendidas 
c apreciadas; sô ~h i póde. e deve e~ta augusLa assembléa dos 
leg1sl~d~:n:~s const.1tucionaes da. Nar:.ão votar a sua a·ccojtação 
01-l re,'leiÇao, con1 plen.o eonheer:rnento ele eausa ~ 
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En!.endo, pois, si lal (~ o seu fado, que aqui, r agrn·a, cS, 
c:ue (l ten1po ele rnaLat· nssa's duas pobres enwndas, salvarloras 
elos escrupulos e crenc~as da~ vopula(~Ões brazileiras. 

Requeiro, pois, a V. Ex .. qtlc, assin1 opinando. digne-se 
de subn1ettnl-as ú vrd~u:.rto; nias, si enlcmdr, o contrario. an 
rnen.os rne faç:.a' a n1el'Ct'\ clr~ ])(ll' à votos o nlnu requrrirnenLo ú 
apreciaoão da Casa. para qt.w cloeida si as julga ou não devj
damente prejudicadas. 

O SR. PHESIDENrrE -· Bst.a emonda foi clr:ela'racla prejudi
cada, eon1 a acquiesceneia elo Congi:(~sso. 

Peço ao nobre Deputado que não nos ]JC'rLnrhe a vn( aç:.ão 
com observações dessa natureza. 

O SR. A.Lf..IlNO AFFONSO- E eu ... SC\HllW0~ a perlurba'e ... : 
011, urn. elos mais pacíficos ! (Ri.so.) 

(O S'J·. Ptes·idente deixa a c ade i?' a da PJ'c'siclencia, (J1W 

passa a se?' occu.,poâa J.JCl.o Sr. V·ice-f>rr?sidente.) 

Consultado, o Congresso nega a' prei'crencia J)Cclicla pelo 
Sr. Chagas Lobato. 

O Sn. ANLERICO LOBO (1Jela orâern) - 81·. Presidente, 
estando-se n1.ais ou. n1enos reproduzindo principias constilu
cionaes dos Eslados Unidos da Norte-America. ern n1ateria de 

. casamento, porque não se reproduzir ? · 
Assin1, requeiro preferencia: para a en1encla do Sr. :NUguel 

de Castro~ que cJú plena liberdade rnatrin1onial, n1ais consrn
tanea talvez eon1 as eh·cun1stancias do nosso paiz. 

Consultado, o Congresso rejeita o pedido ele proferencia. 
São snccessiva'rnenLe postas a votos e rejeitadas as 

emendas a·o § 4'J, offerecidas pelos Srs. Milton, Stockler, lVliguel 
Castro e Nelson. á pag. 59, e Cotrêa Rabello, á pag. 60. 

E' egualn1entc ·rejeitada a en1encla do Sr. Augusto de 
l"frP'i.tas, ficando prejudicada .a do Sr. Aln1eida BarTeLo c 
outros, as quacs estão á pag. 60 do impresso. 

Posta a votos a e1nencla do Sr. Leovigilrlo Filgueiras, á 
pag. 61, é reJeitada:. 

0 ·SR. A.LNIEIDA BARHE'l'O (JJela ordem) -. -Sr. Pr8sirlenLe, 
ha crnenclas ao art. 71. que ai.nrla não foran1 votadas r, que 
nã.o estão prejudicadas. 

O Sn. PRESIDENTE- Peço ao nobre representante que 
queira ind.icar as que faltan1. 

O SH .. AL~1EIDA BARHErro- A' pag. 59, a dos Srs. Gil 
Goulart, Domingos Vicent<-~ e Athaycl e Junior; á pag. üO, uma 
elo Sr . Valladão c outros . 

E h a mais ainda. 
O Sr. Serzedello, obtendo a palavra pela orclen1, requer que 

o Sr. Presidente con.sul te o CongTesso sobre si concede 10 nli
nutos de des.eanso, suspendendo-se a sessão. 

Consultado, o Congresso resolve pela affirmativa'. 
Suspende-se a sessão ás :3 horas. 
O Sn. PRESIDEN'l'E reabre a sessão ás 3 horas e 30 minutos. 
E' posta a votos c rejeitada a emenda elo Sl'. Gil Goulart 

e outros, suppressiva' do s /1° clo __ art. 71. 
O SFt. PRESTDEN'rE- Considero prejudicadas as emendas 

elos Srs. Almeicla Barreto r, ouLt·os, á pag, 57, e elo Sr, M~igucl 
Castro, ú pag ,' 55, 
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O Sn. EPITACIO PEssóA-Entendo que a emenda não está 
prejudicada, porque a do Sr. Milton mandava que. se respei
tassem os direi tos adquiridos, e a dos Srs. Alme1da Barreto 
e outros não só n1antem as condecorações já existentes, como 
concede ao Governo autoriza'ção para continuar a concedei-as; 
por conseguinte, é rnais ampla. 

O SR. PRESIDENTE diz que a argumentação do nobre re
presentante é contraproducen~ez.. 1na~ que ~m todo o caso vai 
subrnetter ao Congresso .a dec1sao da questao. 

O Congresso, sendo consultado, decide que a emenda está 
prejudicada. 

E' annunciacla a votação da en1enda elo Sr. Gil Goulart e 
outros, á pa'g. 59, .a qual o Sr. Presidente declara prejudicada. 

O Sr. José Marianno diz que, ha pouco~ tinha feito uma 
reclamação a respeito desta emenda, quando pediu ao Sr. Pre
sidente que a submettesse á votação. Então sustentou que ella 
não estava prejudicada. 

Não irnporta que tivesse sido vota'da uma ·en1enda que 
continha parte do pensamento desta en1enda, mesmo porque 
o Sr. Presidente entende que as emendas formuladas em um 
só periodo não poclern ser divididas. Ora, o Congresso podia 
exactamente ter rej eita'do .a emenda que Inanclou són1ente 
respeita·r os direitos adquiridos, por considerai-à incompleta, 
entr-etanto~ acceitar esta, que, a: par do respeito .aos direitos 
adquiridos, determina que não estejam prejudicadas as n1e
dalhas de merito e bravura. 

Entretanto, o Sr. Presidente decidiria' o que entendesse 
de justiça. 

O SR. VrRGILJO DAMASIO diz que, incontestavelmente, a 
primeira parte da emenda está prejudicada pela votação da 
emenda do Sr. Milton, mas a outra' parte, não. 

Sana-se, porém, perfeitamente a duvida, desde que seja 
posta a votos a emenda do Sr. Stockler e outros. (Apoiadós .) 

Ora, esta pa'rte, que não está prejudicada na en1enda, é 
que diz respeito ás medalhas de merito e bravura, é .a que está 
na emenda do Sr. Stockler e outros. 

Assim, pede ao Sr. Presidente que submetta ·esta á 
votação. . · 

O SR. PRESIDENTE diz que a emenda do Sr. Gil Goulart 
en! sua: par:U~ principal, está prejudicada em relação aos di~ 
re1tos adquiridos. 

Tem uma segunda parte, que não póde ser votada isola
dan1ente, referente á medalha de merito e bravura. 

Em todo o caso, submettel-a-á ao Congresso afim de que 
este delibere si ella' está ou não prejudicada. ' 

(0 SR. !GIL GoULAR.T observa que, frequentemente, o Con
gresso vota ~ontra uma emenda por não considerai-a bastante 
an1pla (Apmados), aguardando-se para' votar a emenda ou as 
em~ndas de redacção mais correcta e que abranO'em uma ou 
mais hypotheses. o 

. Nestas condições, o orador tem da'do o seu voto :i emenda 
mais ampla, :re~}ISanclo-o á qu~ é menos ampla. Entende que 
?Pe~ar de op1n1ao em contrario, a sua emenda não está pre~ 
JUdwada. 

O SR.. RA~~mo BARCE~Los entende que o Congresso já 
votou, .em s~nLI9o contrar1?, urna emenda ao n. 2 do art. 71, 
que é 1dentwa a que dese,Jam agora ver approvacla'. Acredita 
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que a ornenda está prejudicada, porque está concebida nos 
rnes1nos termos da que foi rejeitada. 

O Sr. Gabino Besouro pensa que todas essas emendas re-
lativas a condecoraçôes e titulas estão prejudicadas. 

Nào comprehenclG que a Republica venha reconhecer di
reitos que estão en1 opposição a princípios clemocraLicos; 
taes sfto os direitos provenientes de titulos de nobreza e con-
decorações. 1~sLa, en1enda, pois, não ten1 razão algtuna de ser, como 
succede a todas as outras. ( TTocron-se ·rnuitos a1Jm·tes .) 

Perdão, senhores, diz o orador, não são os que n1ais 
gritarn aquelles que n1ai s razão têm. 

Como cljzia, o § zo, qur:~ já foi votado por este Congresso, 
trata de ordens honorificas, e as nwdalhas ele n1erito e de 
êampanha' não são ordens honorüicas, não tên1 gráos de ca
valleiros. de offic1aes e de con1rnendaclores. 

Portanlo, esta parle, a unica sobre a qual ha duvida, está 
prejudicada pela propria lettra do paragrapho qüe já foi vo-
tado. (Apartes.) · Si, porventura, o Congresso quizesse de prefêrencia votar 
uma emenda, deveria votar a do Sr. Valladão, que, sem re
conhecer direitos, que a Republica não póde reconhecer, por
que são Utulo:5 de nobreza, entretanto respeita os titulas e 
condecorações já concedidos. 

· O SR. ESPHU'ro SANTO diz que ha de fazer um discurso 
sobre condecorações. (H a out1·os aparte!!.) 

O SR. GABINO BESOURO diz que a emenda dá a cada um a 
faculdade de usar ou não as condecorações concedidas. 

O orador declara que votará pela emenda do Sr. Valla
dão si o Sr. Presidente não a julgar prejudicada, como o ora-
dor a julga. 

O SR. PR~SIDENTE responde que a· Mesa considera preju
dicada a emenda do Sr. Gil Goulart; entretanto, o Congresso 
decidirá. si está ou não prejudicada. 

IC.onsultado, o Congre,sso resolve estar prejudicada a 
emenda do Sr. Gil Goulart e outros ao § zo. 

E' egualmente considerada prejudicada a emenda do Sr. 
Valladão e outros ao mesmo § zo do art. 71, a qual se acha :i 
pag. 60 do impresso. 

E' ·posta a votos e rejeitada a emenda additiva do Sr. A. 
Stockler e outros ao § 2° do referido artigo. 

O SR. PRESIDENTE - Vai -se votar a emenda do Sr. Mil
ton ao §5° do art. 71. 

O SR. ToSTA pede a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Ten1 a palavra o . nobre· represen

tante. 
O SR. TosTA .. lembra que a emenda que teve a honra de 

apresentar tem por firrl substituir completan1ente o § 5o do 
art. 71 do projecto votado em 1 n discussão, e a en1enda do 
nobre represen! ante Sr. Milton ten1 por fin1 apenas accres-
centar O paragrap bo VO! a elo enl 1 n diSCUSSãO. . 

Sendo~ portanto, a sua emenda substi Lutiva e a do nobre 
repre.sentanLe do Estado da Bahja additiva ao § 5°, pede ao 
Sr. Presidente que subn1ct! a en1 nri~uciro log'ar ú voLac8o a 
en1cnda que o orador apresen! ou. · L ·' 
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Cnnsultaclo, o Congresso não concrdc a peefercncia. 
pedida. . _ 1 

São successrvarDentc posl us a votos c. rejo i[ ados os su )S-
titut i vos ao § 5° ofl'et·eciclos pelos Srs. l\11lton, Tosta c San[ os 
Pc.•rrira. 

o Sr. Barhos.a Lin1a reqncr qrw o t.cn1po ela scssã.o seja 
1WOroo·aclo por rnais urrut hora. 
" c;nsuHado, o Congresso resolve pela affirn1ativa. 

o SR. Pn.ESIDE:N'rE annuncia a votação elas en1endas ao 
§ 12 elo arl. 7'1. 

10 Sn.. Vrn.IATO DE lV1En:mrn.os pede preferencia para a sua 
en1enda ao § 12, que se acha á pàg. 54 do in1presso.. . 

\Consultado, o- Congre:Ss·o não eoncode a pred'erencia pedrda.. 
E' posta a votos e rejeitada a en1enda do Sr. :Milton. ao 

§ 1~ do ar L. 71, ficando prejudicada a do Sr. Franc1sc.o 
VPiga. 

O Sn.. Pn.ESlDENTE annuncia a· votação do aclditivo do 
Sr. Viriato de Medeiros e diz que esta emenda tem duas par
tes as quaes submette separadmnente a votos. 

' Posto a v o Los o § 1 o da emenda, reconhece-se não haver 
nun1e.ro legal, pelo que I) Sr. ·Presidente declara adiada a 
votação. 

Vên1 á Mesa as seguintes 

Declm·ações de voto 

Declaran1os que votámos pela supres~ão do n. .1: do § 1 o 

art. 6!) negando aos religiosos os direitos politicas, por en-
cerrar g~ande attentado á Uberdade espir~túal. · 

.sala das sessões, 11 de fevereiro de 1.891. - Boryes de 
_'4/ edeiros. - Fernando Abbot. - Assis Brasil. - Cassiano 
do Nascün,ento. - Julio de Castilhos. - Julio F'rota. - Tho
'lnaz Flores. -- J.lfenna .Barreto.-· - Home1'o BaJJtista. - Ab1·eu.. 
- Alcüles Lima. - Ramiro Bm·cellos. _, Victorino J.l1on-
te·iro. · 

Declaro que votei para que fosse. suppri.mido o n. 4 do 
§ 1 o do art. 69 do projecto de Constituição, porque entendo 
que todoos os religiosos devem exereer o direito de voto, e 
mesmo os cidadãos mendigos e analphabetos; pelo que t,an1-
bem votei pela suppressão dos ns. 1· e 2 dos referidos §§ e 
art. 69. 

Sala das sessões, 11 de fevereiro de 1891. - Frandscc 
A.1naral. 

:qeclaran1os hayer votad_o pelas emendas que estabelo3en1 
a unidade da magistratura em todos os estados da União. 

Sala das sessões, 11 de fevereiro de ·1891. - Ba.1·ã0 tle 
Villa Viçosa. - J?irmino da Sil·veira. - Pecl1·o Ante?'ico . . -
Ba.1•ão; de S. 2l1m·cos. - km.orirn Garci·a. -A. ~h:lton- G'il 
Goulart. - Athayde .Tun·ior. - Jvlonteú·o de Bm'J'Os .. - Do
m,'l:ngos V1:cente. - R. GuJmm·ãcs. - Espírito Santo. -
Tosta.. - .J. Bernardino. 

Declaramos ter votado pela ernenda o Sr. Dr. Milton no 
§ 2° do art. 71 elo pro.iecto ele Constituiç.flo, cm que mandou 

\. 
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respe i Lar os direitos aclq u~ridos. - Pranc isco A.J'[JOllu. - Es
p'i1''ito San.to. --·- Bosa Ju:nw1'. 

D·eelm·o que yolei pula emenda su_pp-ressiva elo s !.~:o (!() 

art. GD. e bon1 assiin pela t'rncnda do ~1.·. A. ..:\zm:etlq, r8c;:-:
nhecendo o cl :i rei to de v o! o aos alumnos das !J3eola:; s u pc
riores. 

Ern '11 ele :L'cverolt·o do 1891. - .l. Se t"J.!tt. 

Dcclararnos que votámos a i'avm.· da emenda dü Se. Dr. 
Milton, que rnancla v a respeilal· a propriedade dos cernitet· to:; 
actuallnentc existentes construidos por quacsqtu~r innanda
des ou associações rcUgiosas. 

E·nl 1.1 de fevereiro elo 189'1. - Iunacio Tosla. - 8Gnío.~ 
Pc1·eira. 

D·eclaran1os ter vot.adl) contra .as en1en.das elo .Sr. repre
sentante Epitacio Pessoa aos §§ l.~:o e 5o do art. 68, porque 
cllas irnporta1n a annu-llação de urDa conquista liberal - a 
naturalisação taeiLa - obtida através de un1a propagancl...t 
altan1ent.e conveniente aos interesses nacjonaes. 

Ellas importarn a destruição ele un1a das mais glor·ior..;as t; 
liberaes reformas instituídas após o advento da RrnuJ::lica, 
difficultanl. o povoamento do sólo nacional e tornan1 t'xtrm:
geiros -cidadãos que já são, por lei, brazileiros, c como tae·s 
votaran1 na eleição que compoz este Congresso! 

• 
Sala das sessões, 11 de fevereiro de 1891. - L. 1lhille1·. 

- .Esteves Junior. - Lacerda Co1ctinho. - F. Sch-rnidt. 
Ce.rlos Cant')JOS. - B. Cmnpos. - Glicer-io. - A. Ell-is. 
Paulino Car·los. - Dorrl.'ingos de llforaes. - Rubião Ju.nior. 
Rodrigues Alves. - lliursa.. - Garcia. - Costa Junior. 
Lu:iz Delph'inu. - Mo1·aes Bat'1'0s. - A . .!.livreira da Silva. 

Declaro qu~ votei pelas ernenclas que n1antinhan1 á União 
o dtnn1nio sobre as ter·ras devolutas. 

Sala das sessões, 11 de fevereiro de 1891. - .José flygino. 
Declaro que votei contra a emenda que confere aos estu

dantes das escolas super1orcs, n1aiorcs. do 1.8 annos, o direito 
de voto. 

Sala elas sessões, 1-1· de fevcrch.·o de 189'1. - José flyg·ino. 

Declararnos que votámos pela suppressão da disposiç:.ão 
que se contén1 no art. 69, § 1°, n. !1, a qual exclue do cl'ireilo 
de voto os membros de ot·dens relig·iosas . 

. Sala das sessões,. 11 de fevc·reir~) de -1891. - A·mphilo-
2Jh~o. -- San.tos Pe.·teL'J·a. - B. Car·ne1ro. - Custodio de M.ello. 

Alnteida Per·nambu,co. - José Si1neão. - Gü Goulm·t. -
jJfonteiJ'O de Bart·os. - DouLÜz.gos Vicente. - Paula G-uima
?'ães. - P1·isco Pat·aiso. - Alutino Alves Aft'onso. -- Thonwz 
Coelho. -·- Palleta. - fanado Tosta. - Banto de Vüla Vi
çosa. -- A .. ~1iUcl'n. - Mia·uel Cash:o. 

Declararnos que si esLivesscrnos · presenlus quando i'o i vo
i.acla a secção 3a do projecto ele Constituição, teriarnos votado 
a favor do substitutivo elos Sr·s. Amphilophio e outros. 

Sala das sessões, 11 de fevel.'eiro de 1891. - Dionísio 
CerqueiT'a. - Joaq1drn da Cntz. - F. Sod1•é. - P1·isco Pa-
1Yt.iso. 
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DG-Claran1os que volúnws conlt·a a emenda que fez com 
que os rnilitares perdessem as conclccoravõos ganhas eorn o 
sacrit'icio proprios ú profissão n1ilitar. 

Sala elas sessõe:::, 11 ele fevereiro de 1891. - Coronel Pir·es 
FeT·reira. - J. B.etu?nba. 

O SR. PrmsmEN'l'E designa para ainanhã a se;·uir:_Lc Ol'dem 
elo dia: 

1 a pcrrte, até 1 1 !2 hota 

Discu::;são das indicações sobre o tratado ele conunercio 
corn os Estados ü"nídos da A1nerica. 

2a pa-rte, á 1 1\2 hora, O'U antes 

Continuação da votação das emendas ao projecto de Con
stituiçãJo. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 2-o minutos da tarde. 

53a SE.,SSÃO, EM 12 DE FEVEREIRO DE 1891 

PT·esidencia do Sr·. Prudente de "flforaes 

Ao rneio-dia, faz-se a chan1ada, á ·qual responden1 os 
Srs. : Prudente de Morc}.es, Paes de Carvalho, Lamounier, 
tF1rancisco )Machado, L~eovigildo ~Coelho, Joaquin~ .Sarmento,, 
Manoel Barata, Antonio Baena, João Pedro, Cunha Junior, 
José Segundino, .Toaquün Cruz, 'rheodor.o Pacheco, Ely~eu 
Martins Joaquim I{atunda, Bezerra de Albuquerque Junwr, 
José B~rnardo, Oliveira Galvão, Arnaro Cavalcanti, Almeida 
Barreto João Neiva, Firrnino da Silveira1 José Hygino, José 
Simeão.' Floriano Peixoto, Tavares Bastos, Rosa Junior, Coe
lho e Campos, Tl1.amaz Cruz, Virgílio Dan1asio, Saraiva, Do
mingos Vicente, Gil Goulart, Monteiro de Barros, Quinti~o 
Bocayuva, Lapér, Braz Carneiro, Eduardo \Vandenkolk, Sal
danha Marinho, J oaquün Felicio, Cesario Alvim, Anierico 
Lobo, Can1pos Salles, J oaquin1 de Souza, Silva Canedo, Silva 
Paranhos, Joaquim Murtinho, Pinheiro Guedes~ Uhaldino do 
Amaral, Santos Andrade, Generoso Marques, Esteves Junior, 
Luiz Delfina, Ramiro Barcellos, Pinheiro Machado, Julio 
Frota, Belf.ort Vieira, Uchôa Rodrigues, Indio do Brasil, Lauro 
Sodré, Innocencio Serzedello, Ninq Ribei-to, Cantão, Pedro 
Chermont, Matta Bacelar, Costa Rodrigues, Casimiro Junior, 
Henri,que de .Ca·rvalho, Anfris.io Fialiho, lNio,gueira P:aranaguá, 
Nelson, Pires F~rreira, Barbosà Lima, Bezerril, João Lopes, 
Justiniano de Serpa, Frederico Borges, José Avelino, José . Be
vilaqua, Gonqalo de Lagos, Nascimento, Almíno Affonso, Pe
dro Velho, Miguel de Castro, Amorim Garcia Epitacio Pedro 
Americo, Couto Cartaxo, Sá Andrade, Retum'ba Tolenhno de 
Carvalho, Rosa e Silva, João Barbalho Gonr.~l'ves Ferreira 
José Marianno, Ahneida Pernambuco, JuvenciÓ d'Aguiar An~ 
dré _ Cavalca~ti, Raymundo Bandeira, Anni.bal Falcão, Perei
ra _Lyra, M:e1ra de Vas~c~ncellos, João de Si.queira, João Vieira, 
IJu1z de Andrade, Esp1rlto Santo, Bellarmino Carneiro Theo
philo dos Santos, Pontes de Miranda Oiticica Gabino 'Besou
ro, Ivo do Prado, Oliveira Valladão, Felisbello Freire, Au-
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o·usto de Freitas, Paula .A.rgollo, Tosta, Seabra, Antonio Eu
~ebio Zama Artln.1r Rios, Garcia Pires, SanLos Pereira, Uuslo
dio de l\1ello, Paula Guimarães, Milton, Arnphilophio, Fr~n
cisco Sodré Dionisio Cerqueira, Leovlgiido Filgueiras, Ba
rão de S. 'Marcos, Medrado, Barüo de V .illa Viçosa, Prisco 
Paraiso Moniz :Freire, Athayde J unior, Fonseca e Silva, Fon
seca Hermes, Nilo I)eçanlla, Urbano l.Vlarcoades, lVlanllães Bar
reto, Cyr~llo ~e I:emos, Viriato ele Mecle~ros, Joaquim Brev_es, 
Virgilio Pess~a, F~'ança Carvalllq, Baptrsla da l\1o~ta, Froes 
da Cruz Alcrndo Guanabara, Enco Coelho, Samparo Ferraz, 
Lopes '"rrovã_o, Jacques Ourique, .. ArisUdes _Lobo, :Furquin1 
Werneck, Vrnhaes, 'Tllomaz Delflno, Anton1o O.lyntho, Ba
daró João Pinheiro, Pacifico Mascarenhas, Gabriel de Ma
galhães Leonel Filho, Chagas Lobato, Jacob da Paixão, .Ale
xandre' Stockfer, Francisco Veiga, Costa Senna, Alvaro Bo-: 
telho, Gonçalves Chaves, An1erico Luz, Feliciano Penna, 
Viotti, Dutra Nicacio, Corrêa Rabello, Manoel Fulgencio, As
tolpho Pió, Aristides Maia, Gonçalves Ran1os, Carlos das Cha
gas, Francisco lunaral, Domingos rtoclla, Costa Machado, Do
mingos Porto, Paletta, J o§.o de A vellar, Ferreira Habello, Fer
reira Pir·es, João Luiz, Bernardino de Campos, Francisco Gli
cerio, Cesario Motta, l\1oraes Barros, Dorning·os de Moraes, 
Adolpho Gordo, Carvalhal, Angelo Pinheiro, Mursa, Hodolpho 
Miranda, Paulino Carlos, Costa Junior, Rodrigues Alves, Al
fredo Ellis, Carlos Garcia, Moreira da Silva, Almeida No
gueira, Rubião Junior, :Fleury Curado, Leopoldo de Bulhõ1es, 
Guimarães, Natal, Antonio Azeredo, Caetano de Albuquerque, 
Bellarmino de Mendonça, Eduardo Gonçalves, Fernando Si
n1a:s, Lauro Müller, Carlos Can1pos, Schn1idt, Lacerda Coutinho, 
Victorino Monteiro, Pereira da Costa, Antão de Faria, Julio 

· de Castilhos, Ernesto de Oliveira, Borges de Medeiros, Alei
eles Lima, As·sis BrasiL Thomaz Flores, Abreu, Homero Ba
ptista, Rocha Osorio, Cassiano do Nascimento, Fernando Ab
bott, Demetrio Ribeiro, Menna Barreto e Theophilo dos 
Santos. · 

Abre-.se a sessão. 
Deixarn de con1parecer, cmn causa, os Srs.: Matta Ma

chado. Frederico Serrano. Pedro Paulino. Raulino Horn. João 
Severiano, Rodrigues Fernandes, Martinho Rodrigues, ·.Lean
dro Maciel, Fonseca Hermes, Ferreira Brandão, Cesario 1\tiotta 
Junior, Conde de Figueiredo, Bueno de Paiva; e, sem causa, 
os Srs. Huy Barbosa. Rangel Pestana, 'rheodureto Souto, 
Aquilino do Amaral, Bernardo de Mendonça, Marcolino Mou
ra, Santos Vieira, Oliveira Pinto, Alberto Brandão, Luiz Mu
rat, Barão de Santa Helena, Luiz Barreto, Martinho Prado 
Junior, Lopes Chaves, Adolpho Gordo, Antonio Prado e Mar
cjano Magalhães. 

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

PHIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

DISCUSSÃO DAS lVIOÇÕES DOS SRS. ASSIS BRASIL E OUTROS 
E DEMETRIO RIBEIRO 

Entram em discussão as moções hont8ln apresentadas 
pelos Srs. Assis Brasil e outros e Den1etrio Ribeiro, relativa.-



- G'i'ü 

JnenLe nu tralado (lO ~mrnncr·cio enll'C o Brazil c us Esladus 
Unidos da Amcl'iea do NorLe. 

O Sr. Seabra --- Sr. l)r<:~sidente, icm-su lcvauLudo nu 
seio do Congresso grarides e graves accusac,:.õcs ao tralado 
"feito con1 a HepuLlica elos Estados Unidos ela .A.mcr.i~.a do 
No1·Le. Desde o dia innncdiatu elll. que esse LraLado fo1 as
si o·nado C!Ue nesta tribuna se tên1 levantado diversos repre-

o ' l , senLanLes para clernonsLra1· que aquelle tratac o trara a nossa 
ruü1a, e que é un1 veràadeiro desastre para o paiz. 

HonLem n1esn1o ouvi a diversos aff'ü·n1ar que do m·a en1 
cleante serian1os uma colonia dos Estaclo3 Unidos ela An1e
rica elo Norte. 

Antes de tudo, Sr. PL·esidente, devo declarar que é cou1 
profunda. tristeza :auc· ve)n o desvirtuan1ent.o do. caracter pu
ran1ente constituinte que deve ter· este Congresso (Não 
apoiados e CL1Joiados) ~ e desde o começo pJ.·otestei contra se-
melhante anomalia. · 

O SR. Ül'l'ICICA - Devia protestar tau.1ben1 contl'a o Pl'O-
cedimento do Governo, que excedeu suas attribui~.:ões 
(Apoiados.) 

O SR. SEABilA - Não excedeu, })Orque, por espontanea de
liberação do Congresso, este reconheceu, e não podia deixar 
de reconhecer, que era apenas um Congl'esso constituinte c 
que os poderes legislativo e executivo continuavan1 nas mflos 
do .chefe. do Estado, continuando' a ~Dk.tadura até ser a:ppro
vada a Constituição. 

O SR. BAP'.rrs~rA DA Mo·r'I'A - Dictadura con1 o Congresso ? 
O SR. BARBOSA LIMA - Onde so ·viu isso ? 
UlVIA vôz - O· Congresso seria un1a nullidade. 

Ot:r'l'HA voz -- Que quer dizer a delegac,:.ão do Congresso ·? 
(lla outros apar-tes.) 

O SR. SEABRA - Não podia o Congresso fazer essa dele
gação, para a quul não tinha attribuições. Só póde delegar 
quem tem o que, e o Congresso não podia delegar o que, por 
sua natureza, nt>.o tinha, isto (~, os poderes ern que se resolve 
a soberania nacional. · 

_Os poderes runlicos tên1 esphera de acç:,ão traçada. vela 
rJ.zao natural, p0la natureza das cousas, e cada um. delles. 
dentro dessa esphera~ é independente, de.vendo cada qual 
rcbpeitar as attr~buições dos outros. 

O SR. BAlYI'IS'l'A DA Mo'P'rA - Nós agora é que estan1os 
c reando esses poderes: não ha poderes. 

O Sn .. SEABR.t\. - Extranha doutrina, Sr. Presidente. 
~staru:tmos er.r'1. plena anarchia .si. não tivessemos poderes 

publicos ~ estes existem natural e logic2.mente, virtual .e 
necessana1nente. · 

~remos um Poder Legislativo ... 

O SH.. LAMOtJNIEH. GoDOF'REDO - Onde esLá o Legislativo ? 

O Sn. SEABRA - Nas mãos daquelle que assumiu todos os 
poderes a 15 de noven1bro e com a sua espada o·loriosa abriu 
aovos horizontes á Patria Brazileira. o 

Ü 8R. BAPTISTA DA MOT'I'A E OUTROS -. -. Nelle SÓ, protesto •: 
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ÜU'n-:."\S YozEs - Delegou ao Congresso. 

9 SR. SE.-\.BHA -c_?;' fio delegou; Leye uma espccie ele defe
I encra para com o .ongrcsso. 

Não Joi uma de..' legação, mesn1o porque não 1 inha com
peten0ia para :í't:.zel-o. 

Demais,_ o 9ongn~s~o, ~omo Const.ilu inte, não pó de ter 
caracter legrslat1vo orclrnar1o, quando ainda não temos o 
Poder Legislativo, creado pela Constituiç:ão, e separado do 
Executivo. 

O Sn. LAMOUNIER GonoFREDo - Logo, não existe Poder 
nenhum. (Apoiados.) . 

UMA voz - Si o Generalissin1o não podia delegar o 
Poder Legislati-vo, como diz V. Ex., eni ão não o tinha. e. pois, 
com quem eslava elle,? (Jfu·ito be1n. T,·ocam-se outros 
apartes.) 

O SH. SE~\.BRA - O Chefe de Es! ado não poclia delegar os 
poderes ao Cong-resso. porque este. por seu caracler pura
mente. Constituinte, não poderia, e nen1 póde, exerce l-os. 

SR. PRESIDENTE - Esta minha attitudc. bem como a 
n1inha opinião a respeito, tenho-a mantido · desde . as pri
meiras sessões do Congresso, manifestandô-n1e contra a 
n1oção do Sr. Aristides Loho, ·que pretendia -desvirtuar o 
caracter deste Congresso (Não apoiados), induzindo-o a 
arrogar a si o Poder Legislativo ordinario, que ainda não 
está, aliás, erea.do. (Apoiados.) 

Existe de facto. um Poder Legislativo, mas este está 
concentrado nas n1ãos do chefe do Governo Provisorio. 

UMA voz - Quem delega, póde cassar. CUuito bem.) 

O SR. SEABRA - Mas quem delegou ? Quern se suppõe 
que delegou, não o podia fazer. 

O Sn. CARLos GARCIA - Mas ahi está a 1noção. Então, 
não a eomprehendo. La se diz que: o Congresso, senhor de 
todos os di·reitos, delegava, etc. etc. (~íuito bem.: tr·ocam:-se 
apartes.) 

O SR. SEABRA - Nós o que dissemos foi que esperava
rnos que o chefe do ~overno continuaria a dirigir o" negocias 
publicas até que o Congresso Constituinte resolvesse a res
peito das bases fnndamentaes da nossa Constituição. 

Poi isto o que dissemos; isto é, o que o Congresso · Con
stituinte. representando a Nação. podia dizer. 
. O Congresso Constituinte confiava que o Chefe do Es-

tado n1antivesse as deliberações do Congresso. com o mesmo 
prestigio cnn1 que nwnteve a paz e a orden1 publicas qurante 
todo estfl período dictatorial. 

O SR. LAMOUNIER GonoFREDo - Isso é questão vencida. 
Queremos ouvir 8. opinião de V. Ex. sobre o tratado. 

O SR. SEABRA - Hei de dar a minha opinião, n1as não 
con1 a precipitação que os Srs. representantes ~ntendem, 
porque nesta tribuna eu obedeço ao plano que trace1. 

O SR. LAMOUNIER GonoPREDO Perfeitamente.; mas 
estamos aneioso.3 para ouvi l-o sobre o tratarlo. 

Vol. III 
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UM SR. REPRESENTANTE - A defesa é tão difficil, que 
Pstan1os anciosos para ouvi l-o. 

O SR. SEABIL''- - Mas, Sr. Presidente, a verdade é que, 
tendo eu protestado e votado sempre contra essas moções ... 

UM SR. REPRESENTANTE -. Não votou contra a primeira. 
O SP.. SEABRA - Votei contra a do Sr. Aristides Lobo. 
OuTRo SR. REPRESENTANTE - Mas não votou contra a do 

:Sr. Ramiro Barcellos. 
OuTRO SR. REPRESENTANTE - Nem -contra a do Sr. Ruy 

Bar-bosa. 
O SH.. SEABRA - A do Sr. Ramiro sustentava a doutrina 

verdadeira; a do Sr. Ruy Barbosa foi um anulauso do Con
gresso Constituinte a um acto meritorio e- patriotico do 
Governo. 

UM SR. REPRESENTANTE - Então o Congresso póde ap
J>laudir, mas não póde censurar ? 

O Sn. SEABRA - Póde applaudir, mas não póàe arro
gar-8e um direito que não tern. O applauso não é e nem 
constitue um acto de usurpação. 

O SR. ASTOLPHo Pro - Reprovar é licito a qualquer de 
nós, e o faremos em nome do Congresso e não referindo-nos a 
indivíduos. 

O SR. SEABRA - Todos os deputados, diariamente, aqui, 
leevantam-se para reprovar actos do Governo; mas o que 
não podemos, o que não é nosso direito, é, collectivamente, 
dizer ao Governo: Revogai tal~ ou qual acto vosso. 

O SR. AsTor.PHo Pro - Então o Governo póde praticar 
todos os actos de despotis·mo,. e nós, o Congresso Constituinte. 
os representantes soberanos da: Nação, devemos cruzar os 
braços ? 

O Sn. SEABRA - O Governo, si, porventura, exorbita de 
·suas attribuições, é responsavel perante o paiz. 

O SR. Tor ... ENTINo DE CARVALHo·- Ora ! Fallar-se em res-
ponsablidade é, até, irrisorio. . 

UM Sn. REPRESENTANTE - Existe um Oongr~sso que 
représenta, o paiz. 

O SR. SEABRA - Não para tomar contas ao Governo, na · 
quadra actual, e como constituinte, Sr. Presidente, estabe
lecida esta preliminar, isto é, que o Congresso, como con
stituinte, parece-me, não póde approvar estas moções, passo, 
propriamente, á discussão do tratado ou convenção simples
meate aduaneira. realizada pelo Governo com os Estados 
Unidos da America do N arte. · 

O SR. LA}vtOUNIER GoDiOFREDO - Ainda bem. 
O SR. SEABRA -· Devo dizel-o, em abono da verdade -

tenho ouvido, desta tribuna, :as invectivas :mais :severas 
contra o tratado ultimamente celebrado, mas não ouvi ainda 
uma razão poderosa, um motivo serio, de ordem economica 
ou politica, por f0rça da qual se deva reputar desastroso aos 
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nossos interesses commerciaes e incjusLl'iaes o tratado a que 
se Len1 alludido. 

Ha n1otivos ecunon1icos e 1notivos políticos, que devem 
ser estudados, q·uando se lrata do exame e da analyse desse tratado. 

:Fizemos um tratado com os Estados Unidos, em virtude 
do qual houve troca de interesses commerciaes. 

De um lado os Estados Unidos da America fizeram eon
C0SSÕ8s aos Estados Unidos do Brazil; estes, por sua vez, 
isentaran1 dos impostos de importação aquelles generos a 
que os nobres representantes chamaram de primeira neces-sidade. . 

Sr. Presidente, si háuve isenção de impostos de impor
tação eom relação a estes generos de primeira necessidade, 
àevo dizel-o. é a primeira vez que ouço affirmar que, bai
xando o g.~nero de preço, em consequencia de isenção de di
reitos de importação, isso vem prejudicar as classes prole
tarias, as classes pobres. 

Aquelles que suppõem que esse tratado vem trazer o 
aniquelarnento das nossas industrias~ das nossas fabricas de 
algodão e das de trigo, não tên1 razão. Semelhantes suppo
sições são phantasticas, porquanto) :si é. verdade que ini
Ciamos, com relação ao trigo, por exemplo, uma éra nova, 
uma éra de prog-resso e de prosperidade; si, agora, se co
meça a fundar fabricas para manipulação e transformação 
do trigo, não é menos verdade que não produzimos trigo, 
que elle é 1nuito falho em nosso mercado, e que, portanto. 
desde que esse producto fique isento do direito de impor
tação, elle abundará no mercado, e, portanto, os capitalistas 
compra-rão o trigo n1ais barato, e desde então as fabricas se 
multiplicarão, tornando-se. o producto mais barato, o que 
muilo aproveitará as classes pobres. 

Não vejo, pois~ razão para se dizer que o tratado produz n1áos effeitos. 
Desde que o trigo baixa de preço, está claro que ha mais 

facilidade na obtenção desse producto. 
UM SR. REPRESENTANTE - E a classe pobre lucra. 
O SR. SEABRA - E a- classe p.obre lucra, diz muito bem o 

nobre representante, muito principalmente tratando-se de 
um genero de primeira necessidade, que ella póde obter por 
preço mais bar aLo. · 

Sr. Presidente, o verdadeiro principio economico é, 
exactamente, este - o da livre concurrencia. 

Só se póde eomprar o genero mais barato quando este 
abunda no mercado. 

Quando dá-se a ·abundancia; quando o numero de pro
ductores é inferior áo de consumidores, havendo pouca of
ferta e muita procura, o preço, necessariamente, sóbe, ao 
contrarie do que acontece quando h a muito quem produza. 

Ora. Sr. Presidente, a isenção dos impostos de importa
ção co1n relação n este genero, eon1o a outros mencionados 
no tratado, vem tornai-os mais accessiveis ás classes pobres 
no nosso mercado pela facilidade que haverá de obter pro-
ouclu::;, c por preço comn1utlo. . . 

En1 compens-aGão, o Governo de \Vaslungton 1sentou dos 
direitos de imporLação nos Estados Unidos o café, o assucar 
e o couro, principaes productos (o café e o assucar) de 
nossa industria. 

. i 
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Sr. p l'CSicle nl e a at·gumen I at_:fio log ica dos q uc eon1baton1 
o tratado con1 a União americana cleYe clen1onslrar ser com 
alg;urisrnos~ que . de Jac.Lo~ os nossos procluclos pcrden1 neste 
negocio. . . 

O que está, porén1, den1onstraclo. segundo calculas imtos, 
h·recusavcis, é que nós perclen1os 3. f100 e tanl os contos de 
J:é.is~ ao passo que os an1ericanos pe1·clem n1ais de quarenta 
rnil. 

PorLanto, Loc~as as vantag·ens 
estão ao lado do Brazil. 

resultantes desse tratado 

O Sn.. ESPIIUTO SANTO - Não acho o tratado vantajoso. 
O SH. SEABH.A - Ning·uen1 ousará contestar que a isenção 

dos impostos sobre o café nos traz grandes vantagens. 
Não é verdade que os E:stados Unidos já tivessem isen

tado dos impostos de importa('.ão o nosso café. 
Ul\I SR. REPHESENTANTE - Pois~ não ? 
O SR. SEAuR.\. - O café esteve isen! o durante algun1 

ten1po, n1as, depois, Joi restabelecido o imposto. 
Com relação ao p.ssucar Sr. Presidente, quern não com

ptd1.onde que este tratado vem abrir novos horizontes á in
dustria assucareira do Norte do Brazil, Yen1, por assim dizer, 
salvar a lavoura, convidando o nosso proclucto para um mer
cado vasto e rico ? 

Tamben1 não é excto o que se diz, Sr. Presidente, que 
o typo 16 hollandcz seja o assucar ordinario, o retame. 

Ao c.ontrario, é o ass.ucar amarello, aquelle que muitos 
preferem para aàcçar o café, é justamente esse o assucar que 
póde ser fabricado pelas usinas de maior importancia. (Não 
apoiados. ) · 

E' justan1ente o assucar que 1nais se fabrica no Norte 
en1 Pernan1buco~ principalmente na importante usina de São 
Lourenço da Matta. Ora, Senhores, sendo assim, 
onde a inconveniencia do tratado en1 relação a esse nosso 
genero ? Ao conttario, Sr. Presidente, corno se vê, elle vem. 
trazer un1a grande vantagern para industria a.ssucareiro do 
Norte. · 

Sr. Pi·esidente. ha, alén1 disso, eonsiderações de ordem 
JJOlitlca, qu8 justificam plenam·ente o tratado. 

Somos U'm paiz americano, estavamos da Europa depen
d.entes, principa.lment,e, do capital, e o meio de em breve 
livrarmo-nos desse· jugo europeu, é. exactan1ente, iniciarn1os 
urna politica cornpleta,mente am'ericana, uma politica nova. 

Si o dia 15 de novembro derrubou a Monarchia, a data 
deste· tratado n1al'cará o inicio de uma politica verdadeira
mente nova, verdadeiramente americana. 

Sr. Preside:ate~ aqui se disse que no tempo da Monarchia 
procurou-se e tentou-se a realização desse tratado mas ql, e 
os _governos de então haviam sempre resistido a essa reali. 
zaçao. 

rrenl?o semelhante argum·ento como contra producente. 
Os 1nteresaes dynasticos · da Europa impediam a reali-

zação dr uma politica americana. c· . 
~e~ell~ante resjstencia, pois, por parte da Mona,rchia 

brazllerra 1ndJC~ EJ dá a prova do quant.o andou acertado o 
?overno republreano entrando em franca convivencia de 
mteresses com os nossos alliados naturaes, os ameri~anos do 
Norte. 
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Além ele l ud u, p~u·a a t·ua l iz<.u;üo ele u Jll lt·at arl o. ~~ L)OS
sive l cru0 mo LiY os e::: pec: i aes~ e que ni"úJ podem ser cl i\·tllgados, 
Lenll:.1m influi do; cadn. un1 elos govet·no~ Ll u1: conlracla, fal-o 
po1· consicleraç-ôe' que tlc.>vcn1 set·. rnuila.s Yt·zes, reservadas c: 
respeitadas. 

Con!'nrmu jú a1'1'1t·Jnci c pondcn_•i. son1o.s uma repulJliCJa 
a!nerieana; apploudo, pois, a inieiaç-üo c1e urna politica nova, 
em virtude da qua] os gencros bt·azileirus de~ 1naior· procura, 
con1o são o assucar. o eafé e o cour·o. enconl1·em un1 vasto 
earnpo p3.r'a o setl dt.'::il'll volvimL'nLu. llH.'::::mo na ..:\mel'ica. 
. Nest<J.s concli~i}es. si tivesse ele chu: o n1cu vo! o, seria pelo 
tratado; e acho 1 neun \·cnicnte, aclw. at,~. uma imp1·udencia, 
qne o Congresso torne qualquer deliberaÇ'üo no intuilo de vir
perturbar negociações realizadas. 

O trai ado foi celebrado pelo \linisl e1·io passado; si ha 
alguma responsabilidade, toda ella perLencc a esse l\Iinis
terio; o Governo actual. apenas, 111ecl i u o ale an c e e as vanta
gens do 1 ratado, e o approvou. · 

Eu conLinúo s negar o meu apoio e o meu voto a essa 
moção, porque acho que o Congresso não é cornpel enl e para 
deliberar sobre ella. 

Voto eontra f'.. n1oção. porque acho que. n1esmo no t~·r·
reno elos princ]r::ios. o tratado. pelo menos por em.quanl o, 
não se pôcl e dizer que. seja prejudicial ao Brazi l; voto con! l'a 
a n1oção, porqu0 seria un1 acto de precipitação. que podel'ia 
lrazer pertul'baç-fíes. e nós. não ten1os o direito ele sPr precipi
tados. 

Si. porventu1·'a. a convenção con1 ns Esl aclos 'Cnirln~ for 
prejudicial ao B1·azil. o Governo ter:i bastante patriotismo 
~ara· notificar aos Eslad.os Unidos que o il·ataclo não pôde 
prevaleeer (Apciirulns). e. en[ ão. 0111 Lempo se I o ma r·ão as 
provideneias. · 

Portanto, que significa esta precipitação elo Congresso· 
em votar moçõ1~s de desconfiança. 0111 clar conselhos ao Go
verno, quando este, apenas, continuou o que fez o se11 
antecessor ? 

Alé1n disto, ha clausulas no tratado que não são conlle-. c idas. · 
E desde então. como. sem um estudo aturado e conscien

cioso sobre o assumpl o: o Congresso pckle rcproyar esse 
tratado, que nen1 ao menos cnnwÇiltl a pl'oduzil· suas con~o
quencias ? ! 

.- O que é certo f:; qur 11nr c llr ficarn van! a.i osnmente 
protegidos o café, principal inclusir·ia elo Sul. e n assucar, 
principa.l induS'fria do :NnrLr ela Hepuhliea brnzilrira. 

Portanto, Sr. Prcsi dc·nt e. o n1ru Yoto individual- r é 
de suppôr que seja o voto do Congresso.· porque f~ um voto 
patriotico- será negar anoio a essa moção. que. inquestinna
veh11ente, veiu prejulgar os :factos. que é precipil ada c é 
apresentada, antes rle tudo, por moi iso de opposiç-fio (Apoiados 
e não apoiados. ) 

o- SR. EDUARDO GONÇALVES- I\ão é questão ele npposiç-ãn 
pessoal ao Governo. 

O SR. SEABfL\.- Que não trm razão ele sr r. que não se 
Justifica, quando, no estado actual rlns cousas. n clP qu0 pTe
cisamos é de calrna. e paz. para levarmos a horn caminho a 
·übra patriotica iniciada crn 15 ele novc'mhro ele 1880. (Apoirrdos; 

·I 
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muito bem._; ·muito be·1n. O or·ador é felicitado e abraçado por 
alguns Srs. r·epresentantes.) 

DIVERSOS SRS. REPRESENTANTES pedem a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a palavra pela orden1 o Sr. Nilo 
Peçanlla. 

O SR. NILo PEÇANHA-Larnento, Sr. Presidente, que o . 
nobre representante pela Bahia tenha vindo fazer a apologla 
da politica traçada pelo actual Governo. 

O SR. SEABRA- Que é a continuação da do anterior. 
O 'SR. NILo PEÇANHA-E' a mesma politica, Sr. Presi

sidente: o Brazil, exgottado pelos in1postos, o Brazil, sangrado 
pelos ernprestimos, o Brazil, htnnilhado pelos tratados. 
(Muitos não apoiados; appia.dos; sussurro.) 

O SR. PRESIDENTE- O nobre representante pediu a pa
lavra pela ordem, naturalmente para fazer algun1 requeri
mento, e não póde entrar, como está fazendo, em largas 
considerações. 

O SR. NILo PEÇANHA- Vou requerer a V. Ex que con
sulte o Congresso no sentido de votar uma sessão i:iecreta,. 
nos dois dias de interstício da discussão do projecto de Con
stituição, afim de resolvermos a proposito do contracto, que 
não é tratado, que é uma simples convenção aduaneira, que 
não foi assignado pelo Sr. M'inistro das Relações Exteriores, 
e sim pelo Sr. Mjnistro da Fazenda, - sessão secreta em 
que o Governo virá to-mar parte, . afim de nos fornecer os 
dados á sombra dos quaes elle celebrou essa convenção adua-

. neira. 

O SR. PRESIDENTE- Chan1o a attenção do Sr. Nilo Pe
çanha para o art. 4 O do Regimento, que diz: 

«O representante que pedir sessão secreta deve dirigir 
• ao Presidente proposta assignada por elle e por mais sete 

representantes, á vista da qual o Presidente, consultado o 
Congresso e depois de deliberação affirmativa deste, decla
rará que a sessão secreta terá logar no dia util seguinte, 
segundo lhe houver sido pedido pelos proponentes, cujos 
nomes ficarão secretos. 

O SR. NILO PEçANHA declara ao Sr. Presidente que vai 
remetter á Mesa a proposta. 

O SR. PRESIDENTE dá a palavra pela ordem ao Sr. Amaro 
Cavalcanti, em quanto o Sr. Nilo Peçanha ·prepara a sua pro
posta. 

0 SR. AMARO CAVALCANTI (pela ordem)- Sr. Presidente~ 
desejo apresentar, tambem, ao Congresso um requerimento de 
orde·m·. 

A excitação que se nota nos espíritos ácerca da momen
tosa questão do convenio com a Republica norte-americana, 
deixa, desde logo, ver a alta imrportancia da materia que 
prende em torno de si todas as attenções deste Congresso, 
posso assegurar a V. Ex., do paiz inteiro, neste momento. Mas, 
Sr. Presidente, a propria importancia da ma teria impõe a 
nós outros, como representantes da Nação, o dever de pro
ceder com toda a ·moderação, com a maior reflexão possivel, 

·) 
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tratando-se de uma causa cuja soluç,ão não se circumscreve 
só den(ro elos limites deste paiz. (Apoiados.) 

Assim. pois, Sr. Presidente, penso que presto serviço á 
bôa solução de tamanho negocio offerecendo um requerimento 
para que seja em melhor ensejo discutida esta ma teria com 
os esclarecimentos de que carecemos, com a prudencia com 
que ena se recon1menda~ com respeito a alheios direitos nella 
envolvidos, e, até, direi mais, Sr. Presidente~ com o respeito 
que devemos á Nação extrangeira a quem ella envolve. 

E' uma questão Qlle não se eleva sómente pelos interesses 
de orde-m economica e financeira, mas pelos interesses de 
ordem politica em que nos achamos, relativamente~ o Brazil 
e a An1erica do Norte. 

Meu requerimento cifra-se em propôr que a discussão 
fique adiada para quando o Congresso Constituinte julgar 
mais opportuno. Comprehende V. Ex. que o que ha de 
mais urgente é adiar a discussão; depois faremos o mais. 

O SR. PRESIDENTE- O Sr. Amaro Cavalcanti submette 
á consideração do Congresso o adiamento da discussão. 

O SR. JosÉ AVELINo- Peço a palavra sobre o adiamento, 
para fazer um discurso. 

VozEs - O adian1ento tem discussão ... 

O SR. JosÉ AvELINo·-Ne.ste ca·so. o Sr. Amaro Caval
canti não podia fazer um discurso pára justificai-o. 

O SR. PRESIDENTE- Vou submetter á votação do Con
gresso o requerimento do Sr. Amaro Cavalcanti, de prefe
rencia ao do Sr. Nilo Peçanha, · que fica prejudicado si o 
primeiro fôr approvado. 

Peço aos Srs. representantes que occupem os seus la
gares. 

Posto a votos o requerin1ento, manifestam-se a favor 82 
e contra 82. 

O SR. PRESIDENTE- Está empatada a votação, continúa 
a discussão. 

O Sr. Aristides Lobo não pretendia empenhar-se no pre
sente debate conforme fez o orador que o precedeu na tri
buna. Chega a conclusão inteiramente opposta: pensa que 
o Congresso não deve demorar~ nem adiar, a solução desta 
questão, pois trata-se ·de um negocio grave, de um tratadQ 
que se liga aos maiores interesses do paiz, que se filia ás 
relações com o exterior, não só com a Nação com a qual t'ie 
celebra esse tratado, como com todas as demais nações com
merciaes. 

O Congresso não póde preterir de seu maduro exame 
os elementos que possam esclarecei-o antes de tomar uma 
decisão prompta e immediata. 

O orador pensára não ouvir mais, da tribuna, repetir-se 
a proposição de que o Congresso abdicou as suas attribuições 
investindo o Governo, não o actual, mas o passado, da fa
culdade legislativa e executiva, e preterido, ipso facto, o di
reito de critica, de exame, da analyse dos actos do Governo, 
para encaminhar os destinos do paiz. 

Foi, portanto, com a maior surpreza que o ·orador ouviu 
repetir-se, hoje: aquella proposi~ão. 
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i\ão 1 o Congresso fez .uma si111ples cle1cgaç:ão, que não 
ilnporta a annullação de SI rnesmo, ncn1 o exin1e elo exame 
cios actos praticados pelo Governo. Si assiJn não fôra, em 
que situação ficaria o paiz? _\. todtl nwmcn Ltl u CongTcsso 
se acha em face de actos governamenl aos· qlH' rccla1nam a 
sua a H enc~ão. 

A pretcnção de que o Congresso fui clJ~uDadu para fazer 
a Constituição não exclue 1 não pócl c cxc.l ui r. o gr·and r prin
cipio de sua investidura de todos os. r)oclcres pal"a reger os 
destinos elo vaiz. 

As 1 imHa<.~ões a esta investidura foram pelo Congresso 
cedidas expontancamenle em presenr,R dr urna siLuaç-ão exce
peional e gTave, mas osias lin1itações de. n1oclo algun1 en
volvcn1. con1o se pretende, a preterição do direito de fiscali
zação aos actos do Governo. 

Que quer dizer delegar o Congresso ·poderes e ficar 
preterido no seu direito de exame? Isso seria a abdicação 
do Congrrsso, a annullação desta corporação, o repudio, até, 
do n1anclato que recebeu. 

O orador não discutirá esLe tratado. nor duas razões: 
prilne]ro, porque não conhece as instrucções- que foran1 dadas 
aos seus negociantes, e, en1 se1gundo ·logar, porque são tantos 
e tão numerosos os resultados para as industrias do paiz, 
que parece ao orador n~_util discutir a razão, que se ~póde ai
legar, justificando as clausulas desse tratado, que despoja as 
nossas industrias nascent-es em proveito das Pxi range iras. 

FeHas estas e outras considerações ele ordem economica 
e politica, o orador passa a encarar uma difficuldade pra
tica, que ha, de o Congresso entrar en1· relações con1 o Go
verno actual. 

Principia por dizer que na consciencia do orador existem 
as rnaiores hesitações: este Govrrno organizou-se. mas nem 
sequer teve a d·ei"erencia de co.mmunicar ao Congresso a sua 
existencia. . 

O orador não sabe como uma Assen1bléa nacional. que 
está investida de organizar todos os poderes, possa assim ser 
posta á margen1. O Governo é o primeiro a não olhar para 
o Congresso, a não dar a ·menor aUenção aos representantes 
do povo, como si estes fossem uns membros imprestaveis da 
tarefa constitucional, ás pressas, ás carreiras para conjura.r 
ameaças e perigos imaginaveis. 

A clifficuldade pratica oppõe-se á con1municação deste 
Congresso com o Governo. O orador não sabe como se ha 
de resolver ·esta ques! ão. Ou o CongTesso toma a resolução 
firme de guardar a sua posição, de cumprir o seu dever, 
chan1 ando o Governo a seu logar, ou pro segue em seus tra
balhns sen1 rlar attenção á exisfencia desse Governo, mas 
nunca son1 abrir mão de seus direitos de critica e de ana
lyse: Estas n1oções de supplicas e ele pedidos de recommen
dacões 'são verdadeiras humHhações; são contrarias á digni-
dade dos membros do Congresso, aos quaes o paiz conferiu 
o seu mandato. 

Começou por dizer que se devia ter nesta questão toda 
a caln1a e toda a consideração; para isso é pre,ciso ouvir 
alguem, pois não se pôde julgar de um tratado que não se 
conheee em todos os seus elementos. 

Consequentemente, a solucão mais pra 1 ica é a que foi, 
ha pouco. expressa pelo Sr. Nilo Pecanha, de uma sessãú 
secreta. 
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Ht!SpOIHicndo a um ·apar·tr'. o orat]c,c lliz que lhe crJnSfil 
cru'' esst~ iratado Le1.n concliç-õrs secr·elas. r por· isso é que 
J'0l'On ltc~c·e a nccrssHJaclc r1c see sccJ·r·i ,-t a sessão requerida 
pelo nobre represeniilntc elo Estado elo Hio ele Janeiro. 

St') assin1 chegará o momento oppodnno do CongresSt1 
occupar yrrdacleiramentc a sua funcç>ão. fazendo sentir a e~3sc; 
GoYt'rnn que. além dellc ~~acima delle. existe a representação 
nacinnal. que é a encarnação da soberania do po·vo. 

Cl orador diz que est-a ó a queslão principal e que mais 
deye prcoccupar o Congresso; é preciso ele uma vez por 
toclas que se acabe com estas sombras ele terrores e phan
tasmas. 

Dir-se-á: si o Gove-rno não comparecer perante o Con
gresso ? 

Si o Governo desdenhar elo Congre~so e não quizer con1-
parecer, o conflicto será levantacl o por e 11 e r não pelo C o n
gTC'SSO. 

Para .iulgal-o eslará ahL então. a Ol)in ião 11uh 1ira. 
Em· i.nclo- o caso, a conclusão final é esta: si n noYenFJ 

recusar-se~ si não comparecer~ si não quizer exhibir o sC11 
tratado. si não quizer dar eselarecimenl·os ao CongTesso. entãD 
estr estará em pleno direito de assumir a posição resolui a ~~ 
fra:nca de analysar e discutir-llH' todos os actos. quebrando 
este ac~n1o que o ten1 amordaçado até este momento. 

O Sn.. JosÉ AvELINo. obtendo a palaYra pela ordem. requer 
prorogacão do tempo destinado á primeira parte da orclern 
do dia por mais uma hora. 

O SR. PRESlDENTE declara qur. a i nela faltmn einco rni
nutos para ficar exgottado o tempo da primeira parte. e que 
snbnv~tterá o requerimento do Sr .. José Avelino a votos, desde 
one n Sr. Assis Brasil~ a quem dá a ])alavra. conclua o seu 
cl i SClH'SO. 

O Sr. Assis Brasil diz que. quancl,o chegou ao Congresso. 
já se rliscutiam as duas moções. e não ouviu os prin1eiros 
oradorrs. n1as apenas o ultin1o; por isso não vem á tribuna 
senão nara esclarecer uma duvida, que lhe parece pencleni e. 

~fio ouviu pôr-se em duvida o merito das rnoções apre
sentadas. n1as ouviu chamar de supp l ica a que foi apresen
tada pelo orador e assignacla por mu.itos distinctos represen-
·tantes. · 

:;ii o ha nessa moção nenhuma' suppliea; o que ha 0 11m 
encaminhamento para liquidar-se o assumpto com toda a 
caln1a. 

O assnmpto é gravíssimo: traia-se rle un1 caso que não 
é hl'm C'Onhecido pelo Congresso; parece-lhe. nois. qur :1 
Cong-resso não procederia com a seriedade que lhe devia ser 
proprja. si conclemnasse o trai~do sen1 exam~. s-em estudo e 
sPn1 reflexão. Falta-lhe para 1sto con1petenCJa legal c com-
P•?I encia rnoral. _ . . . 

O orarlor não Len1 pretençoes 1nd lVIduaes. n1as quer l.ho 
parecer que a sna moção encami!1ha a qt~estão con1 a ma~oi' 
nrude11cia e 111orlera~ão; e é flor Isso que 1 he dá nrPferPnr.Jêt. 
> Assim. poiR. de.srle .Hi aclrantará a sna opinião: si t~a
var-sP no Cong-resso a questão de saber qual das. duas n1ocoes 
,-]py(' merecer a preferencia. votará pela que ass1gnou con1 OS 
seus rollegas. 
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O SR. PRESIDENTE- A discussão fica adiada pela hora. 
O SR. JosÉ AVELINO (pela ordem), attendendo que a 

attenção do Congresso acha-se fatigada, limita-se a pedir que 
lhe conceda na 1n parte da ordem do dia de an1anllã n1eia 
hora, para que possa entrar no debate. 

VozEs -Agora é melhor. 

O SR. JosÉ AVELINO- Pois peço prorogação da hora por ·so minutos. 

O Sn. PRESIDENTE- Vou consultar o Congresso. 
O Congresso, sendo consultado, não concede .a prorogação· pedida. 

0 SR. JOSÉ AVELINO (pela 01'dem,) requer urgencia para 
que a ·ma teria continue amanhã, na 1 n parte da ordem do dia. 

0 SR .. TOLENTINO DE CARVALHO (pela ordem)- Sr. Pre
sidente parece-me que não póde ser feito o requerimento 
que acaba de apresentar o Sr. representante José Avelino, 
porque, não tendo sido concedida a prorogação da hora, que· 
pediu ... 

VozEs- E' para amanhã. 

O SR. ToLENTINo DE CARVALHo- Embora; o pedido deve: 
ser feito na hora do expediente, e desde que se não concedeu 
a prorogação desta, está e lia exgottada. 

O SR. PRESIDENTE- Parece-n1e que não procede o que 
allega o nobre representante: o Congresso póde não conceder 
para hoje, e conceder para amanhã, ser tratada a questão 
na 1 n parte da ordem do' dia. 

E' uma questão de ordem dos trabalhos, que o Congresso resolverá. 
Posto a votos\ o re·querimento é approvado. 

O SR. .. . .-·RESIDENTE diz que a ordem do' dia da sessão de 
amanhã será invertida. A 1a parte constará da votação das 
en1endas ao projecto de Constituição, e a 2\ da discussão 
das moções ·dos Srs. Demetrio Ribeiro e .Assis Brasil, re
lativas ao tratado de comm·ercio com os Estados Unidos da 
America do No r te. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DAS EMENDAS AO PROJECTO DE CONSTITUIÇÃO 

O SR. PRESIDENTE diz que na sessão de hontem não se 
votaram as emendas. do Sr. Viriato de Medeiros ao n. 11 
do _art. 71, por verificar-se não haver numero para a vo.
taçao. Essas emendas, que estão á pag. 54, vão ser submettidas a votação. 
. A primeira parte da emenda do Sr. Viriato de Medeiros 

f1cou prejudicada, por ter o Congresso rejeitado uma emenda 
no mesmo sentido. yai ser votada a segunda parte da emenda. 

Postas, sp~cessiVamente,, ~ votos as duas partes de que 
consta o add1tlvo do Sr. V Inato de M·edeiros e outros são . ambas rejeitadas. ' 

O SR. PRESIDENTE annuncia a votação das emendas ao § 3° do art. 71. 

\ 

~~ 
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. O Sn.:., Tos'rA (pela or·den~)- Pedi a palavra, Sr. Pre
Sidente, nao para roubar temp~ a9 Congresso, mas para pedir 
a V. Ex. que ponha em pr1me1ro logar a votos a minha 

, emenda, por ser substutiva e, conseguintemente, mais ampla. 

O SR. ZAlVIA- Não apoiado; a minha é mais ampla. 

O SR. PRESIDENTE- A emenda do nobre representante 
é. realrnente, substitutiva, mas, além desta ha outras substi-
tutivas. Em todo o caso, eu vou consultar o Congresso. 

Consultado, o Congresso nfio concede a preferencia pe
dida .. 

Em seguida, posta a votos por partes, é approvada a 
seguinte emenda ao § 3°, offorecida pelo Sr. Zama: 

« Supprimam-se as palavras - observados os limites 
postos pelas leis de mão morta- que serão substituídas pelas 
seguintes: observadas as disposições do Direito commum. 

Suppriman1-se, egualmente, as palavras - guardadas . as 
leis criminaes. » 

,São consideradas prejudicadas as emendas que ao mesmo 
§ 3° do art. 71 offereceram os Srs. Tosta (estas acham-se 
nas pags. 56 e 59 do in1presso), Santos Pereira (pag. 59) 
e Leovigildo Filgueiras (pag. 61) . 

E' annunciada a votação das emendas ao § 18 do art. 71. 

O SR. GoNÇALVES CHAVES declara que a emenda que 
apresentou é ao § 17 do art. 71, e não ao § 18, como, por 
engano, foi impresso. 

Posta a votos, é approvada a emenda, do Sr. Aristides 
Milton, ao § 18 do art. 71, mandando eliminar as palavras
postal e telegraphica. 

E' declarada prejudicada identica emenda, do Sr. Ber
nardino de Can1pos e outros, que está á pag. 61 do impresso. 

São. successivamente, postas a votos e rejeitadas as 
en1enclas que ao § 21 do art. 71 offereceram os Srs. João 
Vieira, Alcindo Guanabara e Almeida Barreto. 

O SR. PRESIDENTE annuncia que se vão votar as emendas 
ao § 13. 

O SR. GoNÇALVES CHAVES (pela ordem) declara que na 
emenda que se acha á pag. 62, como offerecida ao § 14, ha 
erro de numero, devendo lêr-se -ao § 13. 

Posta a votos, é approvada a seguinte e·menda substi
tutiva. do Sr. Gonçalves Chaves e outros, ao § 13 do art. 71: 

«Substitua-se pelo seguinte: -A' excepção do flagrante 
delicto, a prisão não poderá executar-se senão depois de 
pronuncia do indiciado, salvo os casos detern1inados em lei, 
e mediante ordem escripta da auctoridade competente.» 

E' considerada prejudicada a emenda, do Sr. Chagas Lo-
bato, ao mesmo paragrapho. _ _ . . 

Postas successivamente, a votos. sao reJeitadas ag 
en1endas, dos Srs. Custodio de Mello e José Hygino, tambem 
offerecidas ao § 13 do art. 71. 

Posta a votos a emenda substitutiva, do § 6.0 do art. 71, 
offerecicla pelo Sr. Tosta, é rejeitada, ficando prejudicada as 
dos Srs. Santos Pereira e Zama. 

Posta a votos, é approvada a seguinte emenda, do Sr. Julio 
de Cast.ilhos e outros, ao § Go do art. 71: 

«Depois de - leigo - accrescente-se: - e livre o 
ensino, etc.:~> 



O Sn.. QUL'\'l'tXo BocAYUVA (pela m·de1n) diz que lrnia-.::c 
ele tuna e1ncnda de alta ilnporiancia. e. por j sso, rccxuc e Yr:>-
rificaçfio da voia~ão. · · · 

O SH. PHESIDEX'rE cliz que. i' e i ta a votacuo, a Mesa ve
rificou lerem vulaclo a favor ela emenda 88 Srs. represen
tantes~ c contra IG~ havendo a differen('a apenas de 12 votos; 
n1as. desde que o nobre Senador requer urna segunda vo
taç:ilo. vai c onsull ar o Congresso. 

Consultado. o Congresso não concede a s eg·unda votação 
desta emenda. · 

Postas. successivamente, a votos, são rej ciladas as 
en1endas. dos Srs. Julio de Castilhos e outros, Azeredo e 
Nelson ele Vasconcellos. sobre hberclacle ele Lestar, ficando 
prejuchL·acla a emenda do Sr. Nelsoil. leLtra c. 

Si"'w, successivan1ente. postas a· votos e rejeitadas as 
en1endas, do Sr. Alexandre Stockler. offerecidas Çtos §§ 24 
e 28 do art. 71. · 

O SR:. PRESIDENTE declara prejudicada a en1enda, do 
Sr. Alexandre Stockl e r, ao § .29. 

O SH. BAHBOSA Ln.rA (pela on1eml con1 !LGSar dissente 
ela inLer.pellaçãn do Sr. Presidente, pela qual e~ta rnwJ:da eslú 
prejudicada. En1enda que garante a todos os na.sc1dos no 
Brazil a nac.ionalidade. m8diante o registro civil, é esta uma 
disposição complementar do que votou o Congr·esso em relação 
ao casamento civiL etc., n1edidas congeneres. 

Consultado, o Congr·esso resolve que a en1enda está pre
judicada. 

E' po~sta a votos a rejeitada a emenda. do Sr. Tosta, ao 
§ 7o do art. 71. 

O SR. PRESIDENTE annuncia a vota~ão elo substitutivo, do 
Sr. Saldanha Marin ht-) c .ou lros, ao al'L. 7 1. 

o SR. CoST.~ M.-\CIL-\DO (1Jela orde·m.) ob.serva que a za parte 
clesta eme·nda acha-se prejudicada. em consequencia de ter 
sido votada t1111a en1enda elo Sr. Zan1a, que era idenlica; mas 
a prilneira parte não está prejudicada. • · 

o SR. PnESIDENTE diz qnc a ta parte da en1enda está pre
judicada. Ent.retan lo, cqmo a ma teria é de gravidade, snb
Inetterá á decisão do Congresso. que se pronunciará sobre si a 
emenda está ou não prejudicada. 

O SR. CosTA MACHADO (pela o1·rlr:m) pede ao Sr. Presi
dente que cünsulte o Congresso sobre si julga ou não prejudi
cada a ·P parte da sua emenda .. 

Consultado, o Congresso declara prejudicada a 1 a parte da 
enwnda. 

São. successiYamente, p·ostas a volos e rejeitadas as en1en
clas, do Sr. H.an1iro Barcellos e outros, ao §. so do art. 71. 

São. egualmente, rejeitadas as emendas dos Srs. Saldanha 
l\1arjnho e ontros. e l\ícira de Vasconcenos ao art 71 

,.. . São ainda ~~ejeitadas as emendas, dos' Srs. Pe.clr0 .Ame1rico 
e Tho;11az Delf1no .e. outro. ao § 12., art. 71. 

~E·_ tambe~1 r2.1eitarla a emenda, do Sr. Chaves e -outros, 
ao~ 1, elo a1t. 11. 

~ão. su ceessivnmente. posfa~ a votos e approvadas as 
seguintes er:nenclas, elos Srs. Leopoldo Bt1lhõcs e Gabino 
Besouro: 
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ArL. 70. § 2° b - Supp1·imam-.;;;c a . ..: pala\Tas - e.on
dceorações ou tituln extl'angc•it·o. 

Ao arL. 71, § 21 - aecn•:-:;ccnte-sc - assim c.omo os que 
a ceei 1 arem concl eeorcH;.üc•s. t ilu1 os nobi li are h i c os ou ~xtran-
geiros. , , _ . . . . 

Ao proceuer-se a vota<;ao ela emenda adcllt1va, do Sr. Verga 
ao art. 71, § :z.o, n1andando accTesccntar- que a lei não lem 
efei I o retr'oactivo. 

O SR. PHESIDEXTE c! Pelara Qt! e j ulg·a esta emenda prcjü
dieada porque tal prineipiu jú se a-cha firmado en1 urn dos 
artigos da Constituição. . 

Posla a v o los. é rcj e i tacla a cn1enda, elo Sr. Leo\·egildo 
FHgTieiras. ao § 15 do ar L. 71. 

São considerados prejudicados: o s.ubstiLutivo. do Se
nhor Leovilgido Filgueiras, aos §§ 26 e 27 elo art. 7L e a 
en1encla suppressiva elo § 27, offerecicla. pelo Sr.· Francisco 
Veiga. 

E' posta a votos c approvacla a parte ela segtLinle en1enda 
additiva, elo Sr. José Hygino ao· § 25 elo art. 71 : 

§ Aos auctores de obras ~ii terarias e arlisticas é garan
tido o direito de repruzil-as pela irnprensa ou por qualquer 
outr·o processo n1ecanico. Os herdeiros dos auclores gosarão 
desse direito pelo ten1po que a lei dete.rn1inar. 

§. A lei assegur-ará tamben1 a propriedade das n1areas 
ele fabricas. 

Posta a votos. a seg·unda parte da mesma emenda é 
rejeitada. 

O SR. Jos.É HYGINO requer verificaç:.ão ela votação. 

Procedendo-se á verifieHeã·o. reconheee-se ter sido ap
provacla a segunda parte da l'eferida emenda. 

E' posta a volos e rejeitada a emenda. elo Sr. Aln1eida 
Barreto e outros, ao art. 7 2. 

E', egualmente, rejeitada a emenda suppressiva elo art. 73. 
offerecida pelo Sr. Cyrillo de Le1nos. 

E'. ainda rej eitacla a emenda, do Sr. Alexandre Stoekler 
e ouü .. os, ao art. 7 4. · 

O SR.. PRESIDENTE annunc.ia a votação das en1endas ao 
art. 75. 

· O SR. RETUl\tJ;BA (pela ordem) - Sr. Presidente, ao 
art. 75 fora1n enviadas ú Mesa duas emendas contradi to ri as, 
figurando ambas comn :firrnaclos por mim. 

Devo infÜirmar a V. Ex. que. recorrendo aos antographo.s. 
verifiquei que a segunda em~ncla era firn1ada pelo Sr. Carlos 
de Campos, e. bem assin1, que a prin1eira não é són1ente 
firn1ada por n1il11, n1as sim pela maioria dos militares que 
têm assento neste Congresso. 

Posta a vosLos. é approvacla a en1enda suppressiva do 
art. 75, offerecida pelo Sr. Retumba. 

O SR. PR.ESIDENTE declara prejudicada a en1encla do 
Sr. Carlos ele Campos. · 

O SR.. FRANCisco VElei"\ cliz qne a emenda que o Sr. Pre
sidente declarou estar prcjuclicacla não o está. O proprio 
auctor da en1e.ncla suppressiva é o signalario elclla. 

O SR. PRESIDENTE di2 que. desde que o Congresso resolveu 
elirninar o artigo, não ha o que substituir. 
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O SR. FRANCisco VEIGA responde que h a uma differew~ a. 
Este art. 75 falia vagarnente ern crin1es infan1ante.s. e a 
emenda a.pres·entada pelo illustre re;presoehtanLe da 'P\ara

hyba declara que a sentença condemnatoria por crimes in
fan1antes, previs l·os nos codig·os rnilitares. faz perder a pa
tente .. 

Na en1enda ha un1 lin1ite. ao passo que no artigo se diz: A 
sentença conden1natoria por crimes infamantes, previstos nos 
codigos n1ilitares ou leis civis, faz perder a patente, qualquer 

que seja o ten1po da sentença" . 
. O nobre auctor da emenda, que pediu a suppressão deste. 

artigo, clara·mente exprimiu o seu pensamento, que era res-
tringir o artigo. . 

Parece .. por conseguinte, que não h a . aqui paridade, e que 
o facto de ser a emenda apresentada pelo auctor da emenda 
suppressiva, n1ostra que houve, apenas, da sua parte um equi
voco. porque, e.1n vez· de ter pedido a suppressão, devia pedir a 
substituição. 

O SR. PRESIDENTE diz que o Sr. Retumba declarou que as 
emendas eran1 contradictorias. 

Gonsul',tado, o \Cong'Tesoo resolV1e. estar prejudicada a 
emenda substitutiva do art. 75, offerecida pelo Sr. Carlos de 
Campos e outros. 

E' en1 seguida, posta a votos e approvada a seguinte 
e.menda substitutiva do art. 76, offerecida pelo Sr. Retu1nha: 

Substitua-se: 
<<Art 76. Os militares de terra e mar terão fôro espe

cial. êonstituido por tribunaes militares, paTa delictos· mili-
tares. . 

E'. e,gualmente, approvado o s~egtunte additiv·o, dos Srs. 
Valladão e Gabino Be.souro, ao art. 76. 

Accresçente-se: 
§ 1 o Este fôro con1por-se-á de um Supremo Tribunal Mi

litar cujos membros se-rão vitalícios, e dos conselhos necessa
rios 'para a forn1a·ção da culpa e julgamento dos crimes. 

O Congre.sso, por lei ordinaria. regulará a composição do 
Supremo· Tribunal Militar, suas att·riDuições e outras circum
stancias inherentes ao fôro de que se trata". 

E' annunciada a v.atação do artigo additivo do Sr. Ale
xandre Stockler e outros. á Secção II do tit. IV. 

b SR. VINHAES requer prefere.ncia para uma emenda sua. 
que se acha á pagina 73, sobre o mesmo assumpto, e é mais 
lata. 

Procedendo-se á votação do r~querimento de preferencia, 
o Sr. presidente declara não haver nurnero legaL e que fjca 
adiada a votação·. 

Vêen1 á Mesa as seguintes 

Declarações de voto 

Declaro que votei pela adopção das emendas que conce
diam direito de voto aos estudantes das escolas superiores, in
clusive. as militares, e pelas emendas suppressivas do § P do 
art. 70. na parte em que suspende direitos de ·cidadão por in
capacidade physica ou moral. 
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De c];] r o, outros im, que v o te i p c lu man u l enção dos § § 2' 
e 4' elo art. 71 contra todas as disposições restrictivas da li
berdade. espn·Itual e ela responsabilidade individual. 

S~la elas sessões, L? de fevereiro de 1891. - Bellal'lílino Ca1·ne·z J·o . 

Deel~H·o que. mais uma vez, votei contra a pena de morte 
nç Exc~c![o c Armada, 111esmo em tempo de guerra. _ Coronel Ptres I· CJTetJ'a. 

O Sn. PrtESJDENTE designa para amanhã a seguinte ordem do d1a: 

1a P<u~·to (até. 3 .1L2 li<oras) - Continuaç.ão da votação das emendas a Constitu1çao. · 

. . 2a _Pal'Le (das 3 1j2 horas en1 deanLe.) - Discussão das 
IndiCaçoes sobre o tratado de commercio com os Estados Unidos da An1enca. 

Le\·anta-se a sessão a's 3 l1·ora.;;: d,., ta1 d 
.., <.t c • e. 

-
54n SESS.~ü E~:r 13 DE FEVEREIRO DE 1891 

Presidencia do Sr. Prudente de LlJ oraes 

Ao meio-dia, faz-se a cJtamada, á qual respondem os Sr~. : :;rudentc de Moraes, Matta Machado, Paes de Carvalho, 
Joao NeiVa. Eduardo Gonçalves, Francisco Machado Leove
gildo Coelho, Joaquim Sarmento, Manoel Barata ' Antonio 
Baena, João Pedro, Cunha Junior, José Segundino: Joaquim 
Cruz, Theodoro Pacheco, Eiyseu Martins, Joakim Katunda, 

Bezerra de Albuquerque Junior, Theodure.to Souto, José Ber
nardo, Oliveira Galvã,o. Amaro Cavalcanti, Almeida Barreto, 
Firmino da Silveira, José Hyg·ino, José Simeão, Floriano Pei
xoto, Tavares Bastos, Rosa .Junior. Coelho e Camp.os, Thomaz 
Cruz, Virgilio iDamasio, lluy Barbosa, Saraiva, Domingos Vi
cenk Gil Goularl, Monteiro ele Barr.os, Quintino Bocayuva, 
Lapér, Braz Carneiro, Eduardo Wandenkolk, João Severiano, 
Saldanha Marinho. Joaquim Felicio, Cesario Alvim. Americo 
Loho Can:Jpos Salíes, .Joaqnin1 de Souza, Silva Canedo, Silva 
Parahh os. J o aqu.im Mm linho, 1' inheiro Guedes, Ubaldino do 
'Amaral Santos Andrade, Gene.roso Marques, Esteves Junior, 
Lu iz De!fi no Ramiro Bar c e 11 os, Pinheiro Machado. J u Ii o 
Frota Belfort. Vieira. Uchôa Rodrigues, Incl.io do Brasil, Laura · 
Sodré: Innoccncio Serzedello, Nina Ribeiro, Cantã,o. Pedro 
Chermont Malta Bacellar, Costa Rodrigues, Casimiro Junior, 
Henrique 'de Carvalho . .'\nfrisio Fialho, Nogueira P_aranaguá, 
Nelson. Pires Ferreira, Barhosa L1ma, Bezerr!l, Joao Lopes, 
JusUniano de Sr:>rpa. Frccle:rico Bo~'ges, José Ayelino. José 
Bevilaqna. Gonçalo de Lagos, Nasc1menl o, Almmo AJfonso, 
Pedro Velho. l\Jig-ucl de Castr11 .. Amonm •qarcia, Ep1Lae1o Pes
sôa, Pedro Aincrico. Coul o Carl :.t~o~ Baphsta ~la l\1o.tta, Fróes 
da Cruz Alcinclo Guanab:.tra. Et'Ico Coelho. ~ampaw Ferraz. 
Lopes Trovão .. Jacques Ouriqu.c, Aristid~s Lobo, Furquim 
\Verneck, Vinhars. Tl1omax Dei fuw. Antonw Olyntho. Badf!r6, 
João Pinheiro. PacifiCo Mascarcnl!,ls. Gahl'lcl de Magalhaes, 
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Leonel Filho. Chagas Lobato, Jacob da Paixão. Alcxancln: 
Stockler·. Francisco Yeign, Costa Senna, Lanwunier, .:\1\·aro 
Botelho. liunç:alYes Chaves. Americo Luz, Feliciano Penna, 
Yiott i. Dutr·a .:\ieacio, Corrêa Habello, Manoel Fulgencio. Astol
pho Pio. ~ú ... \.ncll·acle, Retun11Ja Tolentino de Carvalho. Hr18a 
(-' ~i l v a.· João Bar:balho. Gonçnl ves Ferreira, José l\1 <H'ianno, 
.:\lrneiclá 1PCN1an1buco. Juvenci·o cl'Aguiar, Andr:é Cavnlcauti, 
Haynltmclo Bandeira. ·Annibal }'alcão. Pereira Lyra, l\Ieira de 
Yasconecllos, João de Siqueira .. João ·vieira, Luiz c~e ..c\.nclracl~. 
Espírito Santo. Bellarn1ino Carne.iro, Pontes de Mn·ancla. 01-
iiciea. Gabino Besouro. Ivo do Prado, Oliveira Valladão. Felis
bello Freire Augusto de Freitas. Paula Argollo, Tosta. Seabra. 
Antonio Eu~ebiÕ, Zama . .:\:rt.hur· Hios, Garcia Pir~s .. .:\.ristides 
Maia, Gonçalves Ran1os, Carlos~ das Chagt~s, Franc1sco . .:\ma1·aL 
Don1ing·os Roeha, Costa Ma-chado. Domingos Porto, Paletta .. 
J-oão de Avelal\ Ferreira Rabello, Ferreira Pires, João Luizr 
Martinho Prado' Junior Bernardino de Campos, Franeiseo Gli
·cerio, Moraes Barros. Lopes Chaves. Don1ingos de Moracs. Car
-valhal, Angelo Pinheir·o, Mursa, R·odolpho Miranda. Paulino 
Carlos, Costa Junior, Roclrigu es Alves, Alfredo Ellis. Carlos 
Garcia,. Moreira ela Silva, Almeida Nogueira. Rubião Junior,. 
Fleuory Curado. Santos Pereira, Custodio de Mello, Paula Gui
marães. Milton, Franeisc.o Sodré, iDionysio Cerqueira, Leovi
gildo Filgueiras,. Barão ele S. Marcos, Medrado, Barão ele Villa 
Vi·çosa. Prisc-o · Paraíso, Muniz Freire, Athayde Junior, Fon
seca e Silva, Fonseca Hern1es, Nilo Peçanha, Urbano l\Iar
eondes, Manhães Barreto, Cyrillo de Lemos, Oliveira Pinto, 
Viriato de Medeiros. Joaquin1 Breves, Virgilio Pessôa. França 
Carvalho. Luiz Murat. L-eopoldo de Bulhões. Guimarães Natal, 
Antonio nzeredo1, ·Caetano de Albuquerque, · Bellarn1ino de 
Mendonça, Mraeiano de Magalhães, Fernando Simas, Laura 
Müller. Carlos de Campos, Schmidt, Lacerda Coutinho, Victo
rino M-ont-eiro, Pereir·a da Costa. Antão de Faria. Julio de 
Castilhos. Ernesto de Oliveira, Borg.es de Mede.iros. Alcides 
Lima, Assis· Brasil, Thomaz Flores. Abreu, Homero 'Baptista. 
Rocha Osorio, Cassiano do Nascimento. Fernando Abbott, De
metrio Ribeiro .. Menna Barreto e Theophilo dos Santos. 

Abre-se a sessã·o. 
Deixàm de comparecer, con1 causa os Srs. : Frederico 

Serrano, Pedro P.aulino, Raulinol Horn, Rodrigues Fernandes. 
Martinho Rodrigues, Theophilo dos Santos. Leandro Maciel, 
AmphHophio. -Conde de Figueiredo, Ferreira Brandão. Bu eno 
de Paiva e Cesario Motta Junior; e, sem causa, os Srs. : Ran
gel Pestana Aquilino do An1aral, Bernardo de :Mendonça. San ... 

·tos Vieira, J\.fa·rcolino Moura, Alberto Brandão, Oliveira Pinto, 
Mayr~nk, Domingos Jesuino, Barão de Santa Helena. Luiz Bar-

.. reto, Adolpho Gordo e Antonio Prado. ,. 

E' lida. posta en1 discussão e, sem debate, approvada, a 
acta da sessão antecedente. . 

O Sr. 1 o SECRETARio procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do Ministerio -dos Neg.ocios elo Interior. de 11 elo 
corrente, declarando que na mesma data foi transmitticla ao 
da Justiça cópia da resolução do Congresso Nacional, Felati
vamente ao attentado da Tribuna. -· Inteirado, 



GU~J --

O Sr. Antão_ de Faria ·--- Nl". Pr·t~sidc•nU·, pur pouco~ mo
llH'tll,os uecuvan•1 a aiLL•ru.;ão elo Congresso. 

Quando tive uccasião de p1·otestar .. em nunlt~ dos inLet·us
Sl'S elo paiz, c especialmt~nl c elo:-; interessns do Hio Grandu elo 
Sul, eonlra o convcnio, ou tratado commeecial re-alizado entro 
o Governo do Brazil e o dos Estados-/Unidos' da Arnerica do 
Norte. fiz sentir os desastrosos ef'feit.os qne esse tratado iria 
Ptoduzir no Estado que reprL•senlo e en1 alguns nntros, prin
.e Ipalmenle os du San La Cathal'ina t' Pat·anú. (Apoiadu~ e 
apartes.) 

Honl t~Ju. ·J't•eebi eh~ 8. Lt•npold<~. qilt', I)() I' a~~irn dizL.'e. ~\ o 
t·c:.nlyn da J't'~.dãt~ t•olu~lial. 11rn telc•gTnmma clf' applaLL~o ;-í ini
t:rafJva que aqllr. hav1a lumado. 1'. vusl.t•r·int'IHPlllc•, oult·,,:-; Lc·
lt~g'l'annna;::; tÜt pra·t;a do CnmJUPI'l'Í{I ,-ln capital. Yic•ealll rel'tH't.}êll' 
a reelama(Jão constante daquelle. 

Os n1eus illustres co1nprovirwianos G-ene1·at Osorio e Dr. 
De111etrio Ribeiro receberan1, como eu, Lelegran1n1as DOS mes
n1os ter1nos . 

_:\_ praça do comn1ercio de Pm·Lo Aleg1·e dirige.-se ao Con
gresso e .. por nosso intern1edio, tm11ben1 se dirige ao Governo. 

Na qualidade de representante do Rio Grande do Sul. e 
entendendo que não me posso dirigir ao Governo tão ben1 coino 
faz-endo-o desta tribuna, daqui lhe -di-rijo a 1ninha recla1nação. 

Lünitar-me-ei .. neste n10n1e1llo, a ler os telegrarn1nas re
cebidos, deixando ao Congresso e ao GoYerno da Republica que 
julg·uern elos cffeitos que o eon\"cnio está produzindo no lli9 
·Grande do Su I. 

Os ·u~legran1mas da pl'UI.:a do eoinn1erci-o da Capital do 
Rio <3rancJp, fio Snl, dirigidos a rnim. ao DI'. DenlC1.1rio u ao 
General Osul'io, são concebiclo~ nos seguintes tern1os (lê) : 

Porto AlegTe. 1. 2. 

,\ .Associaf·ãt, Uomnwre ial. !'III nonw do com me r c. i n e i rl
dusl rias do R(;) Grande. applau clindo ;1 vossa patri-oLica atti
tude em relação á eonvenção amerciana, roga-vos sejaes in
terprete dos seus sentimentos perant.c o Congresso e. o Governo, 
afin1 de que seja annullada essa odiosa e iníqua convenção.
João Aretz. Presidente.. 

O meu illustre amigo Sr. Dr. Demetrio Ribeiro recebeu 
outro, de industrialistas de Por~o Alegre, as;;in1 concebidq 
. (lê) : 

"Porto Alegre, 12. 

Fa'hrieantes de banha pedimos promover a annullação do 
tratado mnrrieano prejudicial aos interesses brazileiros e~ 
principalmente, ús industrias deste Estado. A industria suina. 

_é. importante, e será a prin-cipal no futuro, devido ao desnJl.Vol
vünento agrícola. 
· "A banha ame.rieana, propria para o Brazil, é adulterada, 
afim de se tornar consistente. q é denon1inada e1n ns:nte-ame
ricano banha artificial. por lP-1 elo Congresso an1er1~.ano. -
_·:.\l-vcs .l!o.rystany. -- Jlattw·azzo. - Ba·rros ., - J/ tJ·andt{ & 
Co:m.p. -- Lopes." 

Isto conforrne o que eu já _disse, de.sta trib_una -·a bt-u~hít 
que recebemos dos Estados Un1d-os e adult~rada. O_s P~?r.r~r)~ 
arrwr.icanos reco-n:hecen1 que a. banha .que eJ.Çportarr! e áJ'ttJLct~l-

0 talE!c-ran11na que. recebi. de pessoas h11portant.es da el-
dade de ""'s • ._,Ledp.Qldo, gi~ o §eguint~ (lê) : -

Y.9.l •. II~ P~ 



:t!u1·Lo .. :\Jcgrc, 1~ . 
..:\p p lati d 1 !llúS a aLLi l rtclc c•ncrgica en1 defesa d<1 rogw.o 

colonial, .l'erida pelo Ll'atado con1 os EsLaclos Unidos. Pxmno
ve.nlos un1a l'eprescnLacuo ao Govorn<D, pedindo a exclnsaq. dos 
proclneto:s eoloniacs prejudieaclus. ~. Leopoldo. 11 de. rcv~-
1\eiro de 1~91. - G-uUhenne llo/Irnaun. -.- Ou:ilherrne L_t~tz 
P'ressei·. - Joü..o DuJnt. - Ernesto Silvan. -. - Fe1·nando Fe
lippc PresSCi'. -- není"Íqtce c. Bastian." 

Está eun1prida a n1inhu n1issão. e, não querendo, agora, 
occt1par por n1ais ten1po u. aLLenção elo Congresso, abandono 
esta tribuna. (Mtdlo be~n; ?nt~o?:to benL.) 

O Sr. Baptista da Motta - S~·. I) residente, .tan1ben1 per 
tenço ao nurnero claquelles que deseJ an1 ver, q ll1illS bre.ve pos
s ivel nosso paiz entra1r no regin1cn da legalidade, porque re
ceio que, quando a Constituição i'or pr·omulgada. não haja n1ais 
Brazil pa1·a a adoptai'; pois, a toda a hora, est.an1o~ ver:-do ven
der-se o paiz, .e os actos_ elo GovernC? Prov_isono, nao d1g<? ~en:, 
os actos da DICtadura sao verdadeiros disparates (Apmaaos;. 
que vên1 offendcr, não só a dignidade do paiz, con1o a n-ossa 
propria dig·nidaclc (Apoiados.) 

Acaba de ser publicado u1n decre.to do Governo, que vou 
ler, para que o GongTesso fique peri'eitan1enLe habilitado a 
julgar si tenho razão na affir111ativa que acabo de fazer (lê) : 

"Tabella das continencias, guardas de honra e salvas que se 
devem obse1·vw· no Exe1·cito. De clia ou, de noite 

"Ao Santíssimo Sacran1ento. em pr·ocissão, Sagrado Via
tico. Reliquia do Santo Lenho, imagens de Jesus Ghristo ~ 
da Virgen1 lVlaria, en1 procissão do culto catholico. 

§ 1 o. As guardas e as tropas deverão abrir fileiras. per ... 
filar as ar111as,, tirar as barretinas, pôr os joelhos en1 terra, 
abatendo-se as bande.iras horizontaln1ente. e as n1usicas, cor
netas e ta1nbores baterão a 1narcha. 

Aos syn1bolos de correspondente significaçã.o do culto 
,religioso seguido por povos civilizados. . 

§ zo. As guardas e as tr·opas dev·erão abrir fileiras, per .... 
filar as armas, tirar barretinas, e. as müsicas., cornetas e tam
bores baterão a n1archa. 

A's imagens dos santos e aos _terços ou con1munidades re
ligiosas do culto catholico, quando passarem precedidas da 
·cruz al-çada. 

. § 3°. Tirar barre tinas, continencias de ·espada e marcha 
batida; as armas ficarão no braço. 

A's pTocissões de qualquer culto seguido por povo civi
lizado, quando precedidas de symbolos correspondentes. 

§ 6°. Quando as proc~ssões passarem por qualquer guarda, 
o con~n1anda.nte ~est.~wara un1a parte da sua força, da qual 
lhe seJa poss1vel d1spor, para as acon1panhar; mas si a procis ... 
s.ão já vier acompanhada, não deverá então destacar forr,a al
gum~ p_ara aquelle fin1. Si passar o Sagrado Viatico. não em 
pro.~l·Ssa.o, ou .a .~anta Uneção, os n1andará acon1panhar até ao 
mei·rO posto n11htar, por uma força menor." 

IL O~a, .s~. P_residente, é manifesto que j~ passou aqui em 
1 e 2 d1svussao, e só lhe falta pr:omulgacao nqssa, o artigo 
.que s~para comJ)_letame_r:lte a El5:t:~·Ja do Estado (Apoiados) ; 
·~ mais, quando lSSO 11aQ fosse, ,la q Governo· da Hevoluçãq:· 
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~c JG_ tlu noven1lJru_ h::ts.ia Sl·v~n·ado uo J~::;Ludo a Egeeja. Como 
e: pu1~~ que ~l' ulJt·t;..:a 11 .1-:x.t~rcilu l~ a _\.riuadu a 1'azercn1 con
tlnenclas a urn cullo ? (A1Jú iadus.) 

u~r Sn.. llEPltE~E:r\'1'.\.:\TE- Que diz a i::;so o Sr. Badaró ? 

C!. ~_H.· . 13"\P'l~lS'L\. ~-\. :\luT'l'.\.- Eu, que sou atheu quando 
nas lr.lerya~, sey1a ubl'lgadu i\ lti.zer uonLinencias a u~ culto r 
.lConltnua a ler.) 

<< s '10-. Ar11m::; upresentadus, eontinencia de espada· c 
In<.n·clla lJat~da ... :\.::;_ .-:;uiva::; ser~w de llezcscle tiros. 

« ..:\.u::; ·vlce-a~Hlll'UlÜC::i, generae:::; de divisão 0 Tã-Cl'UZCS da 
ordmn. do Cruzeu·u e cHe~_;Livos Lla uo Ghristo~ão Colornbu . 

. « S "1 1
.1: •. ..:\.r~nas . apresentadas, conUncncws de espada, tr·es 

rufos ou tres ilurero~. As sal v as serúo de quinze tiro:;. 
. « A~s eunLra-alnlll'<.lllLes,. geuen:tes de bngada, grã-cruzes 
llono_ ranos da Ol'dClll de Clll'li:ltOVÜO Colornbo e dr o·natarios da . o 
·do Cruz erro. 

S 15. ~\rn.u1.s apresentadas, con linencias de espada, dois: 
rufos ou do1s llorews . .As sal v as ele artilharia serão de treze 
tiros. 

«Aos capilães de mar e guerra e coroneis, capitães àe 
fragata e tenenLes-coroneis, dignatarios da orden1 ae Cllris
tovao Colon11Jo e oi'ficiaes dessa ordem e das do Cruzeiro e 
Rosa.» · 

U~1 Sn. HEPHESEN'l'ANTE - Parece que o Governo quer 
provocar un1 conflicto con1 o Congresso. (Apoiados.) · 

O SR. GoNÇ"\.LVES CHAVES - Quen1 1~eferendou esse de
cr~eto ? 

O SR. BAPTISTA DA l\IoT'l'A-rrambenl é sabido e notorio 
que ·nós votan1os en1 1" e 2" discussão, e só falta promulgação 
nossa, o artig·o que extingue todas as ordens honorificas, 
a~sin1 como suas regalias e prerogativas; portanto, a dispo
sição quo acabo de ler é un1 verdadeiro menosprezo ao Con
gresso. Esse acLo mostra, ou imbecilidade do cnefe do :Estadú 
e de seus rninistros actuaes, ou elles pensam que son1os aqui 
un1a carneirada. (A.po'iados; muito bern.) 

O Sr. Barbosa Lima- Sr. Presidente, faço timbre, tanto 
como quen1 mais o fizer nesta occasião, em economizar o 
tmnpo, tão util ás nossas deliberações; n1as assumpto da mais 
alta ilnporlancia, assumpio ao qual. de_vemos dedr~ar ~oda a 
consideração de que fonnos susceptrve1s, traz-n1e a tribuna. 

Neste sentido apresento o seguinte requerimento (lê) : 
!(~Requeiro que sejam. pedidas ao Governo as seguintes 

informações: 
1°, qual o numero de operarias empregados nas repar

tições e oi'ficinas n1antidas pela Republica; 
2°, quaes as distincções ereadas pelos regulan1entos entre 

·esses operarias e os chamados ernpregados do quadro.» 

VozEs- Muito bem ! 
O SR. BARBOSA L r MA-Nós acabarnos de votar, em 1 ~~ 

e za discussão, que, na Hepubl_ica, _ regin1en que vamos inst_i
tuir e consolidar, todos os c1dadaos~ todas as classes sao 
eguaes perante a lei. (Apviaclos. ) 

Nós não podernos aclrnittir, c~nseguii_lLemente, exeepçõós 
tão· odiosas como aquellas que estao consignadas nos actuaes 
regul:;unentos entre en1preg·ados do quadro e jornaleiros. 
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O pr-oletario, o cidadão que contl'ibue dia a dia com a 
n1elhor parte do seu esforço nas officinas da Republica, si 
acontece adoecer, si por un1 destes accidentes domesticas ~~ 
1'orçarlo a não con1parecer á officina. perde todos os seus 

·vencin1cntos, o que não se dá, absolufarnente. con1 quaesquer 
outros en1p1·eg·ados elo quadro (Apoiados), coll1 o an1anuense, 
po1· exernplo, que tmn o direito de faltar á repartição, uma 

,vez que t1n1 rned ieo mais ou menos condescendente possa 
:l'ornecer-lhe attestado de doenç.a mais ou menos in1aginavel. 
(A.poiados e algu.ns apa'rtes.) · 

Eu não posso, porque seria ir de encontro ao regin1ento, 
discutir questão tão in1portante, n1as vün fazer este appello 
a UJn Cong'l't~sso, · que, e.stou eonyeneiclo, ~~ urn CongT<'~so 
rc]mhlkano. quo ha de votar: vür lJDanim idHde a unwnda dv 
e idad~o ..:\ 1 exa.ndrn Stock lN·. acabando c o rn todas es !.as di:..;-
tincçõcs, deixando os deinah; detalhe~ p~ra a leg·isla(;,fto Ul'
dinal·ia. (Apo·iados; 1nuito be·m,; 1nuito ben~· ! ) 

Ve-n1 á Mesa, é lido, apoiado e, sem deb'l:te, approvado o 
seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro que sej an1 pedidas ao Governo as seg·uintes 
ini'or1nações: 

1.0 Qual o numero de operarias empregados nas repar
tições e offic.inas mantidas pela J{epublica ? 

2.0 Quaes as distincções creadas pelos regulan1entos entre 
esses operarios e os chamados empregados do quadro ? 

S. R. - Ba1·bosa Lirna. 
O SR. PRESIDENTE- Está finda a hora do expediente .. 
O SR. LADRO MüLLER (pela ord.ern) requer prorog-aç.fl.o da 

hora, por cinco minutos. 
Consultado, o CongTesso approva o requerin1ento .. 
O SR. LADRo MüLLER- Pedi a palavra, para apresentar 

un1a indicação, que se refere ao art. 58 e seus paragraphos. 
Sei que o Congr.esso já rejeitou uma indicação, pern1it

tind.o que fossern apresentadas em 3n discussão, as emendas 
.i á apresen.tadas en1 2a, e não apresentaria a minha, si nãc;~ 
fosse rnais restricta, e não poupasse· mais o tempo do Con .. 
gresso. 

Pela !ninha indicação, a lYiesa é auctorizada. a n1odi
ficar o art. 58 e seus paragraphos, no sentido de poder8ln 
ser acceitas em 3a discussão émendas approvadas em 2a, não 
hav.endo uma 4a discussão, e tudo só-mente quanto ás dis
posições transitarias, onde, por exemplo, existe uma dispo
sição approvada e por ·mim forn1ulada, que desejo modificar, 
para não se darem suppostas injustiças, já allegadas, e que . 
não esta v a en1 1neu animo . · 

Ven1 á Mesa, é lida e apoiada, a segu,inte 

INDICAÇÃO 

Indico que a Mesa do Congresso seja auctorizada a mo
difi-car o art. 58 e seus paragrapho~, no sentido de podert~m 
ser ~cceitas :en~egdas e·m :?a. discu?sãÇ>, r?.Stl~ic.tívas QU a1n-
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pl iutivas das approvadas en1 2a discussão do pro j c c Lo c cnn
tidas nas Disposições transitarias, sem que po'r isso haja 
4'~ discussão. 

Sala das sessões, 13 de fevereiro de 189'1.- L. 1lfiille1' ·: 

O SR. PRESIDE~TE- Na fôrma dn Regirnento entrarú ern 
discussão quando algum Sr. rPprcst~ntante requere1· e Júr:· 
concedida urgoncia para entrar lla i'l part c da orclen1 do 
·dia. 

O Sn.. IJAUHO MüLLEH. (lJP.la orrle1n) rrqucr nrgrncia para 
qur a Slla indicaç~o seja d iscntidn an1n'n hã. 

Consultado, o Congresso não con.cecle a urgeneia. 

PRIM·EIRA PARTE DA ORD~glVI DO DIA 

VOTAÇ.:to D~\S EMENDAS AO PROJECTO DE CONS1'1TUTÇ.~O 

O Sr.. PRESJDENTE - Honten1, quando ia vo!ar-se· un1a 
en1enda do Sr. -Alexandre Stockler, o ·Sr. Vinha os requereu 
preferencia para que fosse votada urna sua emenda, relativa 
ao n1esmo assumpto, e que se acha á pagina 73 do impresso. 
Por essa occasião verificou-se que não havia numero, e fieou 
suspensa a sessão. 

O SR. VINHAES- A. preferencia que eu pedi foi ref,J
rente, sómente, á segunda parte da emenda~ aquella cxue diz 
respeito aos operarias. 

O SR. PRESIDENTE - Vou, pois, consultar o CongTes,~o 
sobre a pref.erencia pedida pelo nobre representante. 

Consultado, o Congresso não concede a prorog·ação pe
dida. 

Posta a votos, é rejeitada a emenda do Sr. Alexandr·c 
Stockler. · 

O SR. PRESIDENTE considera prejudic-ada a emenda do 
Sr. Nelson de Vasconcellos, e a ·segunda parte elo adclitivo 
do Sr. Vinhaes. 

O SR. BARBOSA LIMA (pela "ordem)- Sr. Presidente, eu 
pediria a V. Ex. que submettesse á yotação a segunda parte 
da en1enda do Sr. Vin,haes, que não n1e parece prejudicada, 
visto con1o, tratando de uma ·mesma disposição, trata de 
Inodo .rJiv8r2n. E tanto isso <' vN·rlade. quP a mnr\nrla do 
Sr. Alexandre 8tncl,ler refere-sP aos esl adns, ao passo qun 
a do Sr. Vinhaes refere-se á União. E é ben1 })OSsivel que 
alguns deputados que não quizeram votar pela emenda do 
Sr. Alexandre Stockler queirarn, entretanto, votar prln. se
gunda parte da emenda do Sr.' Vinhaes. 

O SR. PRESIDENTE entende que a segunda parte osL{t pre
judicada ... 

VozEs- Está. 
O SR. PRESIDENTE ... entretanto, vai subn1ett.er a votos 

a mnenda. 
PoBta a votos, _., J'(\iflilada a sr~:unda: par!. Nlo arlrlil i\·n 

·do R r. Vi~ lutes. 
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O SR. PRESIDENTE obserya que ao art. 78 foran1 offere
cidas diversas emendas. Un1a dellas. substitutiva, ·do Sr. Gil 
Goulart, que está á pagina 63, por engano foi numerada 
como referindo-se ao art. 76. Ha outra, do Sr. Campos Salles 
e outros, nas mcsn1as condições. . . 

H a n1ais ires outras en1endas substltutlvas: uma do 
Sr. Augusto de Freitas. ,outra do Sr. Tolentino de Carvalho 
e oulra do Sr. Bernardino de Cmnpos e outros. 

As emendas ·dos Srs. Can1pos Salles, Augusto de Freitas 
e Tolentino de Carvalho são identicas; a emenda dos Srs. Ber
nardino ·de Can1pos e outros modifica o projecto; uma in
eoinpatibHiza o carg·o, ao passo que as outras apenas incom
pa1.ih:ilizan1 o exercicio. 

Vai-se votar a en1enda do Sr. Gil Goulart. 

O SR. Jos1~ lVIARIANNo (pela ordem) requer que o Sr. Pre
sidente consulte ao Cong·resso si concede preferencia para a 
rn1enda do Sr. Campos 8alles. 

Consultado, o . Congresso concede a preferencia pedida •. 
Submettida a votos, é approvada a seguinte emenda do 

Sr. Campos Salles: 

Ao art. 78 

8ubsti tua-s 

O cidadão investido em funcções de qualquer dos tres 
poderes federaes não poderá exercer as de outro. 

O Sn. PRESIDENTE declara })rejudicadas as emendas dos 
Srs. Gil Goulart e outros, Bernardino de Cam,pos e outros, 
Aristides Milton, Tolentino de Carvalho e outro, e Augusto 
de Freitas. 

O SR. PRESIDEN'rE declara que vai submetter a votos a 
em·enda apresentada pelo Sr. Leovigildo Filgueiras e que se 
acha á pagina 36 do impresso, a qual, por deliberação do 
Congresso, ficou para ser votada depois do art. 78. 

0 SR. J-"EOVIGILUO FILGUEIRAS, übtepdo a palavra pela 
ordem, diz que lhe parece estar prejudicada essa emenda, 
desde que a disposição do art. 78 foi modificada, pela emenda 
do Sr. Campos Salles . 

O Sa. PRESIDENTE declara que vai consultar ao Congresso 
si considera prejudicada a referida emenda. 

0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS requer, neste caso, a reti-rada da sua emenda. · 
·Consultado, o Congresso consente na retirada da emenda. 
E' annunciada a votação das emendas ao art. 79. 
O .SR. SAMPAio FERRAZ (pela o1·dem)" requer, em seu 

nome e de alguns collegas de bancada, que o ·Sr. Presidente 
consulte ao Congresso si a emenda ·do Sr. Gil Goulart está 
prejudicada. E~sa emenda, mais ampla, mais comprehensivel 
do que a do distincto· representante de S. Paulo, nella a 
incompatibilidade é absoluta, ao passo que na outra é relativa. 

O SR. PRESIDENTE- Creio que em occasião alguma o 
Congresso votou mais conscienciosamente do que agora. Li 
todas as emendas, mostrei a differença entre e lias; o artigo 
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'elo projecto est.ab0lceia J, incornpatihilidade absoluta,' e as 
cmcnclas, con1 exec~pr;fio ela do Sr. Gil GoularL, estabeleciam 
a inconrpaLibilic1ar1c rio r-xcrcicio: ora, si o Congresso acceiLou 
unican1cntc as incornpalihilirlatlcs cl::ts funccõcs e exercício, 
estú pr·e.iudicac!:l a en1e1Hia rio Sr. Gil Goulart, como preju
dicada ficou a {lispo:5it::So do p1·o.iecio; não ha nada mais 
claro. (Muitos a1Joiados.) J~nlrctanlo, vou consultar o Con
gresso. 

Consnltaclo, o Congrcs~o resolve achar-se prejudicaàa a 
emenda elo Sr. Gil Goulart e outros. 

O SR. PnESTDE::\'I'E c1 iz que h a uma emenda, do Sr. Gil 
Goulart, á pagina G.L que refere-se ao art. 70 e não ao 
art. 79, como csl ú no impresso. 

E' posta a votos e re.i citada a emenda modificativa. do 
Sr. .T oão VieiJ'a. ao art.. 80. 

]:;j' egua1rncnte rejeiladn a segunda parle da emenda do 
Sr. Leovigil elo Filgueiras. ficando projuc1 i cada a primeira 
parte da enrcnda do mcsn1o Sr. representante, e a emenda 
ao art. 81. elo Sr. Nelson. 

E' posta a vol os c approvacla a emenda suppressiva ao 
art. 82, offerecicla pelo Sr. Leovigildo Filgueiras. ficando 
prejudiéado o substituli"vo que ao n1esmo artigo offereceram 
o Sr. Antonio BLLena e outros. 

O Sr.. PRESIDENTE diz que vão votar-se as emendas ao 
art. 86. 

O Sn.. RETU1-.1DA (JJela orclen~) requer que a sua emenda 
seja posia a votos por partes. 

O Sn. G"\DRIEL DE l\L\GALHÃES (pela o1·dem) pede que de 
preferencia soja posta a votos a emenda do Sr. Julio da 
Frota. 

ConsuHaclo, o Congresso rejeita a preferencia pedida. 
Posto a votos. é approvaclo o requerimento do Sr. Re

tumba para que a sua en1encla seja submettida á votação 
por partes. · 

Submottidas. successivan1onte, a votos as tres primeiras 
partes ela seguinte en1encla ao art. 86, do Sr. Retumba, !'-lfio 
approvadas: 

Substitua-se: 

Art. 86. O Exerci to fed oral eompôr-se-á de contingentes 
que os estados e o Distric.to Federal são obrigados a for
necer. consLi tu i dos de eonformiclade com a lei annu::t ele fi .. 
xaçã.o de forç.as. 

~ 1.o Un1a lei federal determinará a organização geral 
do Exercito. ele accôrdo con1 o § 19 elo art. 33. 

§ 2. 0 A União so encarregará da instrucção militar dos 
corpos o arn1as. e da instrucção militar superio·c. 

§ 3.° Fiea abolir1o o recrutamento militar forçado. 
O Exercito o a Armada nacionaes con1pôr-se-ão por 

sorteio, medjante prévio alislamento, não se admiLtindo a 
isenção pecuniarja, nem substituição pessoal. 

§ !Lo As patentes, os posl os c os cargos inamoviveis são 
garantidos en1 toda a sua plenitude.» 

O Srr. PRESTDEN"rE annuncia a votação da terceira parte 
·da cn1enc1a do Sr. Hetumba. 
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'O Sr~. Dm~LÜ{~IlNci DE l\IExDo~çA pede que.· ::i võta.ção seja 
:feita por partes. 

Postas. sueeessivamente, a votos as duas partes do § 3o 
da emenda do Sr. Rct.un1bá, l' approvada a primeira e re
jeitada a segunda. 

E' egm1Imc.n! 1\ pos·! o a v o tos c np.provado o § -1° da rnesn1a 
·e1nenda do Sr. Retumba. 

O SR. GABINO BEsouRo (pela ordern) pergunta .si a re
jeição da segunda parte do § 3° da emenda. do Sr. Retu1nba 
prejudica a segunda parte do art. 86. 

ü SR. PRESIDEN'I'E- Prejudica, porque é substitutivo do 
·que lá se acha. 

O SR. GABINo BEsouRo pondera que o Congresso fazia 
questão apenas da substituição pessoal; entretanto, n1ostrava 
.disposição para 1nanter a parte que se refere á isenção pe
cuni ar ia. H a un1a lacuna e a en1enda fica incompleta. Re
quer, pois, que nesse sentido se consult.e o Congresso. 

O SR. PRESIDENTE~ A emenda do Sr. Retum-ba, con
forme eu declarei e o Congresso verificou, be1n como a do 
Sr. Julio Frota, -eram dois substitutivos. Requereu-se pre
ferencia em favor da do Sr. Frota, e foi negada. 

Ao votar-se a emenda do Sr. Retumba, o auctor da 
emenda requereu que a votação fosse feita· por partes, si 
bem que eu entendesse que, por ser um systema, devia ser 
votada em globo. Deferido o requerimento, procedeu-se á 
votação por partes. A Mesa entende que a emenda é substi- . 
tutiva: substitue tudo o que se acha no art. 86. ·Si ha 
absurdo, -ou não, a responsabilidade é do Cong-resso. 

Consultado, o Congresso resolve que a segunda parte d~ 
art. 8-6 não está prejudicada. 

0 SR. BELJ.JARMINO DE MENDONÇA (pela ordem.) diz que, 
indo_se votar a segunda parte do art. 86, requer ao Sr. Pre
sidente que consulte ao Congresso si concede preferencia para 
a emenda do Sr. Julio Frota e outros, que é, ·exactamente, 
substitutiva da segunda parte deste artigo. 

1Consultado, o Congresso concede a preferencia pedida •: 
O SR. SERZEDELLo (pela orden2) acredita que esta v.otação 

precisa ser rectificada, porque á pagina 66 ha uma emenda 
substitutiva, do Sr. .Julio Frota, e outra, do Sr. Nelson, 
tendo sido esta por muita gente confundida com a do Sr. Julio 
Frota. Acredita que não é intenção do Congresso determinar 
que os claros do Exercito sejan1 preenchidos pelo volunta
riado, não se querendo, muito 1nenos, estabelecer a isenção 
pecuniaria, que é ~prejudicial. · 

O SR. PRESIDENTE observa que o Sr. representante nã.o 
póde discutir o. assumpto das Cinendas, e n1uito menos cri
ticar a-s decisões do Congresso~ 

O SH. 0ITICICA (pela orclen1-) pergunta: Si fôr ,re-jeita,da 
·a emenda do Sr. Julio Frota, será votada a segunda parte 
do artigo ? · 

!O . SR. PRESIDENTE diz que o Congresso acaba de dar pre
ferencia para a emenda do Sr. Julio Frota, substitutiva ,da 
,segunda par_te do ar I. RG. Si fôr rejeitada n emenda, prP
.valece o art1g·o. 
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, r o St•. (L\BINO F}I~SOUH.u (peln U!'riem) (l})sm·va: qllc·, visto 
o Congresso ter rejeitado uma emenda substitutiva, do 
Sr. Retumba, julga que a primeira parte da emenda do 
Sr. Julio Frota está prejudicada e, portant.o, não deve srt· 
subn1etticla a volos, como subslilut.iva ela s~:gunda parte fiO 
artigo. 

O SR. BELLARl\nxo DE MENDONÇA (JJela ordem) pensa que 
:0 nobre congressista que acaba de fallar está discursando 
.sobre o vencido. 

Tendo sirlo, por<~m, o orador quen1 propôz que se YO
tasse de pref'crencia a emenda elo Sr . .Julio Frota, en1 substi
tuição á segunda parte elo artigo do projecto, entende que) 
pelo facto de ter sido rejeitada a emenda do Sr. Retumba 
o Congresso não fica inhibido de acceitar outra emenda, 1nais 
conducente. 

O SR. PRESIDEN'l'E- Diz que si a emenda do Sr. Julio 
Frota fôr rejeitada prevalecerá a seg·unda parte do art. 86. 

Procedendo-se ú votação da 'S.eguncla parte da seguinte 
emenda do Sr. Julio Frota, é approvada. 

I« O Exercito e a Armada com·pôr-se-ão pelo volunta
riado, se1n prenlio, e, em falta deste sorteio~ préviamente ar
riado, se1n pren1io, e, en1 falta :deste pelo sorteio, préviam.ent.e 
organizado . 

.Concorren1 para o pessoal da arn1ada, as escolas· Naval, 
de Aprendizes Marinheiros o o sorteio do n1arinhagem m·er
cantil. » 

Fican1 prejudicadas as cn1ondas dns Srs. Bernardino de 
Can1pos e Nelson. 

E' annunciada a votação elas en1endas ao art. 88. 
O SR. VTRGILio DAl\IIASlO (pela. onlent) -Sr. Presidente, 

pedi a palavra pela ordem para dizer a V. Ex. que houve 
inversão na in1pressão destas duas emendas. 

Eu considerava como o ultiino artigo este 88, de pre
ferencia ao penul timo, cuja disposição é nada mais na;da 
menos do que a disposição constitucional do antigo art. 178. 

Peço, portanto, a V. Ex. que submetta á votação o 1neu 
adclitivo antes das em·endas referentes ao art. 88. 

Procedendo-se á votação deste requerimento, reconhece-s~ 
não haver numero legal, pelo que o Sr., Presidente diz que 
;vai se fazm: a chamada: 

O SR .. Tos:É MARIANNO dá toda a razão ao ·Sr. Presidente, 
n1as acha que o processo da chan1ada é un1 processo 1nuito 
den1orado. quando se podia empregar un1 processo n1ais sunl
mario, qüal é o da verificação da votação. 

O Sn. PRESIDENTE- A votaç:ão está verificada. 
Para n1iln. não ha processo n1ais incon1n1odo-, 1nais in1-

pertinente do ·que o de estar pedindo aos Srs. n1embros elo 
Congresso que sr- conservem nos seus logar-es, para que tra
halhetnos con1 regularidade, embora façamos disto o n1axin1n 
sacrifício (Apoiados), qur. será tanto maior quanto ma is 
tempo nós perdr,rn1os nestr: trabalho. 

Porén1 os n1ous p~:clidos l.ên1 sido todos inuteis; hojr. 
tenho feito diversos. que lên1 sido con1pletamentc desrespei
tados, e não ha supúUcio maior do que o qe pedir e ser des
attendido. qua'ndo os f.!es. rrprflscnt.antcg. ten1 o dever dr at
tf:lndPl' no Pr0sidr.n1r. 
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Declaro que. vai-se repot:ir n· vota~;ão do requerimento do 
Sr. ·virgilio Damasio, con1o meio de verificar si no Congresso ha nun1ero legal. 

Submotticlo ele novo a YoLos, é approvaclo o rcquc_ri.n1cnto. 
]~' posto a \·ol os o approvado o seguin/o adcllLivo, do 

Sr. Virgilio Darnüsio~ que se acha á pag. G7: 

';Aecresccnte-se con1o penultin1o artigo das Disposições o·eraes: 

" Art. . . . São consti tucionaes tão sómente as dispósições 
que se rcf.eren1 ás attribuições e limites dos poderes politicas 
c aos direitos incliviclnaes e })oliUcos dos cidadãos. 

Paragrapho. As disposições desta Constituição que não 
estiveren1 nestas incluídas, poderão ser altera'clas, 0\1 refm> 
1nadas, pelos tran1itcs e con1 as forn1alidades elas lr1s orclLnarias. 

E', egun.lmcntc, posta a Yotos n approvada' a scgu inJo 
Cinencla elo rnc·smo Sr. representante, ao art. 88: 

"No ar L. 88 n1odifi que-se o ).)rincipio, do seguinte n1odo: 

Art. Nas disposições de orclen1 constitucional, són1ente 
poderá ser reformada a Constituiçãq. n1ediante ", etc. 

E' posta a' votos e rejeitada a emenda suppressiva do 
§ 4° do art. 88, offerecida pelo Sr. Alexandre Stockler e 
outros, ficando prejudjcacla a emenda suppressiva, do Sr. José Hygino e outros. 

O SR. PRESIDENTE annuncia a votação das en1endas ao a'rt. 89. 

O SR. BARBOSA. I_JIMA diz tque o Congresso acaba de de:.. 
clarar que na Constituição ha disposições constitucionaes e 
outras não constitucionaes; este artigo declara que a Repu
blica não joga, não .lança: impostos sobre este vicio, não faz 
deli e fonte de receita; o orador deseja saher si esta disposição, 
sendo excluicla na· actual votação, será de novo sub1nettida á 
consideração da Casa· na 3a discussão das emendas, isto é, si 
o Congr.esso terá ainda de decidir definitivan1ente que fican1 
abolidas as loterias, ou se continúa esse cancro social. 

O SR. PRESIDENTE- Si a suppressão do artigo fôr appro
valda, a respectiva emenda terá, como as outras en1endas approvadas, 3a discussão. 

O Sn. SERZEDELLO (pela orcle·m) requer que se consulte ao 
Congresso si pern1itte que antes da votação elas emendas sup
pressivas do ar·t. 89 se vote uma emenda que respeita di
reitos adquh·idos, sem prejudicar o artigo •que prohibe a's loterias. 

A 0111enda consigna o respeito a direito.s que a lei con
feriu a estabelecimentos importantes e a instituições de grande 
utilidade, como o Montepio Geral elos Servidores do Estado 
que não poderão existir sen1 esse auxilio, pelo menos tempo~ ra'riamente, 

O SR. PRESIDENTE diz que não pó de pôr a votos o reque
rimento do Sr. representante, porque é contrario ao Regimento, 
que manda votar de preferencia as emendas suppressivas. (A1uitos apoiados.) 

·Posta a votos, é approvada' a emenda suppressiva do 
art. 87, offerecida pelo Sr. Almeida Bari'eto e outros ficando 
prejudicadas as emendas dos Srs ~ Gil Goulart e out;os, Fre-
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dcdco Borgrs. Tolenlino ele Carvalho'. .Arislicles :~UiHon e 
}'rancisco Veiga. · · 

. Passando-se ,<fS D! ~posições fran si I nri as. o Sr. Prcsiden te 
d1z que formn otlerr~eidas an arL. ·lo diversas emendas. Além 
das qur so aeharn ii nagina GR. 11a trrs emcncla's. do Sr. Zan1a, 
que PS! fio n1al collncaclas na pagina 69. · 

A' pagina 70 ha nma emenda do Sr. Cyrillo de Lemos.· 
A' ]1a'gina GS _ ha uma. en~oncla, do Sr. José Hygino. pro

pon_do .a supprcssao ela prJmeJra parle c elo ~ 4°, porque estão 
proJucllcados. 

~' ~pprovacla a emenda do Sr. José H~·gino suppriminclo 
a prH11e1ra part.o c o ~ 1 o do art. 1 o elas Disposieões transi-
i orlas~ porque estão prejudicados. · ~ 

E' rgualmenL0, apnrovacla a sog111nt r 0mrnfl::l, elo mrsn10 
R1'. representante, ao § 2o: 

"l\lodifique-so o § 2°, do scguinLo modo: 

, Promulgarla esta Constitui cão, o Congresso, reunido en1 
Assorr1bléa geral, elegerá. . . (O mais como está.)'' 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA (pela. ordem) requer que se sus
penda' a sessão por 15 n1inutos. Consultado, o Congresso não 
approva este requerimento. 

E' posta a vot.os a rejeita'da a emenda~ do Sr. Gil Goulart 
:e outros. ao ~ 6° do art. 1 o. 

E': egualn1ente. posta a votos e approvada a' seguinte 
en1encfa, do Sr. Bernardino de Campos e outros, ao § 6°: 

'~Accrcscen!.e-se o seguinte ao final:- no dia 15 de junho 
do corrente anno''. 

Fican1 pre:iudicadas a's en1endas dos . Srs. Arthur Rios e 
Julio ele Castilhos. 

O SR. JtiS'riNIANO DE SERPA (pela ordem) re!quer verifi
cação de votação. 

O SR. PRESIDENTE-- Vou proceder á verificação da vo
tação; entretanto. posso assegurar a V. Ex. que a emenda 
foi approva'cla. talvez por dous terços do Congresso. (Apoiados.) 

Não se fez a contraprova. porque era visível a maioria 
de votos a favor ela nmenda. (.~fuitos apoiados.) 

Procedendo-se á verificaçã.o. reconhece-se ter sido a 
emenda a'pprovacla. · 

O SR. PRESTDEl\"T'E diz que a en1enda do Sr. Barbosa Lima 
refer·e-se ao ~ 6° do art. 1 o e não ao ~ 5°, co1no está no im
presso~ e que- a segunda parte da mes1na en1enda está preju
dicada, por vota'ção anterior .. 

Posto a votos. é approvado o seguinte :additivo, do Sr. Bar
bosa Lima, ao § 6: 

"Não pod cndo on1 hypothese algun1a ser dissolvido". 
O SR. PRESIDENTE declara que se vai proceder á votação 

da's -en1endas elo Sr. Zan1a. 

O SR. ZAlVIA. obtendo a palavra pela ordem, diz que as 
suas emendas se· acham prejúdicadas, em vista das delibera
~ões tomadas pelo Congresso. 

O SR. PRESIDENTE diz que não lhe pa'rece estarem pre
judicadas. 

O SR. ZA~fA requer a retirada dessas emendas. 

Consultado, o Congresso concede a retirada pedida •. 

p 
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O Sn. PnESTDEl\'TE entendia que a en1enda do Sr. Fre
derico Borges, ao ~ 7o do art. 1 o está prejudicada, porque se 
referQ a outras já rejeitadas. de cujo systenra 0sle é partr: 
mas seu auc1 or insiste na Yotarão cta ernenda. P0lo que. Yai· 
pol-a a votos. ~ · 

O SR. ~J?HED.EH.ICo BoRGES (pela orderrn.), 1á vista das ohe•Sl'
Ya('õf's do Sr. Presidente. re~cxuer .a retirada da sua en1rnda. 

Consutado, o Congresso concede a retirada pedida. 
E' considerada prejudicada a en1enda' Inodificativa, do 

Sr. Cyrilo ele Lmnos. aos § § 7° e 8° do art. 1 o. 

Posta a votos, é approvada a en1enda suppressiva do 
art. 2'), offerecida pelo Sr. Berna:rclino. de Campos e outros. 
ficando prejudicadas as que lhe são idepticas, dos Srs. Fran
cisco ·ve.iga, Leovigildo Filgueiras, Gil Gonlart e outros, As
tolpho Pio, Domingos ( ?) e outros, e Theodureto Souto. 

E' posta a votos e approvada a en1enda suppressiva do 
art. 3°, offer'ecida pelo Sr. Augusto de Freitas e outro, fi
cando prejudicadas as identicas que ao mesmo art. '3° offe
receram os Srs. Gil Goula'rt. Leovigildo Filg·ueiras, Theodu
reto Souto, J~pitacio e outros, Oliveira Pinto, CyrHlo de Lemos, 
Alcindo Guanabara e outros. 

O SR. PnEsrnBN'I'E diz que a en1enda do Sr. A1norin1 Garcia 
refere-se á suppressão. do art. 4° e não do art. 3°, como ·está 
no impresso. 

E' em seguida rejeitada a: referida en1enda. 
E' annunciada a votação do additivo ao art. 7°, nffcre

cido pelo Sr. José Hygino. 
Procedendo-se á votação, reconhe-ce-se não haver numero. 
O Sn. PRESIDENTE- Convida os Srs . men1bros do Con

gresso a occupare1n os seus log·ares, pa'ra repetir-se a votação 
e ver si no r·ecinto h a numero ou não. No edHieio, sabe que 
ha~ n1as no recinto verificou-se que não h a. 

Submettida de novo a votos, é rejeitada a emenda, do 
Sr. José 1-:Iygino e outros, ao art. 7o. 

O Sn. PRESIDENTE diz que a vota'ção fie-a adiada, pela 
hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM: DO DIA 

Dis-cussão da moção dos Srs .· Assis Brasil c Demet..r1o 
Ribeiro sobre. o tratado de commercio americano. 

(O S1•. Presidente deixa a cadeira, que passa a ser oc
'cupaclo. j)elo Sr. Vir:e-P-residente.) 

O Sn. PRESIDENTE diz crue a'cha-so sob1'e a n1esa. un1 re
querimento pedindo sessão -se-creta. 

O S~t. SAl\~PAIO F.ERRAZ (pela 'orde-rn) pede licenoa ao 
Sr. ~res:tdente para fazer-lhe un1a observação, con1 todo o 
respeito que ao orador mer-ece a pessoa que dirige os tra
balhos do Congresso . 

pi n~o h~ nu1nero para' a votação, ha assumpto cuja dis
cussao ~01 adiada e :que, pela inversão da ordem do dia, deve 
prosegu1r agora. 

O SR. PRESIDENTE annuncia a discussão das moções 
hontem apre~entndas, e dá a palavra qO Sr .. Tosé Avelln.o. 

\ 
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O Sr:. José Avelino, •Jh!endu a palavl'a, diz que, si euuLa~:-;e 
que a Mesa do Congresso converteria em urna solennidacle ela 
tarde assurnpt~> . .tt.lUt~ 1L~.m . si elo ubj e c to do expediente no cu
me~o r!as sessoes, nan Ler1a JWclido a pala\Ta o nen1 fatigaria 
:10 ultimo n1on1erlto da sessão a attenção dos seus illustres 
collc;g;as. · 

Sen1p1~c C01,l?_id~t·ou o uso ela tribuna parlamentar un1 dos 
postos ma1 s d!ft wc1s de sr:'l'em occupados, e essa difficuldade 
cres~o para o oya~IO!' em proporção, desde que coteja a. ex
tellsao de s~·u d n'C'l to e. de,· c r con1 a in"ufficiencia ela sua po
sição no Cong:rcsso. 

nisculindn. pnr ('CIIlSl'gll inl !'. a quesl ão rlo II·a( ado ame
ricano. diz n un~dol' qtu~ st•mpi·t~ ~~nn~idt'l'CHl qut~ a·~sntnptn~ 
•.i.c•.;;l_a urdPrr, d.''YW.Ill SPI' lnllar!o:o; pc•ltt:-; mrslr(•s "pf'lo::; pl'o
JJ-:-;stnnacs. P lo1. .lti:-;LanH•lltP, I~:-'o ·tlllP o nlll·ignu, na ses~ão 
anteyiur, a <-i.:'sislir _ar,. di~cut·so do illusú·l\ l'Cpt~e::;enLant.e pela 
Balna, f!U e tmha chrelto a ser ouvido, pela sua proi'icicncia~ 
con1o rnestrc. 

Referindo-se ao diseurso que profct·iu o seu illustrado 
eolleg·a Sr. Vinhaes, diz o orador que não comprehenclc o 
modo porque o seu nohre collega encarou a questão tão grave 
do tratado en1 discussão, debaixo do ponto de vista con1 que o 
fet, isto é, pelo seu lado econon1ico. No la que o seu colleg·a 
havia encarn.inhaclu a questão deba'i:xo do ponto de vista so
cialista; e pergunta a razão por que não tratou de outro as
surnpto, :Que não tivesse de certo rnoclo relação con1 a causa 
dos opcrat·ios ? 

Fazendo o orador largas considerações con1 referencia ao· 
assumpto e ao discurso pronunciado por seu colleg·a Sr. Vi
nhaes, conclue, dizendo ·que não é ainda occasião de pedir-se, 
do alto da tribuna. a· revogação de un1 acto que ainda depende 
de te1npo para entrar em execução. 

Pede. a i nela. ao GnngePRsn .que não prer.ipitr Rol u ~,:õ~s. pat·a 
clS qnat:\~·Tlãll c•:.;!ú ltal:nlitado. fJ(II' falta de I)S(·l:u·ecirtll'lltO~. e, 
por issu, ap1·csrnta. a :-if:·guiniJ• ul• ~~:.ão: 

"O Congresso reconunenda ao Gnve1·no a conveniencia de 
trazer ao sou conhecin1ento, na sua proxima' reunião ordi
naria, a eorrespondencia n clocun1cntos relalivos ao convenio 
aduaneiro. crlcbrado com a Republica dos Estados Unidos da 
Arnerica·do Norte. a·riln de que,· em devido tempo, sejan1 apre
ciadas e estudadas as vantagens do dito convenio." 

V üen1 á Mesa as seguintes 

Declarações de voto 

Votan1ns pelas emendas d~s Srs. Stockler. Vinh_aes ·e. 
outros, propondo que~ os operarws empregados no serv1ço ela 
Uniã.o ou dos c;.;;! aclos guzen1 de todas as vantagens conferidas 
aos en1preg·ados publieos. 

Sala das se:3:SÕes. 1:3 de fevereiro ele 1891. - Se·,•ze'dello. 
Paes âe Car·Nllho. -- Antnnio Baeua .. -- Jlatl:a Bacel101~. 
Ccodtí.u. - ;Vi;w Bibciro. 

Deol.aranws que vol:unm.; conLra a on.t~nda do Sr. General 
~énador pelo Estado do Hio Grande d(~. S':Jl, Julio Frota,. esta
he1ecRndo, para rn·e2nddrnento das íJle~ras elo ExeFcll.o o 
:vo,luntar·]ado .sem pn~mio. rJ~"=~ prefer~ncli:l. ao :-;.orte~0, por 
julgai-o de nenhun1 t·r.::~\.litado · prat1co, contrano as boa~ 
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i·egra-s de organizações militowcs, perigosa <i propria compo
sieão do JJ;xm·cito, ·e por ter tido o inconvenwntc de suqstJtu_n• 
a ulUmu parte do artigo cm que era proh1b1da a Isençao pecuniarj a. 

Sala das sessões, 13 de fev creiro de 1891 . - G. B ezow:o . 
- 111. Vollarlüo. - Paula A.1·oolo. - Bw~bosa Lzrrta. - Es
piJ·ito Santo. - Ivo do P>'ado. -- Joaquim da. C1·uz. -
Athayde .lunior. - Scr·zedello Co?Têa. - Jose Bev'tlaqua .. -
Cunha Juním·. - Caetano de Albuquer-que. - F. Schmzdt. Bezcrril. 

Declaro que votei contr·a a' primeira parte da emenda do 
Sr. Retumba, substitutiva do art. 86, ]Jorque faz de])end.er 
a comnosinão do Exercito do fomecimento de contmgentes 
pelos êstados. o que,, além de attentatorio dos direitos da 
União, desde ·que o Exercito é uma instituição puramente nacional~ pôde acarreta·r sérias dií'ficuldades á formação do n1esmo Exercito. 

Sala das sessões, 13 de fevereiro de 1891. - L1fei'!'a de ,Vasconcellos .. 

Declaro que votei contra a emenda, do Sr. Virgilio Da
ma'sio. que distingue as disposições da Constituição em con
stituclvnaes e não constitucionaes para o effeito de serem 
estas alteradas ou reformadas pelos tramites ordinarios. 
. Sala das sessões, 13 de fevereiro de 1891. - lJ:leira de Yasconcellos. 

Declaro ter votado em favor da's emendas dos Srs. Stockler 
c Vinhaes, conferindo aos operarias em Serviço da União e dos 
estados os mesmos direi tos · de que gosam os empregados publicos. 

'rambem votei, porém, contra as emendas tendendo a 
abolir as isenções pessoal e pecunia:ria, contra a primeira 
parte da do Sr. Frota, tirando o premio ao voluntario do Exer
cito e Armada, e a favor da. dos Srs. Gil Goulart e M. de 
Barros ao § 6' do art. 1' da·s Disposições transitarias. 

Sala das sessões, 13 de fevereiro de 1891. - Uchôa Rodriyues. . 

Declaramos ter votado em favor da emenda do Sr. Stokler 
e, em seguida, peJa do Sr. V inhaes, extinguindo as distincções entre jornaleiros e emprega'dos do quadro. 

Sala das sessões, 13 de fevereiro de 1891. - Bar-bosa 
Lirna. - Ckagas Lobato. - França Car-valho. - José Au
gusto Vinhaes. - Cesar Zama. - Annibal l<'alcãc. - José 
Simeão. - A.lrneída Pe'rnambuco. - João Pedro . - Custodio 
de .Mello. -· Santos Pereira. -- Lopes Trovão. - Aristides 
M aza . ---. Leonel Filho . - J. A v e llar. - F e'f'Teira Pires . ---. 
Ih-. Furqu.im Wemeck. - Thomaz Delfina. - Serzedello Cor-
1'êa. - Belfo,·t Vieira. ·- Cunha Junior. - Casimiro Junior. 
---. Caetano de Albuquerque. - Julio de Castilhos. _ Cas-
siano do Nascimento. - Alcides Li ma. - 1'homaz Flôre s. 
- Sa_ldanha Mar,:nh.o. - Nilo Peçonha. - L. Bulhões. -
F. Pez:r:oto.- A. -izet-edo. -Joaquim j,Jurtinho.- llavmundo 
Bandezra. - A.ntao de FaTia. - .4. Stockler. Victorino 
.Monteiro. - Leite Oiticica. - Dutra Nicacio. Fr6es da ,Cruz. - C. Paletta. · · 
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1\'(,s aJJaixo assignados cleclar·<unos CJtle. YOLán1os para que 
não Jos.sc eonsiclr1'ac/a prcjuc1ieacla a: emenda, elo Sr. Dr. Gil 
Ool.Jl:nt. an art:. 7G rio pro.ir·c·.fo eonsLitlwional. visto como en
tendemos que a incompalibi!iclaclr nhsolura rnrrc as funccõcs 
cios t1·r~ poclcrc? aUenc1c~ melhor ús aspirn<:ücs g~racs elo p-en
saincnr o J·r])l~hlwano. corn a van Lagcn1 suprcrna ela boa n1archa 
C; ela l'L'g·ulanclnclc c1n todos os rarnos de adn1inis tração. 

Sala elas spssõcs, 13 _de fcvcrcir·o ele 1891. - Sampaio' 
Fen·a:. - Julw de Castühos. - Rmnh·o Bm·cellos. ·- Pi
nhci·ro !llt:tclwrlo. - Yictorinn Jf onJc'i?'o. - Goncal'ves Ran~os. 
- Antonio Olvnl!w. -- A1·istides ilf aia. - Leo1-wl Filho. -
J. A·nr:lla1·. - C. PaJcUa. -- Pai.r:tw. - Dutr·a JYicacio. -
Aristides Loho. - Thrnnaz Dcl{ú1.o. - R. Osorio. - Lopes 
Trwcr.7o. -- T lunna:; Flores. - Cr:sw· Za?na. - .José S'irneão. 
- BapNsla da 1llntta. --- F?'óes da C?'U::,.- Alcú?clo Guana
baJ;a. - .T. A urtuslo V1.'nhaes. - Cassiano do JVascünento. 
- J.'eJ•nanclo AbboU. -- Bm·ues de .:.lfedeüos. - Home1·o Baptista. 

Dc·clf:trarnos :que ·voUín1os contra a emenda suppressiva do 
nrt. 89~ L]Uc cl eterrnina'vg, a abolição das loterias. 

Sa1a da.::; scss()es. 13 de fevereiro ele 1891. - 1.lfanoel Ba
r·ata. - .Matla Boccllrv·. -- l 1Nna Ribei?·o. -Laura Sodré. 
-- Casün'iro .hr,nior·. -·- Ped1·o Cher?Jwnt. - Ser:;edello Corrêa, 
por preferir que fieasse o art. 89. com a en1enda' que n1andava 
respeitar os direitos adquiriàos por certas instituições. - R. 
Osor1:o, idem -· Antonio Baena. iden1. - Cantão. - Cassiano 
do Nascim.ento. - Victorino J.lfonteiro. - F. Badaró. - Es
pirita Santo. -Baptista da J.11otta. - Paes de Ca-rvalho. 

O SR. PRESIDENTE designa para amanhã a seguinte ordem do dia: 

Jn parte (até ás 3 4/2 horas) 

Continuação da votaç:,ão das en1endas ao projecto de Constitui vão. 

211. JJarte (ás 31 !2 lwras) 

Cont'int1ação da discussão das indicações sobre o tratado 
de commercio amcrica'no. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 20 minutos da tarde·: 

55n SESS.~O~ EM 14 DE FEVEnBIRO DE 1891 

Presülencia do 81·. PT·udente de jjf oraes 

Ao n1ejo-clia. faz-se a chamada~ á qual responden1 os 
Srs. : Prudenr e cl c Mo.raes~ Matta ~Ia'cl~a~o. Paes de Carvall~o, 
J:::lão Neiva. Francisco Machado~ Lcov1gildo Coelho. Joaqu1n1 
Sarn1ent6. 1\Ianocl Barata. Anlonio Baena .. João Pedro, Cunha 
Junior, José Segunclino, Joaquim da. Cruz. Theodoro Pa'checo, 
Elyseu lVIartins, .Joakim Katunda. Bezerra de . ..:~lbuquerq.}J:e 
Junior, Theoclureto Souto, José BerJ?,ardo. O_liveira_ Galvao! 
Ahneida Barreto, Firmino da Silven'a~ JosP Hygmo. Jose 

\ 
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Sitneão, Flol'iauu Pei.xcd u. Peclru Pauliuo, TaYan~:; Ba'sLos, 
Hosa Juninr. Cuellw l~ Campus, TIIUrnaz Cruz. Yi1·gilio Da
llla:::i i u, Be lfol't Yieira, l~clu)a Huul' igues. IncU o do Brasil, LaLu·o 
Soclré, InnOC!~neio :-:)erzerlellu, ~ina Ribeiro, Cantão, Pedru 
Cllermont. ::\latta Baccllal'. Custa Rodrigues. Casimirll Junior, 
Henri·que ·de Carvalho, .\Í1frbio }'ia'lho, Nogue.ira Paranaguá, 
Nelson. Pires Ferreira. Barbo~a Lima, Bezerrll, João .Lopes, 
Justiniano de Serpa, Jos~~ Av0lino. José Bevilaqua, Gonçalo -ele 
Lagos, Nascin1ento, .Almino AHonso. Pedro Velho, "}liguel de 
Castro, .A.rnorin1 Garcia, Epitacio Pessôa. Ped1·o .\n1erico. Sá 
.. :\ndra'cle. Hetun1ha. Tolenl ino de Carvalbo. Rosa r• SilYa, João 
Harballw. Grmeal\·(•s Fr•J·J'<•ira, .f()s(• 1\'lal'iann11 .. \lmPirla Pcr
n:tnllmr~u: .TtJYÍ•neio d'.\~niat·. :\11dl'f• CaYalcanli. Haymunrlo 
Han .. cleit·a. Aunihal FakãtÍ, Pf'L'I'ÍJ'a Lyra'. ~lr•ira di' Yascnncelln:-l, 
;João (]p Siqueira, ;loãu YiPit·a. Luiz de· .. \ndraLlP. E:-;pirlto 
:.:;anlo, Bellannino Ca1·neh.·o, Ponles de l\Iil·ancla. Oiticica. Ga
bino Besonro. Ivo do Prado. Oliveira Yalladão. Felisbello 
Frei-r'e. Augusto de Freitas, Paula .. :\.rgollo. Tosta. Seabra. _-\.n
tonio Euzebjo, Zan1a. Arthur Rios. Garcia Pires, "}farcolino 
Moura, Santos' Pereira, Custodio de Mello. Paula' Guimarães. 
Milton. Francisco Sodré, Dionisi o Cerqueira, LenYigiido Fil
gueiras. Barão de S. Marcos. Medrado, Barão de Villa Viçosa. 
Prisco ·Paraíso. l'vluniz Freire. Athay.de Junior. Fonseca e 
Silva. :\ilo Pt;~anha. 'Crbano · l\Iarcondes. Ma'nhães Barreto. 

· Cyrillo d~! Len1Õs. Yiriato de :?\Iecleiros, Joaquin1 BreYes. Vir
g-ílio .Pessôa. França Carvalho. Baptista da l\iotta, Fróes da 
Cruz, .:\.lcindc• Guanaba'1•a, Erico Coelho, San1paio Ferraz. Lopes 
TroYão. Jacques OuriQW\ .. Aristides Lobo. Furquim 'Vrrneck, 
Doming·o:~ Jesuino. Vinhaes. Thon1az Delfino. _-\.ntonio Olvntho, 
Badard: João Pinl1eiro, Pacifieo :Mascarenhas. Gabriel de :Ma
galltãe:::·, Leonel Filho. Chagas Lobato. Jacob da Paixão, _:\le
xanclr0 Stockler. Francisco Veiga, Costa Srnna. Lan1nuniPl', 
Gnneah·r~; ChaYe~. AnH•riro Luz. _FPlit'iaw, P;·tma. Yinll i. Dn! r·a 
::\icac·iu. Con·•'\a Hahf~ll·l. Sar·ai\'ã, Dí.~rningt,:-; \"iL·t·rllf'. fiil 
(i-oulal'l. ~lnnf 1: i1·n d1 • Bareo=-'. Quin ti no Boca'~-uYa. Lapt.'l\ Br::n; 
(~arneiriJ, Eduardo \Yandenkolk. Saldanha :Jlarinho. .TnaquiJn 
Felicio, Cesario ..:-\lvin1~ Americo Lobo, Can1pos Salles .. J oaquin1 
de 8ouza .. Silva Canedo. Silva Paranhos .. Joaquin1 l\Iurtinho, 
Pinheiro Guedes, 'Cba'ldino do Amaral, Santos ~\.ndrade, Ge
neroso :Mar.ques, Esteves Junior, Luiz Delfino. Ramiro Bar
cellos, P.inheiro l\Iachado. Julio Frota. ~fanoel Fulgencio, 
Astolpho Pio, _:\ristides l\Iaia, GonçalYes Ran1os, Carlos das 
Chagas: Francisco Amaral, D01ningos Rocha. Costa: :Machado, 
Don1ing·os Porto, Paletta. João de Axellar. Ferreira Rabello, 
Bue:no de Paiva. Ferreira Pires~ João Luiz, ~~VIartinho Prado 
Junwr, Bernardino de Campos. Francisco Glicerio. Mora'es 
Barros, Domingos de :\Ioi'aes, Adolpho Gordo.. Carvalhal. An
geln Pinheiro, Jlul'sa. Hodolpho l\liranda. Paulino Ca'rlos 
Costa .T un ior. Rod1·igues Alves, _:\lfredo Ellis. Ca1·lo::; Gare ia.: 
lVIül'eil·a da Silva, Aln1.eida Xog·ueira, Rubião .Junior, Fleury 
Qur,ado. Leol)oldo de Bulhões~ 9'uimarães ~atal, Azeredo~ 
t..:aer ano de·_ ...-\lbuquerque, Belhr-rn1no rlr. :\'Iendonça. 1Iarciano 
ne Magalln.lPS~ Eduardo non,.;alv·~~- F::.l'nandn Simas. Lal.ll:o 
:\-~.ülicr, Carlos de Campqs~ SehrnidL La('.Prda- Couljn llo. Vieio
:·~no Monteiro~ Pl:!reira da C()sta~ Anl,ão dr! Faria~ .Julio de Ca~
Lilh9s, Ern~'5to de Oli-veira, Borges de Medeiros, Alcides I..ima, 
~ss1~ Brasil~. Thomaz E' I nr~s, Abreu. Hornero Baptista, Rocha 
v~0r~o, Cass1ano do :\asdrnento, Fernancto ..... \bbott. Derr1etrio 
Itrb..e1ro: ::VIe11na ~arreto: Lopes ChaVes e -;I:peopl:lil::> d·Js Sant.os. 
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;\ln· e-se a se~sào. 

Jh)ixmn de tflf11JlêU'eeel'. eorn causa. u~ Srs. : .Frederico 
8t.:.l'l'Uno, Haelino Hórn. Hodrigues FerÍlandes .. Martinho Hl)
drig·u~.~:;. Frede1'ico .Bot;ges .. cúut.o Cartaxu. Lpawlro Maeiel, 
'l'hcophilo dos ~anLos,. AtnJ}lülophio~ Condf~ dP Figueiredo~· Al
varo Botdho. Fnrí.·f~n·a l>randão. Btwnu dt• Paiva, Cesario 
Molta e Foust)ca Hernl<~:-:; t). s·,~nl l·,ausa. o~ 81·s. : Huy Barbosa. 
H.angel Pestana. Amm·o CaYaieunli. .João Severiano, Aquil1no 
do Amaral, Bc~l'na'rcJ~:-. clP Menclon~.;a. Santos Vieira. Alberto 
BralJdâo, OliYeira Pir.~lo, i\la)Tin.ck. Luiz ]Inl'aL ·vinba·c~, Barão 
do Santa HeJeJJa~ Ltllz Barreto e .Antonio Prado. 

E' lida, posta ern discussão e ~ern debale, appl'oYada. a' 
ae I: a da si::~ssão anf ecedenle. · · 

O Sn. 1 v SECRE'l'Amo procede {t leHura do seguinte 

EXPEDIEN~rE 

Ofí'icio do Pastor- da Eg-eeja Evangelica Brazilei1·a en
viando a: seg:uint.e 

R e p!'esenl-a(·ã.o 
Ao. Cong-r(~sso. 

Gonw cidadão brazileiro. (~ cuja vida ten1 sido, alé hujf.'. e 
Jontinuar·á a -ser. de urn con1hate í'irnw a faYor da liberdadé e 
da::; garaul.ias incUvidllaes e soeia'os, pennittir-rne-e.is que 
cha1ne a vossa illuslrada c patriotiea at.t.enção para- o art. 71, 
§ 3", da Const.ituic;:ao. cuja redaeç.ão precisa' tornal'-se n1ais 
cla!'a para que seja iinpossiYcl toda e qualquer rná interpre-
tação futura . ., 

No .tcn1po da 1\I'RDarchia, urn senador. confundindo Egreja 
coro irn1andadc. t' n1a'l i nterpr·ctando leis hmn claras, apesar 

·ele ser legista, aceusou-me perante o Senado, sern que nem 
un1a voz s1~ erg·uosse ern ctefe&a. da lei, do Direito ultrajado A 
da justiça torturada. de ser eu pastor de unta }~g-reJa, sem que 
préYian1:ente eensLHtüsso uma· associação n1U1lida de. estatutos 
approvados pelo Governo, e sob pena de prü;ão. n1ulta e f'e
ehamento da Egreja. que, aliás~ estava garantida pela velha 
Constituição; e estando en, alérn disso~ reconhecido pelo Go
Yerno ü11periaJ, pelo registro eguallnente feito no Ministerio 
à o In1perío. 

A exdruxula henneneutica de un1 senador a'dvogado 
deu-me un1 anno e tanlo de horrivel, atroz e iniquia perse
guição, que pt~rcoreeu todos ns seus tranlites. desde a policia 
subalterna até o Conselho de Estado, succun1bindo~ finahnente~ 
· á força da verdade-levada á evidencia. _ -

A Repuhlica deve offereeer perfeita· g·arantia em tudo~ n 
, -por isso n1esn1o torna-se indispensavel não só a confecção de 

boas leis. mas. tamben1. que sejan1 redigidas de. 111odo a não 
deixar Ú:1a'rgen1 a hérmeneutiens obtusas, capciosas, ou 
apaixonadas. . 

. Peço venia par~ transcrever o artigo 'l~·Onto se acha fol"
rnulado. e. em sea-uHla, apresenta1·-vos como penso dever ser 
redig·jdo J)ara tra'"'duzir fieln1entc o vosso pensarnento. Não 
discuto. 

Art. 71. § :3o da Constituição: "Todos os indivíduos A 
eonfissões refigiosa.s podr:m exe1~~er 2lublica .e .lú.rre·mente o seu 
culto·, w~soda·ndo-se. bfJJ'a esse ftm .. ~ aclqu1r1ndo bens, obser
\\~ados os lin1ites po_?to~ pela~ leis ele nJãQ mÇJrta, e guardadas 

Y9l. III ~~ 
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as leis cl'iminaes." Eu suppri1niria: as palavras: obsc:t .. -
vados, etc. . o grypho é ln eu. A redacção deve ser: mrodos o~ 'in
divíduos e confissões religiosas podem exercer publica e hvre
Inente o seu culto; reunir-:-se, associan~o-:se ou não, pérra · es~o 
fin1; e adquirir bens, observados os llmltes postos pelas lOis 
de mão-morta o guardadas as leis criminaes., 

· Saüdc e fraternidade. 

. . CapHal ]federal, aos _12 de f~vereiro de. 1891. -·. D_r. Miguel 
V·1.e7.r·a Pe1"re?/ra, pastor da EgreJa Evangehca Braz1le1ra. 

O Sr. Jaéob da Paixão - Sr. Presidente, Srs. do Con
gTesPo, venho fazer uma declaração e um protesto. 

8ei que o Congresso recebe .com ·desagrado os oradores 
que sopem á tribuna para tratar de n~goc}qs alh~ios á Con
stituiçao, ou que, pelo menos, se lhe nao filiam directamente. 

Entretanto, ~irva-me de desculpa a esta falta o facto de 
ter ou concorrido, bem como a dissidencia de Minas,. para 
a maior celebridade na discussão e votação da Constituição, 
rtanto assim que,: nos temos, systematica.m.ente, abstido de 
tomar parte na discussão. . . · . · . 

Accresce, ainda, outra circum·stancia, que deve sevir qe 
escusa, qual é o facto de nos · acharmos · collocados · em . uma 

' situação deprimente, attenta a votação que se deu hontem, 
relativamente ao adjamento das eleições para a constituição 
dos ·estados (Apoiados e _não apoiados); estado deprimente. 
Senhores, porque os nossos amigos do Estado de . Minas · 
entendem que nó5 devemos occupar. frequentemente a tri
buna para denunciar os factos· illegaef ·e arbitrariois alli 
commettidos .a proposito da eleição realizada. (Apoiados e 
não aJ!oiados . ) . · 

O SR. PALETTA - A' ·sombra das ·~maiores violencias: . 
. (Apoiados e. não ·apoiados. ) · · 

. O SR. ARISTIDES ~AIA·- A ·fraude mais vergonhosa. 
o SR. JoÃo PINHEIRO - v. Ex. fof presidente de uma das 

intendencias; todas as auctoridades foram mantidas no Rio 
. ~~ovo, o que prova a .maior isenção. (Apoiados e não apoiados.) 

. O Sn: JACOB DA ;PAIXÃo - Os nobres collegas estão inter-
pre.tando. maJ as minhas palav:ras. Eu dis~e, .que os nossos 
am·tgos ae M1na.s entendem que devemeos vir á tribuna cons~ 
tantement.e, para profligar os abusos. Não estou, . por em
quanto, dtzendo que houve abusos, e, quando o disser, hei. de 
proyal-o. · . · · · · 

. · · O ·SR. AMER.lco LoBo - Não houve abusos· a eleição foi 
uma. vestal·! ; (Rtso ~ ) ._ , · ' . 

. o·sn._JACOB DA PAIXÃ_o -. Senbore~, para eu poder chegar 
a· conclusa.o q~e f.enh~ el?l v1sta, preciso fazer. perfunctoria
m~nte o. h1storwo dos 1nc!dent~s que· se deram nas eleições de 

.1\hpas. Convé.m que se s_a1ba disto ppr meu do, para que o Con
gresso e. o paiZ possam JUlgar perfeitamente. 
· . Ao chegarem os representantes de Minas á Capital Fe
derai p~ra f.~ze~em part.e do Congresso, propalou-se entre a 
dep!Jta9ao. m1ne1_ra. o boato de que ella devia reunir-se afim 
.de IDdi~.ar ;OS cnndtdatos :Pat-a .a: eleição que se devia realiza~ 
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em breve tempo. Fui um dos primeiros ouvidos a este res
peito, e declarei peremptoriamente, que não me julgava coro 
o direito a conet.ituir-me arbitro e director da: politica de 
Mina:5, porque não era mais do que simples mandataria para 
approvar a Const.ituição e fazer parte do· Congresso or·dinario; 
e não só por esta razão, mas, tambem, porque sempre pro
fliguei, na adver';idade, o .systema de individues altamente 
colloc.ados, dev1ua ou indevidam·ente, chamarem a si a dire
üção politica .da então província de Minas, quando o povo é 
que devia dirigir· a politica; que, por is.so, entendia que se 
devia d~ixar corr·er livremente as eleições, já que não era 
possível fazer consultas por meio do escrutínio prévio, afim 
de formar-se o Congresso republicruno. 

Nos Congressos parciaes, que se reuniram em S. Paulo e 
Minas, ainda no tempo da· Monarchia, foi estabelecido o sys
tema de indica~ões por escrutínio prévio. 

UM SR. REPF~ESENTANTE - E' disposição da lei organica 
do Partido Republicano . 

O SR. JACOB DA PAixÃo - Demais, não· sendo eu chefe 
politico no Estado de Minas Geraes, não tinha o dierito, pelo 
facto de fazer parte do Congresso, de arvorar-me em arbitro 
da politica daqu~:!ie Estado. Esta idéa foi acceita por diversos 
collegas. Estanào eu em Minas Geraes · por occasião da Com
missão dos 21 dar parecer sobre o projecto de Constituiç.ão, 
recebi um telegramma pedindo a minha assignatura para a 
convocação de uma reunião em Juiz de Fór·a; afim de esco-· 
lherem-·se os candidatos, porque não havia tempo de fazer-se 
a eleição por eserutinio prévio. · - . 

Auctorizei a assignatura para essa cqnvocação, por pare
cer-me que era o meio de proceder mais regular em tal con-
junctura. . 

Assim, não só respeitavam-se as normas estabelecidas pelos 
congressos, como prestava-se obedi,encia á vontade popular, 
que é tudo nos governos republicanos. 

U~I SR. REPRESENTANTE - Muitos munieipios ·não se fize
l'am representar. (H a outros ap.artes.) 

O SR. JACOB DA PAIXÃO - Era este, Senhores, um meio de 
respeitar a vontade do povo, tanto quanto era possível 
naquella occasião. {O orador é interrompido por muitos apar
tes, que se cruzam entre diversos Srs. representantes. ) 

Ao passo, Sr. Presidente, que um grupo de representantes 
de Minas, organizava uma chapa ·em Juiz de Fóra, outra 
chapa confeccionava-se aqui, ou em Minas. (Continuam os 
apartes.) 

O que sei é que essa chapa governista custou muito a 
fazer-se, e só foi publicada na vespera ou no dia da reunião 
marcada para Juiz de Fóra. (Continuam os apartes.) 
· Na reunião do congresso alli, attendemos a duas cir
cum·stancias. A primeira era que os candidatos indicados de
viam ser divididos o mais possível pelos antigos districtos da 
então provincia de Minas. Foi o que se fez; procurou-se, tanto 
quanto possível, fazer divisão equitativa de deputados e sena
dore·s pelos diversos districtos; mas ·não era possível haver 
perfeita egualdade nessa divisão, porque o numero ·dos antigos 
gistrictos não estava em relação com o numero dos c~ªi~ªtoª-~ 
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A outra eir.eurnstancia foi attendcr-~c, tanlo quanto era 
possiYeL á recomn1endação de candidatos, vinda de diver::;os 
pontos de :\Ii nas. 

U 2\L\ \'tiZ -- Ora; isso era in1i)ossivel e irrealizavcl. 

O SR. ,JACOB D.A PArx ... ~o - Era tantO possível e realizave1, 
que se realizou. ( Continuwm .. os apartes_.) , . .., _ 

. Digo, ern resposta aos nobres representantes~ que nau 
lwuvP eonsulbi; houve· convocaç~ão dos r_espresei:tante,~ dos 
direc.torios dos districtos para ·vn·e.n1 a .Juiz de Fora afnn de 
tm11arein parte na con'fecção da chap~, e os_ n~b~·es represe~
tantes devem saber que nestas -cond1çoes o 1ndrvHluo q1.1e ndo 
comparece acceita a resolução t.on1ada por aquelles que se · 
acham presentes. · 

U .l\IA voz - Que logica ! 

. ~. O Sn. JACOB DA PAIX-~o - E' contra isLo .. que reelarno, 
porque eonpr-ehende-se que não se ha de irnposssibilitar un1 
Estado de eleger os seus representantes~ porque~ eas:uai o:u 

· systmnatie.an1ente,. deixan1 de comparecer dons ou n1a1s elei
tores.· 

A rninm'ia submette-se sernpre á n1aioria •. , 
Confeceíonou-se a chapa. e f'oi publicada . 

. Até aqui não póde have·r Dontra nós nenhun1a censura! 
. nós entendiarnos não dever fazer indic.a~.ão ·cte candidatos, dar 
earacter official a un1a chapa .. 
. Peocederi.do deste n1odo~ não desrespeitámos a intensão' 
dos outros~ que ent.endian1: de modo diverso e que estavam no 
seu· pleno direito dê c.onfeecionar a .spa chapa. · 

P0rtant.o. nós não podemos ser. censurados; cun1priJ;nos o 
nosso dev(jr do modo por que entend01nos. 

E, conseguintemente, que se devia dar ? Devia correr a 
eleição com inteira liberdade, para ver qual das chapas tinha 

, maiqr aceeitaÇão ·- si a dos dissidentes,_ si a do Governo ·1 
~(H a ·alguns apm'tes. ) 

lVI~s asshn não acont~ceu. O Govei.·no, e1nbora se diga 
repubhcan(l o Estado de Minas, e, si me dão licença, direi . 
·Ü.lmbe1n os 'n1en1bros que tornaram parte na indica~.ão da 
~·hapa~ não queren1 a~ eleições.., livres: não querem que o povo 
1nchque os ·seus candidatos (Na o apotados e o:partes) ; querern, 
pol:' -~~rça que tJ·iun1phern aquelle:.-s individues com cujas 
opn~1oes ,e. votos contam de antemao, com os seus an1igos, 
en1f1rn. · l~-lf.partes. ) · · 

·~.a _prova ~stá nas q.e.missões·, que se derarn en1 diversos 
n1unic1p10s< de Intende:ncias que foram n1nneadas pelo gover
naqoE de M.1nas ha n1u1to tempo, na occasmo de fazerem-se as 
ele1çoes. geraes, e contra as quaes nenhun1a reclainacão .!;ouve.. ~ 

. ·· Ç> SR. ~To..-\o PINHEIRo·- Mas V.; Ex. ·é presidente d.a inten .. 
dene1a do Rio Novo, e· não foi demittido. _ 

. ·o SR. J~~coB DA P.uxÃo _: . Não fui den1ittidú apezar· doS 
·esf01~_ços- do· I Ilustre apar.tista ... ·. ,- ;- .. · · 

O SR; Jo.~o _PINHEIRo - Não póde provai-o. , _ · .... 

O §R._ {\ªI-~T~PEê~ M~~It~ ~- M~~ gã_q ~?g~ o Kac!cl'. ..... 
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-- ·- O SR . .TAcon D.:\ P"\TXÃo - InYoeo o tf:lsf.emunho do St>. Ce
~arlo :\lvjm, que c1n um lelegran1.n1a daqui enviado dizia que 
1!fío fizessem essa d in1issão porque não ~e .i ustlficaYa. · 

·O SR. CES"\.HIO ALvnr - ~fio ~~ exacto; Y. Ex. é deputado, 
não podia exercer o earg·o de presidentt~ da intendencia do 
Hio Novo. Con:::.ultado a esse respeito, declarei que não con
vinha a demissão elo nobr·e deputado, que o reputava un1 ho
Jnem sério e, alén1 di:-;so, dc~njaYa que o pleito de Minas coJ~
l'rsst' eon1 a n1a ior reg--ularidade possivel. 

Eu diss~~ que não eonvinha Pssa clc'.n1issão: mas sobre clla 
nfio houve consuHa da par·le do Sr. João Pinhr~iro. Entretanto, 
sou in1n1c~nsan1e1lt.e calumniado. 

O SR . .:\HISTIDES .MAL\ -. l\Jas atira tarnbem. 
O Sn.. CES"\Rro .ALVIl\1 - ~ ão é exacto. 

O Sn . .:\;;usTmEs :~VL\L\ - Atirou. 
O SH. CgsAruo .:\.LVL\'I - .:\. qucn1? 

0 Sn. ARISTIDES J\L\lA --·A nós todos. 
O Sn. · CES~\RlO ALYJ.M - Üual foi a calu.n1nia ? 
O SR. Anrs'riDES l\L\L\ - .:\.. dos synd icatos poli Ucos 
O Sn. Jo.:\o P1XHETRO - ~ão n1e referi a VV. EEx. 
O SH. PALE1.'TA - Ainda bem que V. Ex. declara perante 

o Congresso que a. insinua..:ão dos syndicatos políticos nãn se 
E·ntende con1. a chssideneia n1ineira .. ( TrocaTn-se -violentos e 

. 1'·epet'idos a]Ja.Yt;es. G-rande sussur·ro.) 

O Sa . .JACOB DA P.-uxio - O cerlo é ciuo est.eye resolvida 
a minha denüs5ão quando o S1:. Pinh0.iro estava. en1 Ouro 
PreLo. e foi talvez assignada' pelo vice-goveruador, quando o 
::=,r. Alvirn tel(~graphou. 

TJ~:I SR. H.EPRESEN'rA.:.'l'TE - Fica, . portanto, claro que 
V. Ex. não se referiu á dissidencia (Continua a cruza·r-se 
apartes ent1·e d'i"versos S1·s. representantes. Sôan1- os ty·rnparws 
~l'Urante algurn tempo.) · · . _ '. 

O SR. PHESID-ENT~ - Atten(;ão ! Quem ten1 a palavra é o 
Sr. Jacob da Paixão. · ( Conti-nuarn os apart:es.) · • 

· O Sn. JAÓoB DA P:Aix.~o - Sr. Presidente, vou coucluir, 
até porque estou convencido dü que o Cong-resso não quer 
ouvir-rne. (Não apoiados.) Fica, por,qm, provado que . os 
nossos anligós Ill05trarn-se queixosos, a:llegando que não tra
tamo:;; aqui de seus interesses (Apartes) ; vejo que a 1naioria 
da representação de M:ina:5 não quer, absolutamente, que a 
verda.d~ se apure ( Contesta(~óes) ; não ql:Ler consentir que 
eu enumel'e os factos e exhiha ns doeun1eiüos que dmnons
t.ram as fraudes verificadas nas eleições de Minas. 

Conseguinten1erüe, Sr. Presidente, vou concluir remet ... 
tendo á Mesa esf'a declaração (lê) : 

. Nós abaixo assignados, declaranws ter v·otado contra a 
emoncla suppressiva. do art.. 2° das Disposiç,Qes provisorias, 
por entendermos que as eleições para a ·organização dos 
estados não deviam ef.fectuar-so senão depois de approvada 
a Const.itui~,;ão Federal e quando o paiz tivesse ;já entrado no 
regimen !eg·al, ,sendo irregulares as feitas anteriorrnente 
áquella app~ovação e rea~iz~dafê no .i~lt:uit;o ~~e faJ~e~r a YOI1 .... 



tade popular corrio aconteceu em Minas, em que a compressão 
e a fraude foram a mola predominante, apesar da abste~ncão, 
·quasi em massa, dos republicanos sinceros. 

Sa.la das sessões, 14 de fevereiro de 1891. - Aristides 
~laia. -- Paletta. - .J. Avellar. -P.aimão. -. F. Badaró. -
Gonçal·ves Rarnos. -. A: Olyntho.. --: .Ferreeira fires. -
A. Stoclde1"'. -. Leonel F~lho. - 1. Feltcto. - Amertco Lobo. 
- Chagas Lobato. 

O SR. P ALETTA -·- Não é abafando a voz do orador que. se 
defenderá a pureza da eleição de Minas; entretanto, ahi fwa 
o protesto da dessidencia ·mineira na d~claracão de votos 

PRIME1RA PARTE DA ORDEM DO DIA 

VOTAÇ.ÃO DAS EMENDAS AO PROJECTO DE CONSTITUIÇÃO 

Continúa a votação das emendas ao projecto de Consti-
tuição, na 2a discussão. · 

o SR. PRESIDENTE -Vai se votar a emenda da Sr .. Feli~ 
ciano Penna. · 

O SR. FELICIANO· PENNA requer que sua emenda seja 
votada por partes. 

O Congresso, sendo consultado, approva o requerimento .. 
O Stt. BARBOSA LIMA (pela ordem) julga que a ·emenda 

do Sr. Leovigildo Filgueiras deve ser votada de . prefereneia 
á do Sr. Felic.iano Penna, não só pela maneira por que se têm. 
posto a · votos as diversas emendas, como, ainda, porque é 

, m.ais ampla, e, sendo rejeitada, dá logar a que depois s·e vote 
a prin1eira. · 
· O SR. PRESIDENTE acha que a emenda do Sr. Feliciano 
Penna é um substitutivo completo ao ·art. 8°, caraeter que não 
tem a do· Sr. Filgueiras. Por essa razão entende que a. 
emenda do Sr. FeHciano Penna déve ter preferencia. Em. 
todo o easo, vai consultar o Corrgresso. 

Consultado o Congresso s·obre ··a preferencia da emenda 
do. S"r. JJeovigildo Filgueiras. não a conc.ede. ·. 

E' p'osta a votos e re-jeitada a primeira p·arte da em·enda 
do Sr. Felic~ano Penna. · · · 

O SR. PRESIDENTE. observa· que, rejeitada a primeira 
p~rte da emen1a, ficam prejudicadas as outras. ·. 

· O. RR. FELIÇIANo PENNA · (pela ordem) diz · que a segunda 
paz:te está pre·Judicada, não pelo fa.cto ~a~ r.ejeicão qa pri
meira. mas porqu~ encerra egual dis:posicao. á que se ·acha 
no .texto _da redacçao approvada; e, ma1s, que ·a terceira parte· 

·da referida emenda é que deve ser agora votada . 
. · · O SR. PRESIDE~TE ____. Procede a obs~rvacão do nobre 

it'epresentante; vou ·pôr a votos a terceira_ parte. 

Posta a votos, é rejeitada a terceira parte. 

. O. §R. ·PRESIDENTE declara que a quarta parte . contem 
· d1spos1çao textualmente egual á- outr·a já approvada na reda
ccA~ para a 2• d~scussão; está; pol'tanto, prejudicada. 
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Vai-se votar a primeira parte da emenda do Sr. Leovi
gildo Filgueiras, que refere-se a tudo quanto diz .respeito á 
aposentadoria. 

0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS (pela ordem) declara que 
a emenda que acaba de ser lida não foi apresentada nem 
por S. Ex. assignada. 

O SR. PRESIDENTE diz. que a em,enàa está ["edigida de 
·modo que parece um complemento de uma outra emenda do 
Sr. Leovigildo Filgueiras. (Pm.tsa.) 

Declara que não se pó de encontrar· com facilidade o 
autographo, e que, em todo caso, vai submetter a emenda a 
votação. 

Posta a votos, a ·emenda é rejeitada. · 
São, egualmente, postas a votos e rejeitadas as emendas. 

dos Srs. Leovigildo Filgueiras e Bernardino de Campos. ao 
arL go das Disposições transitarias. 

São . tambem ;rejeitadas as emendas · suppressivas do 
art. 10" offerecidas peJos Srs. Almejda Pernambuco, Cyr·illo 
de J_Jemos e Rosa Junior. 

E' annunciada a votação das emendas ao art. 11.. 

O SR. J_Jurz DE ANDR.AD'E (pela ordem) requer a ;retirada 
da sua emenda.' 

'Consultado; o Congresso -concede a retirada pedida. 

'0- SR. THOMAz DELFINo (pela ordem.) pede preferencia 
para a emenda que apresentou. · , 

Consultado, o Congresso concede a preferencia pedida~ 
E' posta a votos e approvada a seguinte eme.nda, do Sr. 

Thoma.i [)·elfino e outro : 
"Art 11. Substitua-se: "Appeovada que seja a· Constitui

, ção.' será assignada pelos representantes do Congresso e pro-· 
mulgada pela Mesa" . 

O SR .. 'PRESIDEN'l'E consulta o Congre:sso si a e.m·enda 
do Sr. José Marianno está ou não· prejudicada. 

· -consultado, o Congresso resolve que acha:...se prejudicada 
a mesma emenda. 

o 

O SR. PRESIDENTE - Vão-se votar os additivos ás Dispo..:. 
sições transitorias. · . . 

E' post·o a votos ~e rejeitado o additivo do Sr. Bernardino 
de Can1pos e· outros, jnserto na pagina 71 do impresso. 

O SR. PRESIDENTE consulta o Congresso sobre si o additivo 
do mesmo Sr. representante:. á pagina 7'5, está ou não pre-
judicado. · 

Consultado. o Congresso resolve que o referido additivo 
está prejudicado.'' 

O SR. PRESIDENTE annuncia a votação do additivo do 
Sr. Francisco Veiga. ' 

0 SR. FRANCISCO VEIGA (pela m·dem) : - Sr. Presidente. 
quando apresentei o additivo para ser submettido á appro
vacão do Congresso. declarando que era para ser collocado 
.onde conviesse. não· pensei já1nais que pudesse ser collocado 
nas Disposicões transitarias . 
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Qnen1 c·.1ãssHicon as emendas para ·ã votação, a qu"6 e.s....
larnos Pl'ot·cdPndo, não .:eomprehendeu hen1 o 1neu pensa ... 
rnr.nto. 

O adcliLivo que aprcscntoí não ten1! nen1 podia ter, caracter 
traDsitorio .. porque:. si fosso transitorio, co1no a palavra está 
.cliz0ndo. deixaria de ter effeito orn prázo mais ou menos 
longo. · . · ' · . 

O n1en pcnsarúento é que fique C·onsignado na Con~Li
tui(:ão ela p.epublica. con1o sy_n~hesc do systen1a re.prosentatlvo .. 
o que esta declarado no add1Llvo. A • • 

E' verdade que alguns collegas me tuem cht.o que pode 
J:Jar-eeer oeioso esse. additiv·o.. . . , . . . 

Mas V. Ex. sabe ·que s1 esse addii.rvo podt~ parecer omoso 
por ser, en1 resun1o, o principio fundamental do systema repre
sentativo. perante o qual um vinten1 não se . deve gastar Sflrn o 
eonsentiri1·ent.o do Constituinte (44.~poiados.) a verdade hisiO-· 
riea é que .. tendo nós~ ha 60 annos, o systema .representath~Çl. 
não obstantt~. o Poder :Executivo g'as.tou, repetidas vezes, In1-
lharcs de contos sern eonhecinwntos .do Podt:~r Legislativo. 

· Ainda mais: o Poder Executivo desfalcnYa a~ l'Pndas rlo 
'Thesouro Naeional e-om c.one0ssões, que, se diria .. não onera
rianl direeta1nente ·o Thesouro, mas! de facto! o prejudic~warn, · 
des:faleando-lhes os ereditos. 

O n1et1 fin1 é que fique declarado na Constitui(:,ão -· 
que nenhun1 ac.t.o do Poder Executivo, que importe despesa 
ou. diminuiçã.o de receita, poderá produzir seus effei tos setn 
approvação do Congresso. · 

Nestas condições. comprehende V. Ex. que. está m.al 
collocado nas Disposições transitarias o additivo .. e dessa 1ná 
collocação póclen1 resultar duvidas, e estas influirein ·sobre o 
resultado da votação. . . . . 

Peco, portanto, a Y. Ex. que o additivo seja oollocado nas 
Disposições geraes ·da Constituição, ca~o 1nereça a approvação 
do Congresso . 

0 SR· PRESIDENTE diz que.· si a Inenda do Sr. representante . 
Francjsco Veiga, for approvada., a Commissão de Redacção col-
Iocal-a-á onde S. Ex. deseJa. . 

Posto a votos o. additivo do Sr. Francisco Veiga, :é re ... 
jeitado. . · · 

. E' egualn1eníe. pusto a votos e rejeitade o additivo do 
Sr. Martinho ·Prado Junior, com referencia ás garantias de 
juros concedidas pelo Governo· Provisorio. · 

· . E' annunciacla a votação do additivo do Sr. Martinho 
Prado Junior, referente aos arts. 7o, 9°, 1 O e 1 J .. 

O S.R. PRESinENTE declara ·que á. pagina 75 do impresso ha 
nn1 addlt1vo egnaC do Sr. Amaro Cavaleanti. . . 

· . . 0 SR· AUGUSTO DE. FREITAS (peta ord(nn) pede ao Sr, Pre
~ldente co12snlte . o ~ongresso, a·~iJ?.1 de que e.~ te delibere 81 
~' ul~a. ou n~~ .. pre.JU(h.cados os aqchtiv.os apro~entados pelos Srs. 
W:~rtuç.h~. ~rado e A_n1aro Cavalcanti! em vista da mnenda do 
~l. 'Ir~I!IO pan1asic'~- hon,tem approvaçla. determinando que 
~~'? co1:~t~tt~~·} on?~i''·, t ao . so.n1ente, as dispos-içÇ)es que se rc
iu em n s attL 1bu ~~~90~ o lnn1tes dos poderes punlicos. 

O Sn. PnESIDENTE -· Vou fazer ·a consulta .. n1as Ien1bro 
ao nobre Deputado que a eme~da do Sr. Virgilio Damasio 



ninrla não é defini Uva, pois que depende dõ un1a tereeiru yo ... 
tação. Ern todo o easo, you consultar o Congeesso. 

. Cons1~l~ado. o CongrP.sso considera prejudicado~ os refl~-
ridos add1hvos. 

E' posto ::.t voto~ e r(•,jeitado o addHivo dq Sr. l\Jartinho 
Prado (~pagina 73). 

O Sn.. Cuu.nti (LmcrA 1nanda á ~It~sa a ;;;egu ínte 
·'· 

Declar-ac·no dr: voto 

Declaro qno votni contra as Pnic·ntlas rlo Sr. Deputado 
.l\farhnho. Prado .Junior l'elativas ·::t;.; <··onet~s~Cles rle. tnera~ e 
gaeanlias de juros, pPlas razõrs segui nLc-'i': 

J>orque~ tendo nll.aclo pela suppTessüo do .ar-t. 2. 0 das DiE;
posj.ções tT·ansilm·ia:-; do pJ.'ojeeto elo GovPruo ProYisorio po1: 
entender qui~ au Con.g;r·~·ssn otcl i nu r i o enmpn1r~ o exame e es
t-..ldo rlo8 ndns tl.11 Unvr·rno. 11ão jnlgo ennvr-niente deleg·ar essa 
aLt.ribu i~ão aos Esta elo~ .. ql1r e rn na ela eonüibu i r.· a n1 pará a con-
1'ee(;ão dessps eontracto;;~ quando pela possiv<'l r~~scisão do:::; 
mesn1os pôde l'f-~sull ar.· urn accresciino de de.spe~as aos estados. 

Aecr•\seendo qnp ha boa ou rnú exccw;:ãu ·dessa faeuldado 
dada pelos estados~ pôde resullar, tmnbem, uma completa dcs-· 
organizaçfw elo ser\' i<;:.o publico. 

Sala das sessões, J ·1 de fevereiro de 1891. - Ca~'los Ga;r· ... 
cia. 

· E' posta a voi.os e ~rejnitada a primeira parte do addi ... 
tjvo do Sr. Vinhaes. 

E' <~gualrnenle.~ rejeitado o aditivo do Sr. Theodureto 
Souto. - · 

São~ ainda. rejeitados os add i ti vos do Sr. Franciscq Veiga. 

. O 81,. PRESIDENTE declara prejudicados ·os additiYos dos 
Srs. José Silneão n Demetrio Ribeir·o. sendo o_ deste en1 rela-
ção á primeira parte. · · · · 
· ~Posta a voto.~ .. é rejeitada a. segunda parte:do additivo do 
Sr.-- Demetrio Ribeiro. 

E' considerado prejudicado, por. votação anterior, um ad
ditivo do Sr. Dernet.rio Hibeiro. tornancto accessiveis os car
gos civis ou n1ilitares~ a todos os brazileiros, quaesquer que 
sejatn, as suas opiniões. 

!E' posto a votos e approvado o seguinte. additivo do S-r. 
Nelson. de Yasconcellos: 

«Será acfquirida a casa em que falleceu o Dr. Behjamin 
· Constant,, na qual se collocará l.nna lapide en1 homenage.m á 
men1or"ia do grande patrjnta -o fundador da R.epublica. 

Paragrapho nnil'o. A' -viuva Si~rã. eoncedido 0 l!_Sofructo 
durante a sua vidn, passando no dr~pots, para a. Na~uo. eornn 
·propriedade nacionnl.» . 

O SR. TosT_-\ (pela m·de·m) pede a retirada do seu addi
Livo. 

O Sn.. Tos~l·~\ (pela m·dcm) - _Sr. Presidente, COj)1eço 
forn1ulando os termos do n1cu r~:·cruerLmento nP:.:.sta, questao ct~ 
ordem. A idéa consig·nada na rrnnha mnenda nao e. noya, esta 
consignada no art. 6° do decreto do Go~·erno. Provisor1o.~ de 9 
de. janei·ro e~i 1890; que ;separou a EgTeJa do Estado •. 
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O SR. PRESIDENTE - O nobre \Deputado não ·póde discutir 
·o assumpto da emenda, 

VozEs - 'lotos; votos. 
O SR.· TosTA - Não estou aiscutind-o a emenda, n1as fun

damentando o requerimento de ordem que v·ou apresentar. 
V. Ex. seja, ao menos, tolerante para comm!go, gue n~o tenh_o 
abusado da benevolencia do Congresso, discutindo Jmpertl-
nentemente contra o Regimento ... 

VozES - Votos; votos. 
O SR. PRESIDEN'rE - Sou tolerante. mas não posso con

sentir que pela ordem V. Ex. discuta a emenda. 
O SR. TosTA - V. Ex. não tem sido tolerante paT~ com 

outros Srs. representantes, que a proposito de votaçao de 
emendas teem eX].)licado o seu pensamento. 

VozES - Votos; votos . 
O SR. PRESIDENTE - A todos tenho feito egua.l obser-

vação, e não posso ter, aqui, :preferencias. 
O SR. TosTA - Dizia eu~ .. 
VozEs - Votos; votos. 
O SR., TosTA- ... que a emenda apresentada ... 
VozEs - Votos; votos. 

O Sa. TosTA -· . . . tinha por fin1 .. 
VozEs - Votos; votos. 
O Sa. TosTA - . . . não innovava a legislaoão revolucio-

naria de 15 de novembTo ... 
VozEs - V.otos; votos. 
O Sn. TosTA - ... mas dava ao Congresso .. 
VozEs - Votos; votos. 
O SR.1 TosTA- ... uma occasiã~ para manifestar .. 
VozEs · - Votos; votos. 
O SR. ToSTA - . . . que não é hostil, nem tem prevenção 

contra o clero catholico. · . "'" . . 
v ÚZES - Votação. A. emenda não está em discussão. 
o. SR. ToSTA - o Congresso já se manifest~ou a favor da 

liberdade religiosa, contra algumas restricções odio~~s oon-
tidas no projecto de Constituicão. · 

VozEs - Votos; votos. 
O SR. :PR.EsiDENTE - Convido o .nobre representant.e a 

não insistir neste· terreno. porque, do contrario, obriga-J!le a 
cassar-lhe a palavra. 

VozEs - Votos; votos. 
·o SR .. TosTA - Sr. Presidente. vou ·offerecer á conside

ração do Congresso o seguinte requerimento: Requeiro a v:Ex. 
a retirada da minha emenda, visto corno a. idéa já está consi
gnada no .art. 6o do decreto do Governo, de 9 de janeiro de 
1.890e 



. Po!t2-nto .. des:q.ece~sario se torna reproduzir a materia nas 
Disposiçoes úransitor1as da Constituição. · 

Consultado, o Congress-o concede a retirada pedida . 
. O ·SR: PR~SIDEN'rE considera prejudicado o additivo do 

Sr. Couto Cartaxo . 
. . iE' annunciada a votação do additivo do Sr. Auo-n~:~fo de Frei tas. . o ...... " 

O Sn. Aua~~To DE FREITAS (pela or·dem) reauer a reti
rada dp seu aqq1tivo, d~ante de vota-ção antetrior do- Congresso. 

E conced1ua a retirada da emenda. 
. .E' considerado prejudicado o additivo do Sr. Aristides 

Milton. 
E' annunc1ada ~{ votação do additivo do Sr. Alexandre 

&ookl&. . 

. O Srt. B~R.BosA. LIMA (pela ordem) pede que seja submet-:-
t!do á votacao CODJunctamente com o additivo, um sub-addi
tlvo do Sr. Chagas Lobato. 

o SR. PRESIDENTE diz que si o additivo do Sr. Alexandre 
Sto~k_ler for approvado, será,, então, em seguida votado o sub
additivo. 

E'posto a votos e rejeitado o additivo do Sr. Alexandre 
Stockler, ficando prejudicado o sub-additivo do Sr. Chagas 
Lobato. , 

• M O SR. PRE~I_DENTE declara que lhe parece achar-se pre
JUdiCado o addltrvo do Sr. Zama; mas, para evitar duvidas 
vai consultar o Con~re.sso. · ' 

,consultado. o Congresso considera prejudicado o referido 
additivo. _ 

E'. egua.lmente, considerado prejudicado o additivo do 
Sr. Athayde Junior. · 
. O Sa. PRESIDENTE- Está: terminada a votacão das emen-

das ao projecto de Constituição, votado em 2• discussão. 
Na fórma do R.egimento, as emendas approvadas em 2a djs

cussã.o. soffrem uma terc-efra. Estão dadas as providencias, 
afim de que os Srs. memhros do Congresso recebam amanhã, 
com 'O Diario Officiat. um novo impresso, onde virá o pro
jecto de Constituicão~ segundo o vencido, tendo á margem as 
emendas appro'\ia;das: Conseguinte.mente, na segunda-feira, 
será iniciada a 38 ·discussão. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

DI•SCUSSÃO DAS .MOÇÕES DOS SRS. ASSL'S BRAsn .. E DEMETRIO RI-
. BEIRO SOBRE O TRATADO DE COMM:ERCIO AMERIC~...NO 

· .Continúa a disc.ussão das moções dos Srs. Assis Brasn 
e Demetrio Ribeiro sobre o tratado .com os Estados Unidos da 
America do Norte. 

O Sr. Sampaio Ferraz, depois. de dar as razões P<?r que 
tem estado afastado da tribuna, diz que um constrangimento 
pessoal collocara-o na contingenc!a de,. a primeira. vez gue 
.dirig-iu a l{)alavra ao Congresso, d_1zer, arnda que eni·gma.tiCa- · 
mente: «A minha intenção é ~es1gnar o meu ma~dato, por
que entTaram elementos suspeitos,. que enfraqueCiam o ser
viço dos bons e leaes republicanos; e é P?r isso que tendo UI,!la 
cffrcumstancia pessoal, tenho um .motivo de prooooupacao 



qua~i individual. porque, co~no un! dos njolhõres collabo1·adó .... 
res da H.erJublica .. o oraüQ.l' tinha s1do obrigado .a sequestar e a 
1J..)Jnat· a libe:rdade de u1n dos se.us c.on1panhen·os, eon1o sus .... 
peHo á Hepublica. . . . _ . _ . 
· PassandG dr.sta expllcaçao.~ va1 occupar-se eou1 a Ina-
terj a que se di seu te. . . . , 

J)iz que o tratado encerra interesses gravi?Sll110S. que Ja 
formn esludados anteriormente pelos tres gabinetes que _an
teeecleratn a nrocla.JYHlt~ão da Hepuhliea, sen1 que nenhun1 del-
les o quizessê ceiobrar. · 

'Si nssin1 :é. con1o f-) e01n que auetoridacle o Governo_ celü-
brou tal Convenio ? . · 

. .Sabe.-se que a Jormnç.ão on. cgnsUtuição d·o netnal, ~o-
verno escapa;ra a todas as pr~:v1soes, porguanLo o Go\ r r nn 
1Provisorio não. podia. se1· dis-solv1do. pcn·que 1onnava uma parto 
do todo . . , 

O orador l'Oconheee CJl.lC~ s í 11ã.o fosse o Exer\Ito e a ..:ü~-
n1ada .. ·os propagandistas eiYis ainda que trabalha.ss.t=~n1 por rna1s 
50 . annos. não consegu irian1 irnpla11tar no esp1rJt~ do povo, 

' ai.nda ignQrante~ o an1or e o respeit·o a esta fô:r1na de ;:.:·ovPrno; 
e a prova se tcn1 ·todos os dia;;:. . _. . 

Os rnelhorcs trabalhadores da ReDubllca na0 eonsegu1an1 
um posto saliente~ 11111 Irw.nclaL.o na i:·epeesentação nacional: 
eran1 os proscriptos ... 

E mesmo do ContÚesso foran1 Tr.Liraclos i111pudenten1ente 
varios -co:rnpanhciros que tanto fizermn o se arrisear:un pela 
causa que tão ardPnternente abraçaram. . 

Passando a occupa;r·-se do· tratado. diz que foi elle 1nuito 
n1al recebido po:r todas as classes, e eoUocou o paiz en1 posi
ção embaraçosa .. mesmo en1 relação aos E~ ta dos Unidos. 

O proeedimentô do Governo parece. de todos governos pre
potentes que não clão satisfação, nem á conseieneia dos seus 
representante~, nem á consciencia do paiz. 

Este :Ministerio não existe para o Congresso; o que existe, 
até aqui, é~ 1neramente. o representante de uma revolução. 

Portanto,. não existindo cousa algun1a constituída,' não 
podia existir até. o c.hefB do Governo Provisorio, si, porventura, 
o Congresso tivesse a opinião e a força coinsigo, porque essa 
opinião e . força poderiam en1 n101nento dado, dizer: 

<<Vós, que sois rei)resetante de un1a :I'evQlução, abatei-vos 
d~ant.e. de ~m outro poder deante:. de tnna oü.ra f.orça tr·evolu-
ewna_ria, que surge». . 

O Congresso não podia delegar de si coü.sa nenhun1a, por-· 
que são pod'eres ·que foram dados a elle só. 

Si assin1 é, não existe de facto o actual Governo, porque o 
Governo é o poder que -existia, é ,o poder revolucionaria con1-
posto ela enUdaclc do Governo Provisrio e. do ehefe do mesmo 
Governo. · 

El)~ende que o Governo_ actual '-:e~u trazer a. perturbação, 

U
o J?2lliCo a todas as· rela~oes, sael'lfreando ·OS ·lnteresses da 

n1ao. 

Depois de. varias considerac_:.õcs, diz que as duas moções 
apresüntadas tem ambas o mesn1o pensan1(·mto: por isso o Con
gresso deve votaJ.-as. dizendo a!J Governo que reflieta. que veja 
que .. o tratad? olfendeu os mehndres do Congresso, foi mal re.
c~~bJdo pela m1prensa, pelo con1n1ereio, c·ausanclo .geral indig:na ... 
çao. e que. deve. ser estudado pelo Congresso. · 

Termina diZel_ldo que pai~·a e.lle tudo perde. de importancià 
dea.nte da RepubJwa. ·· 
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... -. 0.:-Sr · ~l!~x:riq~~ .~e- Carval~o St?be :.'i tr·ibunn paea un1a ex
}J1;,c ~~d.o pe:;_:::.o~ I,,.c l~~z qne o SllPn~·-w que tem g·u areia do h a tres 
HLZ--, ci.emun~tr d, t<.thalrnente o mLere.3se qlle teru ('Ill ent1·ar 
na leg:;_d_Id;~d~ eon~ o~ _seus collegas elo C-ongTesso. Goufja qne 
a Con~_llt~uçt~p seJ~ _1e~La pelo oracloe que ci pL·rceclcn na t.L'i
h .. una, _o Sr. ~arnp<,uu } c·n·az. e. por tCidos os r·epubl iea.nos que 
1.enl as~Pllto nu Lung-rt.'S~o. O Ot'ttdut· t ern rlack• exubPr-antt.~.i 
provas ele que h a todo o inlerl~S~I! rle su;1 parte em qun os tra
balh?s do Cong-ressu ehcguem a ~eu t~~rmo,. na nv:lhoe ordcn1 
pOSSivel. . 

. . Ainda não deL:l, scqlH~~-. lllu aparto. TH'lTl tão pouco, s-oli
eJtou a_valavra em oceas1_ao ~lg-uma ~ ~estas conclições, vt~-se 
con1iuüu. _o oi·a~l(:'IIL' na obr1gaçau ele~ dar urna resposla ao dis-
~urso enig·rnahc~ do o~· ado r .Ql]-é o l?recedeu, o Sr. .San1paio 

]~ erra_z. Prosegumdo~ diz que so dt~SüJ<t qu,~ o Congresso saiba 
<IUe o orador não •! suspeito ao paiz~ nern á sua Pãtria. Nunc.a 
p~rtenceu ao. Partido B.epub-li~~a.no. t~ ,·er-clad~.~, mas isso não quee 
d 1zer .que st.:.J a .. actualn1ente: rnrn1igo da. Repub lira .. 

Nao se .JUlga, portanto:- 1nsultado pelo seu eollega. o Sr. Sain
paio Ferraz. que o considerou susveiLo, e que, no ·entretanto. 
sendo por tanto tempo Chefe ele Policia. nunca encontrou un1 
aeto na vida do orador digno de punição. 

Pertenceu a um -clns partidos Jnonarchicos. durante. largo 
período, rnerecC'ndo sempre a consideração e a estin1a dos setlS 
amigos polHicos, sern nunea ter exercido o roais insignifir~ante 
cargu, a n1ai~ peq~~~na fu!~·cção. Continuarú; no . propositü. de 
n1anter o sen sentuncnto 1n'me. que tanto o annnon desde o 
dia eni que Lornnu ass()nto nu Cong'l~esso, isto :ú. de não eoncor
rer, c.o1n unw. sô palavra ou pesa1nento, para ·que. se d·ei.xe de 
pron1over a legalidade ila Republica. 

O Congresso. que tmn em seu seio u tn cidadão suspeilo~ 
preste u1n grande serviço ao paiz. chan1anclo aq'Uelle que o 
suspeita, a apresentar eontra o orador provas, quer da sua 
Yida privada. quer da Yida publica; n1as nunea o orador.~ que 
ten1 a sua conseicneia tranquilla. 

. Ter~rninando~ assevera que nasceu pobre, e foi sernpre. i'ilh., 
do trabalho; Yiveu c ·vive. aetualn1ente. na deinocracia, se1n 
s"Ubir as -escadas dos 1ninisterios. quer ela Monarehia~ quer da 
Hepublica. para pedir en1pregos, porque tem sabjdo procurar, 
por n1eio ·da sua intellig-eneia. e de sua ac-t.ivida.de, o pão quo-
tidiano, para si c sua nL'tmerosa í'amilia ·: 

O Sr. Lapér - Sr. Presidente, tenho sido daquelles que 
têm guardado silencio~ já eonsideTando a ineon1petencia com 
que. deante do~ talentos priYilegi-ados desta Casa~ eu viria para 
-está tribuna (X ão apoiaclos) ,, já pelo motivo pessoal de n1o
lestia no n1eu orgão YocaL c. ai.nda. nHtis, Sr. Presidente, por
que., velho repu'blicano. tendo rleix:ado _o n1eu nmne fjrJnado 
no·nlanifesto republiea:no de _1870 que f01 o acto pre~ccessor do 
grande trabalho politico afinal coroado. pelo 1~1·~vlm~nto re
volucionario de 1~ ele noven1bro, eu- ~e.Ja permitido dizei-o -
n1e. deixava ganhar pela inercia dO desYanecin1ento, que trazia~, 
:í. vista da influencia. e a lrna e serena,. c·on1 que penetravan1 as 
]déas republicanas na aln1a. na.ci01~a1, gu~u~dando-me para ~1m 
n1otncnto r.n1 que. o inlere~se pu~Jlwo n1ais accentuado, ·OU In
_tcre.sse do Estado. que eu Jmmerluüan1cnte represento, n1e coa-
gisse a ton1ar este posto. E' o cas·O. _ 

· Neste n10n1ento. Sr. PL'esicl(mLe,. teata-se ·ele ur0a qu-estno 
,nlagna para o Esta elo do Rio de .J a~1en·o. ·ProL1uctor 1m portante 
do café brazileü'O, o EstadQ çlo Hw_ de. Jane1ro, çlcsde que no 

. . - ... ., . - -- ~. ~ ---- . 
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esLtangeiro se impuzessem taxas onerosas sobre a sua pro .... 
dücção, ver-se-ia ameaça,do de sossobrar na lucta pelas suas 
culturas. 

Não é, Sr. Presidente, qúe eu venha .aqui defender a ma
neira por que se promulgou, ou se trouxe á luz do paiz o 
tratado que faz objecto da discussão presente. 

Sou dos primeiros a reconhecer que seria mais regular, 
e assentaria melhor que, no .momento em que este Congresso 
se. reunisse c~on1o Ass,embléa Legislativ,a: Oirdi:p.aria. · se s~j~i
tassem á sua observação e. a seu exame todas as cond1çoes 
que pudessem formar o eonjuncto de um convenio, ou de 
un1 tratado, onde pudesse prevalecer o interesse publico, o 
interesse nacional. 

Não ~obstante isso. Sr. Presidente. agitada a questão, tenho 
. empenho em provar ··que, pelas claúsulas estabelecidàs . nesse 
tratado, não se fere o interesse do paiz, e, ao contrario. S'e 
procura collocal-o em um pé, que· lhe _possa trazer prosperi
dade e vantagem, no grande commercio interna~iqnal. (Apoia
dos.) 

Ditas estas palavras, Sr. Presidente, entro, propria\
mente, na questão pratica, isto é, vou referir-me a algarismos 
e à esta tisticas, que definam com segurança as affirmações 
que · venho de fazer. · 

0 SR. VIRGILIO PESSÔA - V. Ex. acha bom O tratado.? 
O SR. LAPÉR - . Sem duvida alguma. 
O SR. ERico CoELHo -. Eu o acho pessimo. 
O SR. LAPÉR - A vantagem do tratado, ·sr. Presidente, 

deve pe,sar-se em relação ·ao intereS'se nacional 'e em rel~ão 
ao interesse que possa haver para o pJr-ogresso das differentes 
industrias, .cruj a prosperid~rie, com qu!runto m~eceidora de. 
attençã.o.~ não diz intim,an1,ente -com a riqueza publica e recur
sos. indispensaveis para a vida do paiz. 

Sem querer contestar a legitima defesa, que aqui "fize
ram diversos Srs. representantes, da nascente industria na
cional dos tecidos, da industria pecuaria, das fabricas de mo
veis e outras. ·entendo que, de.ante da industria superi01r, que 
é a lavoura! sobre tudo do ~café e do assucar, deve·m . desappa
r.ecer os interess·es· menores, qu~ representam as out:r~as todas 
re.unidas, e que não podem trazer as .. grandes receitas que de
vem fazer face ás despesas publicas. 

UM SR. REPRESENTANTE - E cujo -p~ejuizo é ainda pro
blematico. 

O SR. LAPÉR·- O café representa, ·no movimento do com
mercio internacional, uma importancia que leva vantagem a 
todos os outros productos reunidos, importando elle na enor.:... 
me somma de 200. 000 :000$, proximamente . No conveni o 
que se acaba de estabelecer com os Estados Unidos da Ame
rica do Norte teve-se, sobre tudo, em . vista evitar que no 
futuro aquelle paiz tribute ·nosso café, como acontece nas na
ções da Euii'opa, trazendo-nos ·d aniquila;m,ento de·ssa pro
ducção ·. E' sabido que na Europa o café é tributado em valor 
superior a seu ousto ~em nossos mer.cados; em Franca. ·elle paga 
direitos na razão ·de 1 fr~anco e 50 centimos por kilo, de ma
neira que se vende naquelle paiz o café por um pveço dobrado 
ou quasi triplo do que custa nas nossas praças. · 

Si fo·sse. possível co.ntinuar a fazer 1nossa ~exp·ortação de 
~afé ~em que se désse a ~ve~tu~li«!ade de vir; a pagar direito§ 
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nos Estados Unidos, evitava-se essa grande duvida que so 
apresenta sobre o t~'atado,. P.ois que sempre se daria logal' 
para q~e as _outras Indust.rws continuassem a prosperar serr1 
a c.ontingenc1a da entrada dos ge,eros americanos. Estava
mos, entreta,nto, sob a ameaça de imposição de taxas pela en
irada do cafe no mell'cado ame.ricano. uma vez que não libertas
s~mos dos . onus com que eram sobrecarregados alguns ar
tigos an1er1eanos nos pórtos do Brazil. Nem se venha· averbar 
de futil a nossa reflexão, pois só ·a instancias dos nossos re
presentantes da União Americana, e na esperança de ganhar 
compensação para. a sua exportação, contemporizou o governo 
da grande Republica, sem tributar o café brazileiro. Era ma
nifesto, ,plo11én1 .. 1 que, •tratados tão desegualrnente na troca 
commercial, cuja vantage_m sempre esteve, e continuaria a 
estar, do nosso lado, não se resignariam os americanos do 
noTte a olhar placidamente para o pe.renne escoamento do seu 
ouro, que para elles não revertia, indo, ao contrario, alentar 
as industrias · européas, suas rivaes e superio.res pelo abun
dante proletariado que as alimenta. Não se justifica, deante 
da equidade, e m·enos se comprehende ainda com as idéas 
positivas do saxonio, o desprendimento que pretendem tivesse 
a União americana os impúgnadores do tratado. 

Deante do valor que representa o capital da lavoura do 
café ·e da canna, e do capital das outras ondustrias reunidas, 
póde-se calcular .a grande, peso que exercem as primeiras sobre 
as outras. Póde-se calcular as zonas do café em dez milhões de 
calcular o grande peso que ·exercem as primeiras· sobre as 
outras. Pôde-se calcular as zonas do café em dez milhões de 
hectares, que representam o capital de 3. 000.000:000$, ao 
passo que as outras industrias reunidas não. rep~esentam 
rnais de 300:000:000$000. 

Ora., pergunto: Poder-se-ia dar maior apreco ·e consi
deração~ em um tratado internacional, ás industrias que não 
são principaes e nã,o envolv.e.m os verdadeiros :interesses 
do paiz, .podendo comprometter as que mais valem nas dif
ficuldades que sobreviessem para .~ua entrada no mercado 
americano ? . 

Certamente que não, Sr. Presidente. 
A entrada do café nos Estados Unidos. desde que ·o go

verno desse paiz tributasse essa mercadoria, já não digo na 
]·mportancia em que as nações da Europa a tributam, mas em 
menos e na metade da menor taxa nellas estabelecida, em 3$ 
~or 15 kilos tra.ria para a exportacão de f2 a f5 milhões 
de arrobas, que é a feita para aquelle. paiz; a quantia de 36 a 
45 mil contos. A importação dos geueros americanos para o 
Brazil 1nonta a 15 a 20 mil contos, -cujos .direitos pagos na 
Alfandega, ficam~ mais ou menos, em. 3.0~0 :000$000. 

Ora o Sr. Presidente, não h a duvida que com a enorme 
differe:n'te que reverte v a~· a o paiz, e~tre 36 a_ 45 mil contos 
de imposto de café e 3 mil contos de 1mportacao dos generos 
americanos. o Brazil é favorecido, nesta troca de vantagens. 

Em .re'Iação ao· consumo, dizem os antagonistas do tra
tado que não é natural que a procura ~o café .nos E~tados 
Unidos possa diminuir pelo facto de estar o pa1z habituado 
ao uso do g·enero e não poder de U1J!. !llomento pa!a outro re
tirai-o .cto seu. mercado, dando preJUizo ao Brazll .. !s-s esta
tísticas cmmercia·es provam, exactamente, o contrario. 

De entre alguns quadros do m-ovimento commercial ~do 
café, os quaes peço licença para transcreve.~ em meu d~s
curso vêm dous CD·mprehendendo 25 annos q~ exportacao, . . ' . -· . 



en1 que ós EsLados -pnklos figurarn coni 2 112 mlll!üe~ de sue ..... 
eas, ao passo que a Europa, corr1 a sua enorn1e pnpulaf.~ao qe ~OU' 
rnilltões· 'C! e habitantes, eonsurnidores todos elo eal'ó · brazrlen·o, 
ainda que a :-;ua di~tt'ibui1~ão cornprehenderea acccnluadarnenLt:·~ 
u1n grupo de pa izcs - a Franç~a, a Alle1nanlla, a. J3~lgic.a! .a 
Hnllanda, a .Austria, a Halü:t ·etc. - cont cerca de 200 nn
lhões de consun1iclm·es! não Pxccde a propo1·eão da procura 
dos Estados Unidos que appareeern nos eo1nprando "2 t l~ nu
lllões de saccas. 

Tal facto attesta que a sübr-eeal.'ga dos direitos de import.a
';fi.o :1-" a cansa ela nwnor cxpédiç.ão de café pa.ra a .EuPopa. não Stl 
podendo nllcgar a :falta de habito ela .pree.josa bebida! pois 9uu 
a Em·.opn. a eonhcen rJesde tão longo. te1npo quanto a Arnerwa, 
B pela riqueza e civilização tenderia a .se collocar parallela
lnente a. este. paiz na :adaptação dos sons usos. 

Mais curiosa ainda é a estatistica .relativa ao consun1d 
por habitante de cada· paiz e é ella reveladora da .de;pres.são 
que soffre o gasto S·8lnpre ·que {)S di rei tos de entrada do genero 
se ·elevanl. 

Avantaja-se a todos a Hollanda, cujo habitante conson1e 
8k/l0 de eafé, sendo a entrada do genero livre, seguindo-se a 
B~lgica üOnl o eonsun1o de 5k,.10 por habitante e direitos de 
1:3!20 francos por 100 kHos, e a Suissa con1 a contribuição 
de 3 francos por 100 kilos e eo:nsumo de 3k .. ô0. 

Nos Estados Unidos, . onde alé 1872 persistiu a taxa de 5 
e de 3 eentesin1os~ era a n1édia~ então~ de 2.,k79 po·r pessoa, 
}Jassando a ser de 3k,3 co1n a entrada livre. 

En1 escala decrescente~ seguen1-se a Allemanha con1 o con
f;Umo de 2k,32 por habitante e 50 franeos de dh·e.itos por 100 
lülos: a França com taxa quasi prohibitiva de 156 francos 
por '100 kilos. torna11do eacla pessoa 1k.05; a . .Austria cou1 116 
:flor~ns ele ~otn'O por :too kilos. dando Ok~9 por habitante. e a 
Italla cobrando 100 francos por 100 kilos reduzido o consumo 
~ Ok,4.'7 por habitante. · · · ·· · 

.. 

I .... 
1--..:..~ 
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Resumo, em sa.oea.s d.e 60 1dlogrammas, de ~~~portação do café nos ul ti
mos 25 annos, de l d.e janeiro a 31 de dezembro, do porto -do Rio 
de Janeiro. 

ESTADOS 
EUROPA, ETC. TOTAL UNIDOS 

1866 .....••...........• 1.028,604 1.339' 710 2.368,314 
1867 •.••.............. 1.501,402 1. 754,135 3.255,537 
1868 ..••..•......••... 1.403,972 1.368,614 2.772,586 
1869 .... .............. 1.526,666 1.613,363 3.139,529 
1870 .•.•.•.. ·~-......... 1.680,040 1.024,334 2.704,374 
1871 .....•.•.....•..•. 1.657, 719 1.228,473 2.886,192 
1872 ...•............•. 1.383,954 1.077' 744 2.461,698 
1873 .....•..........•. 1.424,208 1.008,942 2.433,150 

. 1874 .................•• 1.521,499 1.151, 782 2.673,281 
.1875 ...••....•.•...... 2.041,995 1.110,301 3.152,296 
1876 ...•.... ~ .....•••. 1.448,424 1.317,498 2. 765,922 
1877 .•......••..••••.• 1.710,073 1.136 482 2.846,555 
1878 .•................ 1.670,383 1.360,816 3.031,190 
1879 ...... -.•....... • ... 2.283,545 1.251,638 3.535,183 
1880 ..•............... 1.886;357 1.676,197 3.553,054 
1881 ....•.........•... 2.241,976 2.135,442 4.377,418 
1882 ..........•....... 2.459, 132' 1. 741 ,J58 4.200,590 
1883 •....•...... · ...... 2.314,650 1.339,861 . 3.654,511 

1884 ....•.......... ~ ... 2.401 '105 1.496,008 3.897,113 

1885 .................... 2.712,990 1.493, 921 4.206,911 

1886 ..•.... ~ •..•..•... 2 .193,~.69 1.382,696. 3.580,955 

1887 ..••..• · •.....•.... 1.460 078 781,677 2.241 '755 

1888 .. .•.•............ 2.025,509 1.304,676 3.330,815 

1889 ••.• : . ..........•. 1. 797,530 1.112, 795 2.910,325 

1890 .. · .•.•... · .......... I 1. 871 ,519 861,081 2.733,600 
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E~ortação do café de Santos, em saceas de 60 ldlogra:mmas 

ANNOS 1 SACCOS 
60 KILOS 

1852 a 53 93.478 
1853'a 54 127.040 
1854 a 55 207.146 
1855 a 56 194.949 
1856 a 57 182.781 

:1857 a 58 190.586 
1858 a 59. 225.777 
1859 a 60 362.728 
1860.a 61 319.281 
1861 a 62 348.126 

1862 a 63 344.800 
.1863 a 64 261.031' 
1864 a 65 · 417.597 
1865 a 66 323.147 
1866 a 67 298.524 

1867 a 68 463.904 
1868 a 69 599.103 
1870 a 71 577.763 
1871 a 72 . 502.649 
1869 a 70 459.727 

' 

1872 a 73 537.473 
1873 a 74 677.788 
1874 a 15 810.850 
1875 a 76 . 726.036 
1876 .. a 77 625.245 

1877 a 78 931.463 
1878 a 79 1.~00.363 
1879 a 80 1.063.142 
1880 a 81 1.195.419 
1881 a 82 1.5'27 .022 

1882 a 83 1.837.954 
1883 a ·84 1.932.194 
1884 a 85 1.893.125 
1885 a 86 1.657.176 

1886 a 87 2.478.364 
1887 a 88 . 1. 318.450 
1888 a. 89 2.538.191 
1889 a 90 2.064.729 

MÉDIA 
5 ANNOS EUROPA 

l 
J 

161.079 . 

l . 
f 

289.299 

l · 3~9:ozo 

J 

l 520.629· 

1 
l 

675.479 

l .. 
f 1.193.482 

1 . ·, ' 
if I 831.362 

1.174.600 

l 1.774.592 
2.090.93 3 804.058 

I 2.015.850 
1.542.813 

I ESTADOS 

I UNIDOS 

.. 

-. 

-

.• 

475.147 

693.558 
511.016 
5~1.428 1 

5~0.659 I 

DI VER-
SOS 

7.42 

5.21 
3.37 

91 

9 

2 
6 

1.25 
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Nc.sle balanço não vêm comprehendidos a Sc.ccia, N:::J-· 
ruoga, Portugal e Hespanha, que rnuiLo pouco conso1nern, c a 
Hu~sia, que c.onsun1iu em um periodo de 10 annos, de 1873 a 
1883, só mente 1 .1 D7 .179 sac,cas, ou 0,08 por habitante em unl 
anno. 

Islo ven1 prc.var que só póde ser devido no enol'rno tri-
buto, quo se paga na ~uropa. . 

Outro n1otivo que faz considerar con1.o valioso o Lratado 
que se acaba dJ celebrar con1 os Estados Unidos é o enorme 
crescin1ento da I•roclucção do café, porque só o Estado de São 
Paulo teve un1 r.ugmento sextuplo ele 1.86G a 1890, e duplicou 
de 1889 a '1890, regulando dar um augn1c1lto annual n1édio de 
20u 11111 saccas ern sua producção, de n1odo que o embara<;o 
de_ sahida ·do genero trará estagnaçtio nos 1nercaclos brazi-
leiros. , 

Si do ac~co~'do con1 a estatisLica de Santos se verifica 
nestes cinco ulti.n1o8 ane1os o augmento ele 200 rnil saccas por 
;_:nno, C·llogar-so-ú, ]nfalliveln1ente, no prazo de 25 annos, a 
ter, só da zona de S. Paulo, urna producção de 8 n1ilhões de. 
saccas; :computados os 3 milhões elo presente, o que quasi ba
stará para supprimenio dos n1ercados dos Estados Unidos o 
Europa dado o augrnonto de; 80 o/o de· consu1no, na proporção 
no mesmo p~··azQ. conforme a tabella exhibida. 

· Ora, addieiunmnos as colheitas dos estados de Espirita 
Santo, Bio do Janeiro, Minas, e amplierrws o calculo das fu:.. 
turas colheitas de S. Paulo, attenta a grande copia de immi
grantes que ele preferenJia lá se co11ocan1, não sendo invero
sin1il a estin1ativa d2 400 mil saccas de augmento annual, só 
por S. Paulo, e ver-se-.á que temos de enfrentar, em tempo 
talvez proximo, co n1o desequilibrio da producção e do con
sumo. 

E1n taes C:)ndições, · o tratado é medida de grande pre
v~isã.o, cmpenha"'"ido-se em dilatar a exportação do nosso Q.rin
Cipal producto. 

E, em relação ao assucar, eu teria de produzir quazi o 
n1esn1o argun1ento. 

O Sn. VIHGE.Io PESSÔA - Ahi é difficil. 
o Sn. Müiü\11'8 BARHOS - Ahi o defeito está na restricção. 
O Sn. LAPÉí'... - As nações produétoras de assucar sãq em 

grande numero, pelo facto ele extrahir-se o assucar de n1uitas 
plq,nlas, quando· o café constitue quasi un1 n1onopoli.o de pro-
duccã.o ·ao Braz~ 1 • · · 

·Nos Estados Unidos, já eslá iniciada a cultura da beLer
:·aba, existindo, tarnbem, fabricas já montadas, para aper-
feiçoarn ento do assucar baixo. · 

GonlprehenclE.·-se que si deixar a grande União de tributar 
algtnnas qualidades de assucar, ·facilmente e lias terão entrada 
nos n1er.caclos arnerjcanos, ao passo que si alli for tributado 
o assucar brazile:iro, breven1011Le deixará ele entrar nos ditos 
n1orcados. · , · - · 
- .· Não nutr;o esperança de salvação para a ·lavoura do·. as.:. 
3ucar do. B:razil,. $ell1. a franquia. para ·OS . seus productos. dós 
pol~tos an1cricai•_cs: e consultadas ·ás tabellàs de exportação 
se v cri í'ica o decrescimento gradual das entradas no nlcr-· 
cado dos Estad.-1~ Unidos. 

A canna de assucar nuü púdc alimenf ar a ]H'cLünção d1~ 
en1 pequeno prozo snpplantar a sua rival, a beterraba, ser-
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vicia pela baeaLeza da industria curonéa e tão propicjada 
pelo cultivo qu~ elevou a sua riqueza ~ en1 porcentagen1 sac
charina a 111 (~ '16 % havendo, n1esrno, exemplo, na Alle
Inanha, 'cto 18 o/o, quanct'o, en1 principio, só tinha 6 o/o ao passo 
que aquella dest:~eu de. 18 a 14 o/o. . . 

E1n relação á .. industria dos temdos, é sab1do que o al
godão produz n.v Brazil e111 1111.üto maior cópia do que en1 
qualquer ou.tro paiz. . : 

As fabricas de M1nas, eu o sei por dados que 111e foram 
fornecidos e pelas publicações feitas na imprensa, tiram um 
lUicro de_ 30 o/o, e isso se deduz dos preç.os por que o algodã·O 
é r,dquirido. _ . 

Em Minas colihe111-se 1100 arrobas. de algodao por alqueire, 
e vende-se a 3$ co.m caroço, ·ou entã.o· a 1~$, desde que seja 
descaroçado, trazendo, assim, uma renda de 1 :200$ a 4:000$, 
para os productcres de algodão. . 

0 SR. MORAES BARROS dá un1 aparte. 
O Sli. LAPÉR - Tenho o testemunho de dignissin1os re

presentantes 111ineiros, e, naturalmente, em S. Paulo deve se 
dar a D1eSD1a COU'Sa. 

0 SR. MOR;\.ES BARROS - Tanto assin1, não; a n1édia de 
s. Paulo é inf\.irior. 

O SR. I.JAPÉ~-t - Mas,· n1es1110 assim sendo, 200 arrobas por 
alqueire, te1nos 2 c.ontos por cada alqueire QU 2 112 hectares 
de terreno . . · . 

Entretanto, na fabricação dos tecidos ainda avulta mais 
a renda que v~n1 do trabalho industrial. Quatro arrobas de 
algodão reduzidas a tecido· grosso para o ·consum.o ordinario, 
desse algodão, chamado americano, dão, nas fabri1cas de te-
cido$, 500 n1etros, mais ou menos. · · 

O preço de cada peça de 1 O n1etros é de 2$ a 2$50'0, o 
que vem importar en1 100 a 125$, n1ais ou menos; de modo 
que esses_ industriaes de Minas e, talvez, de· S. Paulo che
g·arão a ter uma renda avultada, uma renda superior á que 
resulte de quah;uer outro produ(}to nacional. 

Fallar-se-á, natural,mente, dos capitaes das fabricas, mas 
relativamente á con1pensação, são elles insignificantes. Cada 
tear reg~la. dar an~ualmente o . resultado · d~ 1 :'000$ liquido, 
na provincia à~ 1\hnas~ eustando uma fabriCa que póde ter 
1. 00 ·.teares a quantia de. 250: OüO$, ou pouco· ú1ais. 

. O SR •. MoRAES BAnHos - Não, ha duvida alguma que as 
:fabril(ms de teeidos e~tão prosperando e111 Minas e S.· Paulo. 

o Sn. LAPÉR - Não sei si e111 s. Paulo dá-se o mesmo; 
n1as tenho· os dados colhidos das fabrica~ de Minas aue de

. lllODStram que temo~ uma grande vantagen1 em cornpetencia 
com o algodão dos ]~stados Unidos. ·· 

.· AI~sm· dos cxaggerados salarios qu c alli. h a;_ da 1nenor 
Pl'Ocl~lcçã_g. d11 ,Jnateria prüna o dos onus do transporte parú, o 
Br.·az1l, nao posso conceber eorno luctará ellc con1 o nosso al
godão, que. apen~s terá de pagar o custo do transporte por 
pe.quenn.:s extensoes das. no-ss.a:s estradas. de f·er·ro, ou então. 
terá de ser n1a1,uf:a_pturado nos propr.ios centros de 'cultura~ 
quando as fabricas ahi existam, como aconteee no interior. 

As fabrica~ desta Capital es.t~b~leceram-se e111 condições 
111enos econon1H;as, com a acqulsiçao de terrenos e predios 
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caros, c não dispõen1 de n1otores 1'1yclranlicos, como quasi 
todas as do centro do paiz. 

Quanto á industria pecuaria, não podern os Estados 
Unidos sobrepujar o Brazil, porquanto o nosso clima e a 
nossa terra são, para tanto, especialment,e favorecidos. Quasi 
que por todos O'~ outros paizes em que se faz ,.a criação deve 
ella ser rodeada de precauções para a alimentação e proteeção 
dos ani,rnaes, · centra a- inclen1encia das estações. 

Não conhecm1·ws inverno que obrigue a guardar, em es
tabulos caran1ente edificados, todos os animaes, por uma 
terça parte do anno, prejudicando a engorda, que não se coln
padeee com o trio; não precisa1nos de preparar pastagens, 
ne1n arrwnto;:tr forragens, e, ainda, dispensa-se a cincums
cripção em espaços apertados do gado, o qual vive á solta nos 
nossos campos, distin&uida a propriedade, tão pouco dispen
diosa é ella, por simp1es marca, que vede a confusão do do-
minio. 

P.or toda a parte do Brazil - no Pará, em Minas, no 
Ceará, no Paraná, no Rio Grande -, cresce o gado, póde-se 
dizer espontanea:mente, e é incontestavel que o uso da carne 
é geral en1 toda a nossa população, o que não se dá na Eu
ropa nen1 nos Estados Unidos. 

Em re~ultado dos elen1entos que a favoreeen1, custa tão 
pouco a criação, que· uma cabeça de gado vruccun1 pó de valer 
no Ceará e em Matto Grosso 20$, e no Paraná, Rio Grande 
e Pará, quand.o n1uito, ~0$, err1quanto que nos Estados Unidos, 
pela deficiencia de pastagens, pela necessidade de abrigo 
para os animae;; e por outras circun1stancias, custa de 130$ 
a. 150$, e 250$ a 300$ na Europa. 

O SR. ANT-~o DE FARTA -· Peço pern1issão a V. Ex. para 
dar-lhe um ap?.rte·. -

O SR. iLAPÉR- Pois; não? 
O SR. ANTÃI) DE FARIA- Note o nobre representante que 

o· gado no Hio Grande do Sul pesa 150 kilos a 200, emquanto 
que nos Estados Unidos pesa 6üü-. 

0 SR. GABINO BEZOURO - E' Ul11 facto. 
O SR. LAPÉR - :Róde ain)arecer um ou ouLrn de raça es

pecial, mas isso não constitue o normal. 
'O gado dos E5Lados lJnidos, segunrlo informaç:.ões qur. 

tenho, pesa, qun1do n1tüto, 20o01 a 250 kilos. 
Póde ben1 àconte!cer que algu1n gado especial tenha o 

peso apontado pelo nobre representante, n1as este não é des
tinado pára o cdnsun1o ordinario. 

O SR. ANT.:\o DE FARIA - Mas ainda ten1 o custo. 
10 SR. LAPÉR - Apesar disso, não póde concorrer con1-

·no~co, admittinl1.o-se todas as condições favoraveis. 
. rrernos depois, Sr. Presidente, a questão das D1adeiras, 

que diz re~peiG(I á. importação do pinho com o abatin1e11to 
de 25 % nos dir·eitos de imp.ortação. 

A esse respE.·ito vejó aqui o seguinte: (lê) Pagava, até a 
data do tratado actual, o pinho 23 réis por pé, e in1portán1os 
no ex0rcicio ulttmo 22.085.158 pés, que redundam em uma 
differença, apem:.s, de 126:000$000. · 

Noten1 os nobres representantes que a derrubada das ma
deiras no BraziL não se faz con1 as n1es1r1as :facilidades que 
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se tem na An1er~ca. As nossas flol'estas não offer81cen1 condi
ções taes, de ínGdo que se possa fazer o trabalho seguido_ ·e 
de modo a dilr vantagens. Como lavrador, conheço bem as d!f
ficulLlades com oue se lucta nas nossas terras para poder-se 
aproveitar as arvores e para poder haver a n1adeira que sirva 
para a construnç;ão. 
· Na Americu ets florestas de pinho constituem un1 serrado 

de vegetação, e ainda mesmo que esta n~adeira não P?Ssa valer 
tanto quanto a nossa para a construcçao, marcenaria e .n1o
vels, dá nrn re~ultado vantajoso na exploração, pela grande 
quantidade de n~adeiras que ein un1 espaço dado se tira para 
ab8.stecer os n1Grcados, quer nacionaes, quer extrangeiros. 

Ternos pinheiraes no Paraná e en1 Mina$ Geraes, mas é 
pre1ciso notar qr~e o noss.o pinho não póde con1parar-se con1 
o cl.os .Estados Unidos, não sendo. de rrsina, todo elle é da es
pecie chamada - branca.: não pó de resistir ao te1npo de 
rnodo que se façan1 habitações que não venham a apodrecer 
e a do~fazer-se em poucos annos. 

Ora, querer- se-á, á custa do interesse publico e da eoo
nomia da construcção, edificar casas com .o pinho podre das 
nossas floresta 3 do Paraná e outras? Certa1nente que não. 

O SR. ALE'.:ANDRE STOCKLER - O de Minas é excellente .: 

O SR. LAPÉn - Mas não é esse o pinho de resina-, desti
nado ás con~t.ru:cções, é un1 pinho branco. 

O SR. ALEX.!!NDRE STOCKLER -.- E' muito superior ao do Paraná. 

o SH.. LAPJ~R.- Abancinnando, porém, esta questão, não 
ha negar, en1 i~e~ação á exploração ·cte madçiras propriamenle, 
que é por emquanto inexequh-el, desde·que tenhan1os de abater 
arvores rara1nente sem-eadas. nas mattas, sobrecarregado o ser
vjço com earret(Js de dous e, ás· vezes, mais kilometros de dis
tancia'!, por ex;f-:n1plo. Não h a verá queJn queira entregar-se 
a trabalho tão ingrato e tão pouco compensador do csforco 
humano, para vencer, além diss.o, o oneroso transporte das 
rstradas de ferro, das quaes depende a solução do nroblen1a 
do commercio indígena, vedades os proprios generos- do. con
sumo, c.omo o rrdlho, o feijão, o arroz e tantos produetos ali.:_ 
rnenticios do interior do -paiz, mesmo -do interior do Estado do 
Il:io de Janeiro. ~e poderem chegar aqui, ao meroaç1o, pela dif
fiCuldade do trnnsporte, a ponto de sernlOs obl'igados a re-
ceber supprimentos do extrangeiro. · 

En1 relação a~ ~\:erosen.e .. clan1a-:-sc. -contra a excepc~ão 
aberta para este hqnido, suleito a direitos de entrada oue 
(i seria em prejujzo das classes pobres. · · ' -

· .Falha, aincl:-:. no caso,· a razão para se· combater o tra
tado, pois por c1isposição ante1.;ior das t-arifas das nossas al
fandegas, está exeeptuado do imposto de entrada o keroscne bruto. · 

E, ainda, uma pro·videncia ·que ve'iu trazer vantagens e 
ron~las para as n.o~fDS fabricas, proporcionando ao trabaJho 
nac10nal co~1 a d1shllação do petro1eo vindo das jazidas dos 
Estados Un1dos urn lucro. que teriàn1os em menor escala com 
a entrada do kE:rosenc limpo. . 

Ao env~z de encarecer a luz do pobre, só póde haratcal-a 
! AJ1artes cltver.sos) a entrada do kerosene bruto; 

' \ 



·- '\ 

iJ 

-631-

Já n1c refr-n·i ao pequeno consumo do café na Europa,· 
observando ser, realmente, extraordinario que, ~contados os 
cor.sunüdores desle producto na Europa ertl perto de 200 mi
lhões rlc habita1~tes, ao passo que a União Americana ten1 GO 
n1iihões, não tiD.ha fundan1ento o que se tem dito em relação 
ao consun1.o de caf6 que sr. fa7. na Amerh~a, pelo habito: que. 
alli constituiram, do uso ela be1Jida .. 

nealmentc, seria de pasrnar tal dissin-:tilitucle, en1 contra
dicção cOin as leis ela Biologia, de sorte que, dando-se on-

. trada do ca·fé ~~a Europa, ao n1esmo tempo que se dou na 
An1·erica, \{)ã.o sr; entregasse o europeu ao constnno do nosso 
café, ao passo c·ue o an1ericano, em desharmonia con1 a 
rnelhor· parte doJ n1undo civilizado, desordenou-se ern re~clJcl' 
o nosso producto, en1hora en1 proporção ,m1ülo mais rninguada 
Josse de seu in.~ercsse fazel-o, encarada a uxigua Íl'()iCa que 
de seus · produc< os fazia1nos, em comparação corn os largos 
ab3.slecimentos do nosso mercado pelos artigos inglczes, fran
cczcs o allernàes. 

Vem a pello :recordar o que em nossa praça deu-se. ha 
poucos annos, relo facto da elevação artificial ,do preço do 
caf«~, tentadõ aqui por capitalistas que qujzcraln 1uel:1r f·.nrn o 
coliosso dos capita1istas americanos. 

U:M SR. llEPH.ESEI~\'rAN'TE - O syndicalo. 
O Sn. LAPÉrt- Sim, o syndicaLo organizado para clovn.r o 

preço do café. EHes paralyzaram, procuraran1 impedir as ex
portações para a America, de n1aneira que dahi resultou, 
Sr. ·Presidente, _pela elevação do preço, persistente retracçã0 
e fugida dos CõmpradorPc; dos mercados do Rio e Santos, re~ 
flec;t'indo-se na-, sahidas do café em Nova York, onde, apesrtr 
do3 grandes depositas que lá existian1, reduziran1-sc de 50 a 
60 mil saccas, _que se vendia1n ordinariamente por semana: a 
15 ou 20 mil. Isto prova que, a dar-se o caso de se elevaren1 
os direitos do café, o que redundaria no augn1ento dos preços, 
a sahida deste-· para a Ameri·ca ficaria muito reduzida. 
(Apoiados.) 

rrendo-me referido, Sr. Presidente, ma is ou menos, ás 
condições pratic:-as da questão, e tendo pesacto, quanto em 
n1inhas fQ·rças coube, as vantagens que nos traz o tratado 
com os Estados Unidos, e sen1 que venha tomar a defesa da 
111aneira por quo. o Governo do paiz entendeu dever fazel-o, 
sem consultar ~ opinião do Congresso ... 

UM ·sR. RE~.·HESENTANTE - Ahi é que está o erro do Go-
. verno. · 

O SR. LAPÉ'h - ... que sobre elle devia dizer a ultima pa-
- lavra, parece-m~.', Sr. Presidente, que o n1esn1o tratado só 

póde trazer beneficias para o paiz, protegendo as unieas in
dustr·ias que sã--, a fonte- de toda a·· sua r:-enda, e que, pelo mo
nor~olio que de uina dellas tên1, a do café, gozará por nnütos 
annos da suprmnacia contra qualquer outra industria que 
possa concorrer eon1 os mercados extrangciros. . . 
. Depois, perguntaria eu, aos que defendern nossas pe-
quenas industria·s: Onde encontraríamos .c.onsumo par:a os 
·moveis, para a banha~ cereaes, farinha, tecidos e tudo mais 
que na cspccic pudesse produzir nosso paiz? 

· Não seda nos mcrcar:!os cxlrangciros: a Amcrica não 
nrccisa; a Europa desde muito os exporta; as eolonias nns-

. "I 
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tr·aliarm.s rl~ m.uitos clelles superabundam; seria necessario que 
o eonsun1o se fize~se no proprio Brazil; n1as não seria facul
taóo senão corn os capitaes derivados elos outros prodnctos 
de exportação. · _ . . 

Si o café o o assucar nao dessen1 a renda, o cllnheiro, 
quern havja de 1consunlir n1oveis, tecidos, productos cera
rnicos e o maid que. o~ Brazil produzisse? Não creio que os 
defensores das industrias bruzileiras possaro. en1 un1 :futuro 
n1osmo longínquo, levar esses pr.oductos a um n1ercado ex
trangeiro. 

Nestas condições, entendo, Sr. Presidente, presto o con
curso de reflexões praticas, dos dados estatísticos. provando 
ao Congresso cru e qualquer tratado, este ou outro que o 
Congresso ordir;ario approve, facilitando o cun1n1ercio cqm 
os Estados Unidos, seria favoravel aos interesses elo Brazl!. 
(jJbúto bem~· 7i~'t.ito be'm.) · 

UM Sn. RE:>PESENTANTE Defendeu perfeitamente; isso 
6 o fructo de un1 estudo cons,ciencioso. 

VozEs - E· unico discurso pratic.o sobre a ma teria. 
Fica a dism·ssão adiada, pela hora. 
Vêrn á Me"a as seguintes 

Decla1-:ações de votos 

Declaro que votei pela approvaçã.o da en1enda do Sr. re
presentante Berr.ardino de Can1pos, eonsiderando approvadas 
::>.s nomeações feitas para a justiça federal. · 

Sala dos sessões,. 14 de }'evcreiro de '1891. - .Rosa .Jun'ior. 
Decláram.os que votámos ·a favor da emenda do Sr. Mar

tin 1m Prado .Juninr que dava aos estados a faculdade' de rro~s- · 
e.jndier•Jn as eonc.ess(,es de tç~rras devolutas. · · 

Sala da:s . .sessões~ 111: de Jevereiro dA 1891. ·- Baptista da 
'flfolta. -·- Fróes da C1"u.z. - AnUío de Faria. 

Dt31Claro que . votei contra a en1enda do Sr. representante 
General ~Tulio Frota. cm que estabelece o voluntariado sem 
JHt:n1io para preenchimento. das fileiras do Exercito, ·de pre

. ferenc.ja ao sorteio, por ser, positivamente, nullo· o seu re
sultado pratico, e o .julgar contrario ás· boas regras da orga
nização n1jJi ta r. 

Sala das ses~ões, 13 de :fevereiro do 1891. - Rosa .Junior. 

Declaro que votei a favor da en1enda dos Srs. Gil Goulart 
e Mo~1teiro de B'ltros, que propunha a dissolução do Congr·esso, 
depo.Is de app r. •vada a Constituição,. porque sen1Pre eonsi
de_re~ o pr~sente Çongresso, con1o um~ Constituinte, ·cuja· 
n;1~s~o dev1a t-:rm1nar p~Ja pron1ulgaçao da Constituição e 
e~e1çao do Pres1aente ·e do V ice-Presidente da Republica, mas 
nunea com poderes de camaras ordinarias. . . 

Sa:!a qas sPssões, 14 de fevereiro de 1891. _ Alnte'ida Barreto. · 

. · De,claram~s g~e vot.~mos em favor dos additivos ao·· pro-:" 
,1eet.o de Constltu1çao ass1gnados pelos Srs. Franciseo Vei(J'a e 
Martinho Prado J·uni.or, fazendo ·depender da approvaçã3 do 
Congresso todrs as concessões do Poder Executivo que im
portem crn aug-mcnto do despesa o diminuição ele reeoita, 

iii 



i 
~ 

633 

assin1 con1o· as de garantia de juros e auctoeizando os estados 
a rescindiren1 oc: contractos ele concessão de terras, n1ediante 
determ.inadas indernnisaçõs. 

Sala d.as sessões, 15 de fevereiro de 1891. - 1lfa.noel F1·an
r:isco Machado. -- 11lTn:inn A.{/'onso. ~ Uchôa Rnd1·igue.~. 

Declaro aue votei contra a e.menda: do Sr. Bernardino de 
Carnpo~ e outrJ~ pela qual o Congresso, en1 vez de eneetar 
suas funeções ordinarias logo após a .pron1ulgação da Con
stituição, só as encetará a 15 de junho. ' 

Julgo inconveniente esta emenda, porque das coneessões 
feitas pelo Gov~~rno, 1nuitas que agora podiam ser annulladas 
scn1 onus para o Thesouro, só .o poderão ser mais tarde 
n,ediante indemnização aos concessionarias. 

_ :Sala das sessões, 14 · cie fevereiro de 1891. - .. Antao. de 
FaTia~ 

Decl'araçiio 

Para evitar duvidas que se ~queiram suseitar sobre a ver
dadeira intellig;·neia a dar-se ás en1endas approvadas pelo 
Congresso aos arts. 49 . e 78 da Constituição, os abaixo assi
gnados, eon1o auctores das mes1nas en1endas, apresentam a 
seguinte deelaração: · 

No nrt. !1:9. conforn1e dispõe o t.exto, tratava-se, parti
cularmente. de ineompatibilizar o e.r:ercicio sirnultaneo do 
cargo de M~inist1 o de Estado con1 o de ·outro en1prego ou fun-
cção publica. · · 

A emenda approvada, ampliando essa disposição, estateiu 
que a incompatibilidade resultará. não do exercício s6mente, 
mas do simples tacto da accun1ulat;ão desse cargo con1 aiguh1 
. en1prego publico. Assim. o cidadão que aceeitar o cargo de 
Minist1·o de Estado, perderá, ex-·vi desse preceito, o emprego 
ou funcção pubJica em que se achar investido. · ·· · 

O art. 78, ~~brange~do .. a generalidade dos casos, dispunha 
sobre a incompatibilidade relativa aos cidadãos investidos en1 . 
funcçõos de qtl:t lquer dos tres p'oderes, sem cogitar do c~so 
particular relativo ao Ministro de Estado, pois que este já· 
ficára previsto P regulado. pel~ art. _49. . 

A en1enda, corrigindo o r1gor do texto (em virtude do 
qual nem sequp•· o deputado. ou senador, poderia· ser eleito 
Presidente ou Vice-Presider..te da Republica), estabeleceu, 
simple~mente, P. incon1patibilidade do exercido si1nultan~eo 
das funcções. 

Em conclusão, dos preceitos eonstitncionaes con·sagrados, 
~m. virtude da approvação das emendas, resulta que : 

1 ". O · cidadão que ae~eitar o cargo de Ministro de ·Es
tado perderá, só por esse facto, o emprego publi,co em que se 
achar investido·. · 

2°. O cidadão que. estando investido em funcções de qual~ 
quer dos tres _pc:deres federaes, acceitar outro emprego pu
blico,- Q'Ue ni19 .o,;e.fa o cargo de 111inistro. de Estado, sómcnte 
de1xará o exercieio daquellas funcções. 

Não existe, portanto, anUnomia, nem teontradicção entre 
as dispos]Ç.",ões d~~s duas emendas; ao contrario, dispondo sobre 
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hypotheses diversas, ellas . se harmonizam pcrfeitame~le, res
tabeleeendo, coln a propr1a letra, o systeTna do _proJecto de 
Constituição, apresentado ·pelo Governo Provisor10. 

Sala das st!~sões, 14 de fevereiro de 1891. - Ca1npos 
Salles. - B. d.e Campos. - CaPlos Garcia. -· A. :Jlor·eira da 
Silva. - J.:toraes Barros. -· -.Lopes Chaves: - Paulino Car·los. 
- Dom:ingos de Jio1·aes. - Rodolpho Miranda. - A. Gordo. 
- Alme'ida Nog'í1e'ir·a.. - Glicerio. - J. A. Rubião Junior. -
A. Pinheü·o. 

Declaramos 0ue votán1os a favor dos additivos do Sr. Mar
Linho Prado SuP.ior, já tornando dependentes de approvacão 
do Congresso o1·C!inarto as garantias de juros concedidas pelo 
Governo Provis~ rio e não auctorizadas por lei, já concedendo 
aos estados a faeu1dade· de rescindirem os contra~ctos. de con
cessões de terras devolutas, situadas nos mesmos estados, sen1 
outra indemnizaç:ão aos concessionarias que o preço da acqui
sição, juros de :J o/o ao· anno sobre o eapital ernpregaclo e dcs
pczas de mediçfio. 

. Sala das sc.f::sões, 1.-1 de fevereiro de 1891. - ll01nern 
BaJJt'i.'d.a. - Cassiano .r1o 1\'ascirnento. - Thornaz. Flores. -~ 

. Bor·rtr:s ·rle J.fr:deiros. - J11enna Ban·e.to. - Pereira ela Costa. 
-. Ra1ni1·o Barcellos. - Assis Brasil.· ·- Dutra Nicacio. 
A bren. - A nto·;-do Olyntho. -- C. Paletta. -· F. Pires. -
Pai.r:ão.- J. Avellm·.- F. Badaró.- Sarnpa'io Ferraz. -
A óúot. -· Pinh eira :Jfachado. -· Jul·io de Castilhos. 

Declaran1os. ter votado a favor do additivo do Sr. Fran
cisco Vejga que torna dependente de approvação do Congresso 
todas as c.oncessões qqe ünportaren1 em augn1ento de despeza 
ou düninuiçãó de receita .. 

Sal:;t daá se~sões. 1.4: .de fevereiro de 1891. - .Arish'des 
J:laia. - Gonçal?Jes Rarnos. - Antonio Olyntho .. -- J. AveUar. 
- A1·istides Lobo. - Dut1·a .Nicac·io. - Fwrquirn 1Verneclr.. 
- Jesuino de Aibuqtte1•que. - Thomaz Delfina. - Sam.vaio 
Fetr·az. -- .R. Oso1·'io. - llomero Bdptistci.. ·- Victorino i:lon
tei?·o. -. A.lcides Lima. - Abreu~ - Pereira da Costa. -
Assis_ Brasil .. - Abbot. ·_ Ramiro B"a.rcellos. - Lopes 
Trovo..n . . - C. PcdeUa. - F. Bada.ró. - F. Pires .. - Paixão. 

-.'- Jlfa-ri'inho Pr·ado J·nni.o'i''. ·- Ca.ssiano do Nascimento. -·· 
Borges de Medeú·os. - · Thomaz Flo·res. - Julio de Castilhos~ 
_.:_ illenna Bàrreto. - Pinheiro :Machadá.- Bulhões. -,Natal. 
- Cancdo ~- - Frandsco Arnaral. - João Luiz. -· .l'vlanoel 
Fnlgencio. - Perrei1~a Rabello. - Gabriel ele Magalhães. -
C ar lo.~ Chagas. - F. P_~nna. - Lamounier Qodofredo. -
A me1 wo Lobo. -· Bapt2sta da 4~1 otta. -.- FróeS . da Cruz. -
R_elfort · Yiej~·a. - Santos Pereira. -.-· Sara1:va. -. Raymundo 
Rande'ira_ - .(osé Simetío. - Bellarmino· Carneiro. - João 
Ped1·o. - Serzedell.o Cor'rêa. - Antão· de Faria. - Chá.FJ.as 
Lobato. -·- França Carvalho. · · _ . - ~ 

. O 'sn.. P!lESlDE'N'l'E desjgna para 16 do eorrente a seo-uinfe 
ordem do dJa: .. · · l:l 

. ~-ll_parte - D]scussão 'das emendas ao projecto de Con
stltulçao, approvada~ na 2n discussão~ até 3 112 horas. 

, 2:• parte -'- Cont1n~1acão d~ discussão das indicações sobre 
.. o ti at.:3;do de commerc10 amencano. 

Levanta-se a sessã.o á,s 4 112 horas· da tarde~ 
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Confrontação das emendas a~~rovaOa, em za discussão, com o ~rojecto, arrrovado na me;ma discussão 

Reclacç1o, approvada em 2'\ discuss~o, do projecto 
de Constituição dos Estados Unidos do Brazil 

TITULO PRIMEIRO 

DA ORGANIZAÇÃO FEDERAL 

DISPOSIÇÕES PRELI:i\IINAHES 

~\.rL 1°. A ~·ação Brazilc"ira adopta con1o fórn1a 
dt: goyerno, sob ·o regímen representa Li v o, a HepuJJli ea 
i'edcraliYa. e consLilue-sc pot' união J}Crpetua c inclis-. 
suluvel Lia.s :;uas an ligas províncias, en1 J~ .. :;Lados Unidos 

tlu Bntzil. 
.. \l'L .. '2°. Cada un1a das antig·as províncias formará 

um E:::Laüo, c o nnligo. muliicipio neulro constiluirá 
o Dist.riclo Federal, conlinuanclo a :::cr a Capital ela 
União, emquanlu o Congresso üão tmuar oulra deli-
beração. Paragrapllo unico. Si o Congcsso res·olver a n1udança 
da capital, escolhido, para esLe fün, o ierrilorio, lne
dianle o consenso elo Estado ou Estados de que houver 
de desincmbrar-se. passará o0 aclual Djslricto Federal 
d~ pl'r si a constituir un1 Estado. 

Art.. 3°. Fica pcrlencenclo ú União uma zona de 
1.~:00 leguns quaclraclas, siluada no planalto central da 
Hcpuhlica, a qual sct'Ú opporlunmncntc demarcada. para 
nula e~lalwll-ccr-se a fuLura Capilal Federal. 

..:\rt. /1°. Os Estados podem cncorporar-se entre 
'5i, subdividir-se, ou desmembrar-se, para se annexa-

c 

Emendas a:pprov[l.das enl 2 1 discussão 

.Ao art. 1° . .Aeerrsccnlc-sc clrpois da palavra -
Federativa -- n segutnlc: -- prnclamíúla a 15 de no
yemhro de 1889. - !AtC'CJ'da Coutinho c outr-os. 

Ao art.. zo. fllll'agrapho 1mico. Supprimam-sc as 
pn l~\Tas - c:::eol h i cl o ~>\a r a rs I c fim o Leri·i to ri o, me
diante o eonsrnso do E~! il.dn ou Estado:-; ele que houvc~r 
ele cl(~Snl crnbrar-sc - ( 11~ ra qu c o mesmo paragra pho 
se h~u'f'ilcmizc eon1 o al'!. 3"). -- José Jlyuino. 

~ 
w 
c:.n 
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rem a outros. ou f.ormarein novos Estados, 1nediante
acquiescencia das respectivas assembléas legislativas 
em dous annos successivos, e approvação do Congresso 
Nacional. . 

A;r. 5°. Incumbe. a cada Estado prover, a exp.ensas 
proprias, as _necessidades de . seu governo e, adn1inis
tração; a União, p9r.t:m, o subsidiará_ en1 caso de cala
midade publica, quando o Estado ou Estados solic~:-
tarem. ·· 

Art. 6°. O Gôverno Federal . não poderá . intervir 
em -neg·ocios peculi~res aos Estados. sa Ivo : 

1 o. Para re.pelUr _invasão extrang·eiea, ou de un1 
Estado -em outro; . · . 

zo. Para manter a fórma republicana federativa; 
3°. Para restabelecer a ordem e a tranquillidade 

nos Estados, á requisição dos respectivos governos; 
4°. Pa·ra assegurar a execu{.lão das leis do Con- · 

gresso e o cun1primento das sent.enças federaes. 
ArL 7°. E' da competcncia exclusiva da União .. 

decretar: · . 
1 o. Impostos sobre ·a importação de· procedencia ex

trangeira; 
~a. ·Direitos · de· entrada, sabida c estada de na

vios, sendo livre o commercio de costeagem ás mer
cadorias nacionaes, bem con1o ás ·extrangeira.:s que 
já tell!han1 pago imposto de importação; 

3°_. Taxas de sello; 
4°. Contribuições postaes e telegraphicas; 
5°.- A creação e manutenção de alfandegas; 
·6o. A institui~ão de bancos en1issores. · 
§ 1 o. Os impostos decretados pela União devem 

ser unif.ormes para todos os Estados. 
§ 2°. As leis, actos e. sentenças . das auctot~id~des 

da União executar-se-ão, cn1 todo o paiz. por funccio-

.A· O-~ al't. 7°, § 3° 

AC.crescentc-se: 
Nos actos c negq.cios da União. - .Arthur Rios. 
Ao n. 4. Nos correios e te1egraphos federaes .. -

A., Stockled e outro. 

Ao art. 7o 

A,o art. 7°, n. 6°, accroscen te-se - não cmnpre
henclidos os de eredito 1renl. - P. A. Rosa c Silva. 
- Annibal Falcão. 

.-
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C,.j 
Q 



narios federaes. fieando facultado a.o Governo da 
União oonfiar á execução aos dos Estados mediante 
annuencia destes. 
. Art. 8°. E' vedado ao Governo Federal crear, de 
qualquer rrwdo, distincções e preferencias em favor 
dos portos de uns contra os de outros Estados. 

i~rt. go. E' da competencia exclusiva dos Estados 
decretar iJ.npostos: 

1 o. Sobre a cxportaç.ão de n1ercadorias que não 
~:,-·jam de outros Estados; 

. 2o. Sobre a propriedade territorial e sobre pre-
clios; 

4°. Solne industrias c profissões. 
§ 1 o. E' isenta de ü11postos. no Estado por onde. 

se exportar, a proclucção dos outros Estados. 
§ 2°. Só é licito a un1 Estado tributar a ilnportação 

cle mcrcallorias cxtrangeiras quando destinada a con
.;;;umo no seu te'rrilorio,, revertendo, porém, o produ c to 
elo in1posl-o para o Thesou:ro Federal. · 

Art. lO. E' prohibido aos Estados tributar bens 
e rendas fecleraes, ou serviços a cargo ela União, e re-
ciprocamente. · . 

Art. 1 i. E' vedado aos Estados. cmno á União: 
Jo. Crear impostos de. transito pelo territorio de 

urn Estado. ou na passagen1 de un1 para ·outro, sobre 
productos de outros Estados da Repulfllica, ou extrart
geirós. e ben1 assim so1n:e os vehiculos, de terra e . 
ns:ua, que os transporla:rein; · 
~ 2?. Estabelecer, SJlbvencionar, ou embaraçar o 

c-xerP;icio de cultos relig·ioso~. 
Ar L 12. Além das fontes de receita discriminadas 

110S arts. 7o e, go, é Iiéilo á União, como aos Estados, 
cumulativan1ent.e, ou não. erear outras quaesquer, nãu 
eontTavindo o disposto nos arts. 7°, go o 11, § 1 o. 

Accrescentc-se: 
5°. Taxas de sello nos actos emanados do seu go-

verno e e1n negocios de sua cronmnia. - A1·tlwt 
Rios. 6°. Contribuições postaes c telegraphicas nos cor-
reios c telegraphos do Estado. - A .. Stocldeí' e outros. 

AccrcscenLc-se·ao art. go o seguinte: 
§ 3°. Fica salvo aos Estados o direito ele estabe-

lecerem linhas telegraphicas entre os diversos pontos 
e seus territo:rios. e entre estes o os de outros Estados, 
que se não acharen1 actualmente servidos. taxar as 
contribuições, podendo a União clesaproprial-os. sen1-
pre que for de interesse geral. 

S. R. -Sala das sessões, 2.6 de janeiro ele 1891. 
- A u.au.sto de F1·eit:as. 
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Art. 13. O direito da União e dos Estados de: 1e
gislarcn1 sobre. viação fcrrea e navega.ção interi.or, será 
regulado pot lei do Congesso Nacional. · 

Ar L. t~í. As forças de terra c mar são instituições 
nacíonae.s permanentes, destinadas á defesa da Patria 
no ex:Loriot· e á manutenção das leis no interior. 

Dentro dos lirnito.s da lei, a· força armada é es
senciahnenLe obediente aos seus superiores hiera.rchi
cos, o. obf'igacla a sustentar as instituições constitu
cionacs. 

Art. 15. São orgãos da soberania . nacional os 
poderes· Logislativo, Executivo o Judiciaria, harn1o ~ 
nicas o independentes. entre si. 

. ' 

· Secção I 

DO PODER LEGISLA 'lTVO 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GER.\ES 

Art. · J 6. O Poder LegislabvD é exercido pelo 
Congi·p_:..:~o ::\a e ion a l, con1 a san e-ção do Prcsiden te ela 
Rcpublien. . , 

§ lo. O Congresso 1\acjonal con1võo-se de dois 
. rGmos: a Camara elo.~ DPp:11 arlos c o Senado. 

;~·.)o \ r>lc•.ir::t.n l'Or·· ~l'n"rlorcs e rle]1nlaclos far~ ~ -' • • • J. _ . .. , ... t .- _~ ll ( ~ --:· _ ( \ . . _ _ l _ L . 

se-á simultaneamente c1n ·iodo o paiz. 

Ao arL 13 

Propomos que se accrescente - devendo. porém, 
a navegaçã-o ele cabotagem ser feita por navios na-
cionaes. · 

Sala das sessões, Z7 de janeiro de i8D1. - Ba-
ptista ela ;..11 otta c outros. 

Ao art. 14 

AccresccnLe-se. no 'final deste artigo: 
Os officiacs ela .l\.Tn1ada e classes anncxas terão 

as mesmas- patentes· o vantagens que os elo Exerci lo 
nos cargos ele egu al categoria. 

Sala das sessões. 21 de janeiro de 1881. - GZ:Z 
Goulart. -. DO?ninaos Vicente. -- Montcito de Bw?-
ros. -. Athayde Junior. 

. Ao arf.. J G 

§. A Un Hin n\con ht•ep e nuan te a rrprc:~eillaCfi o 
das minorias. que rcgularü por Jci. - Almino Al-
fonso." 

ç 
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§ 3°. Ninguem póde ser, ao mesmo tempo, depu-
tado e senado•r. - - · 

Ao art. 17. O Congresso reunir-so-á, na Capital 
Federal, aos 3 de n1aio de cada anno, independente-
n1ente de convocac;ão, e funccionará quatro n1ezes, da 
data da abertura, podendo ser prorogado, o ou convo
cado extraord inariamcnte. 

§ 1 o. Cada le.gislaLura clu:rará tres annos. 
§ zo. O Governo elo Estado en1 cu.ia representação 

·se der vaga por qualquer causa, inclusive renuncia, 
fará p1:ocedcr ünmediatmnentc á ·nova eleição. 

Art. .18. A .Camara dos Deputados ·e o Senado 
trabalharão separadamenle e en1 se..ssões publicas, 
auando não se resolver o contrario por maioria de 
\'o tos. As · delibcràçõcs serão tomadas- p·ela .maioria 
absoluta ele seus n1em1Jros. 

Paragrapho · unico. A cada uma das camaras 
compete: · 

Verificar c rcconlleccr os poderes de seus n1en'1-
bros: · 

Eleger a sua Mesa; 
Organizar o sen H.egimento interno; 
Regular o serviço de sua policia interna; 
N amear os emiJl'egaclos de süa secretaria. . 
Art. 1 ü. Os deputados c senadores s·ão inviolavms 

por suas opiniões, palavras e vptos no cxercicio do 
mandato. 

~Art. 17. Depois das palavras - O Congresso 
reuniT-se.:.á. na Capital Fe..deral, a 3 de 111aio de cada 
anno - accrescente-se: - salvo si un1a lei ordi-
naria designar outro dia. -S. H. 

Sala das sessões, 30 de janeiro ·de 1891. - Cam,-
rws Salles e outros. 

Ao :nt. 17" 
Onde se .. diz - podendo sr.r prorogado, acceescen-

te-se: adiado. . 
Accrescente'""se, no fin1 do arLigo: n prorogação e 

o adiamento da sessão -do Congresso só poderão ser 
- deter1ninados por deliberação elo n1esmo Congresso. 

- Arthur Rios. 
Ao art. -18 

Substituan1-se as palavras -· as deliberações serão 
tomadas pela n1aioria abs.oluta dos seus n1ernbros -
por estas: 

As deUbcraçõcs serão tomadas por 1naioria de 
votos, achando-se presente c111 .cada uma_ das e-amaras 
a n1aioria .absoluta elos seus memlJTos. - José Hy-
g·ino. - Am1Jhilophio. 

o. 
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Art. 20. Os deputados e os senadores, desde que 
t.ivcrcn1 rec<~bido diploma até a nova eleição, não po
~!erã_o se:r p}'esos, salvo caso de fla~r.~ncia en1 ·crime 
uwfmnçavel, · nem processados crnn1nahnente · sen1 
prévia licen-ça do sua Camara. E, neste caso, levado 
o p1~ocósso nté pronuncia exclusiva, a auctoridacle pro
cessante rernetterá os autos á Camara respectiva,· para 
1 csolvcr solJre a procedencia da accusação, si o ac
cusado não optar pelo julgamento imn1ediato. 

Ar. 21. Os membros das duas camaras, ·ao tomar 
, asseri to, contrahirão con1promisso formal, · e.n1 se::;

~ no publica, de bom cun1prir os seus deveres .. 
Art. 2.2. D11rante as sessões vencerão os sena

clm'es e deputados un1 subsidio pecuniario egual, alén1 
da ajuda de custo, fixado pelo· Congresso, no filn de 

. cada leg·islal.ura, para a seguinte. · . 
.. Art. 2.3. Desde que tenh~m sido eleitos, os Inmn

ln'OS do Cong'resso não podem celebrar contractos cóm 
{I Poder Executivo, nmn deli e· receber empregos. ou· 
ron1missõ0s, rennuJ.erados, salvo missões dipl01naticas, 
commissõcs Inilif ares. ou cargos de accesso ou prmno. 
çJo legal. . 

Paragrapho unico. O rnandato legislativo é incon1-
paLivel . com o exercicio de qualquer outra funcção 
duTante as sessões. · 

Ao art . .24~ O d~putado ou o senador não pócle 
~~~r nomeado para cargo diplornatico, ou com.mando · 
militar, sern licença da respectiva Çan1ara. nen1 ser 
Pl'esidentc ·ou fazer parte de directoria de bancos, 
com.panhias ou emprezas que gozen1 de favores do 
Governo I?ederal. 

Art. 25. São conclições ele elegibilidade para o 
Congresso Nacional: 

Ao art. 24 

Em vez das· palavras - ser nomeado -- diga-se. -. 
acccitar nomeacão. 

Aeerescente-se ao final do n1esrno artigo o se
guinte: - sob pena de perda do 1nandato. 

Sala das sessões, 26 ele janeiro de 1891. - Jleira 
de Vasconcellos. -:- A:. Cavalcanti. 

----- -- ~ 
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!•). E.-:lm· na vos~u dos dü·l•iLos de cidadão bl'azi
lciro: u scT alistan~l como eleitor; 

.2°. Para a Carnara, ter n1ais. de qual1·o annos ele 
cidadão bl'nzilciro: c n1nis ele seis para o Scnaclu. 

E:':ila di.::po3i-t;:ãu não cumpr·ehencle o.3 ciclaclão:-:: a 
que refere-se o n. !1 elo art. 68. 

.Ar .. 20. O Congresso, cm lei of:'rweial. dcelanu·ü 
os ca~u~ lil' incumvat i!Jilidadl' elelloeal. 

CAPITULO II 

D:\ CAl\1:\lt\ DOS DEPUTADOS 

Ar!. .:2 I. A C amara dos Deputados ~c C.ompue do:: 
rcpre3enl ante::; ela Nação. eleitos por Estados P pe.lo 
Districto Ff•dera]. mediante süffragi-o directo. 

::: § 1 o. O nLaÍ1ero de deputados será fixado pelo 
Cong-resso. em proporção que não excederá de um por 
8Ctenta mil habitantes. não devendo esse numero ser 
jnferior· a quatro por Estado. 

Accrcsccnle-so ao art .. 2-1 n par·agraplln sc·guinte: 
Para cargo diplomaGco c com mando rn ililar. ern 

caso ele guerra, ou naqucllrs cm q11n 8(' aclH' c.ompro
nwtlida a honra e inlegn·icladc da Cnião. lJUderú ;:::('1' 
nonwnclo o senador. ou depu ta do i n cleprnen t erncnt c r1c.· 
licenç;n da re~pecliva Camara. 

Sala das Sf'~sile~ .. :?8 dl' j ant•i I' O de J 80 J • - Custu-
dio de Jlcllu. -· A . Aze te do. - Dion is i o Ccrqu cita. 

Ao ar L. 2 i 

Em Yez de,- por esLac1o:3 - diga-SC': ·-- pelOs es
tudo~. - GalJi'iel de J.l.lagolhiies. 
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§ 2°. Para este filn n1andará o Governo Federal 
proceder, desde já, ao recenseamento da população 
Cl:l ncpub1ica. O qual: se reverá decennalmente. 

Art. 28. Con1pete á Camara a iniciativa de todas 
as leis de impostos, das leis de fixação de forças de . 
terra e 1nar. da discussão dos projectos offerecidos 
pelo Poder Executivo e a declaração da procedencia 
ou impr-ocedencia da accusação contra o Presidente da 
Republica nos termos do art. 52, e contra os sem·e
tarios de Estado nos crimes connexos con1 os do •Pre-
sjdentc ela Republica. 

CAPITULO III 

DO SEN.-\DO 

Art. 29. O Senado con1põe-se de cidadãos elegi
veis, nos termos do art. 25 e maiores de 35 annos. 
en1 'numero de tres senadores por cada Estado e o 
Districto Federal, eleito3 pelo mesmo n1odo por qUE' ·o 
são os deputados. 

Art. 30. O mandato ele senador durará nove 
annos~ renovando-se o Senado_ pelo terço triennal-
mente. 

Paragrapho ui c o. O manda to do senador eleito 
em substituição de outro durará o tempo restante ao 
do suhsUtuido. 

Art. 3 J • O Vice-PresiclenLr da Republica será 
ipso facto o Presidente do Senado, onde só terá c· 

Accrescente-se o seguinte: 
Paragrapho unico. O numero de deputados, e n 

f6rn1a da eleição, serão regulados por lei ordinaria 
do Congresso Nacional. 

Sala das sessões, .27 de janeiro de 1891. - Ga-
briel de ltfagalhães. 

Ao art. 28 

Depois da palavra - iniciativa - accrescente
s8: ·- do adiamento da sessão legislativa - , e. o mais 
como está no projecto. - A1·tlitu· Rios. 

... ::_:.~cJ.l._::S. .. ..:."-· --" -··---·-···-· .. ~~<-> - · ..• '-·-·'·"- ·'--·n· ...•..• :. :-:c·.:.,_· .... , .. - ........ - ._. 
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Yutü de qualiriade, 8 será substituido. na.:- ausencias r:. 
i!npedimentos_, pelo Vice-Presidente. dessa Cmnara. 

A:rt. 32. COinpeto privativamente aü Senado jul
gar o Presidente da Hcpublica c os clemai~ fnncciona
rios federae.s designados pela Constittúção. nos termos 
f· pela fórmn QUD ella prescrevo. 

· § 1·). O Senado. quando deliberar con1o tribunal 
dt\ justiça .. será pre~ülido pelo Presictent e elo SulH'•~n1o 
Tribunal I'ecleral. 

§ ;:>.'·. !~ã_o p1·ülc·rirli. sentença condon1nal-oria 30-
rlà(· p•)r dou;;: terço:;;; elos rncrnbros presente:3. 

§ 3 ... ~ão poderú impor outras penas n1ais que a 
perdn elo cargo e a ineap;:widade de exerc.er qualquerr 
outro: ~(·rn pre,iLlizc, dn aeçu·o da juc::tiça ordinarUJ 
C~'T1.f ~'li ,-, c·•)n(l(·mnado. 

L\ PITl1LO IY 

DA::; A.1'THIBl'fQÔE~ DO CCt::'~lirtl~33C' 

.. A.l'L. 
.,.-) 
. .).=•. Compot·~· privat iyamente ao Congre.'3so 

Nacíona1: 

P. orçar a reccila t: úxar a de.spe.~a federal, <.Ul

nualmonte.. tomando a.:; contas da receita e cle.snesa 
de cada exereieio financeir-o: ~ 

2°. auctorizar o Poder Executivo a contrahir em
pre.stimos o fazer outras operações de credito; 

,3o, legislar sobre a divida publica, e c8taheJecer 
os n1eios para c' seu pagarnento; 

4°, regular a rwre.cridàoão o distribuição dn8 e~n-
das federao~; · 

:-~---· -~~---''"·C~o.,;~.,;,_~?-~~~-~,~·:_~,.;~~~':t"~~-~~':t="'~:~~=w~~~:·""'·~~~-~~.- --~:~,_;;~;:~-~-~~~~·-~~~<-·~-~-"~.,--"e~~~-~->'""·"~'~."'-' .• , . ., -----~·•r••·•· ,.. ·· ... -. 
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5'', rcg,ular o commcrcio internacional. bem con1o 
o ·dú~ -estados cnlt·n si c con1 o Districto Federal, al
fandegar portos, crear. ou supprimir, entrepostos; 

•6°, legislar sobre· a navcgaç.ão elos rios CJlHUl(~o 
banhclll nwis ele um Eslarlo. ou cxtendan1-sc a tern-
torios rxtrangeiros. · 

7°, dei erminar o peso, valor. inseripção, typo e 
denominaçã-o elas moedas; 

So. crcar bancos ele emissão, legislar sobre rlla, 
c tribulal-a: 

0f). Jixa í· o paclrüo dos pesos c Incdidas; 
1 O. approvar os Lralados de. limite celebrados pc

los esta dos entre si, e .resolver os confliclos I(!UC se 
suscitf'm entre elles a tal respeito; 

11. resolver dcfinif.ivan1müe sobre os limile.s elo 
Dislroé.lo Federal c os do lcrritorio nacional enm as 
11[tÇõcs lirnilr-ophcs. 

I:!. audorizar o Governo a de-clarar a guerra~ ex-· 
gollado o recurso do arbitramento~ c a fazer a paz; 

13 · resolver clefinitivarnente sobre o~ lralaclos o 
conY('nÇões corn as nações extrangeieas; 

!!L clc~ignar a Capital da União; 
I G. conccclcr subsidio-s aos estados na h~·.poblJese 

do art. 5"; 
J (i~ legislar sobre o ser·viço dos correios c LclegTa-

phos; 
17.- adoptar· o Tcgirncn conv(•niente ú gcgllrança 

da:;; fron feiras; 
-18: fixar anntwlmcntc as forças ele terra e mae; 

Aos ns. 10 e 11 

O § 1" do arL. 33, que trata. da~. attrihui(:.õcs do 
CongTesso. substitua-se pelo seguinlc: Compete priYa
tivamentc' ao Congresso Nacional rcsolYcr clefinit iva
mentc sobre os linlites dos estados entre si, os 
do Districto Federal e os elo ierriforio naeional rorn a~ 
nacões limit.rophes. 

Sala das sessões. 27 ele janei en ele ! 801 . - Fc-
lisbcUo Fi·ei.1'C. 

Ao arl. 33, n. L' 

SubsLilua-sc pelo seguinte: 
~'\uctorizar -o Gove.rno a ele' ela r a r a guerra si não 

tiver Iogar, ou não puder prodnzjr seus r•ffeito~, o 
recurso elo arbitramento, c a fazer a paz. - s~~r-::cdcllo 
Coí'i'êa. 

Accresccnlern-sc ao n. l·G do arl. ~~:J a(.; fJ:.tht\Tas 
- ,h União. - Auausto de Fi·citus. 

c. 
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~-

------!IJ!!.Ii!!"~!l'llf!f~~=-~""::~ 
~ 

I 
I·. 

li 
11 

I 
a 

I 

I 
I 

jl 

~ 



1 ~). lt::~r::;i:3lal' solH'•-~ a organizaç-ão do Exerci to e da 
Armada; 

20. conccd•'I'. ou nt?gar~ pa~~agom a força~ ox
trangeit·nss pr~lo feiTilorio do paiz, pa1:a npcraçôes mi;;. 
1 H ares: 

:2( mobilizar r~ utilizar a força polic-ial dos es-
tado~, nos casos taxados pela Con~f.i tu ição; 

2?., de0ltw;.u· em estado de ,..;itiu UJll u11 mai::; von
lu . ..; do te1Ti Lo rio nacional, na Pnwrgcn c ia de .aggrc•.ssão 
por forcas •)xll·ang('iras~ ou de commoçãn inferna. e 
appt·ovar. on su:Spcndcr. o sitio que houver sido •Je
elal'aclo pc lo Poder Exccnlivo ou seus agC'nl e;:; respon
~avt•is. na atlsencia do Congresso; 

.~:.f. regular as eoncliÇÕ('S e o pl·oef'S."" rln ~~leição 
pai' a os c~argo:S fcclerars cm lodo o paiz; 

2~, d••cJ•etm· n.~ leis proecssnaes da .jusf.ic_:.a fe-
deral; 

:!5, eslabelccr~r J(·i.~ uniforQH'S ~olwe nalurali7.U
d'io e fallcncia: 
· :!6. definir· e pnnir os erimes políticos, o~ de falsi-
·ncação de moeda e dos titulo;; pubUcos da União, 
e. ns commelt.idos no alto mar; 

27. fixar o:.::. veneimento.s- dos miniAtros de Es-
tado; 

~ubstiLun-~e o § :21 do <U'l. 33 pelo :3egnintc: 
.\fobilizar e utilizar a Guarda ~acional ou milícia 

eiYic.a dos estado·~ nos casos t.axa·dos na Constituin
ção. - J.. Gotclo. - B. rle Ca;npos. -~ A_. JloJ•eira 
da Si.lva. - Rodriaues Alves. - Lol)CS Chaves. -
Domingos r/e JloNtes. - Rubiüo Juniol'. - Almeida 
.Yogucira. ;:_\ppruYada: .~alva a l''~dacção. J 

8uh~tilua-~r· n n. 2.1 pcln st•guinLe: Lrg·islar so
lwe o Direito r.ivil. {;J'iminal, Cnmmercial P Proces
~nal fla Tiepuhlica. -- [f'0daildo Filqur>ÍNIS. 

~\c•e.J'fl~l'flnlc-~~~ a.n n. 26 do nrt.. 3:3 r;n fine): 
-c. os dr eontrnbandn. 

Sala da~. f-'Cs:.::ões. 28 de jnneiro rlo Jl~9i - JJnl:, 
.ltw·at. - TJ. rJ,-. R11lhões. 

. _:";~C c=~~·~:~·~··~~~~~::~•>•~~~w~=~~~;:~;~:~~:~~~~~=·;~~:::=•;~~:._:""-~>:#:_~7.;;:~-·-'),..;:~_'~ ,~!;"0:~·~:~~-'-"~ac~~~<-•~--"~~•~•·•'~~~·.·-· -·~": 
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:!.8, l~n~ar ,_·. ~uJ,pl·imir ·~mprügrJb publ.iúüf:. JcLlerac;;:, 
lrx.ar--lhes a'". a-l.l.rjlnJi(,'·Õf'.:-:. e estipular-lhes os ven-
·c·.inHml os: :>.H, :n·g·altixat· a ju::;l.ill·ct federal nos lermos do 
,]c ar!.. :);Í I_\ snguinLt\~ da s(~('.(_/ÜO lU; 

~W. lnt-!'islm· eonLI·a a pil'<llm·i:1 c o::: aLI.enlaclos ao 
J•·jn·ito da:-; Gcmtc.s; 

J1, eolH'.c(1Cl' amnistia: 
:3:!.~ eommn11L;u· e pcrdoae as pc.nas im·po::;las por 

c. rimes de l'''"P'•n:;ahi I ictncle, nos ftnH:L'ionar i os fc-
cwrae:-: ~1~1.. kgi~llu solH'C l1~l'l'HS de propr iL•cladc nacio-
J,al ')· minas: 3~, lngislar sobre a organizaç:.uo municipal do Dis-
!.riefo Fudcral. bem como sobre a polieiu, o ensino su
j)él'ÍOl' n o;:; demais scl'v1eo;:; que na Oapit.al foren1 rc-
-.~~·rvacln:-: para n G ovel'n o da União; 

:35, Sllhmetlct' a logisla<::ão especial os pontos do 
!{·.r ri Lo1·io da Hnpuhl iea- ncccssarjos para a fundação 
rh; aJ'SeJWI'.~. on outros rslahclceimcnto~ e instituições 
de (~onvcniéneia federal; 

:3G. r(',g·u 1a r ('C; easo~ ele exf.radk;ão entre os es-
f, _.,- -,. . 
.. i!UU~,, 

37 d(~c,rdar as ki."" f~ rcsollwôe;:; ne.úc:=;sal'ias ao 
L:X(:'I'Cicio- do:-; poderes que pcl'!.cnecm -á União; 

38, decretar as lei:: ttl'!Yanir.a~ para a ('X('euoão 
r-(·Jflplefa da r:0n~.;tif:ui,~ão. 

Ao art:. 33. n. 27 

Srq:,prima-se o n. 2.?, c,uja disposiç,[io cslá com
p~··dlrndida nn do n. 28. - Jasé H1!aino. 

Ao art. 3~l) n. 33 

A's palaYras -- sobre terras - ace.re.scenle-sc: 
m]nas de propriedade ela União. - 1lf. 1'al.ladão. 

Art. 33, paragTat:·110.- p~-·orogar snas ses~ões. 
.4tthu7' Rios. 
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_-\.rt. 3·í. Ine,un1be, ouü·osim~ ao Congresso, mas 
j-;ão pri-vativan1cnte: 

1 o, velar na guarda da Constituição e das leis, 
f:. providenciar ~obre as neecssiclacles ele caracter fe-
~ieral: 

io, animar~ no paiz, o de.senvolviinento das letras, 
:·.rf.es e sciencias. bmn con1o a ilnmjgração: a agricul
tura, industria e cmnmercio, se1n priYilegios que to
: h a m a acçfio clo.s governos locaes; 

3°, c.rear instituicões de ensino superior c secun
·~!ario nos estados; 

:! 0 , proYer a instrucção p·rimaria e ~ecundaria no 
:Jistricto Federal. 

C.APITULO V 

D.-\S LEIS E RESOLLÇÕES 

_Art. 35. Salv-as as excepções do art. .28, todos us 
}JrojecLos de lei poden1 ter orige1n, inclistincLamente, 
Ja Camara~ ou no Sengtdo, sob a inicjativa de qual
.-ruer dos seus membros. 

_-\rt.. 36. O pr-ojecto de lei, adoptado n'tuna 
das camaras, será sub1nettido á outra; e esta, si o 
?:pproyar. envia1-o-á ao Poder Executivo, que, 
acqlüe.soendo, o sanoci-onar.á 'e; pron1ulgará. 

§ 1 o. Si. Dor.ém. -o Presidente da .Republica o 
julgar íncon~titucional, ou :contrario aos interesses da 
\'ação, oppor-lhe-á o seu véto dentro en1 dez dia-s 
·:Jteis~ claquelle. -en1 que recebeu o projecto, devolven
do-o~ nesse n1es1no _prazo, á Oarnara onde elle se ·hou
V01' injcjado. c.Oin os motivos da recusa. 

§ 2. 0
• O sile.nc.io do P0der E'Xecutivo no decen

dio importa a saneçã0 .. 

.-: .. ::c~--~ >.•~·••>~-~~~~~~~~~~~=~~~=~~~::!t~·~=-=-~;C~_._· ~-~::-~~~~:~~,~~:-: ~:y.;i:~~_,,;~~-- : :~·~7~-c~:~·~.:.o~r-'0•~-<.·~-_:, ~-=-"'•'"~Mo~•~·••,•· .-•-• ; •- •:• 
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O Poder Executivo dará publicidade ás suas ra
zõn.:.;. no caso ele recusa de saneção, quando estiver 
encelTado o Congresso~ · 

§ 3°. Devolvido o projecto á Can1wra iniciadora, 
alli se sujeitará a uma discussão c a votação n01ninal, 
considCJ'anclo-se appr.ovado, si obtiver dous terços elos 
suffragios presentes; e, neste caso, se rCinetterá á 
011 fra Ca111ara, de onde, si vencer, pelos n1es1nos tra
mites, a mesma maioria, voltará, con1o leil ao Poder 
E:xt•euti,·o para a solennidade. da prmnulgação 

- -' -·--. ~:-·..., --.. --·- ~-

.idditivos 

Art. 3G, de.pois do § 3., - accrnscentr\-sc•,: 
§ ,ío. Si na out-ra Cama1;a o projec-to não for ap

provado pelos dou s f rrços dos membros prrsrnt.es, 
rentür-se-ão as clnas eamaras e1n Gong1'rsso ~aeional. 
c ahi ser'á suhtnc~ltido a uma só discussão. 

Si for approvado pnla maioPia ílr dous trrços. ~crá 
eonsiclr.raclo c-omo lei. e de novo 0n\'iado ao Podrr 
Exrcutivo. para promú lgal-o. 

Si. porrm. não obtiYer aqnc11a rnaioria. Pn{cn-
dm'-se-·á que foi rejeitado. 

§ 5o .-\inda quando na Camara iniciadora o ]WO-
jcdo não seja apJ)'l'DYado pelo~ rlrms trrços dr srllS 
membro~ pr0scn h~~. ~rrá rrn1et.tido á. on f ra Camara. 

Si ·nrssa bunbcm não for UPlWOYado 11or ncpwlle 
numero ele yot~o~. SPrú julgado rrj citado; maf-:. si o 
for. reunir-se-fio as duas Camara.s rn1 Congresso 
~ac.ional. para proredrr-~r na frírma rlo paragrapho 
anf rccd0ntr. 

§ 6°. _\_ r0t111ião das rl11as Can:.aras l'lil Conf:TI's:::o 
~acional ~er:.á. ;;olicitarla po1' aqw~lla rm qne fnr ini
ciado n fJroj r:-do. 
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§ ío. A :;;ancção e a pl'omulgação effectuam-sc 
r)or estas formulas: 

1 o. O Congresso ~acional decreta, c. en sanceiono 
a ~~")guintc lei (ou resoluçã·o) " . 

. 2a. ;'O Congressü Nacional decreta~ e e.n prOinu1go, 
a ~.-'guinl.e lei (ou resolução).~, 

Art. 37. ~~ão sendo a lei prornulgacla pelo Pre-
_;;idenlc da Republiea nos casos dos §§ 2.0 c 3° do arl. 3.6, 
dentro íle .'.t'S horas, o Presidente do Senado a pro
mulgará. usando ela ~egninte fornnlla: 

"O CongTesso Naeional derref a e promulga a se-
~'ltilllf' lei (ntt resolução)';. 

_\rL :JS. O projecto ele lei de. uma Gamara, enwn
dado na outra. volverá á prilneira, qne, si acceitar 
as emendas, cnvial-o-á, 1nodificado rn1 conformidade 
dr lias, ao Poder Executivo. 

§ 1°. ~o caso cont.rario. volverá á Camara revi
. .;o1·a, onde só se. considerarão approvaclas as ai tcra
';eõs, si obtiycren1 clous terços elos suffrag·ios presen
tes; e. nesta hypolhcse, tornará á Camara iniciadora. 
que só as podeeá rrprovar merljanle dons terços elos 
geu:3 Yotns. 

O § .ío elo artig-o do projecto passará a ter a nu
meraçãn cl(• ~··'. 

S . n . - ~a 1 a d n :.: . .:: ~-'~~i) c s, :? G il e j a n ~' i r o d c 1 8 a 1 . 
,.;.._. (.: anúl.o . 

_-\oarl. 37 

)lulliíiqni'-St~ u arl. 3/, do Jlludo .-;c_•.:;t,jnlc: -
~ão sendo a lei JH'Omt ligada pelo PJ'CS ic:lf•JltP da Hcpn
blica nos caso,;; dos pal'agi'aphos ~o e :3o elo arl. 36, 
dentro de 18 horas, o PresidPnfe do Senado, e :-3i este 
não o· fizer t'lll cgttal pl'azo, o V ice- Presirlt•nl e a pro
mulgnrú, ~~~ando da .sc•g'uinlc fot·nwla: <<F .. Prcsiden
lt") (ou uicc-}JJ'esideilfCQ do Senado, faço :3abcr aos que 
a. pre-sente vit·em que o cong.eesso Nacional decretou 

·e JH'Omtllg·ou a ki (ou l'esnlução) :-if~gttínf,~:>> 
Sala da.:: :-;f·s~üe;.:, :!G 1k janeiro de J801 -- Fron-

cisr'o Ft>iua. 
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§ 2". Rejeitadas deste n1odo as alterações, o pro-
j ect.o sub1netter-se-á sen1 ellas á sanc-çã.o. , 

A.rt.. 39. Os projectos rej-eitado8, ou nã.o sancc.io
nados, não 8e poderão renovar na mesmo sessão le
gis1nii-va. 

SECÇÃO II 

DO PODEH EXECUTIVO 

CAPITULO J 

Dí_l pRE:3lDE.:\TE E DO VICE-PRE:3IDESTE 

_\rt. -íO. Exerce o Pode:r E'xecutivo o .Presidente 
dos Estados "Unidos elo Brazil, con1o chefe electivo da 
:\Tacão. 

1 o. Substitue o Pr~siclente, no caso ele. ünpedi
JDOlÜ;O, c E-twcedc-l.he!. no ele falta, o Vice-Presicle_nte, 
eJej t.o sinnll tancamente eon1 elle. 

§ 2°. ~o ÜDpedin::iento, ou falta, do Vice-Pre-
5ídente. ::>erão successivanHmt.e chan1ado.s á presi
deneia o Vic-e-Presidente -do Senado, o Presidente da 
{:amara c o elo Suprem:G Tribunal Federal. 

§ 3°. São condic.ões essenciaes. para ser eleito Pre.-
:3idente. ou Vi0e-Presiclente. -da Hepuhlica: 

1 o. Ser bl'Rsileü··o na to; 
_:!.o E3tal' no exerc-ício elos direitos politicas; 
:3o. Ser maior ele trinta e cinco annos. 
Ar L. -íl. Sj. no caso de vaga, por qualQUel' causa, 

c::;-; Presiclencin ou Vice-Presidencia, não fiouVlerem 
[linda dceorr_ido dous teyc._,os elo pcriod~ pre.sideneial~ 
r~'ocecler-sc-a a 110'\'2. ·eleiçao. 

Ao a.rt .. 41 

En1 vez de - dous ferr~.os - diga-.se: metade. 
José Hygino. 
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A.i·~. 4.:?. O Prc:::idellt(~ ~.:-xel ... ecr<Í o ~_•.a:rg0 pOl' quaÜ'O 
·,(.~~idE; nfw podendo :::c r rc"~leiio para .:1 pC'l'íoclo presi-
(l;:,r:eial immediat·o. ~ .t'·'. O Vic.e-Prcsidente~ que exercer a pt'esidenda 
L:. :dtinw anno do período pre.sidencial, não poderá 
L· r~· •!li.' i lo Pre3ident.c· para o perioclo seguinte. 

§ 2. 0 • O Presidente deixará o exercicio de suas 
i~Jnccõc·~~ i ml)rorogaYe lmentc: no me::: mo dia en1 que 
ier·minar ü seu pe.riodo presidencial: suc.cc'dendo-lhe 
},:J:::·o u l'c·cem-eleilo. 

- § 3°. Si ~~ste se achar impedido: üU faltar, a 
'::'t,b:=;tituicão far-sc-á nos termos elo arL. -10, §§lo e .2°. 

-~ 'to. O primeiro periodo prr•eiclenc i a l f.ermin ará a 
1 ~. clf' noYeJnbro de 1891. 

:\r! . -1 ~1. .A.. o empo2sar-se no cm·go, o .P1·esidenie 
pronunciará. en1 sessão publica. ante o Supreino Tri
bunal .Fecleral. l'sta affirmaç.ão: 

"Pro1nelto manter c cumprir com pm'feita leal-
dude a Constituição FederaL promoyer o hern geral da 
He.puhlica, obserYar as suas leis, sustentar-lhe a união, 
n. inl.egri.clacle e a inclcpencleneia". 

Ar L. !d. O P1'esiclente e o Vice-P:re.side.nle não 
podem .sahir do t erritorio nacional sem perrn is são do 
Cong.Tesso; pt?lUl de percler.en1 o c.argo. 

Art. 45.. G> Presidente e o V'ice-Presicle.nte pe.t'0e-
borã.o subsjdio, fixado pelo CDngresso no periodo pre-
P.idr·neial antceeclen.f.e. 

CAPITULO II 

DA ELEI(:.~n DE PllE'SJDE~TE B VICE-PR.ESIDENTE 

:\rt. JG. O Presiclenle e o V ice-Presidente. da Re
pubLica 6e~·ão ,:.leiio~ por ~uffragio diree-tn da ~ação. 
·.: :~·aj,~rria aJ•~t.!nfa d.: ,-nfo:::. 

Ao art. -13 

DépOlS elas palavras - ein sessão - diga-se: -
elo GongTesso, e si esLe nã.o e.stiver reunido. - O mais 
001no está no projecto. 

Sala das sessões. 2.6 de janeiro de 1t891. - Fran .. 
cisc·o Vdga. · 
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. s J ''. ~\ eleição terá Jogar no dia 1 de março do 
~1ltm10 anno do perioclQ pi·esiclcncial, procedendo-se na 
l:HJ)Í l ai :Fcclcwal e nas capiíaes {los estados ú apuração 
dos votos recebidos nas respectivas circtuns·cripções. 
O Congrr.sso ftwá a apuraçã·o final até o dia 20 de maio 
do mesmo anuo, com qualquer n1unero de presentes. 

§ :2°. Si nenhun1 dos votados houve.r alcançado a 
maioria absoluta, o Congresso 1nanclará .proceder a nova 
eleição, entre os dons mais votados para cada um dos 
cnrgos, designanclo dia para cssu. eleição, dentrQ dos 
h·es mezes seguintes. A nova apuraçã·o se realizará em 
flia. n1arcado pelo mesmo eicladão que houver presidido 
á primeira .. sendo declarados eleitos os dous eicladãos 
qun houverem obtido a maioria re.Iativa. Para esse Jiin 
poderú reunir-se{) Congresso em qualquer tempo e eom 
qtwlqtwr numero. 

§ 3°. O proces:3o da eleição e da npttJ'ação será dado 
em lei ordinaTia. 

~ 1°. São inclcgiveis para os cargos de Peesülenfo 
e Vic(~-Pr·c.side.nLc os pa1·ente~ consanguíneos e af.fins. 
uos I o c .2· 0 grúos, do PI'csidentc ou V ice-Presidente que 
. ..;c a"cl10. em nxcrcicio no n1onwnLo da clciç!}o. ou qne 
l.enl1a r!eixndo af.,~ sei.s mr•zes antes. 

CAPI'fUI .. O III 

JJ.\S :\'J'THIJJlJJÇÕES DO PODEH EXECLTTJVO 

.:\r·l. 'li. Compete priYaU\·amentc ao Prcsidcnle rla 
Ht:·publica; 

I 0 , ~ancciona r·, promulgar e fazer publicar as leis 
í• re:3olu~-;ões do Congresso; cxpcrUr decretos: in.slrueções 
~~ rcgn Jarnento.s para a sua fjcl excew:;ão; 

.Ao art. .fG 

Sub~titua-St' u § :!Y pelo seguinte: 
Si nen hwn dos votados houver alcan(~ado maiona 

absoluta, o CongTcsso elegerá. por nwioria dos Yoíos 
presentes: un1 dentre 0.5 que tiverem alcançado as duas 
votações n1ais elevadas na· eleição directa. 

:Sal a. das sc.ssõ(ls .. :?•ô rle jan c iro de J 89 J. - B. de 
Ca.m)ws ·~ ou f r os. -

Em caso de empate. considcrar-sc·-á eleito o mais 
Yclho. · 

Sala da.s .-~c.~sôcs. 213 de ,iancjro de 18!)1. - A.u,
OHsfo de PJ•eilas. 
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".!'"'. nont(·ar c ele mi Ltir 1 h-remcn le os mi nislrus eh~ 
Estacl6; 

3'-'; ex e I' c e r o mando supremo ela:-; forças de Ler r a 
·e mar elos Estados Unidos do Bra~il, as;;irn como elas 
ele policia local. quando chamada ús ·armas cm clr_·fesn 
interna: on exlerna, da União; 

ArL. <17. n. 3 

Hedjja-su assim: 
Exel'C8.1', ou designar~ Cjuem deva t·x.et'l't'l' u com

rnanclo Sllprcmo das forças ele lerra c mur do::; Estados 
Uniclos do Brazil. quando chamado~ ús arrnas crn defec;a 
interna: -ou externa, da União. _ 

S. H. - Sala. das se;:;sões. :ZG dt· j un <'i ru de 18~11 . 
-· Jo((o rieil'((. - Dl'. Valladüo. -- G. !Jt'S()Ifí'O. 

.]'', admillislTar u dh;lri!Juil·, :-:uJJ as lt·i~ du Con
greS:)O, cun l'ormc as ne.cc·ss idaclc·s elo .GoYerno naeional, 
a::-: fur«;;ns de llH\1' t· len·n; :\o ad. )/: n. 1 

5'', f)ron~t· w3 eargo:-:; eiv1s e mililaJ·c;-; de e::u·acle1· 
federal, salnls a:-: rest.ricções expressas na Con::;Lilni(;fto: 

G(•, iilclultar c eommular as penas nos erilncs .su
j('ilo~ <Í jrJrisclie(;[io federa], salvo nos casos a C[U(• se 
refcrcnt o~ ads. 33 .. n. 32: e 51, § 2°; 

.. , o. cl e el a t' a 1 • a g 11 t' rT a , e f n z e r n 11 n z ~ 11 u ~ li.' r n 1 u::: cl o 
nd. 33. n. 12; 

8°. deelat·ar inunPtlialamenle. a gw~t'l'a, nos easos d,, 
insasão 1111 nggJ'r·ssão Pxleang·ei t'n; 

r1o. dar conta annualmenfc C1a situ:.v:ríu do paiz ac• 

:\o u . :1 o d u a l' I . -11, a c e r e.s e f' n t e-:-: P : ~-·- t > 1 • s t • t 'L'· it · i<' 
destas aLlribuil)f)es fjca sujeito á!s seg11ink' J'c•'ll'il'GÕL'~: 

a) O Presidente não conscrvarú qualqrH•r toniin
p;enlü e foe~as Jccleraes nos estados~ desch' qnP contra 
i ~do rr~p1·esen l.eJn os respectivos govC'J'll os: 

ú) Hnmrrn•r<l. mcdianl c rcprc~f'n I atiiP clu . .;.; mr . .:.:
mos podf't•rs. os rommatHian I~·~ rh· f ar~.:.: l'ut'f:as. - F. 
YP.irta. 
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Congre3SO Nacional, indicando-lhe as providencias e re
formas urgentes, mn un1a 1nensagen1 que, remetterá ao 
Secretario do Senado no dia da abertura da segsã.o le-
gislativa; -

10, convocar o Congresso extraordinariainente, e 
prorogar-lhe as sessões ordinarias; 

1:1, n~)lnear os n1a.gisLrado.s federaes n1edian--te ap
provação do Supren1Q Tribunal. 

12, non1ear os nlcn1bros elo Supren1o 'rribunal Fe
deral e os rninistros diplon1aticos, sujeitando á appro
vação do Senado; podendo: na ausencia do Congresso~ 
desigual-os en1 con1n1issão: até que o Senado se pro-
nuncie; 

13, non1ear os dmnais memhros do corpo clir)lOina
tic-o e os agentes eonsulares; 

t 4_. n1anter as relações eon1 os estados extrangei-
ros; 

15, declarar, por si ou seus agentes responsavei3, 
o estado de sitio ·en1 qualQuer ponto do territorio nacio
nal, nos casos de aggressão extrangei'l'a, -ou grave. corn
Inoção intestina (Art. 6, n. 3,; Art. 331 n. 22 e art .. ") 

16, entabolar negociações internacionacs, celebrar 
ajustes, convenções e tratados, smnpre ad 1·e{erendum 
do Congresso, c appr-ovar os que 03 estado.;; celeh:rarem 
na conforn1idado elo art. 64. subinet.tel-os, quando 
CUlllprir, n auctoridade çlo Coúgresso. 

Ao art. 47, n. 10 

Suppriman1-se as palavras - e prorogar-lhe as 
sessões ordinaria~. 

. Sala das sessões, 26 de~ janeiro de 1-891. - A1·thu1~ 
Rtos. 

Substitua-se, no n. ii do art. 47, a palavra -
approva-cão - por - proposta. - Augusto de F1•ei-

tas. 
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CAPITULO IV 

DO.S .MINISTROS DE ES'l'ADO 

.\1'1. 'L8. (J Pn~~identc· da Ht•fHihliea •' auxiliaiJ•, 
pP!Of:; mini~tro~ de E;;: I adt•. agcnl C':-; dn sua eonl'ir11u·a. 
que lhe subscreven1 os actos. e presidem cada un1 a 
uma elas secretarias. en1 CJUe se divide. a achninish'ação 
federal. · 

Art. 4.9. Os n1inist.ros ele Estado não poderão ac
cumulm· o exercicio de outro emprego ou funccão pu
blica, 11en1 ser eleitos 1?re.sidente ·ou Viee-P residente 
da União, depu lado. ou senador. 

Paragrapho unico. O depu ta do: ou senador, que 
acceitar o c.nrgo ele Ministro {~r: E.;i.ado perderá o nlan
clato. l)roceclendo-se imrneclütlanw.n te a nova e lei~ão .. 
na qunl não noderá ser YoLado. · 

~\rl. 50. Os ministro~ de Estado não poderão conl
pareuer ús sessões elo Congresso.. e só se con1n1uni
carão corn elle por escripLo, ou pe.ssoalinenLe cn1 con
ferencia~ con1 as con1n1issões elas ca111aras. ~ ..... 

Os relatorios annuae.s dos n1inisiros serão diri
gidos ao Presidente ela Republiea-, e con1n1unicados por 
este ao Congresso. 

Art.. 51. Os 1ninistros de EsLaclo não. são respon
saveis ao Congresso ou aos Tribunaes. pelos conse
lhos dados ao Presidente da Republica. 

§ i o. Responden1, porém~ quanto aos seus a eLos. 
pe.los crimes qualificados na lei criulinaf. 

§ 2°. No.3 erimes con1n1uns de responsabilidade se-
1:ão processados c julgados pelo Suprenw Tribunal ll'e.
neral1 e. nos connexos eon1 os elo ·Presidente da Repu-
blica, pela auctoridade competente para o julgamento 
deste. 

.A.Tt. 49. Substitua-Sé pelo seguinte: 
Os n1inistros de Estado não poderão ::recun1ular 

outro emprego ou funccão publi0a, nen1 ser eleitos Pre
sidente ou vice-Presidente, deputado ou senador da 
União. (E' reproduccão do projecto prin1itivo.) 

Sala das sessões, 30 de janeiro de 1891. - Ca1npos 
Salles e ·outros. 

Ao a·rt. 50. Substitua-se a ultima parLe: 
Os relatorios annuaes dos 1ninistros serão diri

gidos ao PresidentG da Republica, c distribuídos por 
todos os n1embros do Congresso. - Julio de Cast'ilhos 
(' Dnt.ros. 
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CAPITULO V 

D.\ H.ESPONS.\BLLID:\Dg DO PRESIDENTE 

~· 
~; 
;;--

'.~ ~~ :~ ~-~-J 

Art, ·52, O Presidente dos Estados Unidos do 
Brazil será submet.tido a processo e julgatnento, depoi'J 
·que a Can1ara declarar procedente a accusaç-ão, · per
ante o Suprmno T.ribunal Federal~. nos crin1es con1-
~nuns c nos ele responsabilidade, perante -p Senado. 

P.aragrapho unico. Decretada a procede.ncia. da 
a·ccusação

1 
ficará o Presidente suspenso de suas fun-

cções. 
ArL 53. São crimes de responsabilidade, no ·Prc-. 

siclente da Hepublica. os que, attentan1 con_tra: 
1 o, a cxislenein politica da União; 
2°~ a Constituição c a fórn1a do Governo Federal; 
3°, o Jiyrc exercício .dos poderes politicas; 

4°. o goso e exercicio legal dos clireilos políticos, 
ou indiYicluaes: 

5°, a scg:ní·ança ·interna . d~ _pai~; 
6°~ a prohidadc da adnlUUSlraçao; 
7°, a guarda c cmpreg'O constitucional dos dinheiros 

publicos; . 8°, as leis orçamentarias votadas pelo CongTesso. 

§ 1 o. Esses delictos serão definidos en1 lei espe

cial. 
§ .'2". Ou Ira lt'i lhes rPgularú a accu~a<;ãrr. 11 pro-

cesso c o jnlgamento. , 
§ 3°. Ambas t•-ssas leis serão feitas na· [lt'imeil'a 

sessão do ·prinwi ro Congresso. 

c. 
• I 

c. 

1 lf 
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SECÇÃO III 

<1 DO PODER JUDICIARIO ~ 
o 
.......... 

Art. 54. O Poder Judiciaria da União te.rá por. 
....., orgãos um Supremo Tribunal Federal, con1 sécle na 

Capital da Republica, e tant·os juizes c tribunaes fe
cleracs, disl~ribuiclos pelo paiz, quantos o Congresso 
crcar. 

Art. 55. O Su p t·emo Tribunal Federal compot·
sc-ú ele quinze j u izcs nomeados na fónna elo art. -fi, 
n. 12, dentre os cidadãos de notavel saber e reputação, 
elegi veis para o Senado. 

·Ar L 56. Os j u ize.s federaes sã.o vilali cios, perdendo 
o cargo, unicamente. por senf cnça judicial. 

§ 1 o. Os seus vencimentos serão clelerminados por 
lei do Congresso. que não os poderá din1ü1uir. 

§ 2°. O Senado julgará. os membros elo Supremo 
Tribunal Federal nos crimes ele Tcsponsabilicl·acle, c eslc 
os juizes fecleracs infPriorcs. 

Art. 57. Os tribunacs fcderaes elegerão de seu 
seio os seus IWe.sidentes, c organizarão as respectivas 
secretarias. 

§ 1 o. Nestas a nomeação e demissão dos respe
ctivos emprr.gaclos, bem como o provimento dos o f
ficios de ,justiça na~ respectivas circumscripçõrs jn
dic.iarias~ compef cm t'espectivan1müe, aos presidentes 
doE.; lribunaes. 

§ 2°. O Presidente da Republica de.signará clcn ll'e 
~ os membros elo Supremo Tribunal Federal, o Procura
(~ dol' Geral da Rcpubliea. cujas atfribuiçõcs se definirã·o 

cm lei. 
Art. 58. Ao Supremo Tribunal Fe.clC'l'al comprlP: 

., 
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I. Processar c julgar, originaria c privativamentr: 
a) o Presidente ela TicpulJliea nos crimes com

rnuns, c os ministros. ele Estado nos casos do art. 5'1; 
b) os nünistros diplomatic·OS, nos crimes com-

mnns c nos ele re.sponsabilidadc; 
c) as causas c conflictos entre a União c os Es-

tados. ou enl r e estes uns com os outros; 
d) os li tlgios c reclamaçõc~ entre nações e.xtran-

geiras e a T.;nião ou os Estados; 
c) os confliclos elos juizes ou íribunaes federaes 

entre si, ou entre. estes c os dm; Estados, assin1 como 
os dos juizes c tribunaes ele un1 Estado con1 os juizes e 
~ribu naes ele ou iro Estado; 

II. Julgar, em gráo de re.cLU'SO, as questões resol-
vic~as pelos juizes e tribunaes federaes, assiln con1o as 
de que trata o presente artig·o, § 1° e o aTt. 60; 

III. Rcve.r os processos findos, nos termos elo 
art. 78. § 1 o. Das sentenças da justiça dos Estados em nl-
tima instanc.ia haverá. re.cLH'SO para o Suprerno Tri-
bunal Federal: 

a) quando se questionar sobre a validade, -ou a 
applicabilidacle. ele tratados c lc.is fecleraes, c a decisão 
do tl'ibunal elo Estado for contra ella; 

b) qtwndo se eon testar a validade ele leis. ou actos. 
dos governos elos Estad·os cm face da Constituição, ou 
elas leis focleraes, c a ··dccisáo elo tribunal do Eslado 
considerar validos os actos, ou leis irnpugnados. 

§ 2o. Nos casos cn1 que houver de applicar leis elos 
Estados, a justiça federal consultará a jurisprudencia 
elos tri bunacs locacs, c. vi ce-versa, a justiça. dos Es
tados consultará a jurispruclcncia elos· tribunaes fe
dcracs, quando houver de in_tenwclar leis da União. 

o 
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Art. 59 

Con1pete aos JUize.s ou tribunaes federaes decidir: 
a) as causas e111 que algun1a das· partes fundar 

a acção, ou a defesa, e1n disposição da Constituição 
Federal; 

b) os litigios enuc un1 Estado c cidadãos de ou Lro. 
ou entre cidadãos de Estados diversos, diversificando 
as leis destes; · 

c) os pleitos cnhc Estados extrangeiros e cidadãos 
brazileiros; 

d) as acções n1ovidas por extrangciros e fundadas, 
quer em contrac.tos com o Governo ela União, quer em 
convenções, ou tratados da União con1 outras na-
ç.ões; ; 

c). as questões ele Direito Marítimo e navegação) 
assin1 no oceano como nos rjos e lagos do paiz; _ 

f) as questões ele Direito Crin1inal, ou Civil ln ter-· 
nacional; 

g) os criines poliUcos. 

Ao art. 59. Substitua-se a expr0ssão - decidir -
por estas - processar e julgar. -- Adolpho Gm'do e 
outros. 

Ao art. 50. Accrescenlc-se á disposição da lettra 
a elo at'L 59: 

I. Julgar todas as causas propostas contra o Go-
verno da União ou Fazenda Nacional, fundadas en1 
disposições da Constituição, le.is, regulmnentos do Po
der Executiv-o, crn contractos celebrados com aquelle 
Governo. 

II. Julgar as causas provenientes de compensa-
ções, reivindicações, indmnnização ele prejuizos, ou 
quaesquer outras, propostas pelo Governo da União 
contra particulares, ou v ice-versa. 

Sala das sessões~ 20 de janeiro de 1891. - Leo
poldo de Bulhões. 
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. § 1 o. E~ vedado. ao Congresso con1n1etter qualquer 
JUrisdicção federal ás justiças dos Estado~. 

§ 2°. As -sentenças e ordens da magistratura fe
deral são executadas por officiaes judiciarias da 
União, aos quaes a policial local é Qbrigada a prestar 
auxilio, quando invocado por elle·S. 

Art.. 60 

As decisões dos juizes uu tribunaes dos Estados, 
nas rnaterias de sua cmnpetencia. porão tern1o aos pro
cessos e questões, salvo quanto 

1 o, habeas-corpus, ou 
.2°, espolio de extrangeiro, quando a especie não 

estiveT prevista en1 convenção, ou tratado. 
Em tnes casos haverá rectP''30 voluntario para o 

Suprmno Trihnlial Federal. 

Art. ôi 

A justiça dos Estados não póde intervir en1 ques
tõe.s submettidas aos tribunaes federaes. nen1 annullar. 
alterar, •Oll suspender, as suas sentenças, ou ordens. E, 
reciprocamente, a justiça federal não póde intervir en1 
questões sub1nettidas aos tribunaes dos Estados, ne.n1 
annullar, a 1terar ou suspender as decisões ou o.rclen~ 
destes, exceptuados os easos expressmnente. declara elos 
nesta Con.stituição. Na secção III - Do Poder Judieiario. 
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TITULO II 

Dos Estados 

Art. ô2 

Cada Estado Teger-sc-á pela Consti tu ieão e pelas 
lt:is que adoptar, respeitados os princípios constitucio-
nacs ela União. 

Art. 63 

As nlinas e as torras devolutas são do domínio do! 
Estados, sem prejuízo dos direitos da União e toda 
a porção de territorio de que precisar para a defesa 
das fronte.iras, para fortificações, para construcções e, 
en1 geral. para qualquer serviço publico que dependa 
directa c cxclusivan1enf c de sua auctoridade. 

Paragrapho unico. Os proprios nacionaes, que não 
forem nece.ssarios para serviços da União, passarão ao 
dominio dos Estados en1 cujo tcrritorio esUvcrem si
tuados. 

.Accrcsccnlc-sc, onde convier: 
Art. Serú n1anlida a instituição do j ury. 
Sala das sessões, :!.i ele janeiro de 1891. - Ftança 

Cui·valho c outros. 

Ao aet. G3 -· Subslitua-se: 1 

Pertencen1 aos E::;lado:5 ns Jllitws e terras elevo
lutas situadas nus seus ~respeclivos lerritorios, cabendo 
á União, són1enle a porc,:ão de lerritorio que for in
clispensavel paea a clefesn da fronteira, para fortifica
ção, construcção mi I ilar e estradas ele ferros feclerac.s. 

Conse.rve-sc o paragrapho unieo. -- Julio de 
C((stilhos e outros 

Ao art. ()3. Hcdija-.-;c deste modo~ 
As terras devolul a . ..- e a~ minas nestas exislen

f cs são do dom in i o elos Estados. 
(0 mais como L'Slá no artigo.) 
Sala das sessões, .27 ele. ianeiro de 1801. - Fe-

lici(lHO Penna. - Chaves. 
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Art. 64 

l 
-~~i~11 

E' facultado aos Estados: 
1 o. Oeleb:rar entre si ajustes- e convenções sen1 

earacter politico; (Art. lt7, n. 16). zo. E'1n geral, todo e qualquer poder. ou direito, 
que lhes não for negado por clausula, expressa ou in1-
plicitamente contida nas clausulas expressas da Cons-
tituiçã-o. 

Art. 65 

E' defeso aos Estados: 
1 o, Recusar f,é aos docu1nentos publicos, de na-

tureza legis.lativa, a.dn1ini·str:ativa, ou judiciaria, da 
União, ou de qüalquer dos Estados; 

2o. Rejeitar a moeda, ou a mnissão bancaria en1 
eÜ'culação por acto do Governo Federal; 

3°. Fazer, ou declarar, guerra entre si, e usar 
de represai ias; . 

4°. Denegar a extradicção de crin1inosos recla-
rnados pelas justiças de outros Estados, ou do Dis
tricto Fedm·al, s·egundo as leis do Congress·o, por 
que csla n1ateria se reger. (Art. 33, n. 36) . 

Art. 66 

Salvas as restri.cções es-pecificadas na Consti
tuição e nas leis federaes, o Districto Federal é ad
ministardo pelas autcoridades municipaes. 

Pm'agrapho unico. As despesas de cara c ler local, 
na Capital da Republica, incun1bem, exclusivan1cnJ. 
li auctoridacle Inunicipal. 

.... -~---~---::::=.~____......-.-~_....~ 

O) 
~ 
(...:) ' 

·---.• .-.M .. L. . . • A&Ol .• ->.. """'""'"·- .,,,,.,.,,,o.,_,~~·~•!!! ~· ... • ··•··'·•·· ·"' ,_ .. , ..... ~~-- • .,,-i .... l o ! ----

I 
Jl 

I 



Ir - .-.:o:\·=;,di'··· ~--... ....,"""-"*·e· 2' ·- .·"····"·~~·-_,-~~~ -~~·· 

:ii 

T!'l'ULO III 

Do municipio 

ArL 67 

J:3 Estados organizar-se.-ão por 10l'111a que fique 
o.:=::Scguracla a autonomia elos municípios e111 tudo 
C:JLWillo respeite ao seu peculiar interesse o 

TITULO IV 

Dos cidadãos brazileiros 

SECÇÃO I 

DAS QU . .:\.LIDADES DO CIDADÃO BRAZILEIRO 

_\rt. G8. São cidadãos brazileiros: 
1 o. Os nascidos no Brazil, ainda que ele pac ex-

trangeiro, não residindo este a serviço de sua nação; 
2°. Os filhos ele pae brazileiro c os illegitilnos 

ele mãe brazilcira, nascidos em paiz extrangeiro, si 
estabelecerem domicilio na Republica; 

3°. Os filhos de pae brazileiro .. que estiver noutro 
J)aiz a·o serviço da Republica-, embora nella não ve
nham domiciliar-se; 

!1°. Os extrangei:ros, que, achando-se no Brazil 
MlS 15 ele novembro de 1889, não cleclararcn1. dentro 
em seis mezes depois de entrar cm yjgor a · Consti-

Alterem-se os §§ ·Í 0 c 5° do arL GS do seguinte 

l110clo: 
<<Üs ext.rangeiros que. achando-se no Brazil no 

dia 15 ele noven1bro ele 1889, declararem. dentro de 
seis mezes depois de entrar en1 vigor a Constituição: 
o animo ele adoptar a nacionalidade brazileira o 

o 
o 
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fuição o animo de conservar a nacionalidade de -orl
gcin; 

5o. Os extrangeiros que possuírem bens in1n1o
\·ci~ no Brazil, c forem casados con1 'brasileiras, ou 
tivcrcn1 filhos brazileiros, eon1t.anto que residan1 no 
BrazH, salvo si manifestarem a intenção de não n1udar 
dG nacionalidade; 

Go. Os cxtrangciros por outro modo naturali
zados. 

Pa rag'rapho 11 n ieo. São da competeüeia privativa 
do Poder Legislai ivo Federal as leis ele. naturalização. 

Art. 69 

São rleilol'CS os cidadãos rnaiores de 21 annos, 
qne se alistarem na fórma da lei. 

§ 1 o. ;~ão J10dcm alistar-se eleilore.s para as cld-
t·õcs feclcracs, ou para as elos Estados: 

1 o. Os menclig·os; 
2°. Os analphabet·os; 
3o. As !)raças de pret, exceptuados os nlumnos 

das escolas militares de ensino superior; 
·Í0 • Os religiosos rlc orclrns monasUcas, cmnpa

nhias, congregações, ou cmnmunidades de qualquer 
clrnominnRção, sujeitas a voto de obediencia, regra ou 
estatuto. ctue ilnporte a renuncia da liherclaclc indi
vidual. 

§ .2°. A eleição para cargos federa os reger-so-á 
por lei do Cong-resso. 

§ 3°. São fnelegiveis os cidadãos não alistavejs. 

-.' 

,"Os extrangeiros que possuirem bens ilnmoveis 
no Brazil e forem casados com brazileiras, ou tiYeren1 
qll1os ~Jrazilciros~ cmntanto que. residam no Drazil, 
SI manlfestarcn1 a intenção de adquirir nacionalidade 
brazileira". 

S. ll. - Epilacio Pessôa, 

Av art. 68, paragrapho unico: 

Supprima-se, por ser a repetição do que- está 
consignado em o n. 25 elo 11rt.. 33. - J.llilton. 

Ao arL. 69. Depois elas palavras - na fórn1a flas 
leis - accresce.ntc-se: -- e os estudantes das acade
n1ias superiors. maiores ele 18 annos. - A. Aze-
1·edo. 
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Art. 70 

Os direitos de cidadão brazileh·o só se suspen-
den1, ou perden1, nos casos aqui particularizados. 

§ 1 o. Suspendmn-se.: 
a) por incapacidade physica, ou 1noral; 
b) pür condmnnação crin1inal, emquanto durarmn 

os seu effeitos. 
§ zo. Perdmn-se : 
a) por naturalização mn paiz cxtrangeiro; 
b) por acceitação de. emprego, pensã.o, condeco

ração, ou titulo cxtrangeiro, sen1 licença do ·Poder 
Executivo Federal; 

§ 3°. Uma lei federal cstatuirá as condições ele 
reacqu isição dos direitos ele cidadão brazile.iro. 

SECQ~~O II 

DECLAHAÇÃO DE DIREITOS 

Art. 71 

·A Constituição assegura a hrazileiros c cxtran
geiros residentes no paiz a inviolabilidade elos di
reitos concernentes á liberdade, á seg·urança indi
vidual e á propriedade, nos tern1os seguintes: 

§ to. Ninguem póde ser obrigado a fazer ou dei
xar de fazer, alguma cousa. senão en1 virtude de lei. 

§ 2°. Todos são eguaes pe:rante a lei. 
A Republica não achnitte privilegias ele nasci

mento, desconheee foros de nobreza, e extingue, as 
Drdens honorificas existentes, e todas as suas prero
gativas e regalias, hcm como os tilulos nohiliarchi
cos e de conselho. 

Ao art. 70, § .2°, b - Supprimam-se as palavras 
eondecorações ou titulo e:x.trangeiro. - Bulhões e ou· 
tros. 
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§ J 0 • rroclos os incli viduos e confissões religiosas 
pudem exercer publica e livremente o seu emito. as
soe iando-so, para esse fim, e adquirindo bens, obse.r
Yados os limites postos pelas leis de rnão-n1oTta, e 
guarclaclas as leis cri111inaes. 

9 1:0 • A Republica só reconhece o casamento civil, · 
G.Lij a ccle.bração será gTatuita. 

§ 5°. Os cmni tcrios terão caracter secular e serão 
aclr)1inistrados pela auctoridade rnunicipal, ficando 
Jiyre a todos os cultos religiosos a pratica dos respe
ctivos ritos crn relação aos seus crentes, desde que 
não offendan1 a rnoral publica e as leis. 

§ 6°. Será leig·o o ensino rninistl~ado nos estabe-
lecimentos publicas. 

§ 7°. Nenhum culto ou egrcja gosará de sub
-rcnção official, 11e111 terá ·relações de dependencia; ou 
alliança. con1 o ·Governo da União, ou o dos Estados. 

§ so. A todos é licito associaren1-se e reuniren1-
se Iivre.n1ente c sen1 ar1nas; não podendo intervir a 
policia, senão para 1nanter a orden1 publica. 

§ go. E' pcrmittido a quen1 quer que seja repre-
sentaT, 1necliante petição, aos poderes publicos, dc
nunciár abusos das auctoridade,s e prmnover a res
ponsabilidade dos culpados. 

§ 10. En1 te1npo de paz, quaJ.quer póde entrar e 
sahir, con1 a sua fortuna e bens. quando c -con10 lhe 
convenha, do territorio da Republica, inclependent.e-
nlcntc de passaporte. · 

Ao § 3° 

Supprünan1-se . as palavras - observados os li
mites postos pelas leis de 1não n1orta - que serão 
suhstituidas pelas seguintes: - observadas as dispo-
sições do Direito con1mum. 

Supprin1an1-se, egualn1ente, as palavras -. guar-
dadas as leis criminaes. - Zan~a. 

Ao art. 71, § 6° 

Depois de - leigo - ac.cresccnte-se: - e livre 
o ensino, etc. - Julio de Castilhos e outros. 
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§ 11. A casa .é o asylo inviolavel do individuo; 
ningumn püde penetrai-o, d0 noite, sen1 cons~nti-
mento elo n1orad01', senão 1Jara acudir a victimas de 
crirnes. ou desastres, nen1 ele dia, senão nos casos e 
pela fórma prescriptos na lei. , 

§ -12. E' livre a 111anifestação das opiniões, en1 
qualquer assumpto, pela ilnprcnsa, ou pela tribuna, 
sen1 dependcncüt ele censura ,respondendo cada un1 
pelos abusos que cmnmelta. nos casos e pela fórn1a 
que a lei taxar, não sendo aclmilticlo o anony1nato. 

§ 13. A' excepção de flagrante clelicto, a prisão. 
não poderá executar-se, se.não por orcle1n escripta da 
auetoriclade .competente. 

§ -11. .Ninguem poderá ser c,onservado en1 prisã·o 
sem culpa formada, salvas as excepções instiLuidas 
em lei, nem levado á prisão, ou nella cleliclo, si prestar 
fiança idonea, nos casos legaes. 

§ 15. Ninguen1 será sentenciado, senão pela aucto
r]dacle competente, en1 virtude ele lei anie.rior e na 
fórma por clla regulada. 

§ 16. Aos accusaclos se assegurará, na lei, a mais 
plena defesa, con1 todos os recursos e. n1eios essenciaes 
a ella. desde a nota de culpa, entregue en1 2.1 horas 
ao preso c assignacla nela aucloriclacle, con1 os non1es 
elo accusaclor c elas te.sten1unhas. 

§ 17. O direito ele propriecla.clc mantem-se c1n 
tocla a sua plcnilucle. salva a desapropriação por ne
eessiclaclc, ou utilidade publica, medi ~ntc inclcmni
znção prévia. 

Ao § 13 elo art. 71. Substitua-se pelo seguinte: 
A' excepção elo flagrante. clelicto, a prisão não po

derá executar-se senão depois de pronuneia do in
diciado, salvo os casos determinados em lei, e me
diante ordem cscriD~ a da anctoriclacle, competente. -
Chaves e outros. 

Acldilivo ao art. 71, para ser collocado depois do 
n. 17: 

As 1ninas perLencen1 aos proprietarios do solo, 
salvas as liinitações que foren1 estabelecidas por lei. 
a be.n1 da exploração deste ramo de industria. - José 

· Ilyaino e outros. 
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§ 18. E' inviolavel o sig·illo da correspondcncia~ 
postal c teleg'raphica. 

§ 19. Nenhuma pena passará da pessôa do de-
I inqnente. . 

§ 20. Fica abolida a pena de galés c de banhnento 
Judicial. ·. · 

§ 21. Fica egualmenLe abolida a pena de, 1norte! 
reservadas as disposições da legislação n1ilitar en1 
tm11po de guerra. 

§ 22. Dar-se-á o habeas-corptts, smnpre que o 
individuo soffrer violencia, ou coacção, por illegaJi
dacle. QU abuso de poder, ou se sen ti:r- vexado pela in1-
rninencia evidente desse perigo. 

§ 23. A' excepção das causas, que, por sua natu-
r0za, pertencem a juizos especiaes, não haverá fôro 
privilegiado. 

, § 24. E' g·arantido o livr_e exercício .de qualquer 
profissão n1oral, intellectual e industrial. 

§ 25. Os inventos industriaes pertencerão aos seus 
auctores, aos quaes ficará garantido por lei un1 pri
vilegio tmnpora·rio, ou, na falta deste, será concedido 
pelo Congre.sso um premio razoavel, quando hajan1 de 
Vljlgarizar o invento. 

.:\o art. 71, § H3. JLlimincn1-sc as palavras- nos
tal e lelegraphica. - Jlilton. 

..:\o art. 7 1 (para serem eolloeados ele pois do § 25). 

Aos a\1ctores de oJJras li ltcrarias c arlisticas é ga
rantido o direito de reproduzil-as pela imprensa ou 
por qualquer outro processo 1neeanico. Os herdeiros 
elos anctores gozarão clcsse. direito pelo tempo que a 
lei determinar. 

§. A lei assegurará tambem ·a propriedade das 
ma1'eas de fabrica. - José Hyailw c outro. 
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§ 26. Por 111-otivo de crença, ou de funcção i'eli
giosa, nenhun1 cidadão brazileiro poderá ser privado 
de seus direitos civis c politicos., nmn cxilnir-se do 
eumprimnto de qualquer dever civico. 

§ 2.7. Os que nllegaren1 n1otivo de crença religiosa. 
com o fin1 de se isenlaren1 de qualquer -onus, que as 
leis da Republica im-ponham aos cidadãos~ perderão 
1 o dos os direitos politicos. 

§ 2.8. Ncnllllm imposto, de qualquer natureza q11e 
·seja, poderá spr· cohrado, senão en1 virtude de uma lei, 
que o anct.orizc. 

Art. 7.2. Os cnrg·os publicos, civis ou militares, são 
acccssiyris a lodos os brazile.iros. obse:i·va·das as concli
r,õcs de capacidade especial, que a lei estatuir. sendo, 
porém, YNlarlas as necumulações rmnuneradas. 

Art. 73. _\ aposrnlarloria só poderá ser dada, aos 
fnncei.onarios vuhl icos. em caso ele inval irlcz no ser
Yiço ela Patria. 

Art. 71. Os nfficia('S do Exercito c da Armada só 
perderão suas palcntcs por sentença maior de dons an
nos de prisão. passada rm julgado nos tribunaes com-
petentes. 

Art. 75. A scnfPnça condemnaf.oria por crimes in
famantes, pl'eYislos nos codigos n1ilitares, ou lflis civis, 
faz perder a patenlr, qualquer que seja o tempo ela 
sentença. · 

Art. 7G. Os mililm·es de ferra e mar terão fôro 
especial, consti lu i elo por n1cmbros de sua classe, para 
crimes n1ilitares. 

Ao arl. 71, § 27. Acc resccn! c-se: assim como os 
que aceitarem eondceuraçõcs ou títulos nolJiliarchicos 
cstran2·eiros. 

Sala elas ses::;õcs, ~.G de j:.uwiro de lS~H. - Leo-
Jwlrlo de Bulhõcs. - G. JJcsouro. 

Ao arl. I:J. tiupvriJita-se. - llettuuúa. 

_\o arl.. 'iU. Sllb:-dilun-~e: 
"Art. 7tl. Os mililat·c·s de terra e mal' lcrãn fü1·o 

~special, consl.ituidn por lriiHmacs milHares", 11ara 
rl.elic.tos militares. - RetHmba. 

Ao arl. 7G. -- ..-\ccl'escente-se: 
"~ 1 o. Eslr füt·n compor-se-á ele um :;;li premo ·rri

JJt.nwi ~lililar, cujos rnc•mbeos .-:crão vitalieios. e dn:;: 
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Art. 77. A especificação dos direitos ·e garanlias 
expressos na Gonstituição não ·exclue outras garantias 
e direitos, não entunerados, Inas resultantes da fórn1a 
cio governo que ella estabc.lece, e dos princípios que 
consigna. 

TITULO V 

Disposições geraes 

A:rt. 7 b. O cidadão investido en1 fnncções de qual
quer elos trcs poderes. não poderá ser non1eado, nen1 
eleito, para as de outro. 

Art. 79. Poder-se-á declarar en1 estado' de sitio 
qualquer parLe do territorio da União, suspendendo-.se 
ahi as garantias constitueionaes por tempo detern1i
nado. quando a segurança da Hepublica o exigir, en1 
caso ele aggressão extrangeira, ou co1nn1oção intestina. 
(Art. 33, n. 22.) 

~ ·1 o. Não se achando reunido o CongTesso e cor
rendo a Pat.ria ünminente perigo, excrce.rá essa attri
huição o Poder Executivo Federal (Art. 47, n. 15.) 

§ 2°, Este, poi'éiD, ·durante o estado de sitio, res-

conselhos necessarios para a for1nação da culpa, e jul-
gan1mÜo dos crin1es. . 

§ 2°. O Congresso, por lei ordinaria, regulará a 
composição do Supren1o Tribunal Militar, suas attri
buições e outras circun1stancias inherentes ao fôro de 
que se trata. " 

S. H. - Sala elas sessões, 27 ele janeiro de 1891. 
- M. Valladão. - G. Besouro. 

Art. 78. Substitua-se: 
O ·cidadão investido em funcções de qualquer dos 

tres poderes fcderaes não poderá exercer as de outro. 
SnJa dns sessões. 27 de ja·neiro de 1891. - Ca?n1JOS 

Salles c outros. 

c. 
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lringir-sc-á, nas medidas ele. repressão contra as pes
soas: 

1 o. A' detenção cn1 logar não destinado aos ré os 
do crilnos communs; 

2°. Ao clc,.steero para outros si tios do ter:rilorio 
nacional. 

§ 3o. Logo que se rcuna o Congresso. o Presidente. 
ela RepubUea lhe relatará, motivadas, as medidas ele ex
cepção, a que se houver recorrido. re..spondenclo as au
ctoriclaclcs, a que ellas se deverem, pelos abusos em 
que. a esse respeito, se acharem incursas. 

Art. 80. Os processos findos, cm matcria cr1mc·. 
poderão ser revistos, a cxualquer lcmpo, cm beneficio 
dos conclcmnaclos, pelo Supre.mo Tribunal Federal, para 
:'3f:• !reformar. ou c-onfirmar a sentença. 

§ 1 o. A lei marcará os casos c a fórn1a. de revisão, 
· q.uc vodl~rá ser requerida pelo senLonciacl o, por Qual
qll e r do povo, ou e:c-ol['ido pelo ·Procurador Geral ela 
Hepublica. 

§ zo. Na revisão não se poclen1 aggravar as penas 
de scnlcnça revista. 

§ 3°. As disposições do presente artigo são exten-
sivas aos processos n1ilitares. · 

.ArL 81. Os funccionarios publicas são strictamen
te responsavcis pelos abusos e on1jssões en1 que incor
rerern no exercício de seus cargos, assin1 con1o pela in
dulgencia, ou negligencia. em não Teponsabilizaren1 
cffeetivamento seus subalternos. · 

Paragrapho unico. Toclos ellcs obrigar-sc-ão, por 
compromisso formal, no act·o da 11ossc, ao desempenho 
elos seus deveres legaes. 

· Att. 8.2. Nenhun1 funccionario poderá ser dernit
iido a bcn1 elo scr·vico publico smn que se especifi-

.Ao a l'L. 8:?. Su ppr i rna -~c este ar I igo, por cnyo] Yer 
ma leria nrlrninistratJY~t. ·-- Leoviuildo FilaHcitos. 
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quem as ra~ües de ordmn publica que detern1inara1n a 
t'XUlWl'tH.;.ão. sempre que o dcmittido assin1 o requerer. 

Art. 83. Continuam en1 vigor, mnquanto náo re
yugaclas, as leis elo antigo rcgime.n, no que, explicita 
ou implicitanwnte, não for contrario ao systmna de 
govarn·o firmado pela Constituição: c aos p~rincipios 
nclla consagrados, ~endo vedado àos Estados, como á 
L' nião~ prese eeYer leis retroactivas. 

Art. 8·1. O Goyerno Federal affiança o pagan1erlto 
da di \"ida publiea interna e externa. 

Art. 85. To~:lo o brazileiro é obrigado ao servico 
militar, en1 defesa da Palria e da Constituição, na 
fôrma das leis federaes. 

Art. SG. Fica abolido o recruLan1enL.:• nnli!ar. 
O Exercito e a Ar1nada nacionaes c01npôr-se-ão 

por sorteio, mediante prévio alistainento, não se adnüt-
Linclo a isrn<:ão pccuniaria. 

Ao art. se. SulJslilua-se: 
«Ar L. Sü. O Exerci lo federal compôr-se-á de con

tingentes flue os E:,Lados e o Distric-lo iJJ'ederal são 
obrigados- a fornecer, constituídos de conforn1idade 
con1 a lei annua de fixação de forcas. 

« § 1.0 Uma lei federal deternünará a organi
zaçã.o geral elo Exercito, de accôrclo com o § 19 elo 
art. 33. « § 2. 0 A União SP encarr~g·arú ela instrucção mi--
litar dos corpos e armas, e da inslrucção 111ilitar 
superior. 

« § 3.° Fica abolido o recrutamento m.ilitar for-
çado. « § 4. 0 1\s pai entes, os postos e os cargos in-
amovivcis são garan I idos en1 to ela a sua pleni tu ele.» 

Sala elas sessões~ 27 de j anciro de '189 :1 • - João 
Rf]f·u.:ntba. 
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Art. 87. Em caso nenhum! clieecla ou inclirocta
Tncntc~ poL· :3i ou en1 allianca co1n outra nação, os Es
tados Cnidos elo Brasil se en1penharfio cn1 guerra de 
conquista. · · 

:\rt. 88 .. .-\ Constituição podc1:á ser reformada! n1e
diantc iniciat.iYa do CongTesso Nacional, ou elas leg·is
Jauras dos Estados. 

§ 1.° Con~·idcrar-sc-á propostn ll rcfot·:n~~, quando, 
np1·esenlada p01: uma quarta parte. pelo· tnenos, dos 
rnemb1·os de qualquer das camaras ·do Cong-resso Fe
deral! for acccita! eu1 tres discussões, por ·dois terços 
dos yotos~ numa c noutra Casa do Congresso, ou quando 
J{)r soliei(adá por dois terços dos Estados, represen
tados cada um pela 1naioria do.~ Yotos de suas legis
latnras. tomados no decurso de un1 anuo. 

·§ 2.0 Essa proposta clar-se-á por approvada: si 
no anno srg·uinte o fôr, 1ncdiante lres cli;;:eussõe,~, por 
maioria de dois trrcos .. dos votos nas dua-; camuras 
do Congresso. 

§ 3.0 
. .:\ proposta approvada public9 t'·-BC-n com as 

~ assignatnras dos presidentes e seere!arios das duas 
w can1aras. incorporando-se á Constit-uição como paete 

integrante de11a. 
§ 4.0 Nfio se poderão admit Ur coinQ objectJ de 

Emenda substitutiva ao a1~l.. 86 

u Exercito e Armada con1pôr-se-ão pelo volun ..... 
tm·iarlo, sem prCJnio, c, em falta deste. pr1o 13neir'io, 
préviamente organizado. 

Concorrmn, para o pessoal da Arn1ada, as escolas 
Xavnl~ fi,\ .\prrndizPs c.\'larinlw.iros, e o ~oriP\o ela ma

. rínlmg·em mereantil. -Julio P;·ota. 

Acceosccnte-sc, como penultimo artigo das Dis
posições g·craes: 

1\l'L São constitueionaes tão sómcm lt' as· clis-
posiçõcs que se referem a att.ribuições e linjtes dos 
poderes politicos c aos direitos indivicluaes e volit.ico~ 
dos cidadãos. 

Paragrapho. As disposiçõe:-; desta C•)ll~:!.Huidio~ 
que nfío rst.iverem nesta incluidas, poderão ser alte
l'adas. ou reforn1adas. pelos tramites e con1 as for
malidades das leis ordinarias. -· Virgilio Damasio. 

No a ri. 88. moctifiquc-se o m~incipio! elo seguinte 
modo: 

AI'L. Nas disposições ele ordem eonstiíueionaL 
sómenff' podf'l'á srr reformada a C01wtitukfio. me
ctianle. efc. 

S. H. -Saln das srs~ões, 27 dr. janeiro clr '1801.--
Yii'[Jilio Damaslo. 
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deliberação, no Congr.esso, proJectos tendenb33 a abolir 
a fórma· republicana-federativa,· ou a egua~dade da re
presentação dos Estados- no Senado. 

Art. 89·. Fican1 abolidas todas- as loterias-. 

Art. 90 ~ E' instituido un1 Tribunal de Contas pan 
liquidar as contas da receita e despe~::t, e verificar a 
..sua legalidade antes de serem prestada" ao Congresso. 

Os Inembi:·os deste Tribunal seeão non1eados pelo 
P1lesidente da Republica com approvaçfto elo Senado, 
e sóment.e perderão os seus logares por sentença . 

Disposições transitarias 

Art. 1.0 Ambas as can1aras do prilneiro Congresso 
Naciopal, convocado para 15 de noven1bro de 1890J 
serão eleit.as por eleicão popular directa, segundo o 
regulan1e11to decretado pelo Governo Provisorio. 

§ 1.0 Esse Congresso receberá do eleitorado po-

deres especiaes, para expr11111r acerca desta Consti
tuição a vontade naciónal, ben1 como para eleg·er o 
vrimeiro Presidente· e Vice-Presidente da Republica. 

§ 2-. 0 Reunido o primeiro Congresso, deliberará 
en1 .Assen1bléa geral, fundidas as duas Ca111aras, sobre 
esta Constituição, e, approvando-lt, eleg·erá, en1 se
guida, por n1aioria absoluta de votos, na l)riineira 
yotacão. e. si ninguen1 a obtiver. po~ n1aioria relativa 

.· ' .· . 

Ao art. 89. Supprüna-se, por não traLar de ma
teria constitucional. - Aln~eida Bar1·eto e out1·os. 

Ao ar L. 19 elas Disposições transitarias. 

Suppriman1-se a prhneira. parLe e: O' § 1 o deste Rr
tig·o, porque estão prejudicados. -J:. Hygi1w. 

l\'Ioclifique.-se, o § 2°, elo seguinte: Inodo: 
Pron1ulgada esta Constituição, o Congresso, reunido 

en1 A~scn1bléa geral, elegerá- (o mai,s como está).-
.r as é Hygino. 
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na segunda; o Presidente e p Vice-P-1~esidente. dos 
Estados Unidos do BrasiL 

§ 3.0 Essa eleição será· feita em dois escrutínios 
disLinctos, para o Presidente e Vice-Presidénte respe.,. 
cLivan1ente, recebendo-se e apurando-se en1 I)rüneiro 
logar as cedulas para Presidente, e procedendo-se, en1 
seguida, do n1esn1o modo paFa o. V ice-Presidente. 

§ 4,o O: Presidente e o. Vice.-PresidenteJ eleitos 
na fórma deste artigo,. occuparão R. presidencia e vice
presidencia, da Republica durante o primeiro periodo 
presidencial, 

§ 5.0 Para essa eleição não haverá incompatibi-
lidades. 

§· 6.° Concluída ella, o Congresso dará por ter-
·minada a sua nJssão constituinte, e, separando-se en1 
Camara e Senudo~ encetará o exercicio de suas funcções 
norrnae5. 

§ 7, 0 No: prin1eiro anuo da prirneíra legislatura, 
logo nos trabalhos preparatorios, discriminará o Se
nado o primeiro e segundo· terços· de: seus membros,; 
cujo · Inandato ha; de cessar· no -termo· dG'· primeiro e 
.segundo triennios . 

§. 8.0 Essa discrin1inação, effectuar-se-á, em tres i 
listas; correspondentes aos tres terços,. gradua:ndcr-se. 
,qs senadore~ de· cada; Estado:; e os der. Dist.ricto·; .Fle~ 

Ao. ar L. 1 oJ § 6°. Accrescente-se o seguinte ao 
final; 

No. dia 15 de junho do corrente anno. 
Sala das sessões, 26 de janeiro de 1891. - B. de 

Ca.ntpos. -Carvalhal. - Mursa e outtos. 

Ao -art. 1 o das Disposições trangitorias. 
Accrescente-se ao § 6° : 
Não podenclo en1 hy.pot.hese ~dgmr-.a see dissol

vido. -Barbosa Lima. 
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doral pela ordeifi de sua votação rcspccth·a, de· n1odo 
que se distribua ao terço do ultin1o triennio ·o pri
Ineiro votado no Districto Federal e en1 ·cada un1 dos 
Estados, c aos dois t.e.rços seguintes os outros dois 
nomes, na escala dos suffrag·ios obtidos. 

§ 9. 0 En1 caso de empate, considerar-se-5o favo ... 
rccidos os n1ais velhos, decidindo-se por sorteio. 
quando a edade fôr eg·ual. 

_,\ri. '2°. ·os Estados serão convocados a. realizar 
a elcjcfio dos congressos constituintes·, sô1nento depois 
do appz·ovnda H Const.ituicão :Federal, e no prazo 
1naximo de tres n1ezes, ficando smi1 effcito as eleições 
.que antPs I i verem sido realizaclas em algum dos. l~s-
tados. 

.Arl. 3.é São incompaLivcis para os carg·os de g·o
vernadorcs eleitos dos estados da Republica, na sua 

. proxima organização, não só os cidadãos que quatro 
n1ezcs antes da eleição dos congressos houveren1 
ocenpndo o governo dos Estactos, con1o, lambem, os 
cidadãos que os presidiren1 por occasião do pleito 
eleitoral. 

Art. 4.0 O Estado que até o fiin do anuo de 1892 
não houver decretado a sua Constituição,· será sub
n1ett.iclo, por acto do Poder Legislativo Federal, <:1 de 
urn dos outros, que mais conveniente a essa adaptação 
parecer, até que o Estado sujeito a esse regimcn n 
reforn'!e, pelo processo nella determinado. 

.Art. ·5". Al proporcão que os Estados se formn 
organizando. o GoY.erno !F'edernl entregar-lhes-;,\ a 
ndministracfio dos serviços, ctue pela Constituição lhes 
cDmpct.ircm. c liquidará a responsabilidade da achni-

Arl.. 2. 0 Supprima-se.-B. de ['om}IO-" e üUÍl'l)~. 

A o a et . 3 ·> da~ Dispo si c: õ e s I r a n :-:: i I nr i a~ . ~ u; ; -
IWÜna-sc. . 

Sala das sessões, 27 de janeiro ele -1Sf:ll.--Auausfo 
· de F1·eitas. -V. Da1na-sio. 
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ni3Lração Jederal no tocante . a esses serviços e ao 
pagamento do pesso~l respectivo. 

_-\rt. tV'. Emquanto os Estados se occuparem e1n 
rc·g-ularizar as despesas, durante o periodó de orga
nizar-ão dos seus serviços, o Governo Federal, para 
,.~~e, fim. abrir-lhcs-á creditos especiaes= em condi-
t;ôe:3 fixa-das pelo CongTesso. _ 

.Art. /"; ~os E::;tados que S· •· fol'em organtzaudo, 
· entr·aeá em Yig·or a classificação elas rendas estabele

t ida:; na Constituição . 
. \d. ~. 0 J\'as prüneiras nomeações })ara a ma

gi~t t·al m·a fedcJ'al e ·para os Estados serão prefericlo:3 
o~ j u izcs de direito e desembargadores de nwis nota. 

o~ que não foren1 achnitt.idos na nova organi
za(;ilo _judiciaria c tivcrmn mais de 30 annos de 
e.\cr-eitio sel'fio aposentados com toclos os seus ven
eiJJ:cntos. 

Os que tiverem menos de 30 annos de exercício 
e•Jnl inual'ão a peJ'Ccber seus ordenados, até que sejarn 
apt·oyeitaclos, ou aposentados, con1 o ordenado cor
re~vondf~ntc ao tempo de exercício. · 

As des1wsas co1n os mag·ist.rados aposentados ou 
/IChfO;') em disponibilidade, serão pagas pelo GoveJ•no 
Fr·drt•al . 

.-\rt.. 9. o Emquanto não se achar perfeitan1Cmtc 
org·anizado o rcg·imcn do sorteio militar, prat.icar-se-á 
" Yolunfal'iado na composição das forças de mar e 
Ler1·a . 

. :\l'L. 10. E~ concedida a D. Pedro de Alcantara, 
,,_'\-lmpPr·ador· dn Hrazil. uma pensão que, a contar 
dt~ J 5 clt:~ no\·cmbro de 1889, garanta-lhe, por todo o 
Ít_·mpo d,-J ~ua Yida: subsi..;tcncia decente; ficando ao 
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· Cong·resso :ordinario ::fi.:xar~ '-~rn, sua ,;primeira reun1ao, 
a . cifra ':daquella pensão. ~ 

.-Art. ·11 .. Approvada:.que .seja .,a Const.it.uicã.o~ ~ ie.rá 
Pl'Omulgada. ~pel~l !1Mesa ;'do 0ongro~.~ú ~ 

.-\o art. 11. Substitua-se: 
Approvacta· que seja a Constituição, será assi

gnada pelos representantes, e promulgada pela Mesa 
do Congresso. 

Sala das sessões, 28 de janeiro de 1891 .- Tlwinaz 
Del{ino. -A. Azeredo. 

Additivos. 
Accrescente-se: 

Art. Será adquirida a casa em que falleceu 
o Dr. Benjamin Constant, na qual se collocará uma 
lapide em homenagem á men~oria do grande patriota 
- o fundador da Republica. 

Paragrapho unico. A' vi uva será concedido o 
usofructo durante a sua vida, passando, ao depois, 
para a Nação, como propriedade nacional. 

Sala das sessões, 26 de janeiro de 1891. -Nelson 
de Vasconcellos. -

Art. A União cobrará dur"tnte cineo annos, ~ni 
beneficio dos EsLaclos, J5 o/o addicionaes aos in1postos 
de. impodaçã.o que mn cada un1 delles fô1: cobrado. 

§ 2 .. 0 O Poder Executivo disuorá en1 r~g·ulmnento 
sobre a quota que deve pertencer a cada un1 dos 
Estados· ele )li na:::. Gentes, tGoyaz -e Rio de Janeiro, do 
que fôr al,recadaclo na Alfandega da Capital Federal, 
em virtude destas disposições. -L. jJfüller e out1'os. 
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56a SESS~O) EM 16 DE FEVEREIRO D~ 1~91 

1)1·e~f4et;w'ia do Sr. Pr~tdente de. ~ioraes 

::s::m;;::u;cw m:=zztnn.cm:w:s::_:;:::;, 

Ao nlEÜo-qia~ faz-se a chan1ada, á qual respondem os· 
~rs.:. Prudente de Moraes, João Neiva, Eduardo Gonçalv~s, 
.f.i ranCisco Machado, _Leovigilclo Ç6elh9, Joaquim Sa'rn1~nto. 
Mannel Barata, Antonio Baena, João Pedro. Cunha Junior. 'José 
Segundino, Joaquim da · Crúz. Theodm::o Puche.co~ Elyseu 
Martins, Joaquim l{aLunda~ Brzerra de ·Albuquerque Junior. 
José Bernardo. Oliveira Galvã.o, Amaro Cavalcanti, Almeida 
B_arreto, :Firmino da Silv~jra, José Hygino, José Simeão.· Fio
nano Peixoto, Pedro Paulino, Tava'res Bastos. Rosa Junior. 
Thomaz Cruz, Virgilip D.a·roasio~ Domingos· Vicente, Gil 
Goula~"t, Monteiro de :ç3arros. Quintinp Bocayuva, Lapér, Braz 
Carneiro, · .Eduardo Wanden~(Qlk, João Sevoriano; Salda'nha 
Marinho, Joaquim Felicio, Ce~ario · Alvinl, An1crico Lobo. 
Carnpos Salles. Joaquim de $ouza, Silva Canedp. Silva Pa
ranhos. Joa'quim Murt.inho. Pinheiro Guedes. Ubaldino do 
Amaral, Santos Andr0de, G-eneroso lVIar:qu~s. Esteves .Junior, 
J.Juiz Delfino. Ramiro Barccllos. Pinheiro Machado .. Julio Frota. 
Belfort Vieira, U.chôa Rorlrig"L1 es, Inclio do Brasil, Lauro Soàré, 
Innoeencio Serzedello~ ·~ina Ribejro. Cantão, Pedro Chermont. 
Ma'tta Bacellar, Oosta R~drigues, Çasemirp Junior, Henrique rle 
1Jarva1ho, Anfri si o Fialho. Nogueira :paranagu~, ·N e1son, Pire~ 
Ferreira, Bar·bosa Lima. BezerriL João Lópes. JU:stiniano de 
Serpa, tTosé Aveiino, José Bevilaqua, Gonçalo de Lagos, Na'sci
m·ento, Al:rnino Affonso, Pedro Velho, Miguel Castro. An1orim 
Garcia. Eoitacio Pessôa. Pedro An1erjc'o;· Couto Cartaxo~ Sú 
Andrade, Retumba, To1f,ntino · cl0 Curvalho. Rosa e Silva', João 
Barbalho. Goncalves Ferr~ira.· .TosÁ Marianno. Altmeida Per-.: 
nârnbueo, · .Juvencio d'Agniai... Anclré CavalcantL Rayn1undci 
Bandeira, Anniba1 Fa1cão, Pereira Lyra. M~ira ele Vasconcellos. 
João dr Sicn.Ieira. .Jóã'O ' Vieira, · Lu.iz de Andrade. Espírito 
Santo. BrJlarmino C[!,I'noiro. TheophiJ0 dos Aantos. Pontes d0 
Miranda. Oitic.ica. Gabino ··Besouro, Ivo 'do Prado. Oliveir:a 
Valladãr. FelisbcEo Frcir'r. AufÚl~to de Freitas, P!Hlla .. \rgo!Io, 
Tost:1. Se~bra. Antonio · F.usebio. Znn1a. Arthur. Rios. Garcia 
Pires. l\farcolino JVIonrn. Sa'ntos ·. Pereira. Custodio de 1\fello . 
. Paula Gu1.marãcs, l'viilton. An1nhilophi o~ 'Franciseo Sodré. Di o:.: 
ni.sio Ceraüeira. LrovhdJdo ]1ilg11eiras, Barã.q do S. 1\ofarcos, 
Medra'do. Barão rJP. Vi lia Vi r~ oRa. Pris.c.o Paraiso. Monir. Freire; 
Athay(fr,. Junior. Fmiseea P. '8i.Jva.: ud1ano. MarcondeR. Mành5:eR 
B~rreto~ Viriato rlr Merlniros . .Toaqnfrn BrP.ves. · Vir,gi.lio P~s~ôa. 
Franca Carvalho. Lni?: Mur::tt. Bant·ista da' Motta. Fró~s ·da. 

·Cru r..~· Erjco Coelho.· ·sampain Ferraz. T_Jopés Trovão. .Tac.'=Jues 
Ouriane. Furquim \V0rnrc.k ·vinbn:es. Tho:rnaz De1fino. Antonio 
Olyntho. Badaró, .Tn5n Pinl)(~iro. Paeiflr.o }\ifasearenhas. Ga'briP.l 
de l\1ag-a1h5es. · T_Jron0l Fil11o. Chap:as LnbaLo. Jacob qa Paixão. 
Alexandr0 Stocklrr. Franc.iRC.O Veign:. Costa Senna. Lanwunier; 
Alvaro "Rofr.fho.. Gonenlvrs ·nhav0s. Amnrico t..Ju7.. Fr-lir.:iann 
Penn~. V'i11f'Ji. Du!Ta Nicaeio. Çm~rôa R.::l.bc11n. 1VJanoel F'u1gnnC.io. 
A~tolph0 Pin. Aristides Maia. nonç,alves Ramos. Carlos dn~ 
nbagas. Francisco A mara1. Dnm in~os · Hor,ha. Cosb. 1\fachaclo. 
PalP.tta . .Tnfi.n cln AvrJlar. Ferr0irn: "RabP1lo, Ferreira l?irr.R . .Toã.o 
1_Jui7.. BA-r-nardino rlr Camnos. Franr.isrn Glir.erio. 1\forars 
BarroR. IjOPPA nhavrs. nmnin~os f1p, 1\'lorar.s, Ano1pho Gordo. 
Carvalhal. An~r.lo P'illhP.irn. JV1\1r~a. Rndolpho Miranrla. Paulinn 
Ca'rlos. Qos! a .Tuni o r. R orlrigu rs .'\ lvrs. Carl os G:u·eia. MmoeiJ'a 
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da Si l \'a, ~\ lmr.idn. l\ ogup ira; llubião .Tunior. :Fh•m"'~' Cu nulo~ 
Leopoldo dr Bulhôc-s. Guilnarães Nalnl. Antonio .AzorNin, 
Caerano de · ~\lhuqucrcJLH'. BPllarminn rir. ~\[f~ndonta. "1\lareiann 
cln ~\lã.~· a i h ftos. Fr-rnancles Sirna:s, Lalll.'O ~lü Hr.r. Carlos de. 
Campo< ~ebn-lidt, LaePrda Coutlnho. Vielorino MonLeirn. Pe
l.'ei e a da Co:-~1.a, Anl ão clr Faria . .lnlio de Casl i lhos, Borg·~s de 
1[edeiros, .:\lc.idos Liina. Assis ·nea~ül. ':Phon1az .Flores. fÜH'CU. 
Homr1·o Hãptist.a, lloehn: Osm"io~ Cassiano do Nascüncnto. Fm·
nando .Ahhotl, Demetrio Ribeiro 0 M ~nna Barreto. 

Aher•-sf• a sessao. 

Dnixarn fht. com)1RI'eeer, com r.ausa. os Srs. : MafJa Ma
rlla.-ln, Pnr.~ de C'aeva.lho, FrcdPl'ÍC'·O Scn-ra'no. Corlho e C:llnpoA. 
n.aul ino Hor·n. Hodrigues _F'e.rn::uicles, :Marl.inho H.orlrig·uns. Frc
{101'1 rn Borg·0s. 1.-~"nndro l\h-.cir.l. Condn dr Pig·ueiredo, Ft•.rreira. 
Tll'f4;1rlftn. DOJningos Porio. Huono dr Paiva. Cesario :Motta 
.lnnirn·. ··Alfredo Ellis P Ernesto de Oliveira; e. sern causa·. os 
'Sr':;;. : Th0orhn·í'l.o SotiÍ.O. Saraiva. H:u~r Bnrhosa, Rangel P~s
I..:U\~1, .\qn i li no do . Amal'al. Brrnardo de 1\'lr.ndonc.a, Sanf o~ 
ViP.ira.. Nilo· Pera.nha·. Cvrillo flr. Len1os. Oliveira :Pint.o. 
~\layr·ink. Domingos .T.:snino ... \lherlo Brandão. Aleindo Guana
ha.r-a. :\ris! idr.s Loho, Barão· do Ranf.a Hrlrna, Ln i:~. Barrelo, 
Fonsren. H l'l'mes n ·Martinho Prado .Tuniol,. · · 

E' lida. posl.a· en1 discu~sfio e. sem rlebatü n.pprovarln a 
rwl ~. ela srsR;i.o ant.eeede.nte. -· 

O Sr. Badaró- Sr. P1~esidente, já no ultimo dia dr srssão 
cm me havia inseript.o pa.ra 1.ra,t.ar d~:~ um assumpto in1por
tanl.iq~imo pn:ra o Estado de l\finas C+entes. V. Ex. devr ter 
vis! n nm t.r.lngTamma. reproduzido en1 varias folhas dr.stn. Ca
pil n.l, dando r.onta do proeedimento do Governo. mandando 
~ll~dar· a eonsl.rueção do prolong·ameilto da Est.ra'da ·de Frrrn 
riR Onro Preto a· ltahira do lVlatto Dentro. 

Foi. Sr. Presirlente, para nós represent .. antes de Minas, mna 
Slll"Pl'Pzri. Nã.o eont.avamos que o Governo, quo sen1 tmn mofo;-
! rartn f.fin prodigo en1 concessões de estradas de ferro. que 
t.l'lm . n.nin1ado de rnodo até :inconveniente .essas ·en111rezas, 
Yie~.se rltu· golpn t.ão profunrlo, Jusl.a.mente en1 estrarla de ferro 
CJUR 'fr.m draniP ele si un1 futuro muito risonho; porque, 
Sr. Pl'l'sirlenl.e. con1o V. Ex. sabe., qua·ncto o Governo do e.x
tini'.l.o lmperio rr.solveu :q.ue a Estrada de Ferro Central le
Yassf~ os seus trilhos alérn de Ouro Preto. viu com n1tülo 
prazer; nas ra:zõBs ' do en.genhriro-el1efc ·daquella eRt.rada. 
a'r.onsr..lhnj·c~m-sr. as vanl.agens que havia em prolongar a dit.a 
n~f.l'nda rl0 Jnero ~h~ ·as margens do rio Suassuhy~ no riquis- . 
:-;1m o vallo denominado Pcçanha . 

. . J~nles de., lá ch~gar ti~1ha ?e passai' pelos imporl.anf.es mu
nw.tpws fie C1uanhar.:o; e Santa Anna do Ferro. onde as terras 
~fí.n fcl'l.~l issimas. 

E pn.r~<w-nw., Sr,. Pr~s'irlent.e (não tPnho certeza, por :falia 
dn darlm.;L qun o ultim-o al'.l.o do Governo, contra o qual a 1n1.
rn'r.n~a dn Mina:;; e a l)Opulação da Capital acaha de reelamar. 
rP.lmida nrn eoneifio. prende-se ao facto de RCJ' o Pecanha un1 
Va1Jn clPJ11:1.l1da.r)o 1101' innumeras estradas de fl'l'l'O c'onerdida~ 
pPln ·]Wnnllüno Minislro rla· AgricuHnJ'a. 

~r. Prr.~ideniP, n frrUlissimo valle rlo Prç:.anha (~ consi
rlf't'rtno nn1:•· l\h~fH•potamia. :\ nRI rn da de ferro que 11arl.ia clf~ 
Phil~t.d('lphHt. pa~i-lll.l!clo p~:·~· '[inas NoYas e ~ . .Tofi.o Ba'pt.l~l.a, 
demanrlnYa. o Prennha. H a nma de Vietoria ao Peeanl1a. h a· 

~ ' 
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ou LJ'a nn sc;~·lfto do ;\l·ax ú ;.:,o Pe(:anlla, a de Leopoldina: ao Pr.
eanl•n. •·m dmnnnda ao .J alob:í. FinalnwniP, esta. estrada dr• 
rm·r·o. que r~r·a um r::'t·rnal da Central r fazia par:te do systrmw 
d~ Y i ar:ão ern LraL vt•-s~~ nesl.r cmbarn.c:.o. O ramal de Ouro 
Pt·ntn ó run eornplrn1enl o fia Centra]. 

sn~peito CJIH' seja, :--;1·. PresideniP, um t.J"ama que inLeres
:-;aclos na;;; divcr:sas esltadas de ferro particulares venhan1 urdi 1· 
}1:-tl.'a arredar o Lracaclo do sru objectivo. Animo-roe. ú. v is La 
das eonsiclrrações exposta~, a apresent.a'r un1 requerirnenLo: n 
es[lrro ela Jwn(wolrncia dti Cong1:·esso que n10. fará o faYOl', óu, 
por· nul.1"a, ao Estado rir Mi nas, de aprn·oval-o, para que o Go
vrrnn nos rW a:s infornlaGões prec.i sas. ou cópia da.s razões ern 
que se fundou para prat.icar esse acto. que vai nffenrlr.l', gJ~an
drrncnl e, os in1.m'es~es de 3linas e da Cenlral. 

O Sn_. Ftt.\NCl sco VErGA--- Da propria Feclerac.ão. porqw~. 
ü Eslracla CeniTal ó ]lr·ej udiea'da si o r:unal não r,oni.inual~. 

O StL HAn,\H(l- Tc~ria, assiln. cum]wido o 1ne11 rleYet·, :"ii 
nfí.o n1e trouxessr ú teibuna n1ais outro n1oti.vo. 

No rrlt.imo dia de sessão, cheguei um pouco n1ai.s tat·de P 
não pude assisl.ir ao discurso do illustre representanl.e rio Rio 
dr- .T anoil·o. O nobre representante a'preciava ela tribuna o~ 
nll.lrnos rcguiamentos expe:didos pêlo Ministerio da Gnerra 
sobr~ as eonLiner1cias, g·uarclas ele honra, etc. 

])urnnt.e. o seu discurso un1 Sr. representante, cujo non1e 
não foi Pser:iplo~ deu o aparte seguinte, quando o orador 
erh i1 Lin este .iu"izn: -"Ora, Sr. Prrsidenle, é ma'nifesto que .i:'t 
pa~sou aqui. f'.nl t" e 2a discussão, e só lhe falta a pron1ulgaç.ão 
nossa. n ar! igo que ~epara con1pletament.e a Bgreja do Estado 
(A·poiodns) ; o mesrnn quando isso não fosse . .iú o Governo fl:"Y 
Rrvolueão ck Hi de novon1bro haYin. separado elo Esl.aclo a 
Bg:r·o.in: con1o (>. pois. que se obriga c, :Exereiln f~ a .:\rJníHla a 
fnzo~·· eon tinPneias a lun cu 11 o '? (Apoiados.)." · 

u~r Sn. 11RPEEREN'l':\~'l'E --Que diz a is lo o Sl·. Barlaró '? 
(Risc.) 

O Sn. BAJHR(l --- Sl'. Pl'f:'~ ident(\ s.i ou PSI ivosse presente. 
1r.ria aiJc-nrlirlo ao roelan1o rlr-sse nwn illmdr·r eolleg·a. rlizrnclo 
o ·rJlt0 penRnxa a re:;;peito. · 

l\Ia·s 1 i. n eu1npro o nwu dt•vor· vindo rrspondPl~, rmhora 
niio sabin a qtwnl drva clirigie-nH"'. 

Sr. Pr.-.~sidenle. u1na yrz que está resolvida a sepa1·aeãn 
rla. EAT~'.ia do Jt~stado. nma vez qlw. a Asse.n1hléa nar.ionaL na 
sua nlf:i. sahrdnria. ,·ofni.i p:-;ta nwdirla. sonws obrigados a ·:tr::iar 
hanrlPi I':t r ohf)rler0r. ryi tando~ mesmo. q,ne nesl 0 Cong·1·rss;, 
nppal'~'çnrn rnNI idas I rnrll'~ürs a nrnlral izar o~ rffr i I os rli·sl f' 
prine i pi o. 

TJ~T Sn. HJ<:J:lH.ESENrr,\:\"'i'E-=- Assim nã.n pensou o (loyprno. 

O Sn. H,\n.\Ftú -- Paeree-mr (fllü o Governo Peovi:-'I'Jt•in 
ilPYia SI'!' o IH'imPir·n a elll11prir· a clisposieãn eon~t.ihwionnl 
(Apoinrlos); par:-PrP-lilf.' qun os ealholicos nfio Linham. nlé nqni. 
JnanHj-.~:lnrio dP~n.ins rir yolfa1· ao anligo regimr..n ... 

O Rn. SEü'l.EnET.l.O -- Par·..-•(·r .qtiC' o l\fin isi·PJ·in :wlual .-1urr 
enl1'ar· no r·rg·i1nnn da cnncorr1ata. 

O Srt .. DAn.\n(l -··- .•. lF~nl qtH~I'ern privilt•g·in~. 

l~~nll'('l anl n. n Sr. Minist l.'n ·da Guerra, ]HH' es~c e;.-guin
mrnl o, nhr·iga o ExPt'eil o ..• 
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O Sn. SERZEDET .. LO- O decreto violando ~ Constituiçã.o 
não -póde ser cumprido pelo ExercHo e, Armada. que só sã.o 
obedie.ntes dentro d8. lei. 

O SR. B:\DARÓ- ... a fazer eontinencias aos cultos re-
ligiosos. ' 

Sr. Presidente. não fa.l1o em nome do partido Catholico, 
crue já d~clarei não existe; fa'llo em non1e da minha fé re
ligiosa e declaro n V. Ex .. sem, medo c1e errar~ não devemos 
:acceitar o nrincfoio consi~·nüdo nesse reg-ulamento. Si o 
Exercito póde ·ser~ composto d0 individuas .... alheios a cronç:.as 
religiosas, póde~ tan1bem. ser composto. em sua maioria. dP
ca'tholicos. Assim como não quero· obrigar os positivista's das 
fil~iras. do Exercito a po!'em os joelhos en1 terra nas cere
monüts religiosas, assim tamben1 não quero que o regulmnento 
obrigue os ~catholicos a fazpr·ern eontinencias ao hoi. A pi~. nn 
n. nutro symbolo profano. 

O Sn. ZAlVIA --:Muito bem. Sr. Bada'ró. 
O SR. BADARÓ- Quero ver ·~ lihrrdade g~rantJda ans nli

nistr()s do cathoUcisn1o: q:ue a um soldado eaf.holicn Rl\jam Jl('f
miU.idos os r~cursos espirituaes por r,Jlp solir,Harlos. 

· Qeero a liherdade pela liherda'de; e firnw V. Ex. et·rto 
d~ qúe a nossa Patria yai g-anhar nTuHn eom algnns pr·jnr.1p·ios 
rons:ignados na Constitpi ç~io. 

O qu0 é nreci$0 é qrie r.s catholicos não se deix01n explorar 
por ·fruern aue.r que ~eja. Nã'o (~ C()m estas fingida's barr~~Ladas 
crne os catho}jcos hãn' de esqureer as f0ridas rrrofündas qne 
receheram da· Dictadura. · · 

· V. Ex.·· não ignora: porque tem visto as nublicações, P 
ap~sar d~~sr propalar~ a'lto A hom som, •CPJA n cat11olicismo r:-st:í. 
decadente, nas nomeaçõe·s rJos hispos, ha lrnem rlr.sA;iP. impl'lr 
:f Réde '.racante do Rio de .Janeiro· um hisno. 

·· Ora. V. Ex. comúreheüde. ·sr. Presidente. f[IW. estando. 
ho.ie. a Fgreja separada' rln Esf,ado. é r.sbl materia exell..c1Siva
mente da competeneia do Summo Pnntifir,r, eom q1..1e1n n Go
verno secular nada tem que ver. D0.Jxe. pois. fl. nós catho
licos tranquiJlos. rlPixe-no~ o Governo viver Pm paz. (MuJto 
he:;n.) · 

\Tem ~. Mesn~ r; lido ~ apoiado o Regnint.P 

R equen: men:t o 

"Re.queiro qq.e,, pelo 1Vn:nisterin da .,Ag-r1r.ultura', RP ren1etta 
ao Congresso cópia daf; razões em qtw P,e ft1ndou o GovPrno 
Pttra stisnender a eonstru(',r.ão dn neolnngamenfo do ramal rla 
E~trada dn ·Ferro de Ouro Preto a Ifabira rlr. 1\falto DenJrn. 

Sala da's sessões, 16 de fevPrrirn rlP. rlr. _1R91. - F. ·.Rn.,dar·n. 

O ~r_. Ivo do Prad.o -- Rr. Pl'esidP-ntr.. ·o art. 6!~ do Regi
mento d1z que "redigida a Con~Litniç:In. ser:S. apresc:m.larl:-1.- :'í. 
Me~a..: .q~le a. f2-rá .I e r e· imprimir. · RUbn1ettrmdo, rlepois, ;-'!. re
rl!lcr-ao a rev1sao ao Congr>esso. nun sómenl.r porler(t emeri.rlnl-a 
~l reconheçr-r qur. envolvr. inenhereneia. r.nnlradier.fí.o · on :lh
~urdo manlfes!,o ·, Nr.str. caRo, n PrPsirlrntr. ::l.hdr{t.' rli::;r.nsp,f.\n, 
que p.erá a unwa . · · 

.. Nesta's condições. ha uma Pmenda. e er:;fa P: dn Sr. La.uro 
Muller e qutros, com re!aç:'lo aos 1. 5 % addicionaes ao':\ jm
postos de Importação. 



Que quer dizer a emenda do Sr. Lat1ro Müller e outros ? 
Não é, sem duvida, nm favm:· que eleve dispensar a Uniã.o a 
~lguns dos estados que nflo têrn forças prt'ra atravessar o pe
rioclo de transição q11e 1H'S in1nõe o sys!~ema rle discrim1nac)io 
de rendas approvarlo rrn ~iep:nnrl a. di scuss5o? 

Conside"~"ando dcst<1 manPira a crr1t::nda rlo Sr. ]Aturo 
1\Hillcr e outJ·os. julgo cru~ si. a·pparentmncnte. ella não envolve 
um absurdo. envolvc:-o. c:ntrebinto. no seu esp·irito. por ~sso 
que não satisfaz a !oc1os os i11tPrcssrs dos diversos estados. 

UM SR. REPRER"EN'r:\:'\'l'E---- Saiisf~z os ·inf·ercsscs rlr mnif·o 
pouros. 

O Sa. Ivo no PnADO -·Segundo a n1inha opinião, apr.nas 
fdla satisfaz os interesses da "Bahia, rlP Pernambu~o. cb Ca
pit::"tl Federal e, talvez. do Parf:,. con1 rletrimentn rlos inf rrr~sP.s 
dos outros estados. · 

Tomando, por e~pmplo. o meu Estado. qne 0. o rlr Ser
gipe, ten1os o seguinte quadro: n çons1unirlor scrf:!:ipaTln pa
g-arú 15 o/a de impostos addiciona'cs. :que srrfío s(,mrn( (' apro-
veitados pelo Estado da Bah i a. porque n nosso con1nv·re:i n r
i' eH;)~ indirectamentr.. con1 o cxtrangr.]ro por inJrrmPrlin rla 
:pra~.a dáq~1e1le Esl;ado: (H a diver-.r;os ápartes.) 

· A emenda' estabr.lece Pxccpl}5.o dara r. rnanifcsta 11:1Ya os 
Pstados de Minas Grraes. Govaz 0, Rio r!e .Janeiro. ~'TIVfl~:\rdn 
que a Bahia,. Senhores. no::; cobrará H5 o/(l addicionaes. 

Eis porque. Sr. PresidentA. ouso .apresentar :1, V. Bx .. 
n,om relação aos 15 o/o. uma; indicaç,ão. q1w nfio tem pm~ fim 
~ugmentar o número de r1ias no nosso trabalho, mas rrsolver, 
tántó quanto possiveL as questõe.s qu0 fnrrm dr frrntr. o nosso 
futuro econcrnico. 

<~onvém dizer que. revertendo os 15 o/o rm benefieio do 
Pará. Bahia. :Pernan1hnt>.o r Canitn.1 1F10r1r.raL r.J1cs nfin s·igni-
ficam só:rriente um sacrificio não T:omnneraflo 0. sim aig-un1a 
cous•1. majs. quo ha ne reeahir ·sohro n Estado q.no trnho a 
honra' de representaT'. E' qun nrsta medida. Senhores. nr-í.n sP 
~ncontra o espirito rlR .iusti0a qnn r1cvo prcsitiir a tnrlns a~ 
no8sas de1ibrrações . ·· · 

E 1 por isso. Sr. Presidente. quP entendo que rlevo apre
·sentar a indicação a que Jne referi. nosto quP V. Ex . .iulg-11e-a. 
em de:sac0ordo completo eom o Regin1ento; P insisto em apre

. sentai-a á consideraoão dos meus co11cga5. por.quP. tenho a 
convicção· de que acima da lettra rlo R.egimPnt.o. nós rlrvemos 
eollocar os interesses nacionaes. 

:Pelo facto de 1.1m nrUgo -reg-imental rlizer isf".o on acpJillo. 
talvez impensadanlente. nf1.0 fievr.mos sacrificar OS inf.Pr:~RRCS 
do paiz; a'o contrario. d r.vemos rol1oca1-os aeima. r"! r. tn do. Von 
da.r um exmnplo a V. ~x., Rr. Presidente. 

No antigo regimen o rnRn Estado n á1guns nutro~ ti.nham 
uma renda de 1. 000 r. tanto~ r.ontos. os crtmes porliam. sa1vn-:~r10 
::tR rlespesas ordinnrias, ·~00 r. tanf'ns. g-na'rrlar. aJP. algum ~aldo. 

Actuaimento. r.om a trnnsir,.fío rlô ~n!-:ig-o para o rnodr~·nn 
r·egilnen, o Estado r h~ Sr~rgi"f)r. fi r.ar:í. r.om n rrmclir:nr.n f(l rl f' 
.'f:OO o tantop cor:tos. nm>rrtw nós nfi.o rlevrmos rnntar C'Or:l o 
imposto territor:ia1. afor'' .r,r:rto nonfo inexoauivP.l no nrrionn 
que atravessa·mos. 0. r:uj:~ rr.nrlim?nLo nfío ronhr.r.rmos .. 

Pois bem. não r.ontando r.nm rslP imposf.o. f'rmos ~rr'!~na.:::: 
400 e tantos contos parr~ fazPr uma ck~pPsa n0r.rssar·i~. im
prescind:!ve1. rle 90n r·. f.antos rnntns. o rnw rruer rli.zm .. --·a 
Const.it.uinte der.ret.a. na~-, sun·s Disposir,.õês f.rans:if.ori.a . .:; ou 
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('fllt~n. qttf' t) valhn. um df'/'icil. pa.L·a ~nq:dpt' ou pal'a nt1l1·ns 
c·~! :~ •l n ~ fH' q w· nos. rlt-· 5O() ( · I a n I os e o n I o:-:; ! 

O Sn. HELFOaT \ .. JEil~.\-.F'.ie,arn o~ rslados na rn!s~'l'i:l. 
(·nrnhnlo quP a U1Yião tPnha· rlinheit·t:, para ga:::.1::n· ú lar~:a. 

O Sn. Jyo no P1unc --Ora. ron1n póciP srr a União feliz 
qtta!1do o~ Sf'ns ptineipa('"" nJ·gfíos não 110clPn1 l.et· movin11'n.l n~ 
nfío ·t.t'n1 nenhurna encrg·ia que em·aeterize a vida '? 

O SR. Zx~L\ --- ~\poiado. 
O Sn. Ivo no PBADO- Ent.nndo CfllP. nestas eondiç;õc-s. a 

Pnwnda elos Srs. L[turo Müller e oulros~ posto que involuni ~~t· .in 
e i nJt>ne i onahnenll\ foi den1asiacio infeliz~ por:qrw nã.o I'On
Rulta lodos os intcr·esses. (A-poiados e apa.1'tes.l 

Pois. c.omo é que~ pr·on1ulgacla a Const.it.uieão. Yai-~·.c cn-::
ennfrar .iá em defeito Lão nocivo dentro da sua org'aniza.ç::ão '! 

Con1o é que. apesar d:! accumulareiYt-se as clespesa.s ian1 o 
dos peqnenog co·n1n dos g~.·andes rslaclos. rrrluze.n1-sr as Jnnt0s 
CIP J•,•r.riJa. n t.en1-se esperanc-a de que esta' Uni fio ~eja · fe!iz ;? 

O SH. BELFOrt'I' V.JEI!L\- E' un1a Fedcraç:.ão unitaria. 
O Sn. lvo Dú PnAno- :\eh o que as leis da log·i.ca se op

põnrn. eornp!ekt. c radicalrncnl C\ a u1n i'in1 c.on1o esl·e. 
O Sn. Z.\.~L\- .Apoiado. 

O Sn. Ivo no PR;\no -- :Xüo quero nada dn: Bahia~ eon1o 
vizinho. mas nií.o quero~ I an1hem. que se. dê ú Bahia aqüillo 
qun (~ df' Serg·ipe _: quero ·que a Bahia~ Serg'ipe. Pernan-tbuco~ 
Pm>.Ü1Yha. fiio Grande do ~ orl e. Ala!-!:ô:l's e outros estados 
I (• n h tl111 o q n r é sr u . · ... -

O Sn. BELFOR'l' VIEIRA- Applando o prof.cst.o que V. Ex:. 
e~ I ú fazr.nd;:, pnrquo aqui se rlisse que isso (~ exig;cnc;a do 
Nor1:::. 

O Sn. PnESlDEN'L'E -- Lt·rnbro ao nobre represonl [tnl C' quP 
esl :'L f'inda a hora do expediente. 

O S11. Jyo no PH.\DO ---sr·. Presidente~ eu já disse ,que 
tinha urna indieat;:fi.o a :lpr.-~senl ar. r. não posso deixar de 
o fnzPr·; po1: isso peço a V. Ex. que eonRnltc a Casa sobrc~ si 
me ~onr.Pfl·;} deí'. minulos. pa1·n ,iu8\l.ific;:u· n m inlh a inrl ieaç:flo. 

Cnn~n 11 ado~ o Congl'f'SSo eonerdr. a ])l'orogaeã.o peclirln.. 
o ~n. PnJ<:S I J)J~XTI~ -· o nobl'e rrpr·esenl an_l r Pllrlf' r.nn-

1 inunr·. 

O SB. Iro oo PnAI'JO- Pois bem. Sr . PL·esidei11 e. eu sürci. 
l{llYoz. ma i~~ lwcye do que snppõen1 o~ nober.s eolleg:1s do t:on~ 
gres;;;n 1]ur. mr fizer·am a g·on!.ilcza de consentir no n1cu pedido. 

ll~ni.Pnrln que, corno sc1·g·ipano r, pot·tanto. eonw .t;ilho dr. 
nm Estado })Oqu~~nn. não drvia deixae sen1 tn·olesl.o ... 

. . ' 
O ~n. Jh:LFOH'i' Yncrn .. \--Er·a o que eu Jamhcrn fH'r.f.pnflia 

fazr1·, ~.i ri1r. fosse pnssiyel oeenpat· a lt·ihnna. · 

O ;.4n. Ivo no PHAJH)-- ••• e tão C'JH'rg:ieo qu~rnt.o rwemil
lirr.n1 as n1inhas Jor(:a:.;. unut nwrlidn Ião rlut·a. nrna rnedid:L 
q11P, não r·oll~ullanrlu a~; eoúrli~:õP~ Prn qup ·nos aeharnn;-; 
(Mui./(J h cm). nfín eonsnll.a ndo as no~sas cond i<·õ•~s eeonmnic·n.s. 
f•rnfin1, Y:lÍ drt.l'í'lrtl' !lllf' O~ I'On~UlnidOI'PS elOS r·Íf'Qt10llO~ f'S!n:dt~;-; 
lni··nr•rn-se tr·ihtll:uio:-' do~ ,~nnsumidOJ'PS d<Hnwllrs qun LiYOl'PJn 
gTandr-s prat:t;-; con)Inei·eia L'~: que1~o dize1·- que de nn1:1 Con--
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st'itui!llt~ t·ornu t•s!a ~:.llt(' 11 :O:l'guinlc·. 111:.tt~ uu JJtt!.nus: us tt)ll
::;untidm·t~S dos lJí~lltH.'JHI:-i <':--iiWIII:-i fiean1 ~·~c:ra,·izadus aus eun
::-;ulttidm•p:::; de al,:..:,ur1~ tlo:-: ;.:.:L·andp:-; c•s!adu;-;, t'Ulllu ·aeunLeeu ent1·•~ 
ns ~~·nnstuuidot·f~:-; .~;.. ~e1·gipP r· da Bahia t' u.-; da Panthyba r~ 
Pe I:' I tal J.t I 'lll'U. 

T~lo •' o l't'~llltlt~ d11 tplt' t.[!Jt•r· a C'lllUi~da dos S1·s. Lau1·n 
'\ii"lllt•J· :·· uuiros; L':O::It• t'• t) \"f•t·tlad••iJ·u r:·spiritu dt.•llu. 

O Sn .. Fn/ms 1u CHl'l- ~~, m~>:-:nto ea;-;o estão os eonsn
nlidol'es elo Estado elo Hio. 

O Sn. Ivo DO PíL\DO- E' \'t~l·dadc•. os eonsumicloi·cs do Jtio 
de .J aneil·o pa·garão J 5 % ~'lU 1H'OVt~ i I u, sürnentc•, dos habi
Lanl es desta Capital . 

. Aeh0 1 Sr . .Ih:osidcnLt•, q lH'. deanLe do ltegirnonto, a en1enda 
dos S1·s. Lau1·o MiHiet.· e outros PSI-<.'L L'JH condic.ões especiaes, 
u .iulgo q1..1e ella dnve sm· ~ollueada nos t(-H'nlos do art. ü4. 

Pae(~(~e-rne .:]ue 1•sla cn·H~nila envolve absurdo n1anH'osto ... 

O Srt. BELFDHT Vn~ntA- Pelo 1nenos in~•POl'ta a morte de 
algun~ es1 ados, Ol.l os al.r·o:phia. · 

O Sn.. Ivo I lO PrtAoo -- ... r· t•stu absurdo poderá ser ap
parf~JÜ(\ eonw ,já. clisse. 1nas csf á ·Consignado no espirilo dn 
nu~~ma (~Jnenda; porq Ut.:'~ Senhores, que quer e lia: dizer "? 

Quer cUzer que se deve favorecer aos Estados que uão 
tün1 força para ah'avessa'l' ü período de transi-ção .. que nos é 
imposto .. Esta CIDt~ncla não chi as forças ne-eessarias ... 

U::\r Sn.. R.EPilESE~T.\NTE - ~i'i.o satisfaz a. seus fius. 
·O SH. Ivo DO PH.\JJO - ••. não satisfaz aos seus fiu~, lJern 

d jz o nobre representante. 

O ~111. BELFOH'i' VIEIHA - O fiHt é neg·ativo, é atrophiadur. 

O Sn. lvo Do Pnxoo - ;\poiat.lo. O fim é inteirmnente 
111~gativo~ ·porque, em Jogar do favoreee'l', Lle consultar os in
tet·us~es de todos os E~tados~ sü1nenle dú forças a alguns~. e01n 
lH't'j11izo de Inuitos, cu1nu acabo tle dizer. 

l~:· por isso. ~~·. prPsidPnlc•, repito que, si não eonsidero,. 
na fürum .. a n11wnda dos Sr~. I ... atn·o Müllcr e outros eorno u1n 
oú . ..,·unlo muru:{esto, a e:onsidc~ro, t'lll lodo o easo, en1 seu ver
tladei J"o e:-;pi l'itu, eun1u absurdo; ~~, nestes termos, faço subir 
a V. Ex ... ]Ja1·a ser apresentada. por sua vez, ao Cong1resso, tnna 
iudiea~:ão quP lui.'JHt faetliltd..int a sua suL:-;tiluição. e111 vir
tnde das eund içõc•s espee i aPs l'lll qtJC~ e1la se acha. · 

]!~, 1 i ela. apui ada " fiea sob I' e a n1esa, para sc..n· di seu tida, 
(JtHUtdo J'ur eoneullida ln·g·eJleia, a SL'guintc 

lndieaçtio 

CuugL·es:-:;o Naeiumll: 

Cunsidc•ranüu qu•· o sysletna de diseriininaç.ã.o de rendas 
en Lre us J~stadus P a U uião. i.tppprunuJo ultitnamcute, tcn1 to
das as Pl'OLHtbil idad1·~ dt• SI' l:orn ar o dcJjnitivo; 

Consideralldo qlll.' c•sLc~ sysLcrna só poderá produzir os seus 
lHHls uffe.i l.os .. depois de u1n ppt·iodo tle lenlpo nulis ou 111enos 
long·o; · 

Considell'anuo que os Estados federados. corn nu·as exce
VÇÕI~~. não lênt aetuahncnLe os recursos preeiso,s para se tornar 

I 
r !, 
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eJTm·! ivo o n1osn:1o -svsten1.a. ~; ::1 grave desequilibrio entre as 
resp-ectivas. receitas ~c -desp-esas; 

Considerando que a cn1enda relativa aos 15 o/o addicio
uaes aos in1postos ele in1portação, assignada pelos S!rs. Lauro 
1vlüllr.r c outros, não satisfaz os interesses de todos os E.gta.do:3, 
e, ao contrario; levanta grandes difficuldades á economia de 
m11itos .. attendendo ao n1odo por que é feito o noss-o commercio 
interno; 

Resolve collocar a referida emenda nos termos do aTt. GL1: 
do Regimento, por encontrar-se nella "absurdo n1anifesto", c 
adnüttir outras emendas que tenhan1 Hexclusivamente por 
-fin1" substituil-a; podendo conter, cada uma dellas, systemas 
radicaln1ente differentes do p!roposto pelos Srs. Lauro Müller 
e outros. 

Sala das sessões, 16 de fevereiro de 1891. - Ivo do Prado. 
E' posto a votos e rejeitado o requerimento d.o Sr. Badaró. 

O Sr. Zarua (pela ordem) - Sr. Presidente, V. Ex. e o 
Congresso hão de relevar-me que eu occupe sua attenção por 
dous minutos .. Todos lemhran1-se, dolorosos, do desag_radavel 
incidente que se deu no come.ço da semana transacta. Devemos 
ser generosos para co1n as fraquezas dos nossos semelhantes. 

Não vejo nenlnuna utilidade en1 permanecer nos Annaes 
a historia desse incidente. Ainda n1esmo quando elle tivesse 
_sido relatado cmn toda a exactidão ... 

o. SR. SEABRA - Peço a palavra para un1a explicacão. 
O SR. ZAJ\'IA - . . . não aproveitaria a ninguein construr 

que entre dons deputados se trocaram semelhantes palavras 
neste Congresso; não aproveita nen1 a min1 nem ao nobre re
presentante que estava com a palavra. 

Pelo que venho pedh-- ao Congresso que auctorizc o Sr. 
Presidente a n1andar supprin1ir a parte relativa a esse inci
dente, dos kinwes dessa Assembléa. Creio que não ha hom·em 
ele senso que não comprehenda a deli-cadeza do meu procedi
:rne:nto neste rno·1nento, pedindo que se apague qualquer ves
tigio de u n1 incidente que eu daria alguma cousa de valor para. 
que se Dão Livesse dado na nünha vida parlamentrur .. (Muito 
bem.) 

UMA voz Isso depõe muito honrosarnente a favor do cara
cter de V. Ex. (Apoiados.) -

O SR. SEABHA (pela uríle1n) -Pedi a. palavra, simples-
-tnente,, para declarar ao Congresso que não só não me opponho 
ao requerim~ento -.do nobre q_ .. _epresentante, con1o não alter é i o 
meu. discursü; foi puhlicaclo tal como se aeha nas notas tachy-
g;raphicas. - · 

O SH. ZAMA - N ern eu disse que f.oi alterado. 
O SH. ·PRESJ.DEN'l1E pcclr~ ao_ Sr. Za1na que faça o seu Te-' 

querimento por escripto. , 
Submettido a votos o requ erirnento do Sr. Zama parra. 

ser l'etirado dos Annaes o incidente havido entre ·o mesmo c 
o Sr. representante Seabra, é approvado. 

O Sr. Bevilaqua (pa1·a urna e:cplicação) ··- Sr. Presidente, 
trata-se, Lambem: de un1 pequeno incidente de~agradavel pQr 

. ~·· 
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occas1ao das discussões vehen1entes entre os íllusf:Jres repre
sentantes do Rio Grande do Sul. 

Quando orava o Dr. Den1etrio Ribeiro, deixei escapar un1a 
palavra bem adequada ao rrwrnento e que da minha parte não 
visava a n1inimg. oHenstt aos illusL1·cs l'Gpl'e,sentantes do Rio 
Grande do Sul, con1o logo após em conversa com alguns delles 
tive occasião de explicar. 

lv1u.Hos d.i.as de:püb o rue u caro amigo Sr. Thomaz Flores 
referiu-se de modo pouco agradavel, pelo menos pa1ra, mim, 
no seu discurso publicado no D·iario Otticial de 8 do corrente. 

Em .cteferencia ao illustre collega e an1igo, reproduzo 
a minha explicação, por que o que eu dissera, con1o disse então 
um illustre representante, pois que eu me achava ausente, 
só poderia ser tomado en1 bom sentido. 

O illustre representante fez ju~tiça ás intenções que eu só 
poderia ter em relação a tão distinc~o companheiro de· repre
~seiltacão . 

E:ra o que tinha a dizer. 

O Sr. Quintino Bocayuva - Sr. presidep.te, não estive 
presente á sessão de ante-hontem,, quando o n1eu digno col
lega, o Sr. João de Siqueira, assegurou, en1 um aparte, que 
·OS ministros dmnissionarios do Governo P1rovisorio haviarD 
·SoÍicitado do honrado Sr. Barão de Lucena que acceitasse a 
incumbencia de organizar o novo Ministe~io. 

Pela parte que n1e toca, sem ter occasião de consultar 
_os meus collegas, posso· assegurar que isso não é exactQ. 

O Sa. CAMPos SALLES - Já mandei á Mesa uma decla
u·ação por eseripto nesse niesn1o senti-do,, para que isso fique 
~consignado. 

O SR .. QUIN'l'INO BocAYUVA - Na organi:~;ação do novo 
gabinete eu não tive occasião de intervil· ne1n junt.o do che~e 
do Estado, nen1 junto aos cavalheiros que o í'orn1am, quer por 
infor1naçôes, quer por c-onselhos, e n1uitq n1enQs p_or solicita
·Çõe_s. 

Era tudo quanto _Linha a declarar. 

PRIMEIRA J!AH'r~ .DA ORDEM DO DIA 

3ll. DISCUSSÃO DA:::> J!~MBNDA::l úl<'l•'EFtECIDAS AO PROJEC'rO DE 
CON srriTUI ÇÃO 

O ~R- lJRESIDEN'r:E annuncia a 3a discussão das ernendas 
·apprr'OVadas na za discussão do projecto de Constituição, e de
ülara que a discussão deverá ser restricta ás en1ondas appro
:vadas, não podendo nenhu r.n orador apresentar sub-on1endas. 

Tem a palavra o Sr. Felishello Freire. 

O Sr. Felibello Freire (Silenc-io. 1Uo v·i.tnentu rie allenção) 
- Sr. ·Presidente c Srs. men1bros do Congresso,, é esta a pri
meira vez quo subo a esta. Lrjbuua '..! tenho a honra de ser 
ouvido pelo Congresso Constituinte braziloiro. 

Propositaln1ente rrw tenho della desviado, t~Ot1.victo da~; 
diffic.uld~des que ~1.. rodean1. Con1prehoncli, e c01nprehe!;l{)i 

;j·_t 
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Jnuiln lwm, q11c 11Üu devia pri\.:lJ' o Congr~::;so das luzes ele 
( ,,J·nd urc~ l'OHI pe l en Les. para e::;cli.ll't~c~~t·(~m a::; nnpo r'LauLes qucs
lüt·~ q 11e ~L~ L(·tn agitado uesle reciutu. Conrprchcndi, o . corn
prdH~n cl i 111 u ito bern_~ .que ne!11L urn, esela.recnn~nlo p~d1~ cn 
trazl'r .. quanto ao esp1r.1to praLieo c a coinpctcncnt pr()ÍlSSIOnal 
pat·a .cJi~eutit· assmnptos constitucionacs. (.Yã1o apoiados) . 
:~.;: c.untinuariU, por. certo, nesta posição c a 1nanter esse pro
:..!.Tanlnla de silen.eio. ~i nã.o fôra o dever. quo n1r. n~siste hoje, 
'lte justificar un1a éruenda que a1n·esentei na 211 discuss_ão do 
projecto de Constituição, a qual rnereceu a acquiescencia dos 
nobr'es collegas . 

. .:-\. ernenda a que me refiro dá ao CongTesso attribuições 
pal'a resolver definitivamente que·stões de lilnites dos e.3lados. 

Compenetrado da capital impoi--tancia da questão terri
torial do Brazil.. a que affecta a questão financeira e a ques
tão politica~· e que, al,én1 disso, é a causa rnais poderosa da des
proporção -que existe actuahnente nos estados, relat.ivan1enü!l 
ú sua civiliza;ção, sua riqueza, sua interperencia historica, pelo 
caracter arbitraria que presidiu tL primeira divisãü territorrial, 
~ compenetrado, como dizia, da in1portancia capital dessa 
questão, fui levado a offereeer a ernenda que dá ao CongTesso 
alt.ribnições para resolver as questões de lin1ites,. retirando-as 
dos E-stados, conforn1c estatuiu a Gomn1issão dos 21. 

E as razões que no:.e fizcrarn assirn proceder, e que, servern 
ele hase c just ificarn a en1enda. são razões de orden1 pratica 
e theol'ica. 

Estudando o espírito da cn1enda da illustre Conunissão c 
as causas que levaram-na a retirar do· Congresso as atti·ibui
~:õf~s para resolver as questõns de lünites, eonYenço-Ine de que 
inJluiu, poderosamente, no espírito de seus ITieinbros,, apres-

. sar o 1nais possível o· inicio de regímen eonstitucional, des
vian-do da attenção do Congresso questões que, c·orno as de 
lünit.es. prolongariain as sessões constituintes, adiando, assiln, 
o tedno de reg·imen dictatorial, que é preciso quando . antes' 
acabar. 

Como a Commissão, penso eu e. pensarn todos os 1nembros 
do CongTesso: em todos nós deve haver a sincera delibcraf•ão 
de, por un1 t:~;~eorclo patriolico, contribuirnws para que ·o p~iz 
en tt·c 110 rcg·unen legaL 

Ent!·etanl.o, ha qLwstões que se ünpõmn ao nosso estudo 
e que nao podem, nem 'dcven1. ser adiadas. 

A questão territorial é tuna dellas. 

. ~Senhores, pern1an~cendo '.as attribuiçües que a Gmn
~~~llS~_ao. dos 2.1 deu aos estados, de resolv.crmn u:s que:3tões de 
lunite~., par.ece-m~ que ficará ella adiada, si não se der cousa 
peor, Isto e - fwar sen1 solução. 

UM Sn. REPHESEWI'ANTE - Apoiado. 

·.. {) Stt_. FELlSBELLO FREIHE - Quando digo que a questão 
:l1car~ ad~ada appe~lo pa•ra os precedentes históricos. Estas 
nue~Loes ten! uma v1d_a seeular, vt}r_n de longa uata. Por muitas 
Yf!Zes as a11t1g-as provmcias, que se julgava1n prejudicadas re-
elaunu·aln. Eentretanto, pern1tuleccn1 as lu c tas, os- litígios' . 

. O ·J\:J.ES~ro f-Jn .. H.EPHESEN'r.\NrPB - Nunca chcgararn a um 
aec-ordo. 

VoZJ.~S - Nune-u ehegal'am a um accô·rdu. 
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O 8H .• FELJSBELLO FtU.i:lltE - E é, ju::;lanwnLe, ussu adia
ruento que quero evitar, porq u c coin elle vêrr1 incon venicncias 
incalculaveis, que podemos prever. . 

Estamos em vespera de entrar em un1a nova vida poli Uca 
c adn1inistrativa, dirig·ida por princípios inteh·amcnte diffc

ronLes daquelles quo até aqui tê1n direito os neg-ocias publicos 
du paiz e no quai a questão territorial é de eapitãl irnpo·rtancia, 

porque con1 ella vêm as questões de riqueza publica, de au
:~·Inento de população, on1 s.umn1a, a que-stão da autonornia 
dos estados. 

Na nova vida· em que van1os entrar. as auctoridades lo
caos precisam saber até onde chega sua jurisdicção, para q~1e 
os principias de justiça tenhan1 ampla execução e os inte
resses da fazenda não sejan1 lesados pela allegação de incom-
petencia tributaria da auctoridade. (Nluito bem.) · 

E essas inconveniencias existen1, e continuarão a exis~ir 
en1quanto a questão de limites não fôr resolvida. E pergunto 
eu:· Pern1anecendo a emenda da Commissão dos 21, que dá aos 
estados attribuições para resolver a questão de limites ... 

0 SH.. VIRGILIO DAMASIO - '1~ão dá tal . Lei"a OS ns. 10 e 
:11 do art. 33. 

o SR .. FELISBELLO FH.EII-tE - Dá. 
0 SR. VIRGILlO DAMASIO - Não dá . 

. 0 SR. FELISBELLO F:ctEIRE -. Pe·ÇO ao meu illustre n1estre 
que leia co1n attenção -a emenda dos 21. 

0 SR. VIRGILIO DAMASIO .--- Dividiu um numero en1 
doU:s. . 

o SR. FELISBE'LLO FR.EIRE -· Dividiu Ull1 num·ero em dous, 
de accôrdo; n1as fica provado o que eu disse. Chamo a atten
ção do Congresso para o seguinte (lendo) : "approvar os ~ra
tados de limites, eelebrados pelos est.ados entre si ..• " 

Logo, os. e·stados têm attribuições parà resolver a ques-
tão de· limites. . . . · . · 

Fo.i o que eu disse; parece-me que estou interpretando 
perfeitamente o espírito da ·emenda dos 21. (Apoüidos.) 

E' verdade que depois se·. diz que, havendo divergencia, o 
.Congresso. resolverá essas divergencias; po·rém o .qu~ eu dhsse 
é· qu~ os estados têm attribuições para resolver a questão de 
lin11tes . . · . - . 

__ E é essa a attribuição ·que acho inconveniente, e cujas 
consequencias acabo·· de apontar~ (Apartes.) · · . 

. · Chamo a attenção de 1neü illustrado mestre. para o se
guinte f.acto: Disse eu que o ·adian1ento. da questão de limites 
é prejudicial á prosperidade do paiz, porque _os estados vão 
constituir..:se.. constituir-se-ão, e a questão não ficará re.
solvida .. Teremos, então, Uma anon1alia: veremos os estado-:; 
já constituidos, gosando de sob-erania e autonon1ia, s-em, en
tretanto, sa.ber sua auctoridade o limite de sua jurisdicção, e 
até onde cheg:a o direito de sua po~se territorial. 

O. SR. LAu:ao MüLLER - Como ·se dá actualn1ente. 
0 SR. · FELISBELLO FREIRE. -.- Como se dá actualmen_te, 

de a.ccôrclo; é. conbra isso que fallo. · 
O· 8-RJ. BELFORT VIEIRA- Outra questão il11portante é saber 

qUando éon1eça ~ autonomia dos estados. · 
Vol.. III · 44 
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. 0 SR. FELISBELLO FHEIHE - Além dos inconvenientes de 
que tenho i'alado, chamo a atten~ão do Congresso para incon
venient.es de outra ordem, e é que, si estas questões de limites 
existem, é porque os Estados, que as têm orig·inado, não res
peítam a verdade da historia, o direito adquirido pela colo
nização, intervindo em territorios que lhes não pertencen1. ·· 
· Ora, si isto é verdade, conto ·é que se póde entregar aos 
estados a attribuição de resolver a questão de l~mites ·: 
Elles são partes litigantes, não .Poden1 resolvei-a de ac-côrdo 
0om· os. precedentes da Historia e con1 o· direito que a coloni
zação lhes dá. 

. Eis a razão por que eu apresentei a emenda para que 
fique esta attribuição conferida ao Congresso. 

Outra razão, para a qual chamo a attenção do Congresso, 
é a origem territorial dos actuaes estados. Esta é, para mim,. 

1 de capital v alo r. . · 
Por uma 'falta de clareza na primeira divisão teritorial, 

que não obede-ceu a nenhum espírito intelligente, as questões 
de limites são levantadas em geral contra os pequenos es-
tados. . 

Assim, vemos que ella se tem agitado entre Piauhy e 
Ceará, ·Parahyba do Norte. e Pernambuco, Pernambuco e Ala
.gõas, Sergipe e Bahia, Espírito Santo, Bahia e Rio de Janeiro, 
Paraná e Santa Catharina, etc. ~ 

Um dos estados cujos limites não estão traçados pela sua 
fronteira. occidental ,é Sergipe, que aqui tenho a honra . de 
representar . 

· E' real que todos os historiadores e geographos tra
çam-lhe . os · limites. por aquella fronteira. 

Desconheço., porém, um acto ·official .que o lega~ize,. 
D:esde 1839 procura Sergipe resolver com a Bahia essa ques
tão, que, não obstante as successivas reclama·ções das assem-:' 
bléas e camaras, permanece· de pé·. E. em identicas condições 
acham-se muitos estados. · 
· · V e-mos. Piauhy em successivas reclamações contra sua 

lirrütrophe do Ceará,.· por. causa- do .Porto de Amarraçijo. so
bre o oceano, e da divisa da comarca de Príncipe Imperial. 

· Ven;ws, ainda, o conflicto· ent:r.e Paraná e Santa Gatha
riua, provocado pela ambição do Paraná, que contesta o direito 
de posse d.e Santa Catharina sobre o territorio comprehendido 
entre o rio Negro, Igues.sú, Pepiyguas~ú, Uruguay, Canô~s e 
Murembas. · . · . . 

·' : · . . A mesm~ -lucta entre Parahyba e ·Pernambuco, dando-se 
o facto anomalo .da rua principal de Pedras de Fogo pert'en

. cer uma -metade . á Parahyba, e outrà a ·Pernambuco. ·· 
:Senhores,· os grandes estados~ de hoje, nos tempos . colo

niaes, eram os principáes focos de. população e colonização. 
· · Delles irradiava-se a força colonial. E os p~quenos· estado:). 

· eram os rebentos dessa· colonização. . . · · 
.Por isso mesmo que estes tinham feito parte integrante 

daquelles ·que foram colonizados á! custa dos esforços dos 
· grandes centros, que seu ·governo era uma deregação .·do go
verno dos grandes centros, comp·rehende-se, perfeitamente, 
Se_nhores do .Congresso, :que a,s .pequenas ·Circumscrilpções 
não .Podian1 arcar· contra os arbítrios das grandes capita
nias, que ing~riam-se em seus negocias, em seus · destinos, 
e penetravam.,, impunemente, em seus territorios. . 

As~im, vemos o. territorio de. Piauhy não ser respeitado 
pelos seus vi~inhos, por i~so mesmo que obedecia .á tutela 

. \. 
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administrativa da Bahia, ou Maranhão; o da ·Parahyba não 
ser respeitado por Pernambuco, a que ficou· subordinado 
desde 1775, não obstante ter sido considerado c·on1o uma ca
pitania independente, desde 168!1:; o de Sergipe não ser res
peitado pela Bahia, a que ficou suje i to como comarca, desde 
1696, não obstante ser co_nsiderado capitania independente
desde o começo do seculo XVII. · 

O mesmo verificamos reiativamente a·o Paraná, corrt·O 
parte integrante de S. Paulo e Santa Catharina, como capi-
tania tributaria do Rio de Janeiro- , 

Si, pois, Senhores do Congresso, a falta de clareza dos 
limites era em. prejuizo das pequenas circumscripções; si 
ellas, nos tempos coloniaes, não alcançaram uma hegemonia 
nos destinos da .colonia, não passando sua contribuição de 
uma contribuição muito r'estricta ,e secundaTia, o ·mesmo· 
facto verificamos nos sessenta e tantos annos de politica 
imperial. · , 

Realn1ente, as grandes circumscripções . continuaram a 
dominar, a ser os factores mais poderosos de désenvolvi
mento da Naçã·o, ficando em plano muito secundaria a in
fluencia das pequenas províncias. (Apoiados.) 

· Essas continuam sempre a reclamar em favor de sua 
· integridade territorial, e nunca foram attendidas. · 
· Ora. procurando hós estudar as ultimas consequencias 

·. destes factos., isto é, da má divis·ão territorial dos e.stados,. 
nos convencem,os ·do seguinte: que a causa mais poderosa 

· · que tem havido neste paiz para haver differença profunda na 
r.iqueza,. no ~esenvo.lvimento, 11a civilização dos ·estados é 
a divisão territorial que temos. ·· . · 
· Esta divisã·o affetou a formação de riquezas, sua dis
. tribuição, e aí'fectou ·o poder politico das pequenas capita-
nias. · , · 

. · ·E' nestas condições que appello para o patriotismo do 
C:ongresso . Acho· de mais vantagens que o Congresso tome 

_· a si resolver essas qu·estões de limites, do que entregai-as\ 
· aos estados, que não a resolverão. ·· . . · 

UM SR. REPRESENTANTE - E' o uni c o meio de chegar a .. 
uma solução satisfactoria. 

. . 
OuTRO SR. REPRESENTANTE· - Deve ser o Congre~so· o r-

. dinario. · · . 
O- SR. FELISBELLO FREIRE - Nós, os republicanos, que 

temo.s o ·interesse real pelo 'futuro da Republica, não deve
mós. poupar es.forços para que se estabeleça uma _organização 

·federal estavel, que lhe si·rva de poderoso pedestal. 
. . E a questão territorial traz um contingente importante 

alo gráo de estabilidade desta organiza-ção. 
Senhor·es do Congresso, posso estabelecer ·dois princi

pias, que são outras tantas verdades incontestave-is: 1°~ não 
existem . actos · officiaes que legalizem os limites dos estados.; 
2°, muitos d·estes estados não têm linhas divisarias .. (Muito 
bem.) 

Passo a ler estas. notas, inspiradas na importante· m-e
moria do 'illustre militar Major Augusto Fausto de Souza . 

. Os limites entre Amazonas e Pará são traçados por uma 
linha .imaginaria, na extensão de 80 leguas, do monte ·Parin
tins a um ponto do rio Tapajoz, quando este rrio é que devia · 
servir de diviza. · 
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.Sobl'e as oulr·as linhas divlsorias que a scpararn do Pará 
e l\ialto Grosso não hn acto o1'1'icial ncnhun1. 

En~: iclenticas condições está o Parú, relalivan1e~1Lc, a. 
· Goyaz e ~iatto Grosso, cuj-os lirnitcs não estão clcterlnmaaos 
en1 lei .. não obstante a provisão de 211 de agosto de 17 118 ter 
rnanclando proceder ás den1arcações. . 

Piauhy, alén1 das luctas que sust(?nta c~:.n11 o Ceara, 
quiz l}enctrar pelo te1-ritori~o do Maranhão, ate! a barra. da 
Tutoya, pür pos~uir són1cnte urna. p~quena_ nesga ~le tc~ra 
sulJre o oceano. Egualn1ente seus hn:nLes nao se acnan1 ue-
terminados en1 lei. 

Desconhecem-se as linhas divisorias do Hio Grande do 
Norte, não obstante as disposições officiaes que o dcsn1en1-
braran1 de Pernan1buco e Parahyba e o decreto de 31 de ou
tubro de '18131. 

En1 iclenticas condições está a. ·Parahyba, cujos lin1iles 
são traçadas por linhas in1aginarias, in1possiveis de ser 
determinadas . 

Os lin1ites ·de Pernan1buco con1 Alagõas tarnben1 são tr::t-
.çados p:or ·un1a linha in1aginaria de 110 leguas de exten~ão, 
das vertentes de rraquara á foz do Chanory. 

Quando as ilhas de S. Francisco forem colonizadas, não 
se saberá a quem pertençam,· si a Pernambuco, si á Bahia · 

Não existe lei que detern1ine estes limites, nem tão pouco 
os de Serg·ipe com a Bahia, que. alén1 disto, sustenta luctas 
con1 o Espírito Santo, pretendendo a zona entre os rios Doce 
e Mocury, e com Minas Geraes, Goyaz, Pernambuco c Piauhy, 
por falta de leis que firn1em os direitos de posse. 

Os limites do Espi·rito ·santo con1 Minas e Hio dç Janeiro 
foram clelerrninados pelos actos de 29 ele julho ele JSJ3 c 31 
d1~ ag()sLo de 1832 e JO de janeiro de 1863, porérn com cat·a-
ctcr provisorie. . . 

Ra1 identicas condições acha-se o Ri o de .Janeiro, cujos 
linlitcs com Minas, .Espírito Santo c S. Pau·lo não foram de
nlareados ·senão provisoriam.cnte·, p.elo dcc;relo de tD · ele 
maio do 1843. · 

Os limites de S. ·Paulo c·om Minas foran1 determinados· 
pela provisão de 30 de abril de 17117; docun1e.nto que vciu 
a tornar-se puhlico, como diz. Candido Mendes, 28 annos dc
J10is, qu,an~lo já n.ão poclia se1~vir, por estarem os m·inC'i'f'os de. 
1JOsse do .Jcr·r·cno. . 

rrodos conhecen1 as luctas entre o Paraná c Santa Ca
tharina, pela posse da zona comprehendida entre os riras 
Iguassu e Uruguay, comprehendendo o Campo de Palmas. 

A}én1 disto, os lin1ites de Santa Catharina com o Rio 
Grande não se acham detern1inados. 

En1 identicas condições achan1-se Minas Goyaz e 1\Iatto 
G·rosso, sem lei que detern1ine seus "lin1ites.' 

Eis, Senhores, nossas condições .ter ri toriacs. 
. ~i n1inh.a opi!lião ~udesse ter prestigio, si ella püdcssc 
1nsp1rar. u1na _ de~1hcraçao do Congresso, · .eu levantaria, por 
certo. a questao de un1a nova clivizão territorial. (Apw·tes.) 

·Compenetrado dos defeitos da actual divizão · tereitorial 
q~e ~·o~ feita: desde remotos tempos, sem obedecer· a. nenhurr{ 
prillCl~ro racronal, eu levantaria a questão. 

N.ao posso comprehendcr que possan1os estabelecer uma 
o·rgamza.çao federal estavcl, pern:anccendo as condições em 
que nos achamos, de .ver estados pobres o pequenos, como 
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Rm·::;:. ipr. P r;;;!rulos npulento~ c geandr.s. eon1o S. Paulo. Di
?:ia Munar.cl, o crcadoe elo ensino admlnisLrativo orn França 
(lê) : 

"A divizão territorial é a unica base sobre que deven1 le
vantar as principaos instituições constilucionaes». 

E a historia nos clú o -E.:xernplo de que os paizes que sof
frem abalos profundos mn suas instituições tiveran1 de pro
ceder a nova clivizão territorial. con1o medida radical que s~r
visse elo ~ha.so ús nuvas consliuieõcs . 

.Assirn. vcn1os a }'ranÇa. qu~~ se compnnha c1t=~ .32 provín
cias. acceitanclo os principios sociaes ele '1791. ter seu ter
:ritork) c1iviclirlo rrn 83 clepa1'1.an10ntos. Ycrnos a. H0spanha. 
que dividia-se ern J 3 provü1eias, snffrcr uma noya ri i viz5.o 
territorial, pelo dPereto rl0 1833, qur. a rliYidiu c·rü .'tÇ) go
vr-rnos ou iniC'.ndeJtr.ias. · Vt~mn~, aind11, Pnrl.ugal., qu1~ nn 
con1eço do . sccuJo actual cornpunha-sr. dn sois proYü1cias .. 

· augmcntar mais duas e, posteriorn1onte, dividir-se cm 21 
dist·rictos ou governos civis. 

Ora, não ha paiz que reclame rnais un1a n1odida. iden
tica elo que o Brazil actualmente. Po1' n1cio desta n1edida, 
já disse un1 illustre escriptor. harmonizan1-se e nivelmn-se 
a :força c .os poderes de que dispõen1 os diffcrontes achninis
t.raclores. parciaes, ec1uilibram-se os varios elementos de cada 
u1na das partes integrantes da Nação, neutralizam-se quaes-· 
quer tondencia.s de separação ou preponderanca, geradas 
pela propria riqueza, e, finalmente. evita-se o nascin1o1lto de 
rivalidades e descontentan1entos entro aquelles que, por suas 
circuri'-:stancias peculiares, não podem progredir com egnal 
celeridade. 

·E isto ·é tanto· rnais importante, quando út·ata-se da orga
nização de uma Federação~ que, para ser estavel. precisa 
attcnder a tres condiç,ões capiLaos: un1a rofere-s.e, indirecta
n1ente~ ú questão territorial. porque rcfere-s9 ao gráo de 
poder e ele riqueza elos estados. 

A este resp.eito, diz Stua•rt Mill. (Lê) : 

~~A terceira condição é que não haja desegualdadc ele 
força muiLo se~ncivel .entre os estados" . 

Antes de c·oncluir. não posso deixar de r.efcrir-n1c :í. 
emenda do Sr. José Marianno sobre os '15 o/o aclclicionacs, 
qnn ennsirlOl'O rlc alta inconvrniencia, r eontrn. a qnal rlevo 
pq·nteslar, p·ois que, ah~n1 de não s.er rnrdirla fr'dP.ralis!ia., 
t0m o grande ineonvrniente do geavar o. contrihuinln, qne 
vai pagar um duplo in1posto .. 

Ten1. ah~nl disso, outras desvantagens. Si pódo servir 
para an1pliae a·· renda ,ele alguns c.staclos apenas~ projtJoClica 
mu Hos outros. (Apoürdos.) Assin1, en1 Sergipe a· in1poorl.ação 
é de 6. 000 c tantos contos. da qual són1ente vêm pela na
veg·ação de longo curso !100 e tantos contos~ c o rost,o por ca
botagAm. 

En1 1883 foi essa a remela ·d.a in1poi't.ação; ,pm 188!t subiu 
a 5. 500:000$, sondo a da navegação de longo curso cento e 
tantos contos; en1 'J 885 subiu mais, RP.nclo o i n1posto cl a im
portação pelos de longo e urs-o ·J 27:000$000. 

Isso dornnnstra, ]JerfeitamPntc. que os J 5 o/o, para Sr.r
gipe. 11ada valem: c con1o Serg·ipe estão !nuilos outros estado:::. 

Ar..ho inc.onven ienLn e si a rmenda; ·e . c. o mo rr.prrsentante 
ele Sm;g-ipo não podia dr.ixar dr ,eonsignar o n1eu l)rolrsto. 
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UM SR. REPRESENTANTE - Era preferível que fosse fa
cultativa. 

0 SR FELISBELLO FREIRE - Quando OCCUPOU esta tri
buna o Sr·. Ministro da Fazenda, .disse que as disposiçôes tri
butarias do projecto constitucional eram muito mais federa-
listas do que as da Constitui:ção dos Esta~c:s Unidos. . 

P,cço licença para examinar as condiçoes dos dous :pal
zes · ·ellas .são diversas, debaixo de todos os pontos de. vista. 

' Nos Estados Unidos - dizia Làboulaye - a Republica 
não foi nma invenção revolucionaria, um desses goveTnos de 
papel, que a primeira temp~stade. leva: ell3.: foi ·o produ c to 
naturral elos costun1es, das ideas e das necessidades do tempo. 
Em un1 paiz se1n nobreza, sen1 soldados, sem ociosos, habi
tuado ao suf'fragio universal e ao regímen das reuniões, onde 
tudo era dem·ocratico, a organização municipal, as leü:;, as 
condições de solo, o genero de vida, o proprio culto - qtle 
outra fórma politica seria viavel? Republicanos, os Estados 
Unidos fica•ra1n fieis ao seu passado; estahelecer a, Monar
ehia seria romper violentamente a cadeia dos 'tempos. 

Nos Estados Unidos todos os ·espíritos deviam· dirigir"""se 
a prestar elementos ·de vida para manter a União, como um 
dir.eito e un1a medida revolucionaria. contra a ambição da 
Inglat8lrra. · · 

Lá, as tendencias divergentes er;:tn1 em maior numero 
e muito . mais poderosas, quer pelo solo, pelo clima, pelo ele
mento ethnico, pelas instituições politicas, desde as mais re
motas épocas. Tornava-se preciso antepôr á acção diver
gente destas causas a idéa da União bem consolidada, afim 
de não produzir-se a separação. Consolida•r a União foi o 
principal poder· da Revoluçã-o. 

· Lá, as organizações politicas eram diversas, e diversas as 
leis n1unicipaes. Entre as organiza.ções politicas, vemos exis
tindo, conjuntamente, a organização de província, a orga
nização pelos proprietarios e a organização pelas cartas de 
Governo. 

No Brasil as cousas são muito diversas. 
Emquanto lá as causas divergentes eram innumeras e 

·poderosas, entre nós ·ellas não existem, porque existe unidade 
e homogeneidade em noss-os antecedentes. . T.endencias cen
traliz~doras presidiram s·empre ao nosso desenvolvimento. 

Nossa oTganização politica era uma só em todo o paiz·. 
Nella não existia. o m.enor vestígio de um governo auto"'" 
nomo (!1uito be,m), de um· . goveTno proprio; emquanto que 
na America os cidadãos criaram-se á sombra das liberdades 
e do livre governo, protegidos, na fraqueza de sua -oa:-igem, 
pela indiffe:r.ença da Inglaterra. Lá o patriotismo inspirava 
aos homens o dever de consolidar a União, cá o patriotismo . 

. manda que consolideq1os os estados. (Muito bem.) 
. Eis porque não se póde tomar como teTmo de compa~ 

ração as attribuições tributarias da Constituição dos Esta-
dos Unidos. · · 

. E!J.tr·e. nós _existia a .centralizayão. Ora, parece que á tra
Jectoria h1storwa dos Estados Unidos vai da periphe•ria para 
o een.tro, do organismo para a cellula, do município para o 
Estado; no Brazil a trajectoria historica é -inversa, vai do 
centro para a peripheria, do organismo para a cellula, .do 

;:uma 
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centro para o município. Portante,, não se póde estabelecer 
comparação. 

Não querendo roubar mais tempo ao CÓngresso, chamo 
sua attenção para a questão territorial do Brazil, base da 
organização politica federal. para que seja esta questão re
solvida o mais cedo possive1. 

Devemos ser federalistas, afirn de mantcrn1.os coheren
cia com o nosso passado, em que fazíamos ·a propaganda á 
custa de. sacrifícios, nós os republicanos. 

Tenho a honra de pertencer á brilhante fileira que não 
olhava o sacrifício para plantar a idéa republicana no es

piritv (~f'lli,to bem; muito bem. O oraclm' é {c licitado.) 

O SR. BERNARDINo DE CAMPOS - Ouso. Sr. Presidente, 
· ton1ar algum tem·po ao Congresso, persuadido de que os as
sumptos que vou sübme.tter á sua reconsideração assumem a 
mais alta relevancia, e que. desafiando sua ~reflexão, hão de. 
sem duvida alguma, receber uma solu.ção diyersa daquella 
qne tiv.eranl na P discussã·o. 

Entro desde logo em materia, sem preambulos, porque 
desejo que as minhas considerações tenham um cunho es
sencialmente positivo .e pratico. 

Occupar-me-hei, Sr. Presidente, das emendas app,rova
das en1 za discussão, relativas á nacionalização dos extran
geiros, á liberdade de cabotagem .e á taxa addicional dos 15 o/o. 

Sr. Prsidente, quap.do ·tive a honra de. oc.cupar a tri
buna. por occasião da 1 a discussão, lemhrei ao Congresso 
Nacional os dev·eres que a Nação Brazileira, por intermeclio 
do Governo Provisorio, e em eonsequencia da Revolução" de 
15 de novembro, havia contrahido para com os extrangeiros 
que se achavam no paiz naquella data memoravel. Eu lem
brei que os cidadãos de paizes extranhos, residentes no Brazii, 
sil por occasião de proclamar-se a. Republica, haviam de
m-onstrado a solidariedade dos seus sentimentos para com a 
Nação Brazileira, compa!rtilhando, sinc.erramente, das id!éas 
que no mon1ento dominavam este paiz; elles levaram. a sua 
demonstração de solidariedade para comnosco até ao ponto 
de declararem que estavam promptos, desde . aquella . data. 
a des·conhecer differenças entre extTangeiros e brazileiros, 
deixando apalgada para sempre a .denominação de colonias ex-
trangeiras . · · 

O Governo Proviso'rio, correspondendo, não só ás a.spi
II'açõ·es que nesse momento dominavam o paiz, como,. tam- · 
bem., -compenetrando-se dos seus deveres deante das verda
deiras c·onven iencias publicas, pelo decreto de 14 de dez em- . 
bro de 1889, estatuiu que o. extrangeiros existentes no Bra
zil naquella data gloriosa, que dentro de S·eis mezes não de
clarassem preferi~r a nacionalidade de origem, seriam bra
zileiros. 

V. Ex_., Sr. Presidente, sabe que os governadores dos dif
ferentes estados onde eristem cidadãos extrangeiros em 
grande numero e exercendo benefica influencia no seio da so
ciedade, os acolheram nas inten derreias onde elles prestaram 
relevantisshnos serviços nos ca,rgos policiaes, onde se desvela
ram pelo bem publico, e até nos cargos interinos da judicatura, 
nos quaes s·erviram como supplente .. s de jnizes munieipaes 
e substitutos de juizes oc Dirniln. ·' 
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lJ l\I SH. HEPJ·tESENTANTE - Esses não perdcrn o dit·eito 
de 1Jrazilciros. 

O Sn.. BERNARDINO DE CAMPOS -· Peço pe.rmissão para, 
abrindo ltnl parenthes~s~ 'declarar ao ~1obrc representante 
por .Ala.gúas, que en1 pouco dmnonstrare1 que S. Ex: labora 
l~n1 equivoco. Mas. Sr. Presidente, en1 conscqucnCJa desta 
siLuaçã() erc•adn. no paiz pelo p<:ll•dotico decreto ele 1!~ de 
drzcrnbro, gozarian1 os cidadãos cxtr::tngeiro~ qne o qt~lz~s
sem, mediante tacita acquicsccncia, da plcnllude do cilrelto 
polilkn. intlc•l)r1H1entcJnentc de qualquee 1n:azo gtw não fo.ssc 
() cstallt'leeülo para a acceiLação lla namonaltdntle; a.ss1n1. 
rcn·tun ell es inclui elos nos ali stan1enl os, tornando-se c leüor.es 
e elcg,ivc·is. Esta. orclcn1 de cousas correspondia ao que, en1 
182ft, creou a Carta outorgada por Pedro I, r.1n relação aos 
])Ortugncz.cs cxiste.ntcs no Brazil rm 1822. Forarn. declarados 
])l'azileiros os qtw exprrssa, on taci tanwn h>, acccil avan1 a 
Indnpcndenei a. 

O Sn. OYL'ICJCA - Foi t1n1 elos mais bonitos netos elo Go
verno Provisorio. 

Q SR. BERNARDINO DE CAMPOS - 1~ão era possivel con
ceber que se pudess.e excluir das urnas aquelles mesmos ci
dadãos que Ugavan1-sc ao paiz eon1 deliberação e lealdade, 
prestando serviços nos cargos de adn1inistração, policia e 
judicah;!ra, aquelles que, deante do movin1ento .revolucio
.n.ario, não hesitaran1 en1 proclan1ar a oxcellencia do regin1en 
republicano. Foi assim que muitos dignos colleg·as, assim 
cómc, os representantes de S. Paulo, temos en1 nossos diplo
mas o voto significativo das eolonias extrangeiras. 

E', pelo que vos diz respeito, ten1os a honra de declarar 
que os nossos diplomas mereceram, c trazen1, esses suffra-
gios. · 

o SR. BADARÓ - Entretanto, .cu ,já ouvi dizer que os 
eleitores. dessa natureza só votavam por dinheiro. 

O· SR. BERNARDINO . DE ·CAMPOS - Posso asseguh.·ar .a 
V. Ex. que as ·suas palavras envolvem unHt. revoltante in
justiça áquelles extrangeiros, tanto· n1ais -iniqua quanto ge
ncrica. indistincta .e gratuitamente offensiva. 
· Por occasião de .:discutir-se pela prin1eira vez o pro
jecto constitucional, eu tive o cuidado de propôr um addita
mento ao art. 26, nas disposições 'relativas aos eleitores e 
·elegíveis, no sentido de garantir ·aos nacionalizados pelo de
creto de 14 de dezembro o exercici.o do direito politico, in
~epencl.en~emente do prazo de 4 a 'Ô' annos. instituido quanto 
a olegJbhdarle, pondo, assim, a Constituição de accôrdo corn 
.as disposições anteriores do Governo Provisorio. ~l~ive a :for
tuna de ver acolhido o rneu additivo pelo Congresso c assin1 
acha-sr, hoje. dcfi.nitivarne.nte. no art ... 26, a i~enção 'do prazo 
para ~s na~1_9nall~aclos de 1.5 de novembro de 1889, porque 
c~ta ch~pos1ç;:to fo1 approvada tamhen1 na 2a discussão, .e en 
~ao se1 como harmonyzal---a agora com o !recente . voto do 
Congresso, qu.e, a 1:espeito do art .. 68, reformou o que resol
vera na 1 n chscussao, pois. revogou a naturalização tacHa do 

. -decrrto de 14 de ·deu:mbro c marcou novo prrazo de seis nlA
zes p~ra. ~· dcc1aração . expre~sa, a eonlar da appr-ovacão ela 
non s htu wao . ., . ';{ 

Assirn, essas· disposições, qnc não fazian1 mais elo que 
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cullot~Ut' a CuusLiLuinl~ dt~ HHJO em tllll p1anu qup não Jos~c 
inl'Prhn· ao da C'onstitniç;ão outorgada por .PPth·o I c-n1 ·JR.~.'J; 
essas disposições, nós tivcrnos o desgosto rlc as ver cahir nqtli, 
cn1 2a discussão. (111u'itos apoiados; rnuito ben~). · 

UM"\ voz- Quc•r dizer: rccuanws 70 annos. 

O Sn. BEHK\RDlNO DE CA\TPOS - Qtlr~r dizer que o Con-
gJ·c:-;so tlr\ t890 eollocmi-:-;r' aba 1xu da Ca·rf.a outorgada por 
l)r.d eo I (AJJoüulns: 1nv.ito hnn) ; quer dizol.' qnc o Congresso 
r!(~ J-800 não eot·t·nspondrti :'is Pxigr'ncias da L\poc.a, nos dieta
mos da eiviliznção do no:-;:-;o Ü'nlpo, ús irnpusiçõcs do pro·
gTessn actual. (Muitos apoiados. Jlu'ito bem! Muito bem,!) 

~ 

O Sa. ÜI'l'TCIC:\ -. E' a npiniãn pll bl i c a CJtH' sagr·nu a rr
i'orrrm do Governo Provi sori o . 

. O Sn. 'BERNARDINO DE CAIVIPOR - Não é só isto, Sr. Pre
sidente; revogando actos publicas, pelos qnacs a Hevolução 
quiz dizer aos cidadãos cxtra.ngeiros que as porlas da nossa 
nacionnlidacle lhes eran1 abertas, para que cllcs pudessem 
aqui exe•rcer os direitos· politicas, nós van1os até ao ponto 
de faltar eon1 a fé devida aos aclos officiaes em relação a 
oxtrangeiros. (L11uitos ap_oiadcs. 1lfuito bern! Muito bem,!) 

Que credito, Sr. Pr_osi.dentc, querer.emos nós qno d'ora 
avante mereçam os actos ·do nosso Governo, os nossos pro
prios actos cm rrlação a cxtrangeiros, quando nós PT11 um 
dia negan1os até os di rei tos. adquiridos .orn vir Lu de dos nos
·sos prop_rios Clecrrtos do outro dia? (kluitos apniar.los)· 1n1dto 
bem!) 

UMA voz -. Não se nogan1. 

ÜU.T~As vozEs - Negam; leia a emenda. (Cont'inu.a?n os 
apartes.) 

O Sa. BmtNAHmNo DE C"\MPos - Sr. 'Presidente, a :época. 
rcvoluciona:ria de 1889 correspondia ás circun1stancias anor
n1aos en1 que o Brazil se achava eollocado en1 18.2!1 por occa
sião da Inclcpendcneia ?. 

Si então um governo monarchico não tinha duvida cn1 
·declarar, pnr tacita annuencia, cidadãos· brazileiros, os qnc 
ndhorian1 ú Inclependcneia, emno é que nós, governo repu
blicano, nós que cstan1os sob a pressão das grandes eonqnisl as 
da actualidade. fug·in1os á neces.sidacle de reconhecer o di
reito rle cidadão aos extrangciros que aeceitaran1 a Repu-
hlica? (llluitos apoiadn.c.;.) . 

E' preciso que saiban1os corresponder aos deveres que 
assun1imos ao p:roclarnar a Repllhlica, abolindo a uniea Mo
narchia da Amcriea. (Apoiados; muito bwm.) 

Passarei a dornonstrar ·que o ac,to do Congresso importa 
a J'flvogação eom pleta de todos os. actos apteriores; den1ons
trarei que a· revogação do § !1°, art. 68~ elo projecto Constitu-
cional importa negar aos extrangeiros até o ,direito adqui-
rido. { 

Que é que diz a emrnda do nobre representante pela Pa
rahyba, que foi app:rovacla pol o Congeesso? 

A emenda elo nobre rcprescn lant.e pela ·Pa T'il h~'ba~ accci I a 
]11'10 CongTCSSO, dispõe o scgu in I('. cun : 
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"Altere-se o § 4° do art. 68, do seguinte mo~do: 
"Os extrangeiros que, achando-s~e, no Brazil no dia. 15 de 

nov·embro de 1889,: declararem, dentr.o de seis mezes, depois 
de approvada a Constituição, o animo de adoptar a nacionali
dade brazileira. - Epitacio Pessoa., 

O SR. OrrrrcrcA -· Exige o renegamento publico da Pa
tria. 

0 SR. BERNARDINO DE CAMPOS - Portanto, Sr. Presidente, 
a consequencia forçosa desta propüsiçãü é a seguinte: é neces
sario que os extrangei:ros que fizeram parte de intendencias, 
que exerceram cargos policiaes e cargos de judicatura, que 
concorreram ás urnas .. que suffragaram os candidatos republi
canos no dia 15' de setembro, - que todos esses extrangeiros, 
a despeito de tudo isto, para s.erem brazileiros. dentro de seis 
mezes, depois ·de approvada a Constituição, por um acto po
sitivo, por uma declaraç;ã-o expressa, renunciem á nacionali
dade· de origem, e acceitem a ·nacionalidade brazileira. 

UM Sn. REPRESEN'rAi--YrE - Nenhum fará iss~o. 

O SRJ. BERNARDINo DE CAMPos - E', ou não ·é, Sr. Pre
sidente, essa disposição revogatoria absorutan1ente, dos actos 
do Governo Provisorio e da disposição constitucional appro
vada em 1 a discussão? 

Inquestionavelmente, é. (Muito bem.) 
Mas, Sr. 'Presidente, si esta conclusão é logica, inelutavel, 

como, de facto, é, pergunto eu: Que ficam sendo, a que fi
cam reduzidos os actos desses intendentes .. os despachos e a~. 
sentenç!a's ,dessas auctoridades policiaes e desses juizes? 
(Apoiados.) . 

Ficam em vigor actos provindos do exercício de cargo~ 
publicas por extrangeiros? · 

· E,, Sr. PreS'idente, os mandatos dos rep'resentantes que, 
deduzida ·a votação dos extrangeiros, não alcançaram o nu
mero precis~o para constituir a representação, estes man
datos serão annullados? Teremos nós de proceder a um novo 
reconhecimento de poderes? . 

E' prepiso, Sr. Pr.esidente, tira:r a conclusão dos nosso~ 
actos; ,é preciso reflectir no que. fazemos, porque não temos 
o. direito de recuar deante das consequencias daquillo que pra
twámos. 

O SR. MoRAES BARRos -. Esses diplomas são todos nullos. 
(Apartes e não apoiados . ) · 

· 0 Sa · BERNARDINO DE CAMPOS - Quero sabe:r Si esses 
a~~ tos de ip.tendencias, ·si esse actos de policia e de judicatura, 
s1 esses dipl·omas de depu ta dos estão nullos. · 
· • O SR. MoRAEs BARROS - Tudo é nullo. (H a outros apar-
tes.) . .. ' . 

. o s~. BERN~RDINO DE CAMPOS _·- Ao conclui~, Sr. Prc
. s1de?te, Invocarei ? patriotismo do Congresso no sentido de 
pedir-_lhe a reconsideração do seu acto. 

Ainda é tempo. Nós podemos, na 31l discussão fazer cahir 
essa emenda, !3 re:staurar o direito patriotico,. constituído pelo 
Governo Prov1sorio, e que correE1)onde ás verdadeiras aspira
ções da época. .(Muitos apoiados.) 
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Por esta fórma teremos prestado fé inteira e completa 
áquillo que nós mesmos fizemos; porque é preciso, Sr. Pre
sidente, que, por n1uito que os actos do Governo ·Provi:::·orio 
deyam ser submettidos ao nosso criterio e á nossa appro
vação~ nós saibamos até onde é possivel chegar ~·em ferir 
isso que constitue a propria dignidade da Nação. (1l1uito 
bem.) 

UM SR. REPRESENTANTE- E interesses da maior impor-
4- OY',....:_ 
IJO.J.lLild. 

OUTRO SR. REPRESENTANTE - Argumentou perfeitamente 
ben1. 

0 SR. BERNARDINO DE CAMPOS-Não é possível, Sr. Pre
sidente, que o Congresso Nacional de 1890, como eu disse. se 
colloque em plano inferior á Constituição imperial de 182/.t:. 

· Eu espero que o Congresso, como tantos outros. dará, mais 
uma vez, exemplo de patriotismo e de verdadeira cornpre
hensão dos deveres publ i c os e das verdadeira~· conveniencias 
nacionaes. 

Passarei a outro assumpto, Sr. Presidente, e, no em
penho de não tomar demasiado tempo á Assernbléa, · serei 
su ccinto e breve. 

Póde-se dizer. Sr. Presidente, que á suppressão dos di
reitos adquiridos pelos e.xtrangeiros· em virtude do decreto do 
Governo Provisorio ·e da primeira votação do Congresso cor
responde, dignamente, o acto do Congresso que institue o 
privilegio da navegação da cabotagem. Si o Congresso brazi
leiro tivésse feito o P.roposito de entrar em uma via reaccio-

. naria, não teria cousa melhor a fazer do que, depois de 
expellir os extrangeiro~, fechar os nossos mares. · · 

Eu não· preciso fazer o historico da questão da ·liberdade 
dà cabotagem: seria injustiça á illustração dos membros do 
Congresso si eu pretendesse rememorar as differentes· phases 

- desta questão; apenas direi que longos annos o Brazil, em 
· relação a sua navegação de cabotagem. viveu no regímen 

restricto da protecção, no regímen do mais abs·oluto privi
legio. 

UM SR. REPRESENTANTE - E depois da liberdade dessa 
navegação desapparecerão todos os estaleiros, todas as in
dustrias que se ligam á navegação de cabotagem; a liberdade 
matou tudo i~so .. 

ü SR. BERNARDINo DE CAMPOS- A~ estatísticas, os es
tudos mais assíduos e acurados dos homens competentes da
quella época, vencendo a reluctancia da rotina, conseguiram 

. derrocar os reductos ·do privilegio, que assentava. além de 
outra~ bases, nesse grande elemento de conservação descui- · 
doE.•a, indifferenÇa da população para tudo quanto diz res
peito ás cousas publicas e á indole passiva do nosso ppvo. 
Mas. por que conseguiram oE' homens corr:petentes daquella 
época derrocar o privilegio ? Porque mostraram á toda a luz. 
de modo a não haver contestação possivel, que o privilegio 
da navegação de cabotagem sómente tinha colhido, corr.io re- . 
sultado do seu imperio, o atrophiamento. a insufficiencia e 
carestia da industria dos transporte~ marítimos. absoluta 
ausencia de qualquer progresso ou desenvolvimento e a de-
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rndenciu, a pc~nuria, a insuhsistenc·ia de Lodns as indtl~lria~' 
drpcnrlcnl.es della. 

0 SR. CUSTODIO DE MELLO- Não ten1os. hoj C, un: esta
leiro· a liberdade ela navegac_:.ão ele cabotagem foi a n10rLe da 
Mari~ha rr1ercante, que eleYe ser o viveiro ela :Marinha de 
guerra. 

O SR. BERNAHDINO DE CAMPOS - Peço pe:\rn1issão para 
coneluir n1eu raciocínio, a oxposiç:ão de ml~u. ·pcnsnmei~_to, 
asseo·urando que 110 l110Inento 8111 que 1110 sentn· COilVl'llCldO 
pe1Q~ argun1e1lios crn contrario, srrci olwdirnte aos dic.tarr:Ps 
rle rninlla conscinneia. si ]Pvarcn1 a cnl1nrar-rne elo lacln r.lus 
nol1rr-s rr]Wf'St-~ntantes. 

Mas, Sr. Presidente, dizia eu que o~ esLudos feitos· n~
quella época conseguiram levar as classes pensantes uo 
paiz á necessidade de estabelecer a liberdade de navegação. 
(Apartes.) 

A perduraçfto do regin1en protector durante longos annos, 
tanto {oi insufficiente para crear a Marinha nacional. que, 
un1a. vez aboUdo o privilegio, estabelecido o reg-imen da 
concurrencia, notou-se, não só a ausencia elo que vropria
mente pudesse denominar Marinha n1ercante nacionaL capaz 
de substituir a extrangeira e de competir. eorn ella na na
vegação ... 

O Sn. RETUMBA-Setecentos e tantos navios. 

0 SR. BERNARDINO DE ÜAMPOS - . . . mas, ainda, que 
todas as industrias dependentes dp transporte n1aritimo pro~
perasscn1, demonstrando, assim, que ·só uma cousa fazia scn 
atrazo- o privilegio da cabotagem, visto que a Marinha na
cional não era sufficiente para· dar vasão ás necessidad·êS elo 
transporte. Adormecida sob a desnecessidade de esforço, não
tendo concurrencia, não sentindo ·os estímulos que fecundmn. 
o prog-resso, .ella acalentava-se no g'oso das facilidades do 
privHegio, jazia n~ mais profunda· inercia, nada en1prchcn
rlen.do para sahir do estado rudimentar em qué se · achaYa. · 

0 SR. BAPTISTA DA 1\10TTA-V. Ex. leu as estatistica:3? 
Sabe quantos navios existiam ? 

O Sn. BERNARDINO DE CAMPOS- As cstatisticas conrlen1nam 
o privilegio. · Admitto a protecção erri condições excepcionaes. 
emn a· maior restricção, sob o mais apurado criterio. E, .·ne
cessario que a industria tenha elementos , .. naturaes de vida. 
par.a poder manter-se e. luctar com. ·a concurrcncia. Do 
contrario, é um erro conceder a protecção; porque não só 
não· consegue ella levantar a industria protegida, como v a i 
·ferir gravemente todas as outras. (Mu.itos apoiados.) 

Tal o que se deu com a cabotagen1. onde a protecção não 
conseguiu levantar a industria nacional, feriu a. riqueza vu
blica, 'C atrophiou as outras industrias. 

O SR. BAPTIS'l'A DA· 1\'IoTT~I\.- Ao. contrario, desenvolveu. 

O SR. BERNARDINo DE CA:l\-fPOS- O paiz ainda nf.io offerrcc 
as condições determinantes ela viahiliclalie para a Marinha 
n1ereante. 
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O Sn.. CuS'I'ODlO DE :M·ELLo- Compare as condições eo111 
as eh~ 62. 

O Sn. BEn.NAHDlNO Dli: CAMPos -Não Lemos populac.:üo. c 
a qw~ lia nilu basLa pat·a p1·over as inclusLr·ias que- ex:er-cem-su 
em L urra. 

E1nquanlo isso fô1· assim, Llifricillnente as vupulatões 
avcnt.urar-se-ão ao n1ar. 

En1quanto o brazileiro enconlrar recursos nas industrias 
tctTcstrcs, não procurará o mar. (Apartes.) 

Si se acha que o paiz ten1 condições para desenvolver a: 
navegação, nesse caso~ a :Marinha n1ercante não tem neces
sidade do privilegio; ao contrario, deven1os abrir os 1nares á 
livre concurrencia: a todas as actividades, porque, assin1, 
t cren1os as vantagens da lu c ta, a lição fecunda do ex:en1plo e 
da experiencia~ os estímulos salutares de esforços con11nuns. 

Temos dotado largamente a industria dos transportr:~s 
1narilimos. c, entretanto, ella conserva-se estacionaria: i~l.o 
prova que esta- industria não ten1 os ele1nentos nccessanos 
para desenvolver-se. 

O SR. CUS'l'ODIO DE MELLO - Mostre um· exemplo nos 
paizes extrangeiros. 

Nos Estados Unido$. na Inglaterra, a cabotagem não é 
livre. A' excepção da Italia nos portos do Moditerranco ... 

O SR. BERNARDINO DE CAJ\IPOS- O n1cu gTandc argun1ento 
é que não possuimos o grande cap .. ital primariu- o hornem -, 
este fac. to r é decisivo~ não temos população, ou a que . temos 
é insufficiente para alimentar o trabalho nacional. 
· Actnaln1ente, ella prqcnra as jndustrias mais eomrnodas 
e rna is rmnuneracloras. Eú1q uanto não supera1nbudar c uãu 
houve.1· o desiquilíbrio, fugirá ás rudes provanva.s do rnar. 

O Sn. RE'rUMBA- Por isso, t:echernos a por La da Consti
tuição. 

O Sn. BERNARDINO DE CAMPo·s - Fechen1os a porta da 
ConstiLuiç.ão ao privileg·io; deixemol-a, porém, aberta ú S•J-
1t1(/ã.o mais conveniente, a .tomar em lei ordinaria, quer pela 
li herdade, quer pela protecção. 

O SR. CAMPOS SAI .. LES- Não é problema para St~t· rcsol
''iclo cm u1na Constituição. 

O ~R. BADARó- H a disposições de posturas de can1aras 
municipaes~ que os Senhores puzeran1 na Constituic;ão. 

Ü SR. BERNARDINO DE CAMPOS - Não fizernos nós tal. 
Mas, dizia eu - nesta époea, en1 que se proclama a lei da 
solidariedade humana, quando para este idéal convcrg·en1 todas 
~1s aspirações~ reconhecendo-se que a sua approximação é o 
caminho seguro para realização das n1elhores conquistas e 
reformas, quando proeuran1os liga1~-nos a todo o n1undo ci
vHizado, pelos laços da n1ais intima convivencia, da mais 
sábia connexão. a nossa lei fundamental estabelece o privi
leg'io da eabotagen1, isLo é, fecha os nossos mares á navegacão 
extrangcira ! ( Trocan~-se nHâtos apartes.) 

Peço aos n1eus illustres contradictores que permittan1-me 
expô r o rneu pensan1ento. 
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UMA voz -lVIas nem todos têm a liberdade de subü· a 
essa tribuna. (Ha out1·os apartes.) . 

Mas, dizia eu, Sr. Presidente, o privilegio da cabotagern 
fecha os portos nacionaes aos navios extrangeiros. Dirão os 
nobres deputados auctores da emenda: Nós deixamos livr·e 
a navegação de longo curso. 

E' verdade; mas essa limitar-se-á n1uito, e talvez possa 
desapparecer no dia en1 que vier a soffrer esta restricção; 
porque sabemos que os navios que fazem carreira para o 
Brazil contan1 com o trafego da· cabótagen1. (Apartes.) Os 
paquetes que fazem o serviço do Brazil, percorrendo os portos 
deste paiz. descarregam as suas rnercadorias, e tomarn a 
frete as mercadorias nacionaes, para conduzil-as de uns 
portos a outros. (Apartes.) 

Dizem os nobres Deputados que não nos importernos com 
isso; mas queremos, então, o isolan1ento dos nossos portos, 
a impossibilidade do· transporte das mercadorias entre os di-
versos estados ? · 

UM SR. REPRESENTANTE- 0 serviço far-se-á por meio 
da cabotagen1 nacional. · 

0 SR. BEBNARDINO. DE CAMPOS -Mas não ·existe a cabo
tagem nacional. 

VOZES -. Existirá . 

O Sn. BERN.ARDINO DE CAlVIPOS --Mas, ernquanto não existe 
e durante esse interregno, quando . não houver navegação 'al
guma, que faremos nós neste vasto paiz, sem meio algun1 de 

· navegação ? (Apartes. ) · 
Os nobres representantes pedem privilegio para un1a 

cousa que não existe ainda; e direi mais que não existiu 
ainda. Citarei a opinião de escriptores abalizados,. entre elles 
Tavares Bastos, que demonstraram. com dados estatísticos, . 
que não tínhamos Marinha nacional, que os· navios eram 
extrangeiros, que não havia patrões nem commandantes 
nacionaes~ dando-se a necessidade de simular que esses pa
trões, commandantes, navios e marinhagem eram nacãonaes. 
(Apartes.) · · 

De modo ·que os nobres representantes peden1 privilegio 
pai·a uma cousa que não existiu, que não existe~· estabele
cendo um privilegio, que apenas nos obrigará, a simular a 
existencia da ·Marinha n1ercante nacwnal. (Apartes.) 

Pergunto, Sr. Presidente, a que fi.cará reduzido o assucar 
de Pernambuco quando não puder ser transportado para os 
mercados consumidores ? A que ficarão reduzidos a carne e 
os productos do Rio Grande quando não puderem vir aos 
mer~ados consumidores ? Porque não vivemos, simplesmente, 
de café e de borracha: temos um grande commercio interno, 
temos uma grande série· de productos, que precisam encontrar 
nos proprios mercados brazilei~os o seu consumo. 

O SR. RETUMBA-Em Pernambuco ha uma companhia 
de vapores costeiros, bem como na Bahia e no Pará. 

0 SR. BERNARDINO DE ·CAMPOS- Pelo menos OS fretes hão 
de se elevar muito. 

'I 

·\ 
:. 
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UM Sn.. REPHESE~TAN'l'E - Corn o pagurnento ern OU1'0 1 

creio. 
O SR. BEHNAn.m.:--; o DE CAMPOS- Alérn do pagmnento ent 

ouro, ten1os o augn1enLo do fl'ele. 
O SR. OtrrtCICA.- Isso e o tratado de eon1mercio com üS 

Estados Unidos poden1 se casar perfeitarnente. ..~~if} 

0 SR. BEHNAHDlNO DE CAMPOS- A que .ficarão reduzidos, 
Sr. Presidente, os nossos contractos corrL.as companhias ex
trangeiras ? Nós ten1os, no actual nwmento, algun1as con1pa
nhias que fazen1 o serviço mediante fortes subvenções. A 
que ficarão, pois, reduzidos esses contractos ? 

Como já tive occasião de dizer,· não sou en1 absoluto 
infenso a urn regímen de protecção. Si as costas brazileiras 
podem fornecer o pessoal e o material necessarios, para que 
possamos manter um serviço de cabotagen1 completo, ·tanto 
quanto possível, isto é, si pudermos luctar con1 a con
currencia extrangeira, então estabeleçarnos a protecç:.ão di
recta a essa industria, sem ferir as outras. 

Mas os factos demonstram que não. estamos prevarados, 
absolutan1ente. E, depois, Sen·hores, si se. quer estabelecer 
esta medida com relação ao trans·porte marítin1o, por que não 
extendei-a. ao commercio ? por que não extende'l-a ás demais 
industrias ? 

Pois, é nesta oecasião em que precisanws de uma forte 
corrente immigratoria, etn que preeisanios de homens va
lidos para robustecer as nossas industrias, - é justamente 
ag·ora que nos lernbr~amos de vedar ao extrangeiro o accesso 
a uma industria, aliás, fóra do nosso alcance ? 

.Si necessitarmos de braços, si os que existem são jn
sui'ficientes para o serviço agricola e para o desenvolvin1ento 
de outra ordem de trabalho, como lançar n1ão de sernelhante. 
medida? 

Direi ·mais que -o regimen da liberdade e da livre con
currencia é o que· me parece preferível. E a este respeito 
posso lembrar factos. · 

As nossas estradas de ferro, a principio construídas com 
capitaes extrangeiros e sob a direcção de engenheiros tan1bem 
extrangeiros! hoje são construídas com capitaes nacionaes e 
sob a direcção de engenheiros nacionaes. Con1 relação á la
voura do café dá-se o mesmo facto. 

V. Ex. sabe, Sr. Presidente, que a cultura do café ele
pende de utensílios custosos, engenhos e fabricas de alto 
custo. 

Que 'fazia o Estado de S. Paulo ? Importava todos os 
seus machinismos do extrangeiro; hoje! o Esta-do de S. Paulo 
constróe todas as machinas e utensílios de que precisa para 
o seu café, sen1 ter gosado de privilegias para taes fabricas. 
(Apoiados dos representante~ de S. Paulo.) 

O SR. CusTODIO DE MELLo-E' preciso encarar .a questã([ 
pelo lado estatístico, e isso é o que V. Ex. ainda não· fez. 

0 SR. BERNARDINO DE CAM.POS- Pelo lado da estatística 
ha o seguinte. Durante o regímen do privileg·io havia tré
sentos e tantos navi'os em. trafico . 

· O SR. RETUMBA- Setecentos e tantos. 
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O ~H •. BEH~AH.Dli\0 DE C:\MPus - Depui::-; do p1·ivilt>giu 
eontinuaram esses n1êsnws navios; Juas, CtiJllU ellL'S 1~1·am 

-incapazes para luciar com a concurrencia. tivet·am ck eL~d~~~· 
o campo aos n1ais industriosos, úquelles que disr)lrnilant ele 
n1ais capitaes. de n1ais recursos e act i.Yidacle. 

Nu dia en1 que o Brazil tiver uma popula<_:.ãu Stlpel'
:.:t.hundante, e1n que clispuzcr do capital necessaJ•iu pa.nt eon
strnir estaleiros e arn1ar navios. nesse Llia nôs tPl'emos uma 
~Jarinha mercante poderosissin1a. · (Apoütdos; cruzam-se 
Tnuitos apartes.) 

Sr. I>residentc, eu y{;n fugh· desta questão incandescente, 
pela eseassez çl.o tempo (lUso). at'iln de occupar-n1c corn os 
15 etc addicionacs: vou d1zer en1 non1e ele rneus mnigos qtw 
não poden1os, de n1odo rJgun1, ton1ar a responsabilidade desse 
tributo la'nçado so.ln·c o povo. · 
· Nós o r..onden1nan1os. Sr. Presidente, porque é un1 Lribu!o · 
dec;necessario, injusto. vexalorio e desproporcionalrnenl.o dis
tribuído-: é un1 tributo desnecessario, porque grava popula
ções que não p1·ecisan1 drlle; é um tributo injusto, porque é 
arrecadado dos haveres do uns e applicaclo en1 beneficio rlu 
outros; é um tributo vexatorjo, porque aggra'va sobren1aneira 
o imposLo de iinportação, actualmente já n1uito pesado. 
(Apoio..dus .) 

O Sa. Ül'l'ICICA- Pó do dizer o rnesmo sobre o plano. ele 
toda a Constituição. 

0 SH. BEHN~illDINO DS CAMPOS-· Diz-se que não h a es
tados que não poderão viver sem o imposto de importação. 

:Mas. si isto é un1a razão para: se decretar o ünposto do 
in1portação, então, ollo deveria affectar. simplesmente, 
aquelles estados que necessi ta1n delle . (Apoiados.) 

E nesse sentido cu e os meus an1jgos estavan1os delibe
rados a dar o nosso voto pelo in1posto facultativo. 

O Rr:L Or'riCICA -- AE;) lá ! Este irnposto. fa-cultativo é 
u1n laço. 

O Sr-t BERNAHDINO DE·. CAMPO R- Si é urna razão a neces
_sidade dos estados que precjsam do imposto de in1portação, 
tamben1 deve ser procedente a razão da desnecessidade dos es-. 
tados que de semelhante imposto não carecen1, em relação aos 
quaos fica sendo apenas nm onns, perturbador de -suas fi..:. 
nan0as. . 

No encontro dessas dua·s forças, que se chocan1, parecc
ln.e que não poderá achar-se solução justa, no alvitro que faç:.a 
prevalecer un1a sobre out:'a, ao passo que o imposto facul
tativo, ferindo unka:r:nenta zonas que entenderem .ne.cessario 
la'nçal-o, será un1 irnposto legitimo, j ustific~vel, bem. fundado, 
e, além ele tudo. eobrado en1 beneficio dos que o paguen1. 

A taxa adclieiona l dos 15 o/o, pelo n1oclo por :q.ue está es
tabelecjda, dá 0 seguinte l'Csultaclo: con1o o paiz se acha di
vidido e1n differcntes zonas, en1 rela'ção á cobrança elos in1-
postos aduaneiros de impo~"laçã.o,. como estas zonas poden1 ser 
assün el-assificadas ·- Belén1. S. J..Juiz, Recife, S. Salvador, Rio 
cte Janeiro e Rio G1'ande do· Sul~-, c como de cada uma dena·s 
E"ão tributarios differenJes estado.:!, segue-se que a arrecadação 
feita na séde aduaneira aproveita'rá unicmnentc ao Estado cn1 
que se acha a nir.~nm séde (Muifo bem), ficando todos os 
outros estados oneraclog, sen1 par.ticii)ai' elos resultados do 
. 'r Jmpos.-.o. 



U :\!: SH.. HEPín.:sK~.;'L\:\TE --E os c~ ladu::; peq uenus sel'i1o 
sa'c.rifieaclos. (!la vuJ,·os apal'/es.) 

O Sn .. BEH~AHDI::.\0 DE CxMPos- .\ssim. íomen1os o Hjo 
de ,Janeiro. Da zuna adt'aiwira. que tem pol' séde a cidacle 
du Hiu de .JaJwiitl. sã11 tribuLal'ios (iuyaz. ~. Panlu. Pat·anú, 
"--' 'll.., I '1 (' ') I I',,·,' i"... . ' ., i' 'I J ·,,.I. '1 I l ~.: 'll11 0 . 1 ~(, I'.:_.., , ~\.\. t 1 L L(. .L l J.l(.\r ~. .l.J~.. . _ ~-='(. • . 

1-'l'i::-; 1wnJ. pC'lu JH'ojt·L~I''· a taxa adtlalll'it·a ~'·t·;'t ai'l'L'I'adaLia 
l'lll hcw•Jitiu do Riu d1~ .Tc..-u1c·iJ·o. ~~~~ .:\liua~ P dt• Uuyaz: Sl'g'lll'-Sl·~ 
que I od()s n:-; tHltros t•:-;lat.!u~ ~~·t·fí" tliH'núlns t•p:unlnll'lll t'. :-;CHt 
t'!l.ll.:', t·nll'clanlll. l'f'!:t_•11Hill lltll n•ilil d::~; ctiUYt'Tlit•nt·ias t.'P:-;rJl
~ a nl t. • s da to IJ 1 ·a n ~~a d ~~ ~ I a I a x a u :-:; ,_ . .x t I u i d u::; da v a I'l i 11m . 
(Apoioclos.) 

U~·r SP.. ltEPHEsEKT.\.Y'rE- E' UJL1a Yet·cla'dein1 t~xlot·são 
para osses estados. (lla outros apa,·Le:i.) 

O Sn.. BEn.~AHDINO n:c CA~Ú>os- E' pussin'1 t'slnbt~lecPr o 
in1posfo Jacultativo. isto se pôclc fazer ]HJJ' lei m·cJinat·ia. 

H::t nma outl'a razão~ ::::.1·. Pt·esidente. (' ~-~ a seguinlc: tl;:.; 
nossos i1nposLos ele in1porLa<:.ão acham-se granden1entP onr·
raclos eon1 a cobrança ern ouro; nós sabemos que, Y<.llenclo nu 
n1ercaclo doze n1il e tantos réis urna litn~a' sterlina; e sendo re
ccbicla na AlJanclcga pelo valor legal ele 8$8~)0. resull a cl'ahi 
um vre:.jui zo de 3:3 (?c ; acl d icioncn1os a isto us 15 t;'"lc. e le
ron1os 48 o/o. 

Sog:tw-se quü o consurnidor vai pagar a n1a·is quasi 50 o/o 
do imposto ele irnJ;ortação. (Apo·iados .) 

Entendo, Sr. Pi'e3ictcnte, .que clcven1 sel.' altcnclidas as rc
c la1nações elos <•si a dos que allegan1 não poclet· ,.·ive1· sen1 o inl
poslo ele irnporla~.ão, 1nas o unico n1cio de attonclel-os ú o inl
poslo Ja·eultativo. 

O Srt. Ül'l'iClC:A- ~ão. Senhor. 
O· Sn.. BEHN AHDlNO DE CA~'IPOS -- ~ão vc,io razfto par a qtte 

os es:.ados que prceisarn desse imposto não façmn entre si unut 
Ug·a e nào o es!abeleçan1, deterrninando por rneio de c.onvo
caçôcs as dispo.::;ieões aduaneiras consenta'ncas con1 o plano. que 
j ulga1.·en1 n1elho J.'. 

Qr~e difficnlclP.cle ba nisto ? Por que onerar a todos. os
tabcl3cenclo o vexamo do ~mposto forçado sobre aquclles es
Laclus que não vivern da importac.,~ão ·? Ha' estados que vive1u 
da expor tacão e PS Lados que viven1 da in1portação; os os lados 
quo vivmn da inlJ)OI'I.ao~~u que lanc·eJn a taxa acldicional. 
(Aportes.) 

Nestas cont:.llcõc~s~ Sr. Pri~siden te~ tendo enunciado~ l ig·eira
rnente, n1inha·s iclí~us c lavrado 1ncu protesto ern non1e ele meus 
con1panheiros~ rrLiro-n1o. invoc.anclo. mai~ un1a vez o patrio
tisn1o do Congl'esso, pa1·a ,que re1nato a bellissin1a obra que. 
até este mnento ten1 c.onstruiclo. expurgando a Constitui1~ão 
dos grandes scnões que acabo de indicar. (Jluito bem,. O 
orador é cump1,irn entado.) 

O Sr. Serzed.ello -·. St·. Pn·~idt•rllt·~ t'ULU[H''-'IH·udo I.H't.'l'cüa- :. 
lllL'ri.te 1Jen1 a aJlC'iQdade do Cungt·c·~:::;u po1· vm· vulada a Cun- " 
stituic;ilu; t~orntH'Plwndo pcrfeitamenle ben1 a anciedaclc do paiz 
}n!('il'O pnl.' VCl' di•fitliti\a21lt~lll·t.~ JH'i.\llllllgada a ]l'i nn,::a.ni(•:l (],~ 
··nussa .:il'!~tecladt•, de rúts~.a .Palna. e l!LH: dt:Ye vre::;idir ans dL'::i-

\ 1ol. III 45 
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Li no~ uu. HepulJliep. Br·azilc1~·a; c co:nprehen~o essa grar~d? n.n
ciedade~ por·quc e neccssarw dar a nos.sa vida a. esLabll1dad2, 
que 6 a paz, que é a orciern: porque e nec~ssar10 enL~·arrnos 
de u1na ycz para sen1pre no reguncn da leg::tl1~acl~ (A1JOW~?~) ; 
é necessario ,aue elo urna vrz l):ll'a sernpre s::ubmnos perlenu
rnenle bc~J.n eÍ11 que lei yj_vernos, quaes os direitos que serão 
garantidos: é necessario; Senhores, é e:xtraordinarian1ente ne
eessario, c_iue seja clc:[jnit.ivan1m1Le e lei to o PresidGnLe da Re
publiea,· ele rnodo ~que possmnos saber qual é o Mini.sterio, qual 
é o Governo que está incurnbido de dirigir os clesL1nos ela Re
publica; de 1nodo que possan1os ter a Jeliciclade de ver per
feit:.:tn1enle con1prehondido pelo Governo o pensan1ento repu
blicano obedecendo todos aos altos intuitos da Revolução 
honesta, justa, n1oralizadora (Apoiados; rnuito bem,), já na 
organização dos n1inisterios, já nos actos procedentes do Pod~r 
publico, acabando-se de UJ?-1~ _vez 11~ra se1npre con1 este di
vorcio constante entre a opnuao publica e os actos do Governo, 
entre aquillo que determina, que indic~ ,este Con~resso, qu~ é 
a Nação, que é o Poder soberano (Apotaclos geraes). e aqulllo 
que far. o Governo, hoje um delegado deste mesmo Congresso. 
~Apoiados; rnuito bern.) 

VozEs- V. Ex. eslá · fallando brilhanten1ente e com 
grande independencia. 

O Sn. SEnZEDELLO- Não .sou, Sr. Presidente, absoluta
rnente, suspeito fallando desta fórn1a. 

v. :Ex. sabe: rCOIDO todo este Congresso, sabe-o todo paiz, 
que ningue1n tern dado maiores provas de consideração, de alta 
estin1a. de dedicação e apreço pessoal ao chefe do Governo do 
que o 'humilde orador. E o fiz desde as primeiras a·gitações, 
e o fiz visando os grandes e superiores interesses moraes de 
n1inha Patr:ia, járnais recebendo cousa alguma, dando sempre 
todo o meu esforço, satisfeito e alegre com o cumprimento de 
rneu dever, vendo sempre deante ele mim à imagen1 serena da 
Patria, a ünagern serena da Republica. (Apoiados; 1nuito bem.) 

Mas tan1bem é verdade ~que não posso dar o meu apoio e 
a mjnha patavra ~a todos os erros, a todos os abusos, a todas 
as faHas e a todos os áesvios que entende o Governo com
rnetter. (Apoiados.) 

O SR.. O:::TICICA- Isso dito por V. Ex. tem muita força. 
O SR. SERZEDELLO -· Seria isso attestar uma subserviencia, 

um ti!:ll eslado de corrupção, un1 servili.smo, contra o qual re
voltam-se o Ineu passado, o rneu espirita, a minha alma e 
todas as energias de meu coração. 

Seria isso o esquecimento de meu dever e a deshonra de 
meu manàato. (Apo1:ados; 1nuito be'nL) · 

VozEs- Essa posição honra n1uiio a V. Ex. 
O SR. SERZEDELLO -Mas a verdade, Sr. Presidente, é que 

estan1os em uma situação completamente anormal; a ver·dade 
é que não sabemos si realn1ente este Governo existe ou não; 
a verdade é que não sabemos que attitude m~antem elle deante 
deste Congresso, porque nem ao menos soube cumprir o co
n1esinho dever de participar sua organização a este mesmo 
Congresso, que é o Poder soberano, que é a propria Nação . 
. (Apoiados geraes.) 

O SR. ÜITIClCA- O Governo exjste sem se le111brar que 0: 
,Congresso existe tambAm. 
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O Sn. SEitZEDELLO- Pois cornmetle um erro, urr1 cl'irne, 
esquece-se de seu dever, divorcia-se da Nação. (Apoiados 
OP'l'rJPC" a_r'lQ1'les.) 
;} '-"• """"'""'"""' IJ 

O quo vejo é que ú proporção que vamos votando a Con
stituição, que van1os fir1nando doutrina inabalavel, que fica 
definilivmnenle assentacla, con1o por exernplo a plena liber
dade espiritual, o respelto ú consc1encia e á crença de cada 
urn, vernos o Gove:r·no ulLiman1enLe non1eado afastar-se dessa 
norn1a de proceder, Jugir dessa orientaçfw e, a pretexto de re
gularizar pron1oções, fazer cousa contraria ao principio da li
berdade csrdritual, (Apo'iados; 1nuilo bem,),- principio que 
foi consagrado pelo Congresso, estabelecido pelo Governo Pro
visorio, principio estabelecido pela prupria Revolução. 
(A.1Joiados .) 

De n1odo que, Sr. Presidente, parece-n1e que o Ministerio 
actual, que é un1 erro do chefe do Governo,- Ministerio, que 
não exprime, pelo seu passado, o pensamento republicano, que 
não exprime, pelo seu passado e pelos seus serviços, o pen
samento r·evolucionario, não podia divorciar-se do Governo 
passado no que elle praticou de n1elllor, de util, de salutar, 
àesfazendo o· contrarlando ~alevantadas idéas democraticas 
(Apoiados; ·m,·uito bern), e1n opposição á opinião soberana do 
povo, cn1 opposição ao Congre::;:;o, e1n opposição ao Governo 
da Revolução, que, en1bora houvesse -comn1e.ttido erros, esteve 
no Poder pela Hevolução e ·en1 non1e da Revolução, recebendo 
a investidura àa propria Hevolução porque elle representav·a, 
encarnava a propria Republica na sua vida de sacrifícios e 
nos serv:iços á Hevolução triumphante. (Apo'iados; 'muito bem.) 

Como patriota, grito, pois, a esses tin1oneiros, vindos dos 
arra]acs que tantas vezes combatemos, que vão errados, que 
vtio curnhll1o c!o mal, por.qt.l8 o regin1en ú uutl·o o outros Ine
thodos c outros processos são necessat·ios para governar este 
povo. (Apo·iados; apartes.) 

Gon1p1·el1endo, pois, Sr. Presidente, perfeitarnenle, a po
sição deste Congresso deante do paiz, que · anceia, antes de 
tudo, por sua lei organica, para que possa coda cidadão saber 
qual o rogin1en en1 que vamos viver. Eu, 1que pertenço a un1a 
corporação que consubstancia a força publica, que é a ga
rantia da ordern, que tem sido, e será sen1pre, para honra sua 
e do Brazil, a garantia de toda·s as liberdades publicas, vi, ha· 
pouco, votar-se, definitivan1ente, nosie tGongresso, que a 
força arn1ada só era obediente dentro da lei. De n1odo que o 
acto do Governo estabelecendo um r~egimen espe·c.ial, contra
rio á liberdade espiritual, que já C·Siá consagrada co1no lei, 
póde-se assim dizer, contrario ao que a propria Revolução 
estabeleceu creou para todos os officiaes un1a situação dif
ficil, porque sem violação da ·ConsUtuição, não podmn c, não 
deverão, para ben1 .seryir ú Pa tria, cumprir sen1~lhante 
ordem. (,Muito bem; poiaclos.) 

· Sr. Presidente, não pretendo, absoluta1nente. occupar a 
atienç:ão do Congresso com questões extranhas, mas não posso 
deix8.r de referir-me, ainda que pr.rfunctoriamente, ao celebre 
decreto. en1 relação ás sociedades anonymas,- decreto que 
reputo escandaloso, subversiYo das boas nonnas de· governo; 
deercl0 que, a par de urna ou duas medidas de alguma utHi
dade, vem facilif ar ainda mais o estabelecimento de novas 
emprezas, vem introduzir o soc.lal isrno do Estado; decreto que 
t.em nnr intuito sofrear a jogatina da bolsa, tomando o proprio 
~ove.rno parte no jogo (Apoiados yeraes), cobrando pel'cen-, 
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lagens. (:.\J?.dlo bent.) As .Ui~posições de 3 % ~sobro a Yonda de 
acções a pr·azo, e de 2 % sobro a renda superior a 12 o/o das 
diHerentcs cn1p•·ezas, são in1n1oraes, - revelnrn a prcocc.upa
eãn. antl·s, elo 1'l1zPr t:.linheiro para o Governo ú ensla do tra
balho do pa1·ticulm· do que 'a de dh11inuir a joga tina da bolsa. 

U~vt SH.. HEPHESE~TANTE- O Governo lucra o barato. 
O SE. SEHZEDELLO- Ha. porlanLo, a re:;peilo dos ulLinws 

adu~ du Governo, Jal·to e largo crnapo para obserYa~.:ões pr·o
funcla's e que hão do trazer tristes cogitac,:õtJs aos vcrdadeir·o~ 
pat.rioLa:-3, a todos acruelles que, não estando cegos pelas nuvens 
da adula~.ão, veern largo o horisonte. 
lação, vôern largo o hod sonte. 

1)8ixareL porén1.- ~sempre corn o intuito de apressar· a 
nossa Constituição- de lado todas essas questões, e entrarei 
na aprecração ele algun1as en1endas, que espero da sabedoria 
do Co11gresso serão supprimida~s. 

A priJneira en1encia de que vou occupar-n1o foi estabe
lecida pelos illustres e dignos representantes ele Pernarnbuco, 
os Srs. nosa e Silva c Annibal Falcão, ao art. 7°, n1andando 
accrescentar ao n. 6~ que dá á União a .competencia exclusiva 
para a instituição de bancos en1issores, o seguinte: não con1-
prehenclidos os ele eredito real. 

Ora, Sr. Presidente, não com.prehendo CO'l110 possa ficar 
~onsignado sn1 Dossa Constituição essa violação da technologia 
economica, <::ssa infracção ela classificação acceita en1 Econon1ia 
Politiea para. os bancos. 

Não cmnprehendo por que motivos queren1 os nobres re
presentantes consignar em nossa Constituição essa confusão 
ent~·e baneos ele cnnissão e haneos de credito real, cujas ope
rações sobre hypothecas~ penhores, etc., são perfeitamente 
determinadas, e cujas letras hypothecarias, cujos títulos emit
tidos, por n1aior que seja a sua ·cireulação, não. são represen
tativos~ ou succeclaneos. da n1oecla metalhca, não tt•m o caracter 
dos bilhetes de banco á vista e ao portador, verdadeira n1oeda, 
porque o publico· os dá e os recebe nessa qualidade, havendo, 
apenas, entre uma e outro esta differença: é que a rnoeda 
1netallica ten1 valor intrinseco, em si rnesn1o, e o bilhete de 
banco n~io o ten1 senão pela certeza de que será pago pelo 
banco. (Apoiados; 1nuito bwrn.) 

:Eu não cornprehendo, pois, esta confusão, que econmnista 
alg·um faz, c•. que en1 parte alguma se encontra. (Apoiados.) 

Si o artig·o, ern vez de bancos de emissão· ou emissores. 
fllssess~- baneos de circularão, cu ainda con1prehenderia os 
escrupulos elo R nobres representantes, por.que ha bancos de 
eirculação que são, e~clusivainentc. encarregados de en1issão 
rla n1oeda-papel. e oui ros se encarregan1 disso e de outras ope
ra(;õt:s, como depositas, en1issão de letras hypothecaria·s, 
cau(Jões, hypotheeas, etc., e são verdadeiros bancos de com
Inercio; rnas o projecto, sábia e criteriosamente, usou da ex
pressão baneos en"âssm·es, o que é preciso, claro e não se 
presta a duas interpretações. SS. EEx. deixaram-se ton1ar 
pelo terror.·- suppuseram logo os abu~.sos, e ao Governo ela 
União a absorp<:;ão, c dahi a consignação da rmrncla rcstricLiva, 
qnc l'~'rmtn dc~tW«~r·ssar·ia ~~ qun pt'l_:,f) liet~nea pal'a aJ'firn1al' f'll
eerra ltl!l l~lTU de o fficio. Espero, puÜ:i, ·(jUC o c:ongresso :;up
prinla a emenda. 

Ourr·o arf.igo nec1~ito pe1d Congresso como sub~Li.LuliYo 
uo que dá á Uniüo a all1·ibuição de rnobiliza1·, ern uecasião ue 



~ 70D-

gucr1'a ou do Cl' i~cs rn.nis uu nwnus gt·avc•s para o ])aiz, a i'Ol'<;:a 
policial dos osladus, é u spg·uinlu: mullilizat· e uLilizat· a 
Gllal'da Nacional ou rnilil'ia eiviea c.los eslatlus, eLe. 

Esper·u, o s(, \~<Hlt os:-; a eund i~:üo vuLal'e i pot· tal disposição, 
que a Gom1nissãu dr Hl~dael)líi, dc·pois de• que disse sobre esse 
assurnplo o rnt~u collega <~ atnigo Dr. Gabino Besouro, cum
prirá o seu clever, suppriminclo as palavras - elos estados. 
Isto é necessario par·a que não fique na Constituição uma clis
posieão que se IH'esLc a inle!.·pretaçõc.s contrarias áquillo que 
fni aqui aeceito. eonfl.·m· ia ú cloulrina aqúi r si abelecida. a 
(lisposiçft.o que possa S('l' sophismada -, p::u·Pernclo Q1H' foi 
nossa inle1wãu clar aos <'slacl()s u dirPil(l de l::•t·Pm uma mili
cia civica OL1 guaecla nacional. 

O Congresso sabe que varias vezes for·am })t'npostas enwn
das neste sentido; enLeeLanl u. quer na primeira, qnPe 11a f'P
gunda, :foearn sempre rPcusaclas. 

Porlanto, o pensan1c\n lo do Congresso foi sempr·n contra
rio, foi sen1prc condernnar a idéa dos que pretenclian1 dar aos 
estados tal faculdade ou sen1elhanl e attrifuuiç:ão, P isso foi 
feito. n~o eon1 o intui I o ele ferir a au!.on.mnia dos eslados 
(Apoiados_: 1nuüo bent), Inas sin1 con1 o louvave-l en1penho dP 
resguardar os estados de graves conflictos que possan1 surgir 
entre essas n1ilicias sujeitas a regulan1entos, a lois, a regimen 
especial, :e os corpos pertencent-es ao Exerc.ito permanente, 
unico guarda e garantia da orclen1 e de todas as liberdades pu
blicas (Apoiados, apa1·tes, dr rnodo a evitar a politicagein pP
quena e estreiLa de governadores ou de mandões de aldêa que 
não -conlprehe.n,dam a sPu dev·~r r que se csqueçan1 do re~s
peito que deven1 áquelles que sacrifican1 smnprc a vida para 
segurança de todos e a paz publica. (Apoiados_: apartes.) 

Espero, pois, que a Comn1issão de Redacção ha de supprim'ir• 
as palavras - dos estados. - .:\s n1ilicias civicas ou a Guarda 
Nacional dev01n ser consideradas con1o reservas do Exercito, 
deven1 estar sujeitas a uma lei uniforme, a un1a reg·ulamen .. 
taoão unica~ e con1 o Exercito deven1 ser un1a instituição fe
deral. 

Só assin1 será possivel utilizai-as convenienten1enfe. mobHi
zal-as, na occasião precisa eom utilidade, passando-se do pe
queno pé de guerra para o grande pé de guerra si as cir
eun1stancias o exigiren1. (Apoiados.) 

Outro ponto a que ligo a maxüna irnportaneia. é rclatiso 
ao art.. 47 e a umas duas ernendas apresenlarlas pelo illustr11 
repres,entante rlc ;Minas. o Sr. Veiga. 

Não fallo, Sr. Presidente, neste assun1pto, con1o n1ilitar; 
V. Ex., todo o Ccn1gresso, con1 certeza, ha de attribuir-n1e in
tenções 1nais pairioticas do que essa de defenrler interesses 
pessoaes ou particulares á n1inha classe con1 sacrifieio ele 
prineipios. E para p!'ova rlisfo eon1eço declarando ao auctor 
das e1nendas que sou bast,anl P jusf o e bastanb~ leal para não 
altribu iT' a 8. Ex. intenção alguma offensiva. hostil no Exer-· 
cito, para não acred ifar qun 8. Ex:.· como todos os que vota·· 
ram por essas rmendas queiram-se arn1ar de uma perigos:.\ 
arn1a de guerra contra os cornmandantes de corpos. 

0 SR. FRANCISCO YEIGA - Não ha duvida; não porlemos 
ter essa intenção. 

O SR. SEHZEDELLO - Eston certo, n1esn1o, ele que o Con
greS!30 votou ~em t0r ponderado hern quanto hn. de perigoso~ 

:, .. 

' ,1· 
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·quanlo ha de perturbador e de destruidor nessas Ginendas, 
que ern apparl'Jleja enerrran1 disposição jnnocl~nle. (Apoút-
dos c apm·tes.) 

Propoz S. Ex. ao art. 47, n. 4, accrescent ar-se : 

"(a) O Pr-esidente não conse1·vará qualque'r conl'ingente de 
{o1·r;as federaes nos estados desde que ·contra isso represe·ntcm, 
os respectivos governos. · 

(b) Rernove?~á ?nediante representação dos ?nesn~os pode-
r·e·c· -- r>í">'>'l1~'l'J/'l·l1rlíl'Yl'f·pc- r}p fílP~ forcas ,, 

\:J (}~ (..\,.III'.JII\.'\..-1..11t;\..V'-''"•ulJVU \.AI"-' \J"""VV 1 .. • 

Ora. a primeira parte é completamente inutil em nossa 
Carta constitucional, salvo si ha a intenção de deixar o Exer
cito. instituição nacional, instituição federal, sem logar no 
graúde territorio braz·ileiro, ou joguete .de paixões pa1·tidarias 
e pequenas, em un1a contradança continua, pre.i~dicial á d~s
ciplina, mais prejudicial ainda aos cofres publlcos. (Apo~a
dos ge?'aes; rnuito bem.) 

Si não é por sin1ples capricho dos governadores, n1as por 
eonsideração de orden1 e de tranquilidade publicas nos estados. 
que as fo:r·r,.as serão removidas n1ediante a representação con
venientemente fundan1entada, repito, ella é inutil, porque no 
Exercito ha verdaclejro patriotismo: elle tem sido e ha de ser 
sempre entre nós a ordem e a garantia da liberdade, elle não 
tem sido outra e ousa senão a encarnação de todas as grandes 
aspirações nacionaes (AtJoiados aeraes), crescendo sempre na 
Historia e no seio da Patria ao lado do povo. batendo-se em 
nome dos grandes princípios. (Apoiados; rnuito bem.) 

VozEs - Isso .é uma grande verdade. 
10 SR. SERZEDELLO -A' vista dis,so não· nos é dado soppõr, 

Sr. Pre-sidente, que o Exercito~ em um Estado qualquer possa 
con.trapôr-se á ordem -estabelecida, á paz publica. Mas, si, por 
ventura, nã.o o Exercito, nen1 mesmo um corpo inteiro, mas 
un1 contingente de forças, for capaz de violar a disciplina. de 
transviar-se de sua missão, triste ·Presidente de Republica,, 
n1ise·ravel Presidente, de Republica: o que não tiver a coragem 
de tomar prov·ideneias energicas castigando os diseolos man
tendo a disciplina, removendo a força que é um elemento de 
perigo á. ordem~ um elmnento de perturbação á tranquillida.de 
do Estado! (Apoiados; muito bem.) 

O que devemos evitar, o que é pr·eeiso não consentir. é que 
a força pub1ica seja joguete de paixões pequenas e locaes, nas 
~~os de qualquer governador, que seja instrumento dessa po
liticagem, de que tanto se abusou no regimén passado. 

0 Sn.. FRANCISCO VEIGA - E quando a politicagem partir 
do Centro para os estados? 

O SR. SERZEDELLO -·Quando for assi-m, tenhamos nós a 
coragern de condemnar semelhante procedimento, tenhamos 
nós a .c-oragem de çlenunciar ao paiz e destituir a suprema 
auctor1~ade que a~s1m proceda, por inepta, immoral e indigna 
da confmnça publica. (Apoiados.) . . . 

O segundo ponto é o que se refere á remoção dos com
mandante::; de .corpos, deixando-se no esquecimento o General 
eon1mandante de armas ou de guarnição. · 

Esta disposição é anti-militar e injusta porque póde ser 
responsavel po]:' t1J.49 o que se ·der o General commandante da 
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força, 0 contra elle nada sr, estabeleceu; por outro lado, em 
um Es!ado será sempre ele boa clisciplin~ e conforme as leis 
miiH::u·es. c necessario ouvü~ o Gcnel'al con1n1andante das 
forças sobre quaesquer movimentos, ou muclanças, que nella 
so queira fazer. 

Mas, 81·. Presidente, protesto con1 Iodas as minhas for
ças, con1 toclp.. a energia de que l)Osso dispor. contra essa se
gunda parte da emend_a: porque, e ó necossario que este Con
gresso saiba, um dos n10Yois qne nos levaram ao campo da 
p A,...,- 1 .. - ,... ~ ..- .r. A .; 't'"'\"" "1 "1 .; ~A r. C"'" "Y'\ fi ílo ~ n 1 .,'"V"'o ,... """" J.. .... - -; f f\ - 1 I - , , • t .! - _ -- -
a\:vutu~,;ctu. 1v1. 1uu.~.Lv c;.-:>pvv•uuu\~ll.u~, e:-;u:L li:ULa ue garanLia qu~ 
não encontravam os orficiaos clc::tnl o dos capric.hos dos pode
res pub li c os! (AJIOÜrdos.) 

A idr'a republicana. Senhores. conycn1 rlizer. não estava 
no· eerebro ele todo o Exerci f n. e foi essa falia ele p:aranti~·. a 
grande jnjustir.a na.s promoções. o csq11ecin1ento. finalmente, 
de direitos e de serviços, que levnram a mnitos camaradas a 
abraçar a nova ordem de cousas. em Qlle rsperavan1 encontrar 
mais justiça, nwis n1oralidade e mais garan! ia rlo que tinham. 

O SR. GABTNO BEsonno - Nolo V. Ex. que agora mesmo 
estão sendo removido~ offici aes. · 

UJ.\{ Sn. REPRESENTXNTE -· Chegarão 8 do Rio Grande do 
Sul, e outr-os tantos ele Pernambuco. 

O SR. SERZEDELLO - Eis, Senhores! A Constituição não 
está ainda vot.ada. e .iá o governo, esquecido do respeito que 
nos deve. esquecido, talvez, dos serviços de bons e leaes com
panheiros continúa a praticar aquillo que foi um dos Inoveis 
principaes da He~,.rolução. Não serei eu quem lou~re semelhante 
proceder. (Apoiados). muito bem.) 
. Lastimo quo tão depressa se tenha esquecido o passado! 
Eu, pois . .ián1ais darei a governo algum sen1elhante arma de 
perseguição contra os meus camaradas. 

UlVr SR. REPRESENTANTE -A. emenda é odiosa. V. Ex .. 
ten1 razão; ella ha de cahir. 

O SR. SERZEDELLO - Passen1os, Senhores, a outro ponto:· 
passemos á questã.o das incompatibilidades. 

Espero, Sr. Presidente, que este Congresso manterá o ar
tigo 49~ como propoz o meu illustre amigo Dr. Campos Sal
les, estabeleeendo a incompatibiUdade absoluta entre o cargo 
de lVIinistro de ·Esfado e outro cargo qualquer, e muHo espe
cialmente o de membro elo alto Tribunal de .Justiça. Isso é 
moralisador. isso é consôante aos bons princípios de admi
nistração. (Apoiados_: rnuüo bern.) 

Espero que .não se entenda por accumulação de cargos a 
accumulação de exercieios, e espero-o-porque desejo vêr 
mais uma vez salva por este Congresso a causa da morali
dade. 

Votado o artigo, a interpretaçã.o verdadeira é a que lhe 
deu a declaração de voto da bancada paulista. de n1ódo que os · 
representantes do Poder .Jucliciario, uma vez promulgada a 
Constituição. ou deixarão os cargos da magistratura on dei
xarão as redeas do Governo. indo, neste caso. para o Tribunal 
Supremo onde não clevP. rntrar srnão a calma. a reflexão, a 
med ilação, a impa rei a 1 i ela de o ni'io os odios. os despeitos, as 
fraquezas adquiridas no borbl,.rin ho das paixões polH icas, nas 
luctas parti darias. (Avo1~odos aerae:;; muito be?n.) 
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Desejo fazer·, ainda umas ligeiras observações sobre a 
en1encla qae n1eu eollega, l'Pln·esentanl.e da .Bahia, o ;:;r. Dou
tor Virgilio Darnasio, propoz estabelecendo di.stinccõos ontre 
artigos constitucionaes e artigos não constitueionaes. 

Acllo perigosa essa emenda, Sr. Presicle11Le. 

O Sn. CAl\IPOS SALLES - E' clcslruidora. 
O SR. SERZEDELLO - E' perigosa e destruidora: por~gosa, 

porque vern nos trazer as luctas r.,onstant!:s sobre rr~tonna. 
constil ucionai: a continuação do regin1en passa elo, onde o par
larnento vivia eternan1ente occupado con1 esta sybilina ques
tão de saber qua.es. os artigos- que eran1 1constituciona.es· e 
quaes os que não eran1 e podia1n ser refo~~mados por ler or
dinaria. Destruidora, porque nos ven1 obrigar, a todo o n1o
n1ento conf'orm'e as tendencias do Governo, a querer aücon1-
modar' a eonstituição, en1 seus artigos não constitucionae'3 
ao·s interesses pesosae-s deste ou daquelle. 

Quero, pois, que a Constituição fique redigida de n1odo 
que ,s.e ·est1abeleça 1a diollltrina de que tudn o que epa 'C~n~tenha 
seja constitucional (Apoiados) ; de que as suas chsposrçoes de 
caracter permanente e sen1 _prazo para a sua annullação só 
possam ser alteradas por uma Constituinte (Apoiados), isto é, 
por urn Congresso investido dos mesn1os 1:loderes soberanos 
de que estamos nós de posse, de que fomos nós mesmos in
vestidos. (Apoiados; n~uito bern.) 

Não ·ilerm1inar·ei, Sr. Presidente, sem referir--me ·a es1t-a in
candescente questão dos 15 o/o addicionaes aos impostos de 
im~portação, vo:t-ados: pel'O' Ccngresso -de. aec·ôrdo C·O·ffi a ·emenda 
apresentada pelo Sr. Lauro Müller, i Ilustre e digno represen
tante de Santa Catharina, sendo rejeitada a indicação que tive 
a honra de apresentar. Não sou absolutamente suspeito em 
relação a essa importante questão. 

O Congresso sabe perfeitamente bem que procurei, con
stantemente, sustentar esta idéa como uma solução para al
guns estados do Norte, especialmente Pernambuco, cujos re
pr-e·sm.1ltantes, ~com caUor ·e eom .. energi-a, :decl,arav1a:m que, aHi, 
eram impossíveis as condições de vida sem es~e recur~o. 

Sabe, mesmo o Congresso que fiz um appello aos illust.res 
representantes de S. Paulo e de Minas, para que não recusa~
·sem a Pernambuco e Bahia um recurso que só sobre elles ia 
pesar, e que era pedido como indispensavel. 

Houve, mesmo, uma occasião en1 que sobre este nssurn
pto n1e encontrei con1 os Hlustres representantes_ de Pot~r~aln
buco, apresentando a indicação dos 15 o/o addicionaes: SS. 
E(l1~xs. -ped:i111:do taxat~ivo e 'eu facultativo, por ent:endle:r que me
lhor consultava, assin1, os interesses de todos os estados, dal' .. •io 
aos que precisassmn desse recurso os n1eios de- augn1entar a 
sua rendo. smn sobrecarregar os que delle üã.o necessitussen1, 
não podendo, porisso, supvortar tal in1posiçttO, con1o o meu 
proprio Estado. (Apoiados_: 1n1âto bern.) 

Por consideração pessoal aos illustres represcntanl.es de 
Pernambuco, depois de largas discussões corn o illustre re
presentante Dr. José Marianno, resolvi, contra os meus com
panheiros de- bancada, retirar a minha emenda, votar na 
emenda de S.S. EExs., para não crear-lhes embaraço, mas 
certo de que ella havia de cahir. reservando-me o dh.·eito rle 
apresentar de novo a minha, na 21l discussão, onde S. Ex. me 
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'declaPou aeccii ar os 15 o/() facuHa!.ivos, caso nã.o passa~sc:m 
taxativos. E assirn pruceuia porque enLenclia que a m1nna 
en1encla Unha rnaiot· accciLação, era geralmente bem rece
hicla, consultava ruelllot· os inl cresses de todos os estados, in
elusiYe os do n1eu, St't'vinclo aos de Pernmnbuco, que aüo 
rwcl i a pt·escincl il.· traquP llcs recursos. (Apoüldus.) 

SS. EExs. apresentaram, aqui, constantemente, con10 
unico argnint~nlo ern favor dos 15 % taxativos, a idéa de que, 
si elles não i'osse,n1, ,f axal!.i·vc)s, 'lrariarn a guerr:a das ta:rifas, 
trariam.~ a cleseguakladc, nessas 1ne.sn1as: tarifas. ·e, .por conse
guinte, u1n grande rnal. Mas, Sr. Presidente, júmais pnde 
com.p.Pehender ·a aotct:.itudc ele ·.s.s. E:xs., ·que, a 1neu ve.r, e.ran1 
-con1pleta~nente illog.icos ·e inco1herenLes, porque viveram sern
pre no rcgin1en elos impostos acldicionaes, e no dia em que 
houve um Ministro que quiz supprimil-os para estabelecer a 
egualdacle elas tarifas, os hon1ens políticos ele Pernarnbuco 
pro!.est.ararn, não se sujeitaran1 ao 1(-lnverno; e- continuou o 
regirnen dos addicionaes i) ara Perna1nbuco!! 

Nestas condições, Sr. Presidente, quando SS. EExs. de
claram que não podem. preseindliir desse recurso, co1no não ac
ceital-o facultativo? Si é un1a n1edida de caracter transitaria. 
si ten1 por fün equilibrar, nestes primeiros annos, o orça~ 
mento e dar aos estados que delle precisam um recurso ele ca
racter temporario, por que impol-o como um vexame a todos 
quanto-s -delle· ·não preci~s·anl, e quando ·muitos acarretam -rupe-

-nas os onus, sem as vantagens? (Apoiados.: muito bem.) 
Qual a razão, pois, dessa exigencia do imposto taxativo? 
Ü Sa. RAMIRO BARCELLOS - Que ha de ser sophismado. 
·O SR. SERZEDELLO - Que, como ben1 diz o i Ilustre e digno 

representante do Rio Grande do Sul, ha de ser sophismado, 
porque os estados que não precisarem deste imposto, e que 
forem bastante conscienciosos para não onerar o povo, sem 
necessidade. cobrarão da União as quantias e as restituirão 
nas. thesourarias dos estados, n1ediante simples guias, apre
sentadas pelos negoc.iantes. 

0 SR. RAl\fiRO BARCELLOS - E mandarão fazer a restitui
ção, n1u.ito legaln1ente. 

Ü. SR. SERZEDELLO - E, COll10 muito bem disse O i Ilustre 
representante, n1andarão fazer, legaln11ent.e, a restituição, fi
cando ·burlada eon111)lct..amrenhn 1a: idéa: da, 1taxa: 1egual para 
to.dos, .os' estados. (Apoiado8 e apartes.) 

O SR. RosA E SILVA - V. Ex. não deve repetir esse ar
gun1ento; não con1prehenclo como se possa fazer isso. V. Ex. 
ten1 bastante~ talento para comprehender que esse argun1ento 
não procede. ( Tr·ocam-se vm·ios apartes.) 

O Sn. SEHZEDELLn - Sr. PrAsidAnte, sen1 :fazer qucstfi.o 
disto, ':1 vrwdadc é qur.. na rninha opinião, não tenho duvida 01n 
afJ'ir·n1ar. sern dr leYn qucr0r fazer injustiça, ant.0s. an con
trario, louvando o alto p::t!.l'i otisrno dos representanu~·s do Per
nainbuco. - o qun vejo é que SS. EExs., antes de tudo. quP
rein os ·15 o/o add icionaes, rnas o queren1 em condições de 
continuar a ser PArnan1buco o Gn1porio do con1n1ercio dos pe
quenos estados, que lhP ficam nas visinhanoas. (Apoiados e 
não apoia-dos . ) 

Pernambuco está en1 condições muito especiaes; tem nrn 
porto d0 mar mag·nifico, dA facil accesso, perfeitamente bc111 
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co11oea rl o. de gTa nd r; cal fl do. ponto o brigado ele to elos os ~1a vi os 
que dernaDdam o Sul c o Pncifico; e, por consc:-guinle, c_car<'t, 
l{jo Grande elo :\orlc. Sergipe. Pat·abylJa, .:\lagoas, ele., so po
àerfio razcr concun·énc; ia ou n1clllor lot·nat·-sc indepcncJenl cs, 
por meio de recut·sos que obrigucn1 o negocia:rlle, pelas vanta
gens que vódo Ler, a ir despachar os generos _nesses porto~~. 
onde terfw de ser consun1idos, e não nl'efcrir Yll' ao merc~idO 
de Pernambuco abastecer-se,· -

Pernambuco Darece aue ton1 receio do quo esses eslados 
procuren1 os n1eiÔs de inÍ.podar directamente, n5o v~ndo curn
prar os generos no mercado do Recife, desde que nao lanc~n1 
n1ão dos in;postos de 15 o/o eonlO medida de r-ecurso parn. lll
dependencia de seu commer~o, ao passo qu0 Pernamb11CO 
não póde prescindir de~se meio. 

O SR. RosA E SILVA - Ao contrario. A taxa facultativa 
facultaria tudo para o lado de Pernambuco. A taxa fixa e uni
forme favorece os pequenos estados. 

O SR. SERZEDELLo - A' vista, pois, do que venho de ex
pender e ante un1 accordo que n1e foi proposto pela bancada 
rio grandense; accordo que import:;;, a acceitação da en1enda 
rlo representante da Bahia, o digno Dr. Arthur Rios, e que 
SS. EExs. havian1, segundo ouvi dizer, preferido aos 15 o/o, 
votarei contra a emenda do Dr. Lauro Müller. 

O SR. RosA E SrLvA- Votan1, hoje, contra os 15 o/o aridi
cionaes taxativos, e applau,diran1 o pagamento de direitos em 
ouro, .que importam un1a aggravação de 15 a 20 o/o • 

O SR. SERZEDELLo - Pois esses direitos em ouro ainda são 
uma razão contra os 15 · o/o addicionaes taxrc.fivos. Compute 
V . Ex. as taxas elevac;lc.s que temos, addicionc-lhes os 20 o/o 
em ouro, mais 1Q o/c, o veja. onde iremos parar: como se tor
n.ará impossível a vida do DObre, a ·vida do povo, e e lia se 
tornará tão difficil, que em toda a parte, em Pernambuco, ha 
de provocar as mais energicas e sérias reclau:ações. (Apoia:. 
dos, m'uito bern.) 

VOZES - Em todo O paiz. 
O Sn. RosA E SILVA - São outros os impostos vexatorjos ~ 
O SR. SERZEDELLO - Nestas condições, pareceu-me· acer-

tado o alvitre lembrado pelo Sr. representante Ramiro Bar
cellos. e que, auctorizado por S. Ex., apoiado na honesti.dado 
de sua palavra e na adhesão de toda a bancada Rio-granclense. 
torno aqui claro : SS. EExs. me auctorizam a declarar que, si 
foren1 supprin1idos os 15 o/o addicionaes taxativos, desappa
recenclo da Constituição essa disposição, que é, por sua r..atü
reza, contraria ao que foi estabelecido quando se considerou 
como privativos da União os impostos de importacão, como 
a sua n1aior fonte dB renda, como o seu 1naior recurs1J pn.ra at
tender a eveniualidade3 e as despesas nonnat::s, - si foren1, 
repito, supprin1idos os 15 o/a taxativos, SS. EExs J tornan1 o 
compromisso de v o lar o pagarnento das di vi lia:.; dos .:\stados, 
corno n1eio de favorecer a sua org3 nização fi nane-eira. 

Deste 1nodo, tomando todos nós o cumpromisso de votar 
pelo pagamento das d :vidas dos estados, enl :;·arão elJ es no 
novo regirnen desassombrados, desonerados de grandes· coln
promissos, e e1n condições de egualdade. 
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o Sn. ÜI'l'Jf:Ir.A -- Ti3gualdndc COJn c1iffetrJ1f:::-t oe cifra~! 

O Sn. SEnzEnELLO -- De egualdaclc. sirn: liv1·es iodos das 
dividas que InLlitos clclles conLJ.'2.hirarn pelos (~,Tos do go,.r:.:t·no 
g·eral, pelos esbanjamc!_ll os feitos, ora po1· p:·csi clenLcs pouco 
escrupulosos, ora pela inexperienci2. de n1oços quc iaw.1 i'azr:l' 
a sua apprenclizagen1 acln1inisLralivô. á cusla do:.; estados. 

Meu EsLado deu sempre urn saldo, e n1uil(l grande, para 
a União,-· saldo suffictente pal':l cobrir r;s ;lei'h:•:l.:.; de outros; 
e, no eniunlo, o Parú nüo poucle escapar ao r-es·im.cn da cliv1da, 
não porque não tivesse- grandes rccur:3C.J, n1as porqu3 er'-t in1-
possivel attencler de outra f()rn1a :::.o~ lar3,-o:s esbanjan1f;nlos 
que a má admini stracfil) fazia. (A po i~(J(/,(:·,~. tf.JJ(O'l e.-:. ;, 

Eis, Senhores, as observações que pretendia fazer. 

Retirando-me da tribuna, vou seguro de quo este Con
gresso ha ele votar a ~mppressão dos artigo:3 apontados. pnra 
que no.3sa Constituição f.aia escoimadu ele erros~ saia pc1'1'cHa. 
completa, de modo que possamos enlrae no regin1cn da legali
dade, vivendo no don1ilüo da lei, que :::c~ô~í paca nós o baluai'Lc 
contra a tyrannia, a grande fori ale:~a. sob cuja pro tL'cçüo sa
berão viver todos os homens ele ben1. Lo elos os llon1ens ,j i gno:S . 
. (Apoiados geraes, ·mu,üo bern. O orádo;· é muito conl1Jti?n.en
tado e abraçado por 1nuitos colleuas. _) 

Vozes V. Ex. fallou brilhantemente. 

O Sr. Leopoldo de Bulhões- Sr. Presidente~ não venho 
fazer urn discurso. O Congresso, ancioso por vaiar a Consti
tuição e ter.rr.inar os seus trabalhos, não ouvirá, por certo, com 
a benevolencja con1 que acompanhou sempre os oradores que 
subiram a esta tribuna, áquelle que neste momento, nesta 
discussão cspeciaL que se acaba de abrir, vier aQui e:xpôr clou
trivas, dese.nvo1ver argumenlos pró ou contra as en1endas of
ferecidas na za discussão, e ora suj eilas á a.pprovação defi
nitiva. 

Seria o 11rin1eiro a desistir da palavra, votando pelo en
cerram e.n I o da discussão, tão aln1ejado pelo Congresso, si não
vü;Rc CJ systema do proje~to de Constituição truncado. e fal
seado em ponto essencial á Federação~ com a adopção da 
emenda do Sr. Leovigi:ldo Filgueiras, substitutiva do n. 24 
do art. 33. 

Essa emenda reslabelece a un1 da ele da legislaç-ão, já con
denlnarla, por grande maioria. no seio deste Congresso. e res
tabelece-a completa, abrangendo, no seu exaggero uniforrnista, 
até as proprias leis processuaes da justiça local. 

O Conàresso, Sr. Presidente. ;que nesta ma teria a deu ntou
se~ na 1 a discussão) até a legislação separada, na segunda, por 
inexpl ica·vel n1ovimento de reacção. retrocedeu para aquern do 
proJecto elaborado pelo Governo Provisor i o. · 

O Srt. AMPHILOPHTO- Que ficou aquern elo projecto for-
mulado p8la Con1n1issão de Constituição. . 

O Srt. JosJ~ l-IYGINO- A cn1enda do Sr. Filgueiras só faz 
referencia ás leis processuaes da jusliça federal. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULI--IÕES-- Onde O legislador não dis
tingue não é ela do ao inlerpretarlm~ . cl is ti ngui r. A expressão 
vaga- processual- comprehcndc a .iustiça federal e a loc.al. 

Assim procedendo, Sr. Presidente, o Congresso parecia 
querer voliar á legislação uniforme, que já havia abandonado; 
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n1a~;. ao :m0sn1o tempo. conservando, por grandr- n1aioria. os 
ns. 25 o 26 elo art. 33, que consagT<-Ull a nluraliclacie de legis
laç-ão, e votando. posteriorn1ente. urna e:rúenda cornplernentar 
ao n. 2U, l'P fer::-n l.l' ao contrabando, e, depois, acc citando a 
dualidade de rnagis!rntura. revelou, clara1nente, o proposito 
(le. nesta diseussão, l'ejeilar a emenda que cmnbato~ transfor
Jnacla, hoje, no projecto, cn1 un1a verdadeira exeresceneia. 

O Sn . .Tos1~ HYGINO- Excreseencia foi a de V. Ex .. pro
pqnclo que .c~ompf'te ao Congresso legislar sobre contrabando, 
quando ao CongTesso compete legislar sobre materia crin1inal .. 

O SH. LEOPOLDO DE BuLHÕES- Espero c conto con1 o voto 
ele V. :Kx:. para que. o Congresso não sanccione a emenda elo 
Sr. Filgue1ras, que anarchizará o projeeto de Constituição, 
eonsignando nelle a unidade de legislaç:ão ele par con1 a plu
raliclacle, o que é un1 absurdo. 

O Sn. J()SJt HYGlNO- Seria un1a ineohcrencia do minha 
parte. 

O Sn. LEOPOLDO DE Bur...HÕES- Con1 effeito, Sr. Presi
dente, os ns. 24. 25 e 26 do art. 33 do projecto encerran1 um 
systen1a completo- o da pluralidade de legislação; nelles se 
define a competencia legislativa da União, ou do Congresso 
Nacional, em materia eivil, erin1inal e processual. 

O Sr. Filgueiras, querendo restabelecer H unidade de ~e
gislação, apresentou duas emendas - uma substitutiva do 
n. 24. e outra suppressiva dos ns. 25 e 26. Ora, o Congresso 
aeceitando a primeira e rej citando a segunda, consignou dou
trinas inconeilliaveis; e, con1o a diversidade de legislação está, 
pelo voto do CongTesso, · irretractave}mente firmada no pro
jecto, a conclusão log·ica é, inevitavelmente, a rejeição da 
en1enda ~ubs1itutiva. 

Accresce que a dualidade de n1agistratura, combatida por 
inconeiliavel com a unidade de leg·islação, uma vez adoptada, 
impõe aos que professavam tal opinião o imperioso dever de 
suffragal-a. 

O SR. A.MPHILOPHIO- Sim, Benhor; isso é que é . o , sys-, 
terrm. -··· 1. ! ··•t.:1· '.~.: ~~. 

O SR. JosÉ HYGINO- E' um golpe na integridade do paiz. 
A~:ima dos systemas eolloco o n1eu paiz. 

Ü SR. .. LEOPOLDO DE BULHÕES -'E eu acima dos precon
ceitos ele V. Ex .. que declarou acceitar a Republica a berre
fiei o de inventarjo, eolloco a Federação, que é, para min1, a 
garantia uniea da integridade da Patria. 

O SR •• JosÉ l.TYGINO- O que eu disse foi que recebia a 
beneficio de inventario a descentralização resultante da or
ganização judiciaria do projecto do Governo. 

O SR. :PRES1DENTE- Quem ten1 a palavra é o Sr. Loo-
110ldn de Bulhões. 

O SR. AMPHJLOPHlO- Não n1e cleixarmn :fallar na 2n dis
cussão; estou· vendo si posso agora explicar-me e1n apartes .. 

O .SR. PRESIDENTE- Peço ao nobre representante que con
sinta que o oraclor prosiga. 

Ü SR. LEOPOLDO DE BULHÕES- Sr. Presidente, a' questão 
c}e que ~e occupo, e de ,que ,já se occuparam diversos oradores, 
e da ma1s alta 1mportancia. 
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Não se trnla uc un1a exaggct·açãn fedm·alisla. ncnt, tam
pouco, do excesso de ra~licalismo. Não, traia-se tão són1en~ e 
de dar aos eslados aqu1llo que lhes pertence- a autonomu:1 
legjslativa: irata-sc clr~ ~stabelccre f'm srgura base a obra que 
Jornos chamados a rcallzar. 

O Sn . .los1~ l-fY(JI:'\0-·U que V. l~~x:. ti~lú fazt•Julo é 1una 
Con !'t•dc•r1.u;ão de republiquelas. 

O Sn.. LEDPOLDO DE BüLHÕES- ..:\tltnira-m,_. LlLW Y. Ex:., 
nws l1·e de Direito, sabendo d ist ingu i 1· Fcdcrac;ão ele Confl·del'a
ção~ venha dar-rne sen1elhante 'aparte. 

O Sn .. JosÉ HYGINO- V. Ex. não confu ncl c urna cousa 
con1 outra, n1as estabelece un1 principio que é cor11pativel corn 
a Confederação c não o é eorn a Federação. 

O SH. ]:_.EOPOLDO DE BULHÕES -O que earacterisa o go
verno federativo é que ·a sua acção se e:xel'ce directarnente 
sobre os incljviduos e nunca sobre os estados. O que nós de
sejan10S é estabelecer urn governo federativo, forte c l)odcroso, 
corno existe nos Estados Unidos. A diversidade de legislação 
tanto não é incornpativel con1 a Federação, ~que existe nos Es
tados Unidos, n1odelo no genero, e typo da Federação, na 
phraso ele V . Ex . 

Sr. Presidente, sen1 pretender de rnodo algurn reproduzir 
as considerações que já tive occasião de submetter á apre
ciação do Congresso, devo, entretanto, encarar o problen1a da 
autonornia legislativa dos estados sob tres aspectos. 

Sob ·a sua face h istorica~ a pluralidade de legislacão se 
nos apr~~:;cnta corno o coroan1ento do esforço incessante da dc
rnncrncla hrazjleira~ como a victoria rnais fecunda P sip:niJi
eaUva do rnuvimento St'nlpJ'C erescente en1 faYor elas i'r·an
lJU(jzas provinciaes ou rio self' yuverne'rrwnt. 

Nos ternpos coloniaes ti-verrws as municipalidades ele
ctivas; em 'i 8~3 os conselhos de provincias, creados pela Con
stituinte; ern 182 4 os conselhos geraes electivos, ereados pela 
Constituição. 

Dez annos rnais tarde estes conselhos se transforn1aram,
pelo Acto Adcliciunal, nas assembléas legislativas provinciaes, 
de urna csphera de acç.ão tão an1pla, que, ainda decorrido 
rna is de me i n seculo. tenta-se conservar. 

· En1 Ü331 ~acariciavan1 os deJnoeratas a idéa de estabelecer 
no vaiz a ~lonarchia federativa; cn1 1834 conseguiran1 o Acto 
AddicionaL agigantado passo para a Federação, e que salvou 
naquclle ten1po a ini cgridade nacional. 

AhsolutamcnL' inconciliaYcl eon1 o rogünen n1onarehieo, 
por sua natureza unit.ario c centraUzaclor, o Acto Acldicional. 
desde .que entrou Pm Yigor~ co1ncçou a ser golpeado e desna
turado pelas intolerancias do Poder central. que, :finali11ente. 
consegmu triurr1phar, nullifieando con1pletamente as fran
quezas prov lnciaes. 

l:loje, que i rat.amos de rehabilitar o organisn1o enfraque
eido da rwovincia~ reconstituindo-lhe C· alargando-lhe as fran
quezas :iá concr~ui;;;ladas. manirr01nn:::; n ~Pu Podf'r Lrg-islatiyn 
nas ennr!i~:ões 1'111 rpll' " r'llCLlt11r;~nw~ nn J'l'gin~t•n mnnat·cltien '? 

Nilo ine'll'l'l't'l'll'lll:-> Ptll eonlradic~.(;ãn. dando aos t•:-;latlos u 
d.ireilo cit~ ul·ganizal'l~l.ll cu1u plena lihrt·dade n :-;en Pndrt.' Ex:P
{'I.Jti,·n. 1, :-;('ti Pod,·:· .Jndic.·iat:itl. ;j st1a Cnn~Llf.ukiín. <' ('.nns~_•r
yandu llU::l lll~:::iUlil~ t.:uudji~ÜL'S l'll1 quu ruut.:eiuna\"~l u' ::il'U Pudei' 
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LegislaLivo no ten1po en1 que os estados crarn feitorias do 
irnporin.lismo ? 

O Sn. JosÉ HYGINO- Por que não eunharú n1oeda e não 
definirá düei Los pol iticos ? 

0 SH. LEOPOLDO DE BULHÕES- Digo a V. Ex. que estes 
assumptos são de interesse nacional, não podem pertencer aos 
estados; G V. Ex., .que conhece mais do que eu a theoria fe
derativa, sabe perJeitan1ente disso. (Apa1'tes do Sr·. José 
llygino.) 

Não, Sr. Presidente, a reconstrucção da provincia h a de 
eon1eçar pela rehabilitação do seu Poder Legislativo, abatido 
e vilipendiado pelo regirnen n1onarchico. Dê-.se a esse Poder 
a n1axima largueza, cornpativel con1 a Federação, que ha de 
transforrnar a província em Estado au:tono1no e forte. 
(Apaí'tes.) 

Si, porventura, triumphasse o principio da unidade de 
legislaçüo, seria ella fonte perenne de conflictos entre os es
tado~ e a União; ella fo1n0ntaria uma agitação inconven] ente, 
ella desenvolverja esse antagonismo que já existe entre o 
centro e as unidades federaes. 

Leon Donat, ~m un1 trabalho que corre impresso nos 
.]ornaes de S. Paulo, no ,qual elle aprecia e .critica o projecto 
de Consti1uição, que nós aqui discutimos e vota·mos, admira-se 
de que nesse projecto se eetabele.cesse a unidade de legislação, 
quando o nosso paiz é tão vasto e conté1n regiões tão dif
ferentes. 

0 Sn.. BERNARDINO DE CAMPOS- E, verdade . 

. 0 SH.. LEOPOLDO DE BULHÕES --Mais admil'ado fil~iH'ia o 
illusLre publicista francez si soubesse que ha aqui espíritos 
lucidos e illustrados con1o o nobre representante de Pernam
buco, que ten1en1 .que a pluralidade de legislação determine a 
desintograçâo do paiz, quando · ella é a maxima garantia da 
integ-ridade nacional na Suissa, nos Estados Unidos, etc. 

Mais admirado ainda ficar_ia o escriptor francez si sou
besse que neste paiz se te1ne uma confusão nas relações de 
família, no Direito Privado, si ficar sob a acção dos estados. 

Para serem logicos aquelles ~que in1pugnam a legislaç.ão 
separada, deviam, tan1bem, protestar contra a descentralização 
do Direito Pubiiüo, deviarn exigir que as constituições dos es-
1 ados fo~sem formuladas ou approvadas pelo Congresso Na
cional, porque só assim poderiarn evitar que a organizaç~o do 
Poder publico no Estado fj casse sob a acção pe'rl'urbadora, de-
1nolidora e o.narchica das calun1niadas assen1bléas provinriaes. 

o. SR. JosÉ HYGINO- As bases estão dadas na Constituição 
Federal, e ficam sob a protecção da justiça federal. 

O SR. PRESIDENTE- Lembro ao nobre representante que 
está dada a hora de passar--se á segunda parte da ordem do dia. 

Ü SR. LEOPOLDO DE B'l~LHÕES -Vou já terminar. 
Si os estados precisam ainda de tutela do Centro em rna

ter1a de Direito Privado, tainbeln precisarão della em materia 
de Direito Publico. 

PenE::am alguns que esta questão de pluralidade de legis
lação é llína méra questão theorica, sem resultado pratico e 
sem vantagens rcaes para o Estado. 
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Vou fazer a demonstração do conlrar·io, e o farei ern 
1Jroyes l crn1os, ton1ando alguns exernplos. 

Sr·. Pro si c!cn Lo, os tão na, Inernor·üt de Lodos as diffieul
clacl ~~s que a le~·isl ar:ão u n ifonnc~ ern rna Ler i a ele i Loral, nos 
tr·azi:.1. Si se tr·alant~ por cxcrnplo, elo altsl<:unento elciLoral, 
os rn·azos rnarcac1os IHU'a os recursos crarn demasiaclarnente 
eurlos, pelo que olles se iornararn illusorios nos estados in
teriores. (Apoiados.) 

Si se tratava elo processo eleitoraL as dif'f'iculclades subiam 
elo ponto: cm s.lguns disLrjcLos do inlcrjor corn cxLraordinai'io 
sacriricio se conseguia a reunifto, não dig·o da lotaliclad8 nlaS 
ela 1naioria das auLllenticas, no })r azo n1arcaclo pela lei;' e, si 
:náo se podia Yerif1car a maioria absoluta, ou o quociente 
uleiLoral cxigiclCl, ton1ava-se o segundo escrutínio inevitavel, 
devendo-se fazer no prazo irnprorogavel de 20 dias; e esse 
segundo escrutínio era un1 horror: as con1n1unicaçõcs das 
juntas apuradoras mal podian1 chegar~ conduzidas por posi: 
ti\,.os, ás purocllias rDais proxin1as das sédes elos clislriclos. 

As leis processuaes .quantas iniquidades occasinnam, 
quantos en1barnços cream á acção da justiça, por seren1 uni..:. 
formes ! 

i-\ .. 1ei exige, por exemplo, que para urn réo entrar em jul
gainento sejam uotifwadas todas as testemunhas que depu
zeranl no processo; os tribunaes, por decisões constantes, têm 
considera.do n1ateria de nullidade o facto de não ter-se noti
ficado uma só testemunha; e isto tern dado lugar a que muitos 
:réos fiquem encarcerados por dous, tres, quatro o mais annos, 
á. espera de julgamento, ,quando a pena a que estavam su
jeitos não podia exceder de tres, quatro e cinco annos. 

Si considerarmos, Sr. Presidente, as leis do natureza di-
versa~ chegaremos á. n1esn1a conclusão. · 

A uniformidade prejudica a lei em sua acção e nullifica 
os seus effeitos. 

Por exemplo~ a lei que estabelece o registro civil exig-e 
que dentro dr. tres dias sej an1 as communicações feitas ao es
crivão, e creio que este preceito só ten1 sido observad0 nas 
cidades, apesar da lei comrninar 1nultas aos retardatarios ou 
j'altosos. · 

Recordarei~ ainda que n1uito depressa, :as leis sobre a ln
eação de serviço de 1831 e de 1837, que foram substituidas 
por outra~ em 1879. 

Nós todos son1os testcrnunhas de que essas leis llJ.o prJ-
~ duzirmn os resultados que dellas se esperavarn. 

O Sa. BEl·~NAHDINO DE CAMPos- Apoi9-do. 
Posso dar testemunho, em relação a S. Paulo. 

O SH. LEOPOLDO DE BuLHÕES- E con1o, Sr. Presidente, 
poderemos regular uniformeinenLe relações que variam taut.o, 
de· Estado a Estado ? ' 

Pois o Pará, com a sua industria extractiva, Pernambuco 
e Ba'l1ia, com a sua industria assucareira, Rio de Janei~o e 
S. Paulo, com as suas grandes plantações de ca.fé, e Minas e 
Hio Grande, com a sua industria pecuaria, poderão basear os 
seus contra·ctos sobre uma mesma lei votada no parlamento ? 
(Apoiados.) . . 

Ainda u111 exemplo, que · ven1 ad hoc: esse ultimo de
creto do Governo Provisorio sobre as sociedades anonyrnas. 
Porque a praça do Rio de Janeiro, que tem capitaes e facili
.dades extraordinat·jas, tem abusado do credito, fundando co1n-

; ' 



pnnllias sobre cmnpanhias, sern base séria, o Go:~erno decreta 
embaraeos extraordi.narios á fundação de soc1edades ano
nyina·s. "en11mraços que vão reflectir sobre toda a Republica, 
COl110 se fOS:SClllOS culpados dos abUSOS ela prac.a ·dO l=tio de J·a-
neiro '? (Apoiados_; muüo ben~.) . . 

Dentre os resullados 1nagnifi.cos que Ll'lll p1·uduz1do a le
gisla1;ão :SL'paradu, u1n asulLa, e que tem s.iclo a.'eulhiclo ecnn 
Javor- a lei Torrens. 

O Governo Provisorio, ancioso por dula1· o nosso pa.iz con1 
essa notavel conquista social, deu-se pressa cm inlrod uzil-a: lla 
nossa legi slac_:ão. 

A lei Torrens. Sr. Pn~siclente. destinada a· upet·at· 1111 
Brazil a revolução· extraordinaria que operou na· ..:-\.ustralia, 
onde se originou, e nos Estados Unidos~ onde i'oi log·o adoptada, 
será entre nós lettra n1orta, pelo facto de ter sido vasada nos 
1noldes da uniforn1ida'de. 

Os processos estabelecidos para a n1edição e reg'istro elas 
terras apresentan1 difficuldades taes que in1possibilitan1 a 
execução da lei ·en1 n1uitos dos estados da Republica·. 

· No en1tanto, Sr. Presidente, quando o Governo Provisorio 
c.ha1nou a si a ·decretação da lei Torrens, n1uitos estados, entre 
os quaes o que tenho a honra de representar, a estudavam e 
tratavam de adaptai-a ás suas cvndições peculiares; n1as a 
ma'nia da legislação symetrica tudo a.vassala ! 

Maxwell, na sua Exposição da theo1·ia e pratica do systen1a 
Torrens, diz que- "na AusLralia varian1 de colonia a colonia 
~:1s leis e a pratica, s:i bern que conservem os traços principaes 
do instituto jurídico.'' 

Entretanto, no Brazil ella ba de ser urna' para todo o 
paiz! 

E' o .que fazia dizor a Tavan~s Bastos:-".:\. uniformi
dade nos 1nata ! leito de Procusto~· a leg'islação; syuH~Iriea é unl· 
sonho eng·anoso; efi'eito da paixão niveladora, ella só gera 
decepções." 

Sr. Presidente, V. Ex. já 1ne observou que o tempo eslá 
findo. e obedecendo--o. vou retirar-n1e da tribuna. 

Permitta-me, porém, V. Ex. que ainda fac.a un1a ultin1a 
consideraç_:.ão: a legislação sepa·rada é compatível en1 qualquer 
E:scola de Direito. Si, com ~avigny, acceitaes o principio da 
nacionrilülade eo1no base do Direito, vos direi ,que a plurali
dade de iegislação se confor1na con1 a vossa escola. Si pre
tendeis, con1 Iherjng, que o Direito tenha por base o principio 
da u.nive'l'salidacle, ainda vos direi que a legislação separada 
facilita, i!Jcon1patavc1n1ente~ a assilnilaeão dos prineipios ,ju
rídicos extranhos ao nosso n1eio e a que se refere o profundo 
jurisconsulto allen1ão. Si ad1ni ttis, eom as escolas metaphy
sicas, ·os princípios absolutos da justiça, principias que, na 
phrasc d8 Bacon, são virgens consagradas ao Senhor, e ,que 
permanecem elernarnente este!'eis- ainda accrescentarei que 
uo1n esta doutrina não podeis combater sérian1ente a legislação 
separada. 

Sr. Presidente, a·o retira1'-n1e da tribuna, faço un1 appello 
a r;ste CongTrsso~ p~ra que não eondemnc a autonon1ia legis
la t1va dos e~Ladu!:i . 

. \us l'('puhlil'allfl:-i lli::~l.oi·ic·(t;-; leJllbt·:.u:l'i qtH~ d(•sdt~ 1~71 ellc~ 
prégan1 o :::;:ystema lia FeLleraçãu. 

A l1lt~.us collega:-~. l.itw.!:a·es e e0nserv~dorcs~ lembrarei que 
c·sses p:.n .. t.iclu.s rnunare IJ i ~·o:-:: .i ú lm vj a ru :wcf~ i lado ~ m·opugaclo 
a Ftch~r·a~ão nus ullinw.:; dia.:, da },lunarchia. 
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.. Aos rnilitar·ós. qu(• tü!J dignam~.·ntc) l('n.1 i·c;lú·c·:-;,~nLaf1o. nes(í:~ 
reeintu a ~ua.t..:la~St\ t.lir·~-~i. ;::r·. :Pt·c·::.:ich~ntt·: Yos::;a e:-;vada fc•z; 
a H~_•Yulut;<io de u....;:n. ~~ dt·:s~a Hl~\·olu(:ãu SlH't!ir·anl as a.sseJnlJléa:--; 

· legislai. i v a:-; PI'O\' i n~iac·s: Yo~sa· P~pada fc·z a Hu\·ulu~.:ão -dn J :-; 
de liOYr·mln·n (' ~.h·~.sa ltf'Ytdtl~:Ho J~ãu f!t~ ::'cthir· as as:-;enlblt~~t::> 
('_.;.; Ladt ta~·~, 1 Jf'l'ft• i Ut 1 u r_•nL-: a uI flllUJlliea . .;:: Vt 1:-:::-;a f'Sp::uJ11 intel'\·e tyr 
!lU enmptmha abt~1ici:lnist.a: "'•~sa Pspada, lií. l'ól'a. ,>a: ga1·antta. 
111ais ~t·gur-a da liliC'J.·dadt•: Sf•jaLrt. pois. Vtl:-;:-;a. pala\Ta c~ vo::;~o· 
Yoln. ne~(c· r·etint11. a p:at·antia dn lilH~-rclarlt_~ c• da aut.mwn1ia do~ 
c;::.! aclu~. (Jhd.tu bem: muito bem.; o 1.1/'ador ú cu Jtl-J)titJU!Jllwlu.} 

..:\ diSL'u:-::-::ãu fica adia~..tu. ]H• la ltu1·a. 

( U Sr. Pn·s idcn k deí,ca. u .... ·1w cudli ira, ({ u e passa a ~e r, 
ucCUJiudu pelo 81·. \'ice-PJ'e~ide·nte.) 

DISt.:l:~s.-\o D"\S ~\J OÇÜE~ DOS SH~ •• ·\S~JS HJU.SlJ.. r. lJE.:\1 E1'Hlü JU ... 
BKIJ{U SOI:HlE O Tf·{c\.TAl>O DE CCYYL\! EHC.lO .L\JEHlL.\:\0 

Cunlint'ra a dii-:eussão das TrHlç:Jc~s dos St·s .. \s~.i~ Brasil ~~ 
j)emeLrhl Jl i l11~ iro sobr·c· o l1·atado de eonln11~rci.q entre o Brazi i 
e Oi-i Estado~ Uniclos da ..:\rneriea do XorLe. 

E' lida e apoiada~ e entra~ eon,juncl.arlll.'lltt~, ern cliseussão a seguinte 

O CungTU;'::So l't~eotnn1enda ao GOYPrno a conYenif~neia de 
ft·az1~l' no sc•LI euaheeiJ.w:nto~ na sua proxüna reunião ot·dinarüt, 
ri ·~ul'L'c~spor.ldPneia t~ doeurnentos rela I ivo~ ao c~onveHio adua
nc)ir·o cc~IPln·adn enm a Hepublica dos Estados Cnidos da .. ·\me
rica d11 2\o1·1 1:, a1'in1 dP que em devido te.n1po sejan1 ap1·eciadas 
e esludada::; a~ desvantagens do dito conven1o. 

8. H. Sala; das sessões, 1:? cie· fevereiro úü 1R91. -- José i-1 celino. 

O Sr. Garcia Pires-- 81'. Presidente! peço per1n iBsão pm:a: 
lernbrar.· aos jllustl·Ps rcpl'esentantes signatarius d.as n1oeõe::; 
que ~ü diseutew~ a granüe nece::;sidade de usar da maior rll'll
cicueia na li i ~cussüo de. lJTn ttata'do qu u en trnclP com a mnisade 
dü uma nação a que1n ,Jevcu1os toda a atten~:ão .. 

U::\r Sn. HE.PHESE?\rr.:\~TE - An1igos, arnigos, negucius aparte. (lUso.) 

O Sn. GAHCJ..\ PrHES- ::\ão me. pal'ecr. eonvPn i ente. Se
n hor·E·s~ qrw este tral.adn seja t1·a·z ido á d iscussã.o e1n un1a As
~enlbléa. desta orclem~ quandn os sentiinentos que nos agita1n 
nãu fl0.1Tnittent a cahna i nd ispcnsaYel para be1n apreciai-o •. 

Fiv:o, entretanto, J usf i e a ao~ noh1·es signatariu~j das 
Jnot·õe:-::. ~h:i que olles foram li:•Ytld0:5 pelo senJirnenf.u de pa
triotismo, que (_lst l'cnneeet'anl J'('~~~'ando a eoncurreucia do ex-
1 rang·e]ru e a morte dás i udnsl r1as dos estados que tão c}jgna
Incnie reprcsrniarn. M'as pareec que s~ . .EEx. não tên1 razãu 
nessC': receio. 

Não fen1os ainda COlJlH::rhnrntn perfr~ito do tratado: nãn 
~ahemos das suas condü:úPs: ::;i as ha varticulah~!3) e ;g~1e 
desLruaJn conlple!amentc ot3 scu;5 1ernores ._ -: · 
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o Sn.. OrrrclCA ---]\las luuw~ a palavl'a do Governo, pelo 
Diario Oj'[icial de hoje. 

O Sn.. GARCIA PIRES- (Juc diz o Dia1·io '? 

O SR. OrTrcrcA-Não leu'? 
o SR., GARCIA PIRES--Perdão; não nos tra'z a letra do 

tratado. 
O SR. Or'l'ICICA- Mas traz a defeza do Governo, que é, 

simplesmente, desastrosa. 
O SR. GARCIA PIREs-Desde que o Gqverno não julgou 

conveniente publicar a integra do convenrC2_, sua ~efeza não 
podia deixar de limitar-se a:os pontos que nao considerou im
prudente publicar. 

Senhores os nobres representantes allegam que o con
venio vae préjudicar as industrias, ainda nascentes, de alguns 
estados. 

E eu peço perrnissão a: SS. EEx. para perguntar-lhes 
qual o pllenomeno que se ~bserv3;rá, sen_do executado o con
venio, corno porque morrerao as 1pdustr1as, nascentel?.? desses 
estados si, porventura, o tratado for posto em execuçao ? 

Como sabeis, os representantes do Rio Grande do Sul ai
legam que a isenção dos direitos de importação para a ban~a·, 
farinha, cereaes, etc., virá matar, incontestavelmente, a In
dustria, que alli se vai estabelecendo, desses productos. Mas 
por que? 

Não podemos concorrer ·em preços com os generos ame-
ricanos tra'zidos para o mercado . 

E' a resposta de SS. EEx. 
Portanto, que pretendem S.S. EEx. ? 
Que se estabeleça um monopolio, em beneficio dessas in

dustrias, que se prohiba ou, pelo menos, se embarace a en
trada, nos nossos n1ercados, dos generos similares, pa'ra que 
pela el~vação do preço se possam manter e desenvolver essas 
industrias. .· 

Que resultará dessa· theoria ? A industria se desenvol
verá~ é certo, o rico fabricante, o proprieta'rio terão grandes 
lucros, mas esses 1 ucros, essa riqueza sahirão, inevitavel
mente, de grande classe dos consumidores, do povo, que será 
obrigado a comprar o genero indispensavel á vida por preço 
muito mais .elevado do que o poderia' obter, admittida a con-
currencia. . 

Senhores, si a industria nacional não póde sustentar a 
concurrencia extrangeira, estudemos as causas, e acha:l-a-emos 
no seu a traz o. 
. E, então, o remedio não é repellir o concurrente, devemos 
buscai-o no melhoramento dos processos, devemos procurar 
produzir mais, melhor e mais barato. 

· Si, ainda assim, aperfeiçoando os processos, não fôr im
possivel fazer frente ao extrangeiro, aconselha a prudencia 
aconselha o interesse, que abandonemos e vamos levar a nossà 
actividade a outro trabalho n1aís remunerador. 
· E será serio esse receio, de .que se mostravam possuídos 

os nobres representantes ? · 
· E' necessario, Senhores, que me provem. que mesmo com 

a ise~ção dos impostos do imporLação os productos da industria 
~mer1cana ~ntram en1 nosso rr:tercado em melhores condições 
ae barateza do que os da nacronal. · - - - -- --· - - -.- -·- ~ 
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O Sn .. ANrr~~O DE FARIA-A banha está sujeita ·a direitos 
àe irnportação e é vendida por preço inferior á do Rio O"rande 
do Sul. 

U:r-.1 SR. REPP.ESENrl'ANr.rE- O povo é que lucra. 

O SR. GARCIA PIRES -Diz o nobre representante que o 
povo é que lucra, e diz bern- é a grande n1assa da' população, 
com prejuízo, talvez, de um pequeno numero de industriaes. 

Estude o nobre representante as causas desse phenomeno, 
o porque a banha vinda da America· do No r te, não obstante 
sujeita a irnpostos de in1porLação, ás pesadas despesas de 
transporte, de seguros, á demora do capital, é vendida mais 
barato do que a do 1Uo Grande, que não paga esses impostos~ 
que é suj cita a n1enor frete, .que não soffre prolongada de
mora na: venda, e encontrará facil explicação no atrazo da in
dustria. Desenvolva o Rio Grande a sua industria, e com 
essas vantagens, que apontei, facilmente se apoderará do mer
cado. O que não posso conceder, o que um governo patrio
tico não póde consentir, é que soffra· o povo, pague n1ais caro: 
soffra priyações para proteger um numero limitado de ci
dadãos .. que não soube escolher o ramo de industria a que de
dicou sua actividade, ou não tern os elementos necessarios 
para auferü· lucros ra·zoaveis della. 

O Sa. ÜITICICA- A riqueza do paiz está em produzir 
muito, e não en1 importar muito. 

O Sn. GARCIA PJRES- Mas, quem diz ao nobre. represen
tante que h a intenção de embaraçar a producção ? S. Ex. 
deve lembrar-se de que a importação está na razão directa da 
exportação. 

O .que S. Ex. póde dizer é que não podemos competir 
com quen1 produz mais do .que nós-; é que precisamos au
gmentar os factores da producção. 

Sr. Presidente, si tomarmos para nosso estudo qualquer 
outro genero. de producção da America do N arte, isento de 
imposto pelo convenio~ observaremos o mes.mo facto. A causa 
dos temores é se1npre a mesma- o atrazo .dos nossos pro-
cessos. . 

O Rio Grande do Sul, .que levantou o primeiro brado contra 
o convenio, não tem a menor razão. 

Alleg·a1n que, além da banha que produz esse Estado, in
sufficiente pa·ra o abastecimento dos nossos mercados, virão a 
soffrer o trigo e outros cereaes. 

Sabem os nobres representantes que o Rio Grande do Sul, 
que outr'ora produziu o trigo em larga escala, abandonou essa 
cultura, por causas muito justas, e entregou-se á industria 
pastoril. Hoje, quer, segundo affirmam os seus illustres re
presentantes, restabelecer a industria da plantação do trigo e 
preparação da: farinha. Mas, Senhores, isso é ainda uma as
piração, e não é justo .que desprezemos as vantagens do con
venio esperando que o Rio Grande do Sul possa produzir o 
trigo necessario ao consumo da Republica. 
· Esses temores são precoces I 

Não creio n1esmo, ·.Sr. Presidente, que o convenio faça 
repellir do nosso n1ercado os productos da: industria européa. 

O que faz o convenio é favorecer a producção dos Estados 
Unidos, que soff'ria maiores despesas de transporte, mais pe
Gados freies, para que possa ella entrar nos nossos merca'dos 
~ . . . -··· .. 
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})üt;a J'I't' L c·~ 111t~ i~ "!'i_• ri uz i d n:=;. . . -. . . ; . , 
E t•IdCttt, :-:1 11:-i 1\ll:-'~O::: \"t•lllo~ lt·t•gw_•Zc.':-- .. tJlH tl\1 IJtl,ll llitS 

it'•u1 t•xrtlflt·adu .. iliiga:·t•Jn dt-_' ~tl<:l eun,·etlic~tlL'tn ru..:ct_•Jtat· :~ lue!a 
t·.om a ~t'<11ltit• Ht'l'u~llil'a. ~~~~ unit'tl~ a ganlta1· :-:t•I't'lllfl:-' nu;-;. quy 
!t•!'t'Jlltl~- 11:-; ;..:.f'lli;J'Il;-: qtl(' illt'• }lt.l,jt' lliC'~ l'fJlll]JI'<llllU:-'. _ll 1 ~1' lJl<..~l:-i 
ha.ix1.1 t•t·;·~~···· :-:-i nãu at~CI'iti.ll'f'Hl a lul'!a n·~~:-:a~ '-'lttldlt~oe:-; nau 
lH.!Ol'ttl'àO. 

L~" ~ J',. ll EPHE~E~ 'L\::\TE- ::\1 a~ '· 1 pru !J 1·iu ·ou\'•~ t'Ht•~ Jwj ~;, 
diz (I l'Oll! L'lll'lU. t.fl/1. OU[!'US Opol'fes.) 

u SI\. (;"\lü~L\ p nn:s -- }las. 1Wl'f!,Ul1 I al't' i : J~~UUJIU::-:, V11 
,._ 

:vcnlut·a. 1tabilit adus a conhecer qual a dil't't•r_,~u~:a du in·L.e 
PUlt.'P u:-; ~Estado:::> rnidos e o Brazil (_!. entl'l' a lnglalel'ra e o 
Hrazil ·? . . . 

O r·oJnn1ercio dos Estados 1!n1dos estaYa qua~1 que fedmclt) 
para n;}s, pe1 os Jretes caros a que. se Yia su.ieit.o: _e_ e r~ P.~ic~ 
rtiff•~t·f~JH~a quP 1'3-"Z"ia COJn que não pudes~e L~untOt'l'(:'l' .com . o~ 
outros paizes; e Joi e:-:: la dit't'el·ew.;a. que o Governo tez de:::-
appareeer ec1n1 o tr·at ad:) .. (A.parte8 .) _ 

OnvL aqui, ern 1.una das ~essões passadas urn lllustr·e. J:·e

presentant e do Ceaní, tan1bern receoso do seu Estadq na J n-
dustria elo .algodão. . 

Si a banha e o trigo .que p·rojccia produzi~~ o Hio Gra1:cle 
do Sul 11ão J)Oden:. spft'rel' por e~ te tratado. muJ to n1enos po,~e 
:Soffn·r a indns1rla da plantação do alg'odão, que. eneontra:r1a 
110s ]~st.ados l:~nidos da Arnerica do Norte un1 novo e pode1·oso 
consurn1 om·. Quanto ús fabricas de teeer algodão, essas se 
acharão an melhores concli<::ões pat·a a concurreneia; porque, 
si o americano do :Norte vier ao nosso rnercado cornprar o al
godão ])al'a 111anufacturar e~ depois, l10S l't'Il1ettee a nmterj a 
rú·ü11á. algodão. chegará á fabrica con1 despt•sas, que não fazern 
as fabricas nacionaes. e o algodão n1anufacturado virá a nós 
com as ntesrnas despesas de transportes e outras, offerecendo: 
jsso á industria na·cional valiosas vantagens. 

r::.\r SR. H.EPHESE~'fA!\1'E- Quer con1parar a industria dos 
Estados ·cniclos con1 a nossa ? 

O SR. ÜAHCIA PIRES- O ren1ed·io não é e1nbar·a~ar a in
troducçãc, desse genero dos Estados Unidos; si alli a industria 
·estú rnuilo a"cleantada, o que (leven1os fazer é procurar co
nheeer .qual o proce~so ernpregado na manipulação do algodão 
e iruplantal-o en1 nosso paiz; 111as até lá não devernos deixar 
de favoreeer os consumidores que terão o genero 111ais baralo .; 

U?.f SR.. REPRESEN'l'A);"'l'E- Os Estados Unidos não se lern
hraran1 ele proteger o eonsu1nidor quando lá tinharn a neces
~i dacle;. Dós, Dão a ten1os, n1qs est.arnos procurando n1anter ás 
:mrlustr1a.s, iazenclo con1 que venha a n1iseria pela t'alta dellas 
·e pelo augrnento da população. 

O .Sn.. ~t:\.ncu. PI~·m.s ---E' n1na illusão do nobre represen
i.ante. Os }.:Jstados T.)nldos ·adoptararn a escola proteccionista~ 
estabelecendo taxas prohihitivas; n1as esse processo de des..:. 
f.:'n,:olv!~r a indusLl'ia trouxe-lhes eonsequencias fa:J:aes. a n1i-
Eeria das classes operarias. _ · · 
·' Sahrn1 os no}we~ representantes que a conseqa.eneia fatal 
ua e:-;eola protecmon1sl~a ~~ a perda para a Xat~ão que a adopta 
·d~os .. mercados consllmrclores dos seus produetos, e •os. Estados 
D·nldos passararn por tuna eri:'o\e, vendo estagnadnrs os seus 
prQdueLos, sendo :f!Jl'(:ados os inclu~_lrl_ues a desveclir:- opera.ripÉ', 
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a· :t'Pduzír t) ÍPàbaa1o. a fr•c-hap n1anufacitn'a::; .. Os sócia1i~las 
amt~t·icant"lS, na .rnajcir pnt'l e :tlh~mães, lt>yanlc}l'arn a ernzada 
(: u u li' a c ~:-:a c·.~e o 1 a. 

O faeiu, por(•Jn. 'lllt"~ St' uh~PrYa· ?- qlH'. ni'in nbslante o J)T'tl

-rl igi u~11 'k~1·n vn 1Y inH·n lu qnt~ I e ,.e a i nd u~lt·üt nos Est.adt ,:-:; 
Cnidos da ~\me1· jí.:a do ::\r u·l t->, o operaria, lá. não enriqur.•ec•.n. 
C[Uf'm ~~nl'iqw~t.eu Jui t'l gl'andr• inrlllstr.·ial. 11 propejC'farju, 

E obsC>rvo aos nohJ·c·~ relH'f~senlanLe:: qnf\ ecun a llu•o1·ia 
qtH' ckfenclt•m. a eln:-:.-.,~ C]LH~ n1.:ús ~nfrr·r 1'-. a d(1_s orH~rarin~. 
Hl'f.Lci:-tn'l SS. EE:\:. (lttc• 11 11pPt·arin 1.-. emlsumidllt', qu~-> t~·Ol11f-H'tl, 
ali\ tl gl•tlPI't) Jll'utluzidtJ pt_•]n .'ic'tl fJ·al•alltn. 1· .CJ·Ut' t•sLú :'ll,kilo 
á elt•Yat;i"itl tio lll'l~<,.:n ck!cr·Jtlinadc, ptlt' í':-'St• J!lllllcl(Htliu. dla llin 
v.pru·te.) 

Pl'TíF1r-nw n nnlll'P rt'PJ'(•-:=;t•n! an! c•: não a e-e Pi I o t:-•.~sa e:::;rola' 
-- a i rn vusi~:fin dn :o~t ll't'l·Jmf' nt(l va1·a ,, n si na l' 11 1Taba1lw. 

~1.·. J)l·(•.stdf'n!.e, ~i p11l' csl r~ larlLI, s·t pr•la irnput·la~:ão. n tra
ta.rlo ttflO traz dc•sYant agt•m. l_)f~lo ~~unlnniu. \'l'lll faxnt'í'C:Pr· o 
(·On:-'urnidul·. JWln ladtl da ('xpor·la~:ãll, o lt·aladu 1' rk·. un1fl: 
g:rnr1de vnn!agr•m r>tti'a os estados dn ~Ol·lt~. 

t~i\l S.n.. HEPRESE:\A:\'TE - Para a pxpoTt.acão rh1. café e do 
assnt'ar. 

O Sn. G:\RCL\.. PmEs -. - Para o caf1!, para o a:::snear. _ 

:U.M Bn. H.EPHESE~'I'XXTE - O assncar augn1entou •. 

() Sa. GARCIA PIRES - • • • e para O algodão,. L1U0. são 
as indu:"-; td as mai.ores e de rnaj s iinportand a A riqueza. Dt:St~o 
a.n faclo. Xa anUga provineia rla Bahja, ho.h~, Estado q1w U~nho 
a honra de representar. estabclcceranl-sr~ ITt•ze fabrjcas de 
1' i a cão cl e alg·odão. :r~m eon1P(;o~ esta industria d Pn nm grandr~ 
rPsultado. porque existian1 apenas dua~ ou lre:; fahricas p 
f~ llas li.n ham u nr gTarHlP eonsun1.o, suppriarn o Tnercado de Ser
gipe, de Pernambuco, do Rio e, até_. de .S. Paulo. 

-0 SR. OITJCICA - Alagõas tern duas fahrieas, e importa 
de Sergipe. 

_ O SR .. GARCL-\. PIRE~ - O nobre representante consinta 
que üLJ rP-fira u1n facto . 

.A A~scmblt~a provincial da Bahia.. por proposta do nosso 
c.olleg-a, Sr. To~ta, desejando protPg·er a i ndust:ria da fü-.-r,ã.o 
de tecidos! votou n rn hnposto. (Eu era deputado, e oppuz-rne 
á nledicla.:~ Lan<,:on-se urn ü11posto sobre todos os prodnetus que 
fo~sem enfardados enl fazenda extrang·eira. 

Djas depois de sanceionado o or·Çarl1·ento provincial., as 
poucas :fahrieas üe algodão crue hi existialn, pelas suas respe
ct.iva·s clireetocins. reuniram-se no salão da. Associac.ão COIJJ.
Jnnrcial. o o saeco de alg'odão. qne custava ·íOO réis elevou-se a 
500 ou ·560 I"éis. - · 

A nniagem que existia subiu de pre.ço. e as fabricas não 
podian1 ·dar Ynnciinenl.o no fornPeirnento da fazenda necrssa
ria para en:fardan1ento do furno. do r.afé e do assuea:r. 

~ou ht\Tadoe de canna. e Yi-Jne en1 srrias difficuldades.: 
U~T SR· REPREREXTANTE - :\'Jas essa diffi cu Idade póde 

COrJ~jgir-~p. 

O SR. G.\HC:IA PIRES - Aeontecen q11 P o~ agTi eult ores qnn 
eo1npraYn 111 a an iag(•m por h(l ixo prc(.;o. yiJ·anl-St; Q! 1 t'j gado~ a. 
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comprai-a por l?re2o elevadi~si~o. E apesar diss~ não vi que 
as fabricas de f1açao da Bah1a tivessem desenvolvim·ento .. 

UM SR. REPRESENTANTE - Pelo contrario. 
o SR. GARCIA PrR.Es - Dizem os nobres representantes 

que o nosso algodão vai ter um concu:rrente poder~so; pois que 
tenha, si, apesar das vantagens que lhe proporciOnam a ba
rateza da materia prima~ e a nenhuma despesa de transporte, 
não póde repellir do mercado o ex:trangeiro, ceda o logax a 
outra industria. 

Peço ao nohre representante que me ~iga . si, em vista 
disto, as fabricas podem recear a concurrencm SI .. porv~ntura, 
forem dirigidas inteHig'entemente, si os seus propr1eta;rws en-
tenderem que d~em propugnar pelos s-eus interesses? 

'O SR. EsPIRITo SANrro - Por ce:rto que não. 
O SR. OITICICA (para o orador) - Responderei a V. Ex.· 
O SR. GARCIA PrRIEs - O que vai acontecer é qne a classe 

dos nlant.ador.es de algodão tendo um vasto mercado como o 
dos Estados Unidos, ficará em melhores condições. 

o SR. ÜI'T'ICICA - Si fosse assim o augtmento da produ
cção, teriam de augmentar as fabricas. 

O SR. GARCTA PIREs - Perdôe-me. Pois então. 8. Ex. 
quer negar 1_1m facto economico. que se ha de realizar impre
terivelmente? Si o mercado de alg-odão encontrar um con
currente. da ordem dos Estados ·unidos .. não vê que é um be
nefjcio para a class.e dos productores. dos plantadores de al
godão! ! 

Não sei nor que razão ba de m·erecer mais prote~ão dos 
.porleres do Estado o industrial que transforma a materia 
prima. do que aquelle que a produz. (Apartes.) 

Si passarmos da industria do algodão nara a rlo assucar. 
os nobre-s representantes verão ainda a excellencia do tratarlo .. 

Senhores. no exercício de 1888 o commercio da Bahia' 
não mandou um só carregamento dR assuc~:r para a Europa: 
a. proteccão dada por diversos Estados da Eurona. ao a~sucar 
rta beterraba. cnjo preco era extra.ordinariam~nte recluzi.do. 
fez con1 aue os nosso10: antigos freguezes desprezassem o mer ... 
cado do assucar do Brazil. 

O ·SR. OITTCTCA - Logo, hoje. nós abandonamos o mer-
cado da beterraba. · · 

O SR.· :GARCIA PIRES - Não entendo os apartes de V. Ex. 
ô .Sn. ESPIRITo SANTo - Confesso a minha insufficiencia, 

tambem não comprehendi . 

O .SR. OITICICA - Eu justificarei. 

O Sn .. GARCIA PI~Es- O aJ?arte que o nobre repres-entante 
me poderia dar seria o seguinte : Abandonai a cultura da 
canna e o fabrico do as sue ar. 

Mas perguntarei a S. Ex. si o facto de nos terem sido 
f.eehados os mercados da Europa era sufficiente para fazer-nos 
abandonar uma _cnltura. na qual temos empregado milhares 
de contos de I'léls? 

Acho _que não. desde que podemos haver outros mercados 
(lu e substituam áquelles. y 
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O 'SR.. OITICICA -· :Mas protesto contra~ a obrigação que 
nos impõe de produzir assucar ruim. 

0 SR. GARCIA PIRES - Não impõe 

O SR. ÜITICTCA - V . Ex. não sabe que é muito ma i~ 
~fantajoso fazer o assucar ruim? 

O SR. BARÃo DE VrLLA VrçosA - Ruim, não é. 
O SR. ÜITICICA - V. Ex. falia assim porque é dono de 

nma usina. 

O Sn.. BARÃ:o DE VrLLA VIçosA. - Fallo por experiencia 
pr.opria. Tenho de un1 e de outro. 

O SR. GARCIA PIRES - O tratado não impõe a ninguem 
·a obrigação de só produzir assucar ordinario (Apar·tes); o tra
tado facilita a entrada nos Esta·dos Unidos de assucar até o 
typo 16 hollandez. (Apartes.) 

Esta é 11rna q1.1estão que interessa, particularmente, o 
producto~r de assucar; 'é elle que tern de consultar -os seus in
t.ere~Sses; si lhe convém rproduzir o assucar hranco de primeira 
qualidade ou si conve~m mais aos seus interesses produzir o 
assucar mascavado . 

O SR .. ÜITICICA - Perdã-o: 'é questão de capital: porque 
n.ão se produz assucar bom sem ser com muito dinheiro; é 
preciso montar machinismos aperfeiçoados. 

O .SR. GARCIA PIR1ES - O nobre representante está enga
nado; a fabrica que pó de produzir com apparelhos aperfei
çoados o assucar branc-o é a mesma que vai produzir sem nova 
despesa o assucar mascavado: e a razão é muito simples - 'é 
porque a claridade do assncar, a, sua pureza depende de uma 
operação de segunda o:rdern ... qun á a turbinação, que p6de ser 
mais ·ou n1enos apurada. 

O SR .. ÜITICICA: dá urri aparto •. 

O SR. iGARCTA Pr'aEs - Ouca-me o meu illustre amigo, te
nha paciencia. Sou lavrador. e tenho pr-ocurado ·estudar esta 
questão. · 

Desde que o m·el chega a um certo preço .. desde que o 
lavrador de canna póde~ vender o melaço. aquelle que escorre 
das fôrmas do assucar,. pelo preço de 60$. vale mais a pena, 
convém mais, que elle purgue, que aperfeiçoe o a.ssucar 

O SR.. ÜITICICA - E:stá. enganado V. Ex. 
O SR. GARCIA PIRES - Iss·o •é questão de cifras_; é ques

tão que depende do preço que tc~m no mercado o mel, e do que 
tem o assucar branco. 

O SR. ÜITICICA - Ouça, agora~ V. Ex. a consequencia; 
desde que se libertar {lo in1posto o prodncto do assucar ,ruim, 
elle fica em muito melhores condições do que o pr.odncto do 
assucar bom. 

0 SR., GARCIA PIRES - 'POr que? 

O SR. ÜITICIC:\ - Porque o preço augmenta. 
O SR. BARÃo DE Vrr .. LA: VrçosA --~ Mas não se dirrlinue o 

preço do assucnr })ranco. 
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O 'SR.. OITICICA -- :Mas protesto contra~ a obrigação que 
nos impõe de produzir assucar ruim. 

0 SR. GARCIA PIRES - Não impõe 

O SR. ÜITICTCA - V. Ex. não sabe que é muito ma i~ 
~fantajoso fazer o assucar ruim? 

O SR. BARÃo DE VrLLA VrçosA - Ruim, não é. 

O SR. ÜITICICA - V. Ex. falia assim porque é dono de 
nma usina. 

O Sn.. BARÃ:o DE VrLLA VIçosA - Fallo por experiencia 
pr.opria. Tenho de un1 e de outro. 

O SR. GARCIA PIRES - O tratado não impõe a ninguem 
·a obrigação de só produzir assucar Drdinario (Apar·tes); o tra
tado facilita a entrada nos Esta-dos Unidos de assucar até o 
typo 16 hollandez. (Apartes.) 

Esta é 11rna q1.1estão que interessa, particularmente, o 
producto~r de assucar; 'é elle que tern de consultar -os seus in
t.ere~Sses; si lhe conv-ém rproduzir o assucar hranco de primeira 
qualidade ou si conve~m mais aos seus interesses produzir o 
assucar mascavado . 

O SR .. ÜITICICA - Perdã-o: 'é questão de capital: porque 
n.ão se produz assucar bom sem ser com muito dinheiro; é 
preciso montar machinismos aperfeiçoados. 

O .SR. GARCIA PIR1ES - O nobre representante está enga
nado; a fabrica que pó de produzir com apparelhos aperfei
çoados o assucar branc-o é a mesma que vai produzir sem nova 
despesa o assucar mascavado: e a razão é muito simples - 'é 
porque a claridade do assncar, a, sua pureza depende de uma 
operação de segunda o:rdern ... qun á a tnrbinação, que p6de ser 
mais -ou n1enos apurada. 

O SR .. ÜITICICA: dá urri aparto.-

0 SR. iGARCTA Pr'aEs - Ouca-me o meu illustre amigo, te
nha paciencia. Sou lavrador. e tenho pr·ocurado ·estudar esta: 
questão. · 

Desde que o m·el chega a um certo preço .. desde que o 
lavrador de canna póde~ vender o melaço. aquelle que -escorre 
das fôrmas do assucar,. pelo preço de 60$. vale mais a pena, 
convém mais, que elle purgue, que aperfeiçoe o a.ssucar 

O SR.. ÜITICICA - E:stá. enganado V. Ex. 
O SR. GARCIA PIRES - Iss·o •é questão de cifras_; é ques

tão que depende do preço que tc~m no mercado o mel, e do que 
tem o assucar branco. 

O SR. ÜITICICA - Ouça, agora~ V. Ex. a consequencia; 
desde que se libertar {lo in1posto o prodncto do assucar ,ruim, 
elle fica em muito melhores condições do que o pr-odncto do 
assucar bom. 

0 SR., GARCIA PIRES - 'POr que? 
O SR. OrTrCrcA.: - Porque o preço augmenta. 
O SR. BARÃo DE Vrr .. LA: VIQOSA --~ Mas não se dirrlinue o 

preço do assucar })ranco. 
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!respeito do tratado; tenho a convicção de que elle veiu trazer 
grande beneficio a este paiz; tenho a convicção, ainda, que 
é do maximo interesse da Republica dos Estados Unidos do 
Brazil fazer a mais inteira allianç,a com os Estados Unidos da; 
Am·ea:-ica do N{)rte. 

'O SR.. OrTICICA - Até ser sua colonia. 
O SR. GARCIA PiRES - E vou dizer-vos um sonho que 

alimento, e que tenho, embora não seja, na minha vida, espe
rança de ·que se realizará um di·a. Não quero só a Federação do 
·Brazil, quero a Federação da raça latina na America do Sul. 
A Ame.rica formará duas grandes federações ligadas pelos mais 
estreitos laços de fraternidade. (Muito bem.) 

UM SR. REPRESENTANr!'E - Nós vamos além: queremos 
a Federação do planeta. 

O SR.., GARCIA PIREs - E porque assim penso~ entendendo" 
que os Estados Unidos são um düs povos mais amigos do nosso 
paiz, julgo da maior gravidade a discussão desse tratado, que 
convém ser feita mais calmamente, tendo-se Bm vista, unica
mente, o bem desta nossa Patria, que tudo espera de n6s. 

O :SR. OITICICA - Esse sentimento. temo l-o todos nós. 
r(Apoiados.) . . 

O Sn. GARCIA PIRES - A felicidade actual da nossa Pa
tria . depende dos nossos actos neste Congresso; a ordem da 
Republica depende da circumspecção e criterio com que pro
cedem.as, do patriotismo de que dermos provas. (Muito bem.) 

Por estas razões, Sr. Presidente. julgo que devemos calarr 
todos os sentimentos neste momento solenne, e aguardM' a 
opportunidade, que n6s te·remos, inevitavelmente, discutindo 
sem paixão, ealma e s-erenamente, unicamente guiados nelos 
estimulas do patriotismo, de que tem o Congresso dado sobejas 
provas. Muito bem; muvto bem. O orador é muito felicitado 
e abraçado pelos Srs. repres'entantes presentes.) 

Fir-a a discussão adiada, pela hb!I'a. 
Vêm ~ ·Mesa as seguintes 

Declaraç-ões 

A nnienda relativam~nte a fnnccionarios puhlic·os ~ opeT'a
rios do quadro e jornaleiros foi assignada T-H~los cidadãos De
metrio Ribeiro, Annibal Falcão, Antã•o de Farhl. Alcindo Gna
nabara, Banbosa Lima e eu. 

A estes cidadãos cabe, em gi!'ande parte, a iniciativa de 
tal emenda, nois fizeram-na chegar ao conhecimento da Com-
missão dos 2i . ~ 

O cidadão Demetrio Ribeiro. quando ministro da Agricul
tura, chegou a esbCH;ar decreto consagrando a idéa nella con
tida. Ao mesmo cidadão devem os operarias a licença annual 
de 15 d.ias, sobremodo altruista e hy~ienica. 

Apresso-me, portanto, a fazer tal declaracão, pois desejo 
gue todos os operarias conheçam os que pugnam pelos sens 
Interesses e bem estar . 

. Sa,a das sessões, 16 de fevereiro de 189i. - José 'Au
(Justo Vinhaes ·~ 
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Declar(J.IJão 

!Não tendo estado presentes na occasião em que o sr. João 
de Siqueira, digno representante por Pernambuco, disse, em 
aparte "que os ministros demissionarios instaram para que o 
nobre Barão de Lucena fizesse parte do novo Ministerio'', cum
pre-nos declarar, que não intervimos de modo al,gum, directa 
ou indirectamente, na organização que succedeu ao Ministerio 
de 15 do novembro, do qual fiz·emos parte. 

Devemos, egualmente, declarar, em contestação a-o re
·ferido a1parte, que, a pro,posito de tal organização não tivemos 
a honra de formular pedidos ou indicaçôes ao nobre mare
chal De-odoro, nem a qualquer dos honrados cavalhei,ros que 
actualmente occupam as pastas de ministros. 

Sala das sessões. 16 de feverei,ro de 1891. - F. Peixoto. 
- Wandenkolk. - · Glicerio. - Campos Salles. - Ruy Bar
bosa. 

O .SR.~ PRESIDENTE designa para amanhã a seguinte ordem 
do dia: · 

1• parte, até ás 3 112 horas- Continuação da 3• discussão 
das emendas ao proJecto de Constituição. 

2• parte - Continuação da discussão das indicações sobre 
o tratado de commercio americano. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 20 minutos da tarde. 

57• SESSÃO DE 17 . DE FEVEREIRO DE 1891 

Presidencia do Sr. Prudente de Moraes 

Ao meio dia, faz-se a cham,ada. á qual respondem os 
Srs . Prudente de Moraes, Matta Machado, Paes de Carvalho. 
João N~eiva. F:rancisco Machado, Leovigildo .Coelho, Joaquim 
.Sarmento, Manoel Barata. Antonio Baena, João Pedro~ Cunha 
Junior, Jos1é Secundino, Joaquim da Cruz, Theodoro Pacheco 
Elyseu Martins, .J oakim· Katunda.• Bezerra de A.lbuquerque 
Junior., Theodureto Souto, José Bernardo, Oliveira ·Gaivão, 
Amaro Cavalcanti, Almeida Barr·eto, Firmino da Silveira, José 
Hygino, José Simeão, Floriano 1Peixoto, Pedro ·Paulino, Tava
res Bastos, Rosa Junior, Thomaz Cruz, Vkgilio Damasio, Do
mingos Vicente, Gil Goulart. Monteiro de Barros, Quintino 
Bocayuva, Lap1ér, Braz Carneiro, Eduardo Wandenkolk, Sal
danha Marinho, Joaquim Felicio, Cesa.rio Alvim. Americo Lobo .. 
,campos .Salles, .Joaquim de Souza, Silva Canedo. Silva Para~ 
nhos. Joaquim Murtinho, Pinheiro Guedes. Ubaldino do Ama
ral. Santos Andrade, ,Generoso Marques. Esteves Junior, Luiz 
Delfina, Ramiro Barcellos. Pinheiro Machado. Julio Frota, 
Belfort Vieira, Uchôa Rodrigues, Indio do Brasil, Laura Sodré, 
· Innocencio Serzedello, Nina Ribeiro, Cantão, Pedro Chermont. 
Matta Bacellar, Costa Rodrigues~ Casem iro· Junior. Henrique 
de ~Carvalho, Anfrisio Fialho. Nogueira Paranaguá, Nelson, Pi
res Ferreira~, Barbosa Lima. Bezerril, João Lopes, Justiniano de 
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ca~IJ'(), .\1lllil'illl <:ar·eia. Epitatiu PPs~t'la .. PeclJ'I) ~_\LlH'l'~CO. (~ü1lttl 
C;:u·l ax1 1. _:--;;'t .\nd J'UdP. HP!1unba, 'folPnlrnu. de _1 :ar:·aüu '·. Ho-.:a 
._. Si l vn. :J 1 1ãl) H a l'l>albtJ. ·<; onç:ahes Fr.rrr n·a. .I os·e l\'lar1 a.n nr~, 
Alml•i,ia ·Jlt•rrlarrdnteu, .Juv,~n(•io 1'1'_.\gu.i;u·. _\ncJJ·,> l:a,·aJr·a!l11, 
HaYnN m rl o B and Pi r·a. .\ nn ib al }'a lefin. Prr(•]ra Lyrn.. .B<tP h;;; I a 
tlil ~}fnl ta. Ft'Úl'S di.t Cl'llZ, Erieo Cnelhn. s~unpain FPJTaZ. Lopr•:-; 
Tt·o,·ão . .Jnequ(•:-; OuriqlH'. Ari;;;tidP~ Lnllo~ Furqnjrn \Yrrn('C'k, 
])1111Úng·n;-; .lf'sninn, 'Ihomaz Delfinn. A11tonin (:)lyn1hn. Ha
dar·~·~ .. Jnã,, Pi·tllwil·n~ Plneidn Maseart:•nhas .. Ciabr!''~ ele -:\fng;,_ 
lhãr.:s. Lr•onl'l Filho. Chapas Lt)Llain .. lacuh ria Pa1xan . .:\lc·X<Hl-

dt·p R!.ncklPt\ }'nuwisen YPiga. t:o~la SPnna. (i'on<::alve.' Cha\"t•...::. 
Anwri<·u Luz. Ft•liciano PPnna. Vit"•tli. Dnira .:\icacio, Corri~a 
H.abf'llu. ~vlann0l Fulgr~ncio. A::;tnlpho Pio .. A1·i~l id1•s ~Jaia. (;on
«'alvf•:-; Han1o~. Carlns das Chagns. Franeiscn :\ mara 1, Dnrnin!:!T;:-; 
ho.eha. C·O:'ii a Machado Paletla . .João dP AYellat·. F('rl'f'irn, Hn--
1wllo. ·Fet·rpira Pirf'.s .. João Luiz, ~\Ieira de Yuseoncellos . .João 
dp ~iqttuira . .ft)ão ViPira. l ... ujz dP ..:\.IHlt·adP, .Espieitu Sanlu, BP1-
1at·ntino C:nneil·o. Pontes :Ylir-ancla. Oitidea. (jabino BesotH·u. J\·o 
ílu Pr·ado. Oliveira Valladão. Fr:'li~belln :Fr~'Ü't' . .:\ugus! o <lP Ft't"i
tas. Pattla .::\rgolln. Tosta. Sf)abra. Antonio Euzehin. Zama~ .A.J·
Lhnr I-tios. (-iaa~tia Pirr~s. }larrnlino -:\lnnra, San1os Pereira, 
'Custodio .Je lVJello. Paula Guimarães. ::Vlillon. Arnphilovhio. 
Franeiseo Sodré, Dionísio Cerqueira~ LPoYigildo Filgueiras, 
Barão de S. Marens. Mrdrado. Barão de Vil1 a Viçosa. Priseo 
Pn~raiso. \Ioniz 'Fr~eire .. \thayrle .Tunior, Fon:;;eca f' Silva. Fon
SPea Jlr;rmPs. l\ilo Pr~tanha. urbano :\IarcondPS, ::\'Ianhães Bar
l'Pto, C:vr'illo de Lernos, Alberto Brandão~ Viriato de. ~\J.edeiros~ 
.Tuaquim Brevf's, Virg·ilio Pessôa. F.rança Carvalho. Lujz Murai', 
Bernardino de Ca1npos~ Francj:;:eo G·licerio. C0sacio wlotta. Mo
rae:5 Barros. Lopes Chaves, Domingos de Jlorae~, ~hlolpho · Gor
do. CarvalhaL Ang,~lo Pinheh.·o. Mursa, Rodnlpho Miranda. Pan
lino iCa.rlos, iGosta .Jnnior, íRodrigues. Alves, ~Carlos {+are ia;Morei
:t'a ela Silva. Rubião ;runior~ F1enry Cu1'ado. Leopoldo Bulhões. 
(luirnarães NataL Antonio .Azeredo, Caetano de Albuquerque. 
Bellarmino de ·M.endonça, MaTciano de Magalhães~ E.duardo ,Gon-
çalves, Fernando Sin1as. Lauro Müller. Carlos de Can1pos. 
Schnüdt. Lacerda Coutinho, VicLorino Montrirn, P(~reira da 
~co~ta. Anião ele Faria . .Julio de Castilhos. Borge.s rle :\l(l(leiros, 
Alcid·rs l .. in1a. A~sis Brasil, Thonmz PlorPs, Ahreu. HonlPNl 
Baptista. Hocha Osorio. Ca.ssiano do Nascimento. ·J~ernando 
Abbott, })ernetr-.io Hibeiro e ~\'Jen11a Barreto. · 

_\ .. bre-so a s.-:~ss.üo. 

Dejxan1 de ~o1nparecer, cn1n causa, os Srs.: 

]"rrderico S-errano. Cnelho e Carnpos. Raul ino Horn. Ro
drign,•:-; Fl)l'nande~, \f ad,i n hn Hnclrigu r.s. l.,heophiln dos Santo~ 
I..eand r· o l\-lae iel. ~ara iva. Condr~ de Figu ciredo. Alvaro Bote~· 
Jho, Pnrr,~ira Bra11düo. Bueno de :Paiva. Ccsarh) Motta .Junio1~, 
Alfr-edo Ellis e Er.nestn ele Oliveira; r;. st.•.m causa, os Srs.: 
~~uy Ba1:~)Q.sa, Aq.uH~no d.o Amar~.1, Bernardo rJe ·l\:lrnclonça, 
S~ntos ,, 1P1ra,_ Olrven·a P1nto. AlCindo nunanabara, ·M ayrink. 
\·1~haes. Dommgns :pnrl.o~ Lamounier, Barão de Santa Helena: 
Ltnz ~a..r~~eto, l\Iartmho Prado ..Junior~ Almeida Nognejra e 
.ltntonw I r ado. 

li~ lida. posta rm di;;;cus.são e~ sen1 debate, npprovarla a 
'aetu da Sf'i3~ão antecedente ... 

~ 
1 
1 



O Sr.. l.EO\IGILJJO Fu~ucE!J{~\s pede· a palriv1·a· para õ:ffe .... 
ret'C'l' (' l'l.mchUtttltJiar tlllt J•etgwrimcmlu. quP jr!lga t:.~.>::tar 11t't3 
tc•J'lllt.,:-: dtJ ;u·[. ,;_;; f!,, H'·~·i tt:I•Jltll, Yi:·do eurrw ;-:,· t·,~rc•I'L~ a 1naleria 
du pro.it•c(o dr· Con~iiluit:i"'w. a que• :-:.r:· <u~ha en1 di~c.us;-;fio. 

]),•p~ti~ da l!•ilu1·a !],, t·,•qttl't'intPnlo. ,, ,,,·arJ~.,,. fnz varias 
·t'llll;o;idt•t·<H.:i'"ít• . ...;. c• conelti'' pt•dirl!l(l ;_I(J Cm1~1't.•:-: . ..:". ))11 qlt;tl ohserYa 
ri u 1111 1 I a d u 1 t I li i t u ~ ,. a d ie ai i s l a~. n ri r, u 1 rl 1 • ~~ (L t • , 1 n 1 r a l'i u. q 11 r_: 
l'w:a cunt qttt· nfi(, '"''nl1a. w~sl~:l. qtJ.-~:-:I.uu tlt~ ,,,·r.a11iznc;üo judiciu-
1'ia: a ,,.,. ~.:undemnadn Tla:-; custas a libf'rilad'-'· 

Requ,e l'i,m enio 

'Tundo sidn o de restat.ll'ar a cU:-:;pu::;it;u.c, 1ln n. :..:, j. do ar!. ::;:.:} 
do pl'i1n:itivo proje.cto de Constitni<:;ãn. substituindo a exrn·e::.:
são - cudij'icfo• pela e:xpressãu - leg'islaí· -- u p:.~u:::anú~Jüo, 
qne prt?~idjll á emnncla que offereci, na za ·di:;;r.us:-:Üu do ITtCSinn. 
vroj eclo, au cnrrespondente n. :?-1: elo art. :3~-3, rr•r1ue.iro. para 
evit::tl·-~e incnhrrenc.Ia ·entre os termos dessa ernenda appl'o
\:acla e o systerna de orgnniza~~ão do ·Poder .Judie ia ri o -Jedor'al 
adoptado pelo Congresso~ que .seja auctorizada a Conuni~são 
enc.arrcgad a d n ultima ~rr~clacção da ·Constituição, a redigi r 
nos seguintes l cr·1nos, ou nos que rnelhores lhe pat·eeerem: a 
disposição do n. 2 !1 do art. 33, ~i for de noYo. approvada 
a que ll a en1enda: 

"Legislar~ sobre o Dieeito Civil, Commcrcin.I e Criminal 
da Republica e o Processual ela justi.ça federal." 

S. H. - Sala das sessões, 16 de fevereiro de 1891 .. ___...,· 
LeovigJldo F:_ilg'Ueiras .• ; 

O Sr· José Hygino ~:1wra. unt.a e;lTilÜ..!cu_:lio) - Sr. Pl'e:::I
clf:.'nte. não tendo eu podido insereYer-nlc para :fallar .;:;olJre as. 
em.endas úfferPeidas ao projedo ele Constituição r3ll1 ~a dis
eussão. sou :forçado a ~q)~royeitar-n1c deste ensejo. para ex
Vlien.Jl e rnelifical.' alguns aparte~ clados por n1irn, quando ora-
Ya. honten1, r• nnhru .r·ep1·t~~i~ntan h-·, por Goyaz, Sr·. Leopoldo dn 
Bulhões, eu.i n discurso vetn hoje publicado~ mn resun1o, no 
Dicu··io Of{'icial. · 

Referindo-se a rnirn, d1sse S. Ex.: 

':Espero e conto con1 o voto do nobre representante para; 
Qtw o ·Congresso não sanccione a emenda do Sr .. Leqvigildo 
.Fnguciras. 

"O SH.. JosE' HYGI~o -. . Seria uma incQhereneia da n1inha' 
parto. 

"O SR. I.r.::u.PnLDo DE BuJ...HÕES - O Congresso, aeceiLandú 
o p.rincipio da dua lidado de rna:gistratura. não pó de deixar, 
hoje, de suffragar a pluralidade de n::agist.ratura. 

"O Rrt. A:\.IPBJLOPJHO - Isso é qur~ é systerna ·: 

"O Sn .. JosÉ HYGL\o -E' um golpe na integ~'~clade do pai!.:. 
Aelma dos systemas colloco o meu paiz. . . . _, 

.Qorn9? 



"O SR. JosÉ HYGINO -O que eu disse foi- que ~eeebia 
a beneficio de inventario a descentralização resultante da or
ganização judiciaria d-o projecto do governo" .. 

;Este apa~te, como se ·vê, está 4esligado, não se ref~re ao 
que precede; não se sabe a que :ve1u nem o que eu qu1z com 
~lle signifjc~-.; 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS - 0 discurso do Sr. Leopoldo 
~e Bulhões vem com a nota de que não foi :revif:?_to pelo o;rador. 

O SR .. JosÉ HYGINO - Sei disso. Estou apenas comple-
tando e explicando apartes dados por mim. . . 

O aparte a que alludo foi provocado por me ter attr1bu1do 
o Sr. Leopoldo de Bulhões uma proposição que eu não me pro
feri, isto é, S. Ex. attribuiu-me ter dito que acceitava a Re-
publica a beneficio de inventario. . . . 

Segundo supponho, S., Ex. allud1u a um top1co do di~-
curso qye proferi nesta C~~a J?Or occasião ~e discutir-_se a IJr
ganizaçao do Poder Judlciarw, estabelecida n~ proJe~to _de 
Constituição. Tratando, então, do ~e.creto organi~o da JUS~l'}a 
federal, que baixou o nobre ex-Ministro da Justiça, eu d1s;;e 
,que recebia a beneficio de inventario as apregoadas vantagens 
da descentralização resultante daquella O!'ganização, e procurei 
demonstrar que della resultava, pelo contrario, uma ce-ntrali
zação, praticamente inexequível . 

. Vê V. Ex.· que entre a proposição por mim proferida e a 
que attribuiu-me o orador, vai grande differe~ça. 
· S. Ex. foi injusto commigo, pondo-me a pécha de inco
herente porque concorro com o meu voto para apoiar a emenda 
do nobre l'epresentante pela Bahia, Leovigildo Filgueiras~ re
ferente á unidade do D~eito. 

- S. Ex. sab~, tanto quanto qualquer dos nossos colle~as 
membros da Commi.ssão dos 21, que, no seio _dessa Commissao, 
pronunciei-me sernpre pelo principio da unidade do Direito~ 
e que, neste Consr,esso, ·o SU$tentei e defendi, dando, desenvol
;vimento, as razões em que me firmava. 

S., Ex. não ignora que fiz mais : tendo .passado em 1 a dis
cussão, por inadvertencia, surpreza ou qualquer outro motivo. 
·o systema da diversidade das .legislações, eu apresentei umá 
:emenda restabelecendo o systema contrario, o mesmo que con
,sagra a emenda do Sr., Fil~eiras. Emfim., V. Ex .1 sabe gue, 
!segu~dC? a minha desauctorada o_piniã~ (M?fitos não apoiaàós), 
10 Direito uno, prpducto da nossa historia, é um dos mais 
tfor~s vinculo.s d~ nossa união ~aJCional (Muito bem), e que 
cons1dero o rompimento desse vinculo um crime de lesa-pa-
triotismo. (Muito bem! Muito bem/) - · 
. Sendo essa a minha convicção, como posso ser taxado de 
ltncoherente pelo facto de permanecer fiel ao principio que 
pefendi, ~ quª ~ejo consignado na emenda em questão? 

E, Sl .so~ Incoherente por continuar a defender a uni-: 
dade do. Due1 to, em~ora o Congresso tenha aetcei to o systema 
da duahdade da magiStratura, parece-rne que S. Ex. incorreu 
na mesma falta~ ql.!-a~do, no seio da Commissão dos 21, não im
pu~ou ~s~e pr1ncip~o, ou, pelo menos, não apresentou emenda 
á ?ispds1çao do proJecto que o consagrav!l ao ,passo que im
pugnoU:, ca~o~osamente, ? systema da _unidade ju_diciaria . 

. Po1s, SI ~. Ex. conformou-se, alh, com a disposição do 
prOJect_o, .que ma;ntinha o Direito naC?i<?na_l, e, ao mesmo tempo 
g~f~ng!ª' ª 9-:Y~!gªd~ ªo l!Qd~~ ~q(ijo!~~~ c9~º çjse, agor~. 
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de mim, em nome dessa dualidade, que yote contra a e~:nendJ.t 
do Sr. Leovigildo Filgueiras? 

Versatil e incoherente seria eu votando contra as minhas 
conviccões .e o ·principio que defend~ .. . (Apo·iado~.). 

1\.deante diz S. Ex~':. 

"Trata:...se, Sr. Presidente, de da~ aos estados aquillo que 
.lhes deve pertencer. 

"Trata-se·, simplesmente, ·de estabele-ce-r com hase a obra a 
.que fomos chamados.: 

"O SR. JosÉ HYGINO - O que V ·l Ex .. está fazendo é uma 
Confederação de republiquetas. 

"0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES- Admiro que V. Ex., nies
t,re de Direito, sabendo distinguir Federação de Confederação, 
:venha dar-nos semelhante aparte. 

"Admira que V. Ex., sabendo, ou devendo saber, o que 
caracteriza a Confederação e o que caracteriza o governo f•:!-
,derativo, avance se~elh~nte pro:gosição. " ... 

Segue-se a exphcaçao do que sejam a confederaçao e a 
Federação. 

Sr. Presidente, esta proposi.Ç\ão do Sr. Leopoldo de Bu
lhões, de que, sendo eu mestre de Direito, devera saber o que 
é Federação, encerra uma offensa pessoal, que não deixarei 
passar_ em silencio. 

A divergencia entre :mim e o nobre repre~entante de Goyaz 
é de idéas, de doutrinas, de pontos de vista, não ha entre nós 
.questão alguma pessoal. Eu sempre o tratei com a delicadeza 
e a attenção que o cavalheirismo, as funcções que exercemos 
~ os talentos de S. Ex. me impunham. Por ,gue J•azão insinua 
S. Ex. a que, ~endo eu mestre de Direito, nao .sei o que é Fe-
d - ? -, eraçao.. . . . 
' 0 SR. AUGUSTO DE FREI~ AS - Não apoiado. Não ·:vejo abl. 
Jntenção de offensa. 

O SR. JosÉ HYGINO - Essa insinuação é tanto mais injusta 
quanto S. Ex. sabe· que procurei sempre distin~ir cuidado~ 
samente a Confedera~ao e a Federação, e que, justamente so
bre essa distincção, assentei os meu~ raciocínios e argumentos 
·em relação á ·unidade do Dj~eito e da justiça no regurten fe-
9eral. 

O SR. A~o CAVALCAN'l1- Desde o tempo da Oo~issão 
;tssim se fez. 

. O SR. JosÉ HYGINO - A lição que me deu S. Ex.. me po
deria ser proveitosa si eu já não tivesse distinguido uma cousa 
da outra, nos termos claros e precisos no meu di~cur~o, que 
corre impresso . · 
. Por outro lado, o meu aparte não tem a significação que 
S. Ex. parece lhe ter dado. O que eu quiz dizer é que, com
quanto S. Ex. distinga a Confederação de Federacão, todavia, 
quando rac.iocina, o que tem em vista é o typo da Confe-

As~im, S. Ex. parte do principio que a unidade do direito 
é incompativel com a Federação. Ora essa prQp.osição póde 
:ser verdadeira com relação á Confederação, que é uma uni.ão 
de estados soberanos, ma.c; não com relaç~o á Federa.Qão, que é 
;9.ma união nac!QnªJ e ~ cQ~PQ~ !!e ~~~gos ~ão SQber~oª . .~ 
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~i ·1 Fl\dé1··ar:ãu é 1JlYtà união ua!c.ioüal é si a _unifi~a~~-ã.ó flo 
)OYO~-- :..H~êU'l'(•La a." unidade dl) _t~il·eitu, _corno :e. vud~ ~il(t:\t'. q\i~ 
~ni.n~ e~le~ (u~ e~t··ados" _e a }C"f_IPt:a.'::<h_l !m lJHt~nt!)ltl_tl'.~.lt~lltti .. L ~ 

Pl·lu eont.l'at·Ju, a nnHiaclc du Du·Ptlu. cc~HH.I t:!,t ltHbu,t~ (. ,t 
bast: .lliD.i:-:: ...;ulida. flc• Ullla l1~1ifw f~dl'l,·a] .(J.J:.ouuJu.~·; ;. e a~t~ 
e;-;Lú. alt'•ttl da .:\.lkmnnlw. a .l'C'tlel'Ut,;au Ilt'ht•tJtLL_. qttL Lln(u ::" 
cm].H•nha por uhter um l>it:c•iln JWtitmal. Eul.t·t•l antu. t•.ntt:t~ ~~P--_, 
:::tpre:5enta-:-se c.orn um jdt:•al u l'StdwcelaJ_lH'l:lto du nus;:o;u Uu·e1tu? 

s. Ex. t.lis~t.'- e é este o sPn p1·rnc.1pal argun~enlu-quc 
priYiH' as a~sem1,1(•as dos e~tado::; da t'ac.-rtlcladt~ de le;p~l::n:, sob~·('~ 
o D1re1tu (~ llt~):!:n·-:::~e-llles o que~ lllt~s eleve lH~r!t•JH'c'l', e ultettd~'J .. 
ú sua aulononiia legislatiya. . . . . 

Conle:::;tei e::;sa proposição~ ec11n apar!(~~ n~petJdo:-;~ e eun1u 
nenhu1n foi tumad.o, rl'leve-n1e .V •. Ex. qll(' eu reslalwlL•~,;a a 
n1inha contestaç1ão. . . . . . .. . . 

l\"'fto posi3o eor11prehender· que o Dn·t~ll o se.JU ela::;::;lfreadu 
conl os ncgoeios, óu interesses~ de mero ca,r·u:c:tCl' lueal.: 

Que é que o Direito assegu1'a'? A::: eoncU~.Cít-~s tla t~xi_stenf~i;_t 
sudal.; Que é que elle 1·egulam.enta -~ .A.quellas . relaçup:-; enl 1··~ 
as pessoas~ que deYe~n S·2r nssegur·adas~ coact JYanwnt 1', ]W ht 
lei e pelo Poder publ1cq. . . . . 

Ora. essa~ relaçõe~ ,jnr·idlc'a.s são as da vtcla ClYll P ~e t'~
tabelecem entre quacsquer cidadãos do vaiz. e não sor~1entJ~ 
entre os que habitarn o n1esm~J ponto _rm a n1esma seeçao do 
i f'lTi t,_~rio: são, por cunsequencm, .t·elat;:ol's que pcd(·'llí uma rt·
l2:ularnenta(.,'ãn unifmTllP, afin1 de que P {'j.dadão gost'~ por l!Jili.t 
~l parte Prn sua Patri a, dus n1esmos direi tos e da~ nH.\smas g:a
rant ias. (Apoiados.) 
. :o~ ~direito é. pois~ J)Or sua na:tui·eza. ·unl interesse de ca-

racte:e nacional e da con1petencia do Poder L~gislatiYO n~h 
eional.1 (Apoiados_; 1n'uüo benL) 

Ainda n1ais: ern relações juridic2.s que fazen1 objecto do 
Dir·eito Privado, não se estabelecem ·só1nente entre os nacie-~ 
nacs~ n1as~ tarnben1~ entre estes e os e:xtrang·eiros. . 

N~d:e-se a distincç-ão in1portantissüna e :ilnperecivel :que Iw: 
~entre os diTeitos politieos e os direitos civis. · 

..:\.quelles .suppõen1 a qualidade de nacional; o extrangt~ir._-; 
11ão pócle t~ outros. direitos. politi.cos senão aquelles que '~ 
lei do paiz onde elle se. rucha, express~1p1ente, lhe. eonfere .: 

·Porql.J_e ra7.ão ~ E' que não se pó de ser cidadão de duas pa-. 
1l'ia~: os deveres para con1 un1a dellas serian1 incornpa.l ive:i;:; 
:L:Oln os deveres para com a outra. (ArJOiados; 'rn:uito bem.) 

l\1as o caso ·é inteiran1ente diYerso no ca1npo do DireJ.to 
l)rivado .. Este não eonhece senão a (.'essôa. não \·ê senão o 
h ornem co1n_ as suas qualida~es. originil-ias, as suas· faculdade::<. 
a. s~1a capacr~ade. para constrtuu·-se termo de u1na relaç.tiQ· ju
l'_ldica •. (Apowdos.) . , 

. O l~o~11em, ~mde _quer que esteja, pó de ter: e adquirir di..; 
r~Itos c1vrs, e nao deixa de .se.r pae ou esposo~ ou de ter rcapa
·eic~ade para contraetar, pe:r.que se _acha en1 un1 paiz extrá~l-
geiro. ·· 

A _lei. eivil lhe assegura os nwsn1os direitos que p'ôde lee 
o nac1pnal, de n1odo que no dominio do D-ireito Privado so 
~st.abel_ece uma comn1unhão .iuridica enlre o nacional e 0 ex
trangen·o. · · , 

Si tal .é a funcção' e. a inclole elo Djreito, con1o poderr1n~ 
g9~ Ç.C!tª~ogªJ ... q cmn .O? _ig_l~~~~S§º.ê' ~n~r.ª~n~~gt~ loeét~~' e çlizer, 
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conto cJ isse o St·. Ler•puldo de Bulhües, que o Direito deve 
c·nlt':1J' na coinpcl C'IH.:i a lPgisla! iYa rios estados, sob pena do 
ol'l'mlrler-::;e ú sua auí onomia "? 

Para in1pugnar P:-)Sa asserção de S. Ex. não preciso de 
rnellwt· a1·gnlllenLo elo qLw aquclle que tiro da m11enda, peia 
qual S. Ex. e:3tabelece a diversidade ou pluralidade das Je
gisiaçõcs . 

. Es~n enwnda l'C'Sl'l'Ya !Jêll'a o CungTesso ~acional a facul
c!:tcll:> ele legisl:Je. put· l'XPmplo, ~!llll'f' falloncia. 

Por que razão, pergunto, pertenc~~ ao Congresso legislar, 
privativamente, sobre es:-;a n1atcria, que é assin1 retirada á n.u
tonon1ia legislativa elos estados? 

Quaesquer qnr' sr)jam as t·azõPs que m(: possan1 St'C dadas 
pelo Dlustre orador) applical-as-ei a outros casos, nnn1or0-
sissilnos. 

$i o Congresso legisla sobre fallcneia, por· que não ha de 
le.gjslar sobre a lelra de ca1nbio. que r~ o insLrurnento mais 
commum L' vnlg·at· tias lransacç:õc>s t~nlt·e as 1n·ar;as '? Porque 
nã.o ha rlc Jpg·islal' solH·e o DirPilo Mat·itiino que affct:.>La a na
vegaç:ão n as relações cmn as pra~:as c~xlrangeü·as ·? Por que 
não legislarú~ larnlwn1. soln·p o casamenLu, que é a base da 
família'? 

E, Jgislando sobre o casa1nento, por que não legislará, 
ainda. sobre o regilnen dos bens enrre os conjuges, sobre o 
divorcio e a indissolubilidade do laço eonjugal, o pafrio pode~ 
e todos os direitos da :farnilia? E, a3s~m. de exccpç~ão em ex-
cepção, fi1cará destruido o principio de S. Ex., e o que para 
olle é a excepção, passará a ser a regra. (Azwiados; 1n,uita 
bem ... ) 

O meu illus!.re adversaria, pois, inverte os principias, es
tabelece corno regra o q11 e deve ser a excepr;ão. En1 these o 
corno principio geral, as relações jur i:.Jic:as ped en1 urna regul-=t
nlcntação unifornte, c, portanto,· cmnpeten1 ao Poder Legis!~
tivo da União. (Apoiados.) 

O radicalisn1o, Sr. PJ·esiclente, · 6 que deita a perder a~~ 
revoluções. Os defensores ela pluralirlaclc das legisla(~ões ·e-:;-
quecen1-se ele que a cxtrenHt dispersão, e01no a coneentraç:(ãO 
excessjva das forças, púde ~causar a niorte do corpo politico e 
::;ocial. (AzJoiados.) 

Era o que tinha a cllzer. (Jiu.üo bcJn_: 1n1.tüo bern.) 

O Sr. Moraes Barros - Pedi a pal<J'/ra, Sr. Presidente, para 
eormnu n i cal.' ao Congr·csso um Lrleg-1'anuna, que acabo de rc
cebPr clP S. Paulo. e que ciPmonslra que, alli, toda a população 
nacional o extrangeira, se interessa pelas deliberações do 
mes1no Congresso. 

Diz assin1 o telegrannna (lê) : 

"Par L i do rrcnlt1-hl'ê:"1Z i ln iro lrvanta prolcsto solenne, por in-
. ICJ·mecl i o ele ·v. S., ec~n Ira resolução do Congresso exigindo 

dos extrangeiros residentes no paiz éi.i1ies de '15 de noyen1bro 
declaração forn1al elo adoptar nacionalic~ade brazileira~ pois, e~z:·i. 
vü·lud~) ria lei c!c' 1ft rir:• Dezen1lwo, cffcclivanienlc. são brazi
leiros. Da 1nesrna :fórn1a protesta conJra a suppre~são de ea
botagen1 livre. por ~er anLi-liberal. Pi=·dimos leYar nossos prr~~
testos ao conhecimento elo Congresso, defendendo direilos ad
quiridos. - Burchw·d. - Heinl'il::.. - Gr?1'1Je .. " · 
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E' na!U1';11 C' 1c·~~i!iJtw C'~lt' 1)1'n!es!n. 81·. Prcsidcn!.r~ por
que, quanto ú _na Luralizru;u?_ elos cidadüu~~ extrangeiros que c;:-=-
tavam no Bra:llL por occasrao ela rcvoluGao ele 15 ele no_vc:mb:o, 
~~ eeri(J íJtH' ('lJf•s ~P c.wllaYam nu plcn() g·n.;n c cxcJ:c·.Jclo dos 
direitos da nacionalidade brazileira. (Apoiados.) 

Pelo doerei o ele 1.1 ele clczernbro~ n1cnos de urn r_nez cl('
pois da Re·volucfln. foi clcc~at·~cln que torlos ns c~! r_angerros que 
então se achavan1 no Brazll ficavam sr~ndo brazlle1ros, en2 per
feito pé de igualdade con1 os nacionaes, salvo declaraçao e n 
contrario. 

A un1ca excepção feita foi a restrieção ele não poderen1 ser 
eleitos Pt·esiclentr ela Hepublica. 

Fazia gosto ver, Senhores~ as fesü~.s enthusiastas que, se. 
fizeran1 mn todos os pontos de São Paulo, po~· aquellas. cots>
nias, ao saberen1 que ian1 gosar das prerog~atlvas de crdad~to 
brazileiro, ao saberen1 que estavan1 naturalizados neste pa_1z, 
en1 que já residiam e no qual já ganh~va_n1 ~meios de subsls
tencia; quasi todos declararan1-se br~azrlen·os e con1eçaran1 a 
ser aproveitados para os cargos pubhcos. 

O governador ele S. Paulo~ que era V .. ~x., passou __ a 
aproveital--os nas intendencias, nos cargos pollmaes, corno JUI
zes n1unicipaes supplentes, e, com o applauso de todos, con1-e
çaram elles a exer1cer esses cargos. 

Veiu logo, porén1: o projecto de Constituiçç,ão trazer-lhes 
un1 sobresalto: nesse projecto dizia-se que para ser senador 
ou deputado era necessario o prazo de 4 e de 6 annos de ~~i
dadão brazileiro: o que in1portava un1a restricção ao direiLo 
conferido pelo decreto de 14 de der,en1bro, e, por isso, todos re
tiraran1-se desses cargos, entendendo que essa disposição era 
un1a ncg·ação do que lhes tinha sido concedido. 

O SR. ÜITTCICA - Violação, pelo contracto feito, que elles 
acceitaram. 

O SR. lVIOHAES BAP.Ros -·- ... uma falta de fé publica. 
Depois de abriren1-se. as discussões do Congresso, passon, 

aqui: un1a emenda de:clarando que essa exigencia de prazo nf:io 
se referia aos cidadãos naturalizados pelo decreto de 14 de 
dezembro, e foi essa noticia para todas as colonias uma verda
derra restituição. Elles se tinhan1 feito alistar como eleitores 
e eoncorreram para as eleições; toda a deputaç:ão paulista, ~: 
creio que posso assegurar que toda a representação suligt~. 
acha-se neste Congresso con1 dezenas de n1ilhares de votos das 
ex-colonias extrangeiras. (Apoiados.) 

Estavamo.s nestas circun1stancias, estavan1 os extran
geiros no gozo dos direitos do cidadão brazileiro e exercen
do-os por essa fórn1a, quando, _r~pentinamente, é approvada 
pelo Congresso nma emenda ex:1grnclo que façarn declaração 
expressa e fomnal de que acceit~m a nacionalidade brazileira. 
sem o que não poderão ficar sendo cidadãos brazileiros aquelles 
que estavam desde mais de um anno no pleno- exercício de'Ss8 
direito! Ora; isso é faltar á fé naci-onal, é ron1.per o contracto 1 
celebrado pelo decreto de 14 de dezernbro e é algmna cousa 
n1rds: é un1 retrocesso de sessenta e tantos' annos. 

Pelo a~'t. -~o da Constifuição imperial de 1824, foran1 cle-
:elara_dos Cidadaos brazileiros os porLuguezes residentes no 
Brazrl, que expressa~ ou. tacita:1nente) notar ben1 adherisse1n á 
In~ependencia d~ In1perio .. Portuguezes ermn, então, quasi os 
unwos extrange1ros no pa1z. 

I 

l 

~ 
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O Rn. Ü!'I'JCIC.\ ·- ]i~ os mais 11cdgo:sus, l'Or Lel'Clll ::;hlo a 
naÇ,~ão quo nos don1jnava. 

O Sn. lVIOR.AES B.-\Hnos -- Porluguezr~:-;, c~l'ant aquelle.s CJ Ut~ 
Linlwn1 combatido a nossa Indepondunci!_t, porLtrguozc~, orar !i 
llOSSO~ ÜlÜnigos. 

Pois bon1, Sonhoros, o BrazH foi ba.'-;1 au L(~ grande'. leaL 
g-eneroso. p::t.ra aeoll1 r.t' ossos cidadãos no seu seio, fuzoncl o clellt'S hraziic~irr)s. 

O SR. -LOPES TRov.Ã:o- Mais ainda, acceitaram o portng'Joz 
con 10 chefe do Estado, na pessth1 elo Sr. D. Pedro l. ( RJs~J. J 

O Sn. l\10R.AES BAnnos --- E dessa generosidade o Brazi i 
parece quo não tevG rnotivos para arrepr::ndor-so. FigurarQ,n t 
entro elles alguns dos hon1ons mais nJta.veis pelos serviços 
prestados ao paiz, taes con1o Nicoláo Pereira do Campos Ver
g-ueiro, que foi senador c regente do Imporio, o Vi sconcl c d •_! 

Abaoté, que oc,cupou os mais elevados cargos, José Clemon!-8 
Pereira. e tantos outros. 

E é no nm de sessenta e tantos annos após. que nm Co~l
gresso republicano ha de volt-ar atraz e ser n1cnos liberal do 
que :roi a l\1onarchia?! Espero que essa en1enda~ que passo c(' 
talvez. despercebida, por falta de attenção de m ;_ülos Srs. r0-
presentantes, será varri da da nossa Constituição. 

E' com razão que os colonos teuto-brazileiros do S. Paulc: 
protestaran1 onergi.1can1ente contra a exigencia dessa decla
ração, dizendo que é isso uma violação de seus d1reitos já adquiridos. 

O SR. PRESIDENTE - Observo a V. Ex .. que a hora estú finda. 

O SR. l\1oRAES BARROS - Duas palavras apenas, e term.inarei. 

Quanto á liberdade de cabotagem, sendo umá liberdade 
da qual toda a Nação gosa ha quasi 30 annos. qual a razfi') 
por que se pede a sua revogação? 

Para que a industria ela navegação seja exercida por na-
cionaes, para que as rendas provenientes dahi não vão para o extrangeiro? 

O SR. RETUMBA - E para ser um viveiro pa.I_'a a Marinha de. guerra. 

O Sn. JV1nRAES BAnnos - Si é assirn, fazei então., con1o a 
lei nortugueza. que prohibiu a oxporta~ão da moeda rlo rein!J 
de Portugal, punindo com penas severas aquelles que. a virJ
lassem. Si vós quereis nacionalizar a industria da cabotagern, 
dn via~~flo n1arilirnal rwr que não naeionalizar tamben1 a ela viação terrestre? 

O SR. RETUMBA - H a idéas disso; no MinisLerio passado tratou-se ... 

O Sn. l\'10RAES BARROS - Eu vos denuncio que nm S. Paulo 
ha uma companhia inglcza da estrada de ferro, ele Santos n 
Jundiahy, que. rnen.salmento. rcmoLte para Lon,-Jr·es quant.i::ts 
avultadas de dinheiro. que muito bem podiam ficar no paiz; 
corrw em S. Paulo ha em outros ostadns nguacs cornpanbüts. 

. PortanLo, naeionalizaj tamben1 a viação terresl-rr. 

O SR. RE"rUMBA - De a eco relo; eontern con1migo. 

\·. 
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O St~. Mon.AES BAnHos - Na mcsn1a torrente de idéas na
eionaliza i o con1nwreio a retalho, con1o já foi p rog:·an1n1a c! o 
partido Liberal em Pcrna~nbucg; nacionalizai. o sol.,o _ bt·t~:t. ~:-. 
le iro. para que o exLrange_n·o nau possa possuu h_en~ d~ 1 ~ LZ 

ncsté i)ajz, - e nis! o Lcndcs o exen1plu na ncv:~\o ma1s l:l-
lw~·al da l"i'~uropa, a republicana Suissa. Yanws nta1s _aclcant-.~: 
nac·iona l izmnos a lavoura, as inc1ustri as, o co1 nmcrew bra·(; '
loiro. 

Sej anws logicos e ·ccmsequentes: ou levantemos· un~a rnu-
ralha ~hineza que in1peça a entrada de tudo quanto ior ex
l nlllf!'t'i ro no Brazil, óu, então, scjan1os francamente liberacs, 
acccítando sem restricções odiosas, sem n1onopollo algun1, o 
concurso do capital e do bra~10 extrangeiro, de que t.an:to 
precisa a nossa Patria para que seja grande, prospera e fohz. 
('Muito bem; ?nuito bern.) · 

O Sr. Quintino Bocayuva (para uma e,'Cplicação) -Sr. Pre
sidente, dentro de. alguns rnornentos~ talvez, con1 certeza 
dentro de poucos dias, estará quasi ultin1ad~ a ~are:fa dSJ Ccn-;.
gresso Constituinte Brazileiro e eleito o pr1n1e1ro. mag1strano 
·da Republica. Terá cessado, então, o _per,ioclq d? .Go\ern<? Te
volucionario. e os seus a·ctos passarao a H1stona oepo1s de 
subrneUiclos · á critica, ao contraste e á sentença da opinião 
naeional representada pelos seus legitin1os n1andatarios, agui 
reunidos. 

Nestas cii·cuinstancias, qualquer que seja a j mpacien~ia. 
legitilna e de que en proprio partilho para chef!,·armos á ul
timação da nossa gloriosa tarefa, shlLo necessidade inlprc~
chtdivel de occupar, por n1on1ento~, a vossa ::ütenção, não 
tanto para salvaguarda da .Jninha pessoa, n1as para salva
guardar a responsabilidade minha e de n1eus coHegas do Go
ve!'no Provisorio, a qual envolve nn1 principio funclarnental 
e, ao mc.·sn1o Lcrnno, Ll~ll grande· in[ ere~se _naeiona1. E' e~sa 
a razão pela qual careço deixar registrada nos Anna.cs da 
Cnn:-:;tiluillLe e. na acta elos nossos ti·aba1hos a declaradio oue 
vou t.er a honra de fazer perante os meus Ülustres cÔlleg;â:.:;. 

Quando. ainda ha pouco tempo, partilhava con1 os meu::.; 
ill'<.1stres collegas, n1embros do Goycrno Provisono, a respon
sabilidade do Poder, solicitei, em uma das sessões do Con
selho de Ministros, que fosse presente ao Congresso Consti
tuinte, n.a sua primeira reunião, o tractaclo de J imites cele
brado com a Republica Argentina, e celebrado por accordü 

·nnani.nle e ordem do Governo P1·ovisorio,-tratado qual ti·vc a 
honra ele ser o negociador, ou, antes, o simples sig·natario, 
por força do cargo que exercia. (A.po'iados.) 

.-\. ess~. solicitaç~ão oppuzerarn-se, co1n excollentes razões, 
os n1cus 1llustres collegas. ponderando a inCOilYCniencia ·cio 
interromper a ! arefa do Congresso constituinte com a di.~
cussão de un1 aS?lJ.l~1pto n1~l ~c~nhecido e mal aoreciado, pot· 
uma parte da op1mao pubhca, .Justanlente poe não ser conhe
cido, e ser explorado da n1aneira a mais perfi.cla o violenta 
pelos adversarws do Governo e da Republica. (Apoia.rlos.) 

.Na exaggeração dr-sse máo recurso de oppo:.:;ição, Senho-· 
res, procurou-sr., até, inferir uma offcnsa, qne fcrr. n11~nos a 
n1inha pess<.)a do que a dignidade do Congresso Nacional. 

Escreveu-se, COD1 a solennidado que lhr- (Java não ·:P 
rloc1.unento escript?, mas a sensação occa.sion_al .que ~llc prc
rluZJu, que os lfllHlSirns do Governo Prov1sorw unportunavarn 
os n:1cmbros rlestc Congresso implorando a sna prolce_cão. pc-

' I 
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dindn a sua co1npla!eeneia para a appt·ovaçãu do referido LI·n
f·.ado. 

E' numeroso, ScnhOJ·es, os lo Congresso; nello conto al
guns amigos ... 

YozEs - ~rern n1uilos. 

O Sn .. QurNTE\O Boc"\ 1"UL\. - ... f~ manlcnho relac;)Ges de 
co:'Lczia com quasi torlos; pois ben1, 0 em :face• ele todos elles 
que affirr110, pCH' n1ün e pdos m cus collc'gas~ qne nem 1nn 
só dentre trmtos poderá dizer que a cllP me tivi~ssp dir·ig·irlo 
para tratar cleste assuinpto, ou para prcveuir o Sf'H animo. 
(Mu'il:os apoiados.) 

Em uma questão desta orclt•m. esse proceder fi)ra maio..; 
do que incorrecto, porque tal questão é da natnreza claquellas 
que não poden1 nc~1n elevem ser jnlgaclas e resolvidas sob a. 
infltlrncia elo espiril.o ria carnaraciagcm ou das L:onvl•nien~Jas 
pessoaes, rnas~ exclusivan1enle, sob a influencia elo n1ais süo 
paüinLi:-:n1o e dos Jnais elevados principios Jlflnt :-;a1yagn::n.da 
dos intr:r'esses nacionaes. (M·uüos apoiru.ios.) 

l\'las a d1;claração que tcmho necossiclarle de) ch··ixar eon
signarla !'' rsl.a: crue, insistindo pela segunda Yez, perante o:.;; 
n1eus collegas ponderando-lhos a alta conveniencia ele fazer 
resolver e clec'ictir pelos representantes da Nação essa questão, 
até ecrto ponLo inrmnclescente, os rnens collcgas~ acceit.anclo as 
ponderações que tive a honra de fazer, concordaran1 con1migo, 
e em Conselho de Ministros foi isso adoptado e resolvido. 

Dessa deliberação den1os conheein1enlo á Nat_>.ão nor mei::) 
do Dia1'io Ojficial. . 

Hoje, nem eu nem n1ous collegas ten1os mais a respon-· 
sabilidade do G.overno: não con1pete, portanto, r. nós, a ini
ciatiya cles:::e assurnpto, nen1 temos o direito de traçar nor
rnas ri e conclucta aos nossos illus L r os succesSOl'GS. 

Si aos men1bros elo Governo a·ctual parecer que ha con
venicncia o opportuniclade e111 acceitarmn para si, scn1 so
ltJÇ"J.ão ele continuidade, a responsabilidade n1oral e effectiva 
das delibrcaç.ões ton1adas em Conselho pelos seus anteces
sores, presumo, - e para min1 será isso de alta relevancia 
-, prestnno que esses Hlustres cidadãos, e111 cun1prünento da 
palayra rnl]Wnhada pelo Governo, se. clarão pressa 0111 con
vidar o CongN•sso ConsLiJuinl.c BraziJeiro a eelebrar un1a ses-
sã.o~ na qnal se occupn, exclusivamente', deste assumptü. 
(Apoüulos.) · 

YnzEs - lV[u i I: o brn1, mui to bem. 

O Sn. QtnNTINO BocAYUVA - Drvo, ainda, tTeclarar, pnra 
pC·~ tnrmo do un.ta vez a todas as duvidas· (clc!Jlaraçãn, ali:í.s, 
desnecc~ssaria, ·porque já :foi publicada), que o referido tr·a
taclo foi JciLo ad ?'cj'eJ•enduJn, do Congresso Constituinto, r.on1 
a elausula dn só ter valor e officiencia depois de approvado 
pelo eorpo legislativo (1.llu.üo · betn); sen1 essa approvaçãü, 
portanto, o teatado não terá valor nem effeito algum. (J.lfuilo 
bcrn.) . 

E111 honra do Governo Provisorio, é necessario que cu 
·assignale esta cir'cun1sLancia: qne fomos n9s os que iniciámos 
ossa fecunda rcforn1a na nossa jurisprudeneia po 1 i t iea. 

rl.,oclos YÓS, Senhoros,, qqantos !COnhecíeis :a in~ole do 
rcgin1en passado c as clbposiçõns da Constitui~~tio que nrsse 
tcrnpo imperava, sabc'is que por aquclla Consti lu içüo o Po-
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de;r Executivo nacional tinha a faculdade supren~a ele ultin1ar 
os ajustes i~ternacionftles, sem a clausula da dependencia da 
approvaaão dos repre~entantes elo povo, salva a exc,~pção alli. 
deLOl\!.11inada. 

M.as, desde os primeiros dias do Governo Provisorío, C'-111 
Conselho de Ministros do Governo revolucionaria, ficou aj L1S
tado que nenhum contracto desse genero se faria sen1 a clau
sula da sua sujeição ao juizo e á deliberação dos represen
tantes da Nação. (J1uito bem.) 

Consequentes eorn essa doutrina foi assin1 que cclebrü
rnos o tratado cuja apresentação ao Congresso solicito neste 
1110n1enLo, con1o desempenho ele un1 supren1o dever, a cuja 
responsabilidade não queren1os exin1ir-nos. 

Nestas condições, portanto, pedindo desculpa ao Congresso 
pelo tempo que lhe estou roubando (jVão apoiaâos), peço a 
V. Ex., Sr. ;presidente, que se digne, fazer consignar na acta 
esta declaração de que está no n1eu interesse, do mesn1o n1oclo 
que está no interesse de todos os meus illustres collegas, que 
esse trabalho seja trazido ao conhecin1ento elos representan
tes da Nação Brazileira. não se inferindo da nossa attitude 
qualquer· pensan1ento de hostilidade aos actuaes responsaveis 
pelo Poder publico, nen1 ao pouco desejo de coarctar a sua li
berdade de aeção. N e111 eu nem os n1eus ilustres con1panhei
ros podemos, hoje, ser os juizes da conveniencia ou inconve
niencia desse acto. O que procuro con1 estas palavras é fir
n1ar, bem solennemente, perante o Congresso, que 111e ouve o 
perante a Naçã.o, que n1e ha de ler, que eu e os meus con1pa
nheiros n1antemos a nossa responsabilidade por esse acto, 
que por elle desejamos, quanto antes, responder a esta as
sembléa, onde se acham os nossos juizes naturaes; aguar
dando com a devida serenidade a sua deliberação, a sua sen
tença; porque seja essa qual fôr, estan1os certos de que ella 
será sempre inspirada pelo patriotismo, pela justiça e pela 
intuição do bem geral da Nação Brasileira. (Apoiados; ?nuito 
bern.) 

o que desejo é que não se procure tirar argumento da 
circum.stancia ex-cepcional em que nos achamos collocados, 
nem que se pense que queren1os guiar-nos por u111a evasiva, 
abrigando-nos no silencio e tirando proveito desse mesmo 
silencio, como si nos ·receassemos ele comparecer ante os 
nossos juizes. 

Na hora opportuna, hoje ou amanhã, havemos de C0111-
parecer ante a Nação, ·aqui representada pelos seus legi
timas mandatarias. (jJ1uito bern; rnuito bem. O orado1' é 
cornprimentado e ab1·açado por ?nuitos Srs. Senadores e 
Deputados . ) 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 
DISCUSSÃO DAS EMENDAS APPROVADAS EM 211 DISCUSSÃO DO 

PROJECTO DE ·coNSTITUIÇÃO 

Entram em 3n d:iseussão as emendas ao projecto de Con
stituição. 

O SR. Pn.ESTDENTE - Devo observar ao Congresso, que 
na collecção elas emendas publjcadas deu-se un1a on1issüo ro
la t.iva á que o Sr. Schn1hH of:forcceu ao n. lt {-]o ar L. :i-1: mas 
isso .iú foi rcclificaclo, hoje, no Diario O{'j'1:cial. 

--
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O Sr. Thomaz Delfino (111ovim.erz:to de atte.nção) - Sr. pre·
sidente: A' vis~a do n1ani festo cansaço elos representantes, e 
da natural anctedacle, que todos possuimos, de entrar no 1'8-
gin1on iegal, nesla ultirrm vez que occuparei a lribuna, abn~
viarei o mais quo puder a n1inha argun1entação. 

Não prel~encha !1·atar da emenda ao art. 1:3, relativa á 
nacionaUzação da caboí agon1; n1as rlistincto collega da ban
cada do Rio de Jnoiro, qun conhece pori'eitamento bom o as
sumpto, que o estudou por todas as faces, que é o seu maior 
propugnaclor, · prevendo un1 encerran1ento de discussão, pe
dü1-n1e que sobre ello clissPsso algun1as palavras. E é o 
que vou fazer. . 

E', na verdade, e a n1inha boa fé n1anda que o affirn1e, 
un1 ataque ao principio cardeal da liberdade o abrazileira
n1ento, por lei, da navegação costeira; não se regem, porén1, 
as nações, na sua vida econon1ica, pelos principias emana
dos. da philosophia, antes se curvam, :fatalmente. ás proprias 
necessidades e interessé's, no grande eon1bate pela conserva
vação. 

Dos paizes da Europa o unico que não ten1 o monopolio 
da cabotagen1 é a. Inglaterra, que, aliás, o n1anteve durante 
largos annos, e que, absolutamente, não teme concurrencia. 

A França e a Italia pern1utam as vantagens daquella na
vegação. 

0 SR. BAPTISTA DA MOTTA - Só nos portos do Mediter
raneo. 

O SR. THo~l'lAZ DELFINo - Nos seus portos do Mediter
raneo apenas. 

O anno passado den1andaram o porto do Rio de Janeiro 
1. 000. navios, que costeavam terras nossas; delles, sómente, 
40 eram nacionaes. 

Ainda ha pouco, um illustre representante pelo Estado 
de S. Paulo nos dizia não comprehender como é que se re
clamava para a cabotagen1 o monopolio, e não se pretendia, 
logicamente, fazer o n1esmo com as estradas de ferro e outras 
grandes exigencias l)ublicas. 

A razão do reclamo parece-1ne tão simples quanto justa. 
E' que, alé1n de ser un1a imposição economica, é uma ques
tão ele .patriotisn1o; é o modo pratieo de estabclecern1os a de
fesa repentina das n1il e tantas leguas do litoral do Brazil 
contra uma aggressão extrangeira. 

Sabe S. Ex. ben1 que a America do Norte ten1 a sua Ma
rinha de guerra eonstiLuicla, subita1nente, pela sua Marinha 
mercante. Exactam.ente, visa o 1nonopolio nacional este 
fim - uma grande esquadra para nossa defeza. 

Si não ha maru.ia brazileira, que já houve, surgirá do 
povo trabalhador e corajoso que habita este paiz tão larga
mente banhado pelo oceano. 

A industria e o capital, que se agitam febrilmente, farão 
nascer os navios. 

E, depois, si ba eontraetos e nnituas obrigações entre o 
Governo e potencias extrangeiras, na lei ordinaria que regu
lará a materi a, consequonci a e eorollario do preceito consti
tucional, haverá n:~cio de sanar R vencer o embaraço, o que 
não supponho extraord inari arnente d ifficil. 

Terminadas estas ligeiras consicleraçõe:s, occu[)aa:·-me-·ei 
do que, especialn1ente, me olwigou a vir occupar a benevo
la attenção dos Srs. representantes. 
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Se. Presiclenic~, o ad. 3° do projcclo ele ConsLiLui(:f'to, no 
meu cnl r.nder, não devia ler Jlguraclo no Jogar <'ln que 
se acha. · 

Notava-se, na 2.a discussão, 0nl1'0 rsl e arl igo 0 n p.ara-
grapho unic:o elo art. 2.'), an!Hhcsr e eonlrasLe~.. , 

.Ao passo CfLH' o aet. 2° o CongTPsso ait n·n1ava ync~rt 
achar conveniente, no futuro, eollocar crn outro ponlu a S(•fln 
do Governo cenh~::ll, do Governo unional, 1nuclar a C.apilal 
Federal. no ar L. 3o clava-se já corno deliberada, como Ja re
solvida a n1uclança, detern1inado o local. 

Para obviar .a antinon1ü1 P a opposjção, um nwu nobrr 
arnigo,. que veiu aqui. dignamente, represónl ar o E_staclo ela 
Bahia, aprcsenlou u111a en1cncla, que compre• hend 1a duas 
partes. · . 

Na prirneira estava o arL. zo corn o seu paragrapho, n1o
dificado de modo a fiear inleiran1ente harmonico e eonCOJ'cle 
con1 a segunda, que era o art. 3u. 

Vou ler a enwnda (lê). 

~~o art. 2° seja assirn redigido: . 
Cada un1a das antigas provincias forn1ará un1 Estado, e 

. o antigo lVIunicipio Noutro constituirá o Dislrict o Federal, 
que passará á categoria de Estado, logo que o Congresso jul
gue opportuna a transfcreneia da Capital da Republica. 

ParagTaplw unico. Logo que esta transferencia for de
liberada, será a Capital estabele·~ida no planalto central da 
Hepublica, para o que fica pertencendo á Un1ão urna arca ele 
400 leguas quadradas nelle situadas. - Ar-thu..r R·ios." 

Posta a votos, ern partes separadas, a prin1eira foi rejei
tada. Por conseguinte, affirmava o paragrapho primiUvo, <' 

· o Congress.o de novo, que não estava tomada a resolu~.ão de 
n1udar a Capital Federal, e, ipso {acto, tarnbem não exis
tindo e ficando sen1 effcito o art. 3°, que a· dava co1no tal. 

Mais robustece a minha opinião o facto de ter sido posta 
a votos a segunda parte da emenda, e rejeitada. 

Ora, que continha a segunda parte da emenda? Exacta
mente a mesma cousa que o art. 3°, isto é, a deterininaQão 
de transferencia da Capital para um ponto designado .. 

Por consequencia, chamo e peço a attenção da fulura 
Commissão de revisão do proj eeto de lei fundamental ·para 
este facto. Penso que o Congresso n11ús de un1a vez já, cl1a
ramente, se manifestou contra o que encerra o artigo, que P. 
dado como definitivo. 

Br. Presidente, si não pelas votações repeLidas elo Con
gresso, me eonvenceria de que elle não de-veria permanAcer 
na redacção, quando, essencialmente, eontén1 o principio 
monarchico . 

. Não que eu seja capaz de suppôr que os dignos signa
tarws da emenda apresentada na 'la discussão, queiram de 
qualquer fórma accentuar perante o CongTesso e o paiz ten
dencias n1onarchicas; não que eu iJnag·inc que de qualquer 
maneira elles desejem a volta a terras brazileiras desses 
principes que vagueiam na Europa conTo espectros agou
reiros ao redor de· thronos vacillantes, rnas porqun cllcs se 
deixaram dominar. eompletamentc, pe1n espirito que du
ra.nte tantos annos prAdominou no Brazil in1Piro, a cent:::-a-
lização. · 

Sinto, tambem, em mim proprio esta tencl encia para 
centralizar, tendo de con1batcl-a muitas vezes, e acredito que 

\ 
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o long-o c~paeo que dut·ou o rcgimen da realeza infiltrou-a 
rrn toclos, insicliosarncnle, larvt~;dan1cnle, corno na cxlcmsa 

eosla elo Brazil n Yrnc'no lcllul'ico inYaclr n inclivirlun, 0. clln 
soi'I'J·c elo um n1al clr QLH' nfío tem conbreinH~nto. 

A c'nwníl~l qne foi appl'<lVacla, na 1a discussão, 0 CJLW (~ 
o rn·L. :3o acLnal, vinha acompanhada ele~ lnng·a jus Li ficaç.ãn 
do urn honwm que tinha uma alPvantada i nl c>lligencia. uma 
granrlo capacicl a ele, r que rra um convie I o rnon are 1l i sr a dn 
vis Las laegas c firrnrs, \Vargnagrn, o Visconclu dP Por! n Se
guro. 

Nossa jusl.i:ficaçfío ha urn Lopicn que ~~ a con:fh·mação 
clara e fonnal ela 1 cndeneia que' o artigo conl c'n1 (l6) : 

wtJn1a paragem, J)Ol'(\Jn, c!a imr)l)rfnncia drsfa, QUr pelo 
seu clinw l'8CCH11nwndaria no cx!rang;cirn o Brazil todn. 0 quo 
pela sua posiçü.o fayorccia, nolaxellnrnlr. o dc·srnYolvirnrn!n 
elo con1n1er·cio inteiro <:ln todas as provincias, c, aLe\ quando 
viesse a ser a sédc elo Governo, afiançaria 11os srcnlos fuiu
ros a scguranca e unidaclr do ln1]Wrio ... " 

Era o monopoUo politico, o rnonopolio adn1inisLrativo c, 
mais ainda, o rnonopolio da riqueza nacional, tenrlo !udo cn1 
vista como objectivo principal - a unidade e seg1n'aru;a do 
hnpeJ'ÍO. 

Sr. PPcsiclenl<o, diversos são os requisitos exigíveis para 
uma Capital de Monarchia ou de Republica, - e tal fórn1a 
de governo, tal sua sédc. 

Não invento, nem fantasio condições para o estabeleci
numto do eapit<H'S, urgido pela argun1en!ação, nesta tribuna: 
eneontro-os na Hisloria; alü deparo. con1 largas rnesses de 
faetos, que as caracterizan1. 

Quando, ao fi:ndar a Edade Média, eon1ec:.ou a transforma
~ão do regin1cn frtldal para o rnonarchico, pouco a pnueo foi 
se cn:feixando nas mãos de alguns senhores: fcudacs a :força 
e o prestigio. 

Pela intriga~ pelo suborno. pela corrupção,. por toda a 
casla do allianç:.a, as monarchias foram-se es!abelocrndo o 
fundando. .Ao redor. do rei, eorno cireulos concenJrieos, que 
abrangiam, por fim, a massa popular, olle colloeava, politi
camrnte, os seus clrmrnLns de dominio e prcpondcrancia. 

T~ra assim qun a Capilal, a residencia do antigo ~.0nhnr 
feudal, do rei ag·nr·a, prPdnnlinava pelas lot1~as. pelas scicn
cias, pnlas ar.les.. prla. mnda, prlo luxo. pelo brilho das armas, 
r. rra. nmfim, o er\nlrn rlr\ onde !·urlo irradiava c para o qunl 
lodos· sn vnl lavam. · 

Esse nr-ocnsso dr fnrmarün rlas rnonarchias, mais nu mn
nos ou o J1Wsrno rm torla a Jturop.a, r\ sobre Ludo, muito mani-
festo na Franr::t. nnd0 ns hisl<wiarloers nol-n mosLrarn d.es
rnvolvenr:ln-sr '(l~srle Llliz XI a!é Luiz XIV, cn1 cujo reinado 
se con1plnlnu. 

A Capital ·rla Monarchia é a Cô1'lc con1 todo o seu brilho 
e csplendnr. Como o romano, que dizia: - civ·is ?'Ornanus 
sum., o brazilrirn affirmava dueanLe o In1perio: - Todo o 
Brazil é n Rio ele .Janrirn. 

O SH. . .Totnt ..c\vrcuNo - Nunca deixei de scr bmn erarrnsc. 
O SR. THn:lVL\~ Dr<::LI·'lNo - Não duvido, c cada Vt'Z meihor. 
Sr·. Prcsidenlc, ao aborclar ao Brazil, D. Joüo VI cneon-

trou umas ta n.tas llberclacl cs c tradições de antonom·ia lo-
cal que a 'divisão da terra cm capitanja~ tinha CJ~cado n 
1nanLiclo. Fixando a séclr elo govrrno no H.1o dr .Tanmro, co
lncçou ele eonccnlral-as :1l1i. .\ Lenaeiclaclc nrsl r proposito 
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dos 40 annos do reinado de Pedro II tern1inou com perfeição 
a obra, o foi esta, sem duvida, uma das suas maoires faltas, 
senrlO a n1ax:in1a. 

Un1 governo de força, do conquista e c~e guerra,. o go
verno ron1ano~ por exen1plo, é por essencw central1za.dor; 
toda a Hepubli c a, o iodo o Imperio ron1ano, era Hon1a; ~as 
n1onarchias todo o governo (\ o Centro, o log:ar. onde esl a o 
rei; ainda nas republicas uni ta rias, con1o a .França, o go-
verno é a Capital, Pariz, a Cidade-luz. . 

Nias nas republicas federativas, a An1er1ca do Nort~ ~ a 
Suissa, diversa é a influeneia ela séde do governo. Na Stu~;eJ. 
varias· vezes tem sido n1udada. Esse facto, por si só, vale 
toda u1na longa série de argun1entos. Na An1erica, _todos sa-

- ben1, con1o -centro, con1o população, \1enhun1a acçao exerce 
\Vashington sobre os estados. 

Colloco-n1e Sr. Presidente. nas n1inhas obsel'Yaç:ões, 
no ponto de vista superior das rélações e n1utuas dependen
cias entre a União e os esta-dos. 

Nos governos monarchicos, o impulso eivilisador é ccm
trifugo, vae do Centro para a peripheria; nos governos re
publi-canos federativos é eentripeto, vai da peripheria para 
o centro. 

Co1110 chegar até os poderes Legislativo e Executivo~ 
aprisionados em uma grande cidade, a vontade na!~i.onal, as 
aspirações dos estados, si encontram deante de si a forn1i
davel barreira de cerea de 700 mil habitantes, multidão que 
um instante de paixão faz tun1ultuar si ella encontra deante 
de si os banqueiros que podem de um momento !)ara outr\0 
dizer: K ós ten1os o commercio, a industria, o credito do 
paiz nas mãos: queremos o curso forçado, -1 rnonopolio da 
emissão -, si encontram deante de si a imprensa. um dos 
orgãos da opinião publica, sem duvida respeitavel, mas que 
é uma classe, e que existe para a Capital, especialmente, e 
com a qual mantém estreitas ligações?! 

No terreno em que discuto, não perco de vista aquel~e 
em que n1e tenho apaixonado neste logar, que me é pessoal, 
corno deputado da Capital Federal: a perda dos direitos po
liticas dos habitantes desta cidade, o rebaixa1nento das suacs 
antonomias locaes, sob a pressão centralizadora do Governo, 
- pres.são que soff:cen1os só e -unicam.ente porque smr1os a 
Capital da Republica. 

Sr. Presidente~ si pratican1ente examino o ar L. 3°, en
contro-o cheio de difficuldades .para ser uma realidade e 
para receber execução. 

Quatro contas legoas qu·adradas correspondem á 4a parte 
da Suissa. Não terão, por acaso, no planalto cenlral possui
dores estas quatrocentas leguas quadradas? Não haverá re
clamantes? 

Mas imaginemos que é devoluta toda a area. Começa a 
ser povoada. A União entrega os seus habitantes á direcção e 
governo ele un1 Estado proximo, ou envia-lhes um preposto 
seu. Mais: toda a região se cobre de fogos, levanta-se urna 
grande cidade~ um centro poderoso, con1o queria Warnhagen. 
Está nelle a eapital politiea, e é, ao mesmo ten1po, a sua-ca
pital commercial, ou pelo 1nenos, uma das grandes metro
poles do paiz. 

Desloca-se, simplesmente, a questão: não seren1us nós 
nessas circumstancias, a fazer reclan1ações em nome rla Fe-

I 
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deração, offendida e falseada por tantos modos, mas a nova 
Capital central. 

Esta situação, a cquidisiancia de Norte e Sul, Ã, não ha 
negar, significando a cooperacão de lodos para ideal pro
gressivo que se procura altmg:ir, uma concticão clescjavoi. 

l\fas ouh·a existe, cg·ualmentn in1portante, a ser at lendi
da: é a proxin1idaclo elo litoral, pelo n1enos no n1omen lo 
presente. 

Não surgen1 subitan1ente vias (lo con11Tiunicação entre 
os estados, não se poderão cllcs ropcmUnan1ento ligar uns aos 
o1..Itros:. nen1 ser a Capilal no interior, rlo un1 instante para 
outro, o g·anglio nervoso que recebe as in1pressões ele todos 
esses nervos. 

E~ forçoso aproveitar o oceano que a prenderia a n1uitos 
estados~ e a rêde de ferro-vias, de estradas, etc., que parte 
desta cidade. 

Este foi o motivo por que a n1aioria da sua represen
tação formulou e apresentou a cn1encla que transpor-tava a 
Capital da União para Petropolis, con1o o poderia ter feito, 
apoiada na n1esma razão, para Therezopolis, Friburgo, Bar
bacena, Juiz de Fór.a. 

O art. 3°, pois, não dá a soluç.ão do problema, antes o 
en1baraça e complica, ou. n1elhor adia inclefinidan1ente·. 

A solução achada serviria perfeitan1ente berr1 para uma 
1\fonarchia, para uma Republica unitaria. ou que de federa
tiva apenas tivesse o non1e, mas nunca para uma Hepublica 
legitil11amente federal, como o Brazll quer ser e lla de seJ. ... 

Por estas considerações todas, chamarei mais tuna vez a 
attenção da Commissão de revisão para o artigo, que não 
pó-de permanecer, e foi repellido pela Assembléa. 

Sr. Presidente~ foi approvada un1a emenda, que rnanda
va entregar a Instrucção primaria desta cidade á saa Inuni
cipalidade. 

A digna Comn1issão dos 21, que .funccionou sob a presi
dencia de um notavel e prestimoso representante, conhecedor 
dos negocios da Capital, ele cuja intendencia foi presidente, 
deixou no projecto de Constituição a instrucção prirnaria, 
como a secundar ia, a cargo do Governo geral. 

A en1enda approvada trazia a assignat":..n·a de 1llu~tres re
vresentantes, mas ignoranJtes das nossas condições. 

Concordo que a prilneira instrucção pc:;rtençé!. á n1unici
pali da de, mas os recursos do nosso municipio são de tal or
den1. quanto ás suas applic1ações immediatas, que, si a emen
da fosse logo posta em observancia, teríamos de ver fe
chadas grande nun1.ero de escolas. 

Não tenho o direito de pensar que o intuito do Congre:::so 
foi chegar a este resultado. 

H a de. pois, caber no caso o art. 5o das Dispos·i ções 
transitarias, que lerei (Zê) : 

"A' proporção que os estados se forem organizando, o 
Governo Federal entreg·ar-lhe-á a administração dos serv:
ços que pela ConstihJiç:,~o. lhes,.. competirem, e liqnirlará a 
responsabilkladr. da aclm1mstraçao federa.! no tocante a estes 
serviços e ao pag·8n1e11Lo elo pessoal _re~pectivo." . 

Como não ~omos Estado a const1tu1r, mas temos o regi
m.r.n 1nunicipal na dependcncia quanto á organir,at;>ã.o da 
lei do Congresso, na qualidade elo Capital Federal, o r.trLigo se 
refere, na intençfi.o geraL á nossa municipalidade. 

,, 
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LL~gnli~nda e1la nu rws:se c• gnsLão dus seus J.'Nicl i i \)S, ser[t 
e r c- as iilo clr t c r actualkl ade a f'll1Cl1Cl u. 

:\ municipalidade, Sr. P1·csiclenl n... , _ . 
Ouando, após o appello ús urnas, as assrn1hle?-s eotlslr

luintL•s dos 0SIDflo;;; 1 ivPT'cm rsl.a1w1f•ciclo ns suas lms. qu:1ndo 
LtH!os ()S munieipios cnLregaren1 a -acln1inis!ração a0s seus 
elr'ilos, quando, emfiTn, fm·. por lodo o paiz, norrna11zada a 
nxisLPncia polilica dos cidadãos, cncPtanclo o Cong!.'f'Sso Sf~us 
trabalhos rrn .iunho, c~nconirar-nos-ú, J1ÔS como c.:-.:er~:J'.JÜ) 
uni ca nes! n Brazi 1 irüeiro, sob a plena clict~dura: . , 

E' tanlo mai::-; inquiciaclora essa lH'PSJslrncJ.a çla_rl:ctn
clura na Capital Frrleral, quanto a sua i.nírnc](~l}.cJa e faq s';n1 
qual i fleaLivo, qne jú por 1 rcs vezes fcn n1ocht 1cada eon.J]) LC
tan1ente. 

Sendo os unicos represcntanlr.s do n1unicipio, pelos vo
tos e pela escolha elo povo, os que toman1 parLo n~sLe. C0n
gresso,' parece-me. rasoavel que, findo 0 0over:210 rl1el.a! Ol'lal, 
I hes fi qucnl. a rr,sponsnbilirlacle da adrn.m 1 s l.raçao local. 

Na i.ntendrncia municipal !0nho an11gos. a qu0rn cln long;a 
rla La rrspei I n r. consi r1 cro, mas senl i. c lam.rn I r1, qun rlella 
fizessem padr quanrlo tivr nnscjo rlc ver. TH'las folhas, pl~
hlicas, accusaçõrs r. insinuaç;õrs, que nfio :foran1, força e rh
zel-o. sufficicnon1r1w rebahdas ~ 

Faetos singulares c annn1alos ... 
O Sn.. PRESIDENrrg - Observo ao nobre representante que 

o qur es!·á en1 discussão são as emendas ao projecto do Con- · 
sti tuição. 

O SR. TI-Io.~rAz DELPINo -· En1 -duas palavras tern1hla
rei. E clono is. V. Ex. sahe. o mru prqne110 abuso trm eles
culpa: a CapHal Ferlcral r~ tutelada da União; si os cidadãos 
tôm qu rixas. si tên1 rcc1mnaçõos, :::, qUP-lTl l rwal-as, a qurm 
fazrl-as senão ag·ora a este Congresso e, cn1 I en1po oppor!.uno, 
ao CongTesso orrnnario. 

Tên1 sido feitos contractos e concessões pela intenrJencia, 
tão provisora e tão instavel, que não ten1 reSl)Onsabilidade 
perant-e o povo~ que a não conhece, de caracter per1nanente e 
definiLivo,pelos quaes durante muito ten1po as rendas da Ca
pital viin ficar alienadas. Por exen1plo, eontractou-sc (lfJ): 
o recalçamento e conservação do calçan1ento da cidade 1)8 lo 
tenmo de !rrs annos, aos preços da sua directoria ele obras, 
sendo o pagamento feito por unidade n1etrica, e o eslahrle
einlr.n!o rlr tlm n1ercado novo, extinguindo-se o antigo." 

S5o eonLracl.os rlcfiniLivos. que cmnpromrUem as rendas 
111nnieipars por largo praso, latrados por un1a inLrncl eneia sem 
COllllWirneia, quR nrm ao mrnos rlá ú op:inião publica a sa-
tis-raeeão usual r1a ehama-r1rt dos concurrentrs. · 

E' o easo. ptmso, rJe uma inl.erferrncia porlnrosa da Di
rtadura; é nrcL~ssario que o Governo diga: A intnncleneia não 
fará rnais contractos, nem concessões da natureza dessas, em 
que sfio tãn sen1 cernn1o-nia tratadas as rendas elo municipio, 
rn1~q•nanto não lhe :fôr dada uma organizaçã.o pelo Congresso, 
e Rmcmanfo niio tiver á sua frent-e os delegados responsaveis 
dos cicladãos. Basla q·ue cuide do que :fôr ·absolutamente in
disrwr.savc'l para a conUnnaeão dos serviços locaes. 

El doloroso qur. se precise pedir isto flesLa fribuna, quanclo 
é llma qursLão rlc n1erO escrupulo J)essoal. 

Em tempo proprio, serão trazidos á discussão no Con
grcs~o alguns dos aeLos ]JraUcados pela intenrlcneia som con1-
pctonGia, que gravan1 com grande lesão os bons elo municipio. 

I 
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)s eleitos do ·po\·n sabceão eotTig·i<J.·. DOl' sua Ycz, ouL1·os, 
o LCi'tninal'Ú assim a di e! adm·a no 1nunic i viu. 

. VllU cluixnr a lrilH1na, u1a~ anl cs pcc;,o lJI'l'lll i ssão uo J\li
lllsli·u da J.usti<.;a elo Gov1~rno P1·uvisol·io clr~ 15 ele noyemb1·o, 
illu~:LIJ'e r)atriuí a, LlillU das gloJ·ias da Lrihuna da pt·upaganda, 
pat·a fazcT alg un1as e uns i dl'l'a~;ões soln·c a nrga n iza<,:üo ·l! uo 
ideou, ela justiça, na Capilal Fel!Pral . .Faeo-as, não cnrno c.en
sut·a, c1·itica ou ai ar:ll.t'\ mas cmno simÍ)ll>:-; intPJ'l'og·aeõcs o 
clu vidas, que dcscjar1n. \íCl' pm· S. I~x. l'('s pondi elas ..__c "c• sela.:.. 
rceicbs. Di~eipulo, 2.calaria as lições do m c~ tr·u abalizado. 

S. Ex. deu, no seu plano, altribuiçõt•s aus pl·elot'('.':l, quu 
1110 parccern exaggeraclas ·para a sua n1ai o ri a. 

J~n1 algurnas Jregu.::~zias o prt~!or pncle1·ú clt'S':.'lttpenhar a 
sua rnissão nos lin1itc~s quo o decreto rlo nob1·e ex-Ministro lbe 
traçou. 

São as subur·banas. En1 niuitas elo cunlro ria cidade sor
lhc-:i, absolutan1cnte, isto irnpossivel. 

O Sn. CA~I\iPOS 8:\.LLES- Dú lj ~cn(;a pat·:t. u rn apa1·! e ·J 

ü Sl-t. 'l'Hoj\t.~\z DELFINO- Torci granel u prazc:_\r l'Hr uuv ir 
o apa.t:Le de V. Ex. 

O Sn.. Cc\MPOS SALLES- O assurnpto ele que V. Ex. se oc
cupa não é eonstitucional. No Congresso onlinario poderá ser 
lmnada qualquer rnedicla de orcle1n a fazer cessar os incon
venientes que o nobre representante apresenta. 

O Sn.. T.HOMAZ DEL.FlNO- Bern, aLLcncle1·ei ao aparte de 
V. Ex., c deixa.rei ele fonnulm· outr;as dnvjdas . 

. Apenas direi qlw si tivusse p1·estigio sufficj cn L e rnuclifi
cari:l. a dgiclt~z do pri.ncipjo constitucional, admiLLiclo sem clis
cussão, que ropellc a magistratura electiva. Reconheoo que a 
n1agistralura sahida das urnas trouxe para a Arnerica elo 
NorLt' ·1~ pcon~s 'l~r.sultaclos e vergonhas scn1 non1e. Mas no 
Brazil inteir-o o juizado ele~ paz lern fundas 1·aizcs nos lla.bitos 
das popuJ acõc·::;~ e tlu ixa buati { l:adi(;Ões. 

Conse1·vaJ.'! a, poj~, singularnwnte o j tf.izarlo d c~ paz. Os 
cida~Jüos. üseoll~unclo clcniJ:r:; si o~ ·~!ue ille pa1·cecss·~m Jnt~liJot·es 
para dcDicljr nas pequcmns causas. educando-se :n.osta :~seola 
rlt~ libr:nladc, apprr•ndenrlo a amal-a o respcilal-a, corno(;ar·jaln 
a tAl~ a noção precisa ela sua força e obrigações, dos seus di
reHos e deveres. (Mv'ilo beTn: naâlo bern. O or·aâor rJ cu/tn
TP'Ú!J.r:ntado r:' aln·açwlo JW?· w:uJtns 81's. r·cp?'esenlrr:n!:es .) 

. O Sr. Lopes Trovão, depois ele justificm· com l::trgas razões 
o s~?u sil.encio. dis~ulo alguns artigos ainrla pnr approvar, da 
ConsLituieão. :Elogia o Congresso por haver eont':•ccionarlo 
un1a lei para o paiz, supr:rior cm 1nuitns P.ontos ás leis eon
gcn8rf-~S da Suissa c elos Esl.ndos Unidos. Cita esses pontos, e 
os explora eorn minudcncia. Ccmsura a Cons!.ituição crn outros 
ponto~: com razões qu~ dosenvolvn largamen18. Sust0nl a a 
poliUcà de conciliQção nacional. Falia sobrr. a eleição pl·esi
denc~al, o denois ele censurar, aert'•mentr, o chefe actual rlo 
Gov~;rno, proÍ11oLI e dar-lho o seu -voto, por motivos que ex
plarta doticlamonte. 

O SR. SEHZIJ;LmLLO (pela. oNl.em) ·-Se. Presiclcnlr. acabou 
de fallar o grancln clt'rllOC,lTia. o rlislinelo I'l')1Uh1icano nr·. Lopes 
r.rrovão. Acr,Çdito .qur. intcrprrtn ()S srnl in1f'lÜOS pa frio! icos rc
pubUcanos eles te Con~:çrrsso pod inclo a V. l~x. qn-c~ o consulto 
sobre si consente no ·cnccrramcnln ela discussfío 

VozEs .. _ Apoiado; mnil o bem. 

·Í 
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O Stt. ALMElUA 13AHit~:'l'O-lsso G llUC é ser- )Jenemerilu da 

PaLria. Consultado, o Congresso approva o roqucrinlc'tllo. 
O Sr. Zama (pela o1·de1nl -Sr. Presidente, o Congt·essu 

acaba de encclTar a discussão da Constiluiçüo. "" <'IH'<'tTa
mento segue-se a votação das ma terias: é a praxe; cnlr-elanlo, 
parece-me que commetteria um erro si 11ÜO pt'Oilll"'S:ll'· nu 
Congresso que rclarclasscmos para amanlli:t essa votar;ão. (lla 

(,l'iversos apartes.) . Eu e.xp li c o : V . Ex. , Sr . Presidente, declara r ú a sog un :1 a 
parte da ordem do dia, e quN'O, por minha vez, tambcrn, pl'<ll>Ôl' 
o e ncerrameri.to da moção de n1odo que v o te mos anumll rt. a n t \Jus 

os assuntptos . . (Apartes.) Adiemos a votação da Constituição pa1~a amnnhü; V. ·.E:<. 
declara. a 2" parte da ordem do dia, e eu requeiro o encorra-

n.l.ento da n1oção. Consultado, o Congresso rejeita o adiamento requerido. 
Subrnettidas, successivamente, a votos, são approvadas as 

seguintes e1nendas: Ao art. 1.
0

• - Accrescente-se, depois da ,l)alavra - ·Fe-
derativa - o seguinte:- proclamada a 15 de novembro ele 
1889. -Lacerda Continha e outros. 

Ao art. zo, paragravho unico- Supprin1an1-se as palav-t·as 
- escol11ido para esse fim o territorio, mediante o consenso 
do Estado ou estados, de que houver de desmembrar-se
(para que o mesmo paragrapho se harmonize com o art. 3") . 

-José Hygino. 
Ao art. 7o, § 3°- Accr-escente-se: 
Nos actos e negocias da União.-. Arthur Rios. 
Ao n. 4. · Nos correios e telegra:phos federaes. - A. 

Stocklel' e outros. 
Posta a votos, é rejeitada a seguinte emenda: 
Ao a:rt. 7', n. 6", accrescente-se: não comprehcndidos os 

de Credito real. -I/. de A. Rosa e SiLva. - AnnibaL FaLcüo. 
São, Successivamente, submettidas a votos e approva(\as 

as seguintes emendas: 
Ao art. go- Accrescente-se: 
5.' Taxas elo sello nos actos emanados do seu governo e 

em ll(:'gociüs de sua economia. - Arthur Rios. 
6." Contribuições postaes e telegraphicas nos correios e 

telegraphos do Estado. -A. Stoclde'r e out·ros. 
Accrescente-se ao art. go o seguinte : , 
§ 3.' Fica salvo aos estados o direito de estabelecerem 

linhas telegraphicas entre os diversos pontos de seus t.erri
torios, e, entre estes e os de outros estados que se não acharem 
actualmente servidos, taxar as contribuições, podendo a União 
desaproprial-os, sempre .que fôr ele interesse geral. 

S. R. - Sala das sessões, 25 de janeiro de 1891. - A-u-

gu~to de_ F?·t:itt;ts . 
Indo proceder-se á votação da seguinte emenda ao art. 13 

·•propomos qul:; se ~ccTescente- devendo, porém, a na-vGgação 
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do C<t.llolap;em dr~ SL~r· fcil;;, 'POl' navios :mcionac:->. ~ala da~ 
sessGc:::;, 27 LI e jancü·o do 1891. - BopUsla du, Molla L! o ulro~." 

O Sn. BAPTlSTA De\ l\IorrTA- (pela (n·dcnt) oJJsct·va quu não 
h a IH1n1ero legal para se votar. 

. . . O S~t. PnESIDENTE- Diz que a v o! nrão ú o meio de ve-rificar SI ha nun1ero. 
Proceclenelo-se á votação da en1enda~ é ella approvacla. 
São, depGis, tarnben1, approvadas as en1endas seguintes: 
4.rt. '14.- Accrescen!.e-sc, ao final deste arUgo: 

Os off'iciaes da Arn1ada e classes annexas Lerão as rnesn1as 
pat0Dtes e vantagens que os elo Exereito, nos cargos ele egual categoria. 

Sala clc:s sessões, 27 ele janeiro ele '189'1.- Gil Goulu1·t. 
- Dorningos Vicente. - J.llonteú·o. ele Bco·1·os. - Alhayde Juuio1·. 

Ao art. 16.- §-A União reconhece e garante <1 repre
senla(~à(l das n1ü1orü3.s, que regulará por lei.- A.l1nino Aj'j'onso. 

Art. 17. Del)ois elas palavras- O Congresso reunir-se-á, 
na CapiLal Federal, a 3 do n1aio de cada anno- accrescenlc
se: - salyo si urr1a lei ordinaria designar outro dia. -S. n. 

Sala das sessões, 30 de janeiro de 1891. - Ca1npos Salles e outros. 

Ao art. 17 

Onde se diz : ·-podendo ser prorogado, accrescente-se: -adiado. 

Acc·reseente-se. no fin1 do artigo : -a prorogação o o 
adian1ento da sessão do Congresso só poderão ser determinados 
por deliberação do 1nesn1o Congresso. - .4TthU1' Rios. 

Ao art. 18 

Substitua1n-se as palavras - as deliberações serão to
madas· pela maioria absoluta dos seus n1ernbros- por estas: 
- .. A.s deliberações serão tornadas por rnaioria de votos, 
achando-se presente en1 eada uma elas can1aras a maiorja 
abso1ula dos seus rnembros. -José Hy{Jino. - Antphilophio. 

O SH. PRESIDEN1.'E annuncia a votação da seguinte en1enda, 
do Sr. Me ira de Vasconcellos ·e outro, ao art. 24: 

Ern vez das palavras- se~r non1eado- diga-se: - acceitar 
non1eação. · 

Acerescente-so ao final do n1esmo artigo o seguinlo: -
sob pena ele perda do mandato. 

Sala das sessões, 26 de janeiro ele 1891. -1.liei1·a de 'Vas
conce'llos. -· A. Cr;.valcanti. 

O Sr-t. JoÃo LOPES (pela orde1n) requer que a votação desta 
emenda se faça poe parLes. 

Consultado, o Congresso approva o requerin1ento, 

'··: 
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'';. 

::1 



:~:tm;; Jii4J44L# .........., 

Postas, sncccssivnrnt'nlc\ a volos as cluas partes ela omcncla, 
são i 1.rnbas app1·ovaclas. . 

:En1 sPguida são, :sue c c'::-~sivamcnl c, postas a votos o ap-
nroYadas as SC'guinles ernc·nrlas: . 
- ;\ccrc•sccn!f'-se nu arl. :?!1 o parngrapho Sir'g·umle: 

Pan1 eargo tl~plcun::lf icn e cónu:nunclo rn j li ta~· cn1 caso do 
guer:J'l'. ou naqucllcs en1 quC' se acho compromcttiC1a a honra e 

. in1 r.!:!:l'iclado da União. lJOclerá ser norneado senador ou depu
tado: independentemente• do licença da rosprctiva Cmnara. 

Sala das sessões. 28 do janeiro do 1891. --Custodio de 
Mclla.-.A. A:;ercâo.' -Dionisü1 Cr:Trrucira. 

Ao ar! . 2.7- Ern ·vez de·_ por estados-· diga-se: -pelos 
estados. - GabT·icl de J.lf agalhües. 

Posta a votos, é rejeitada a seg'uinte cn1cnda: 
Ao art. 27- Accreseonte-se o seguinte: 
Paragrapho tlnico. O · nun1ero do depu Lados o a i'órrna da 

elc!ção serão regulados por lei Ol'dinaria cio Congressu Na-
r-ional. · 

Sala das sessões, 27 de janeiro de 1891. - Ga.bTicl de J.lla-
ualhães. . 

~ão, suceessivamento, postas a votos e approvadas as se
guintes enwndas: 

Ao art. 28 - Depois da pah.tv1·a - inicüüiva - ac
eresoonto-se: a.dian1e.nto ela sessão legislativa- e o n1ais con1o 
está no proj coto. - Arthur R·ios. 

A. os ns. 1 O c 11 - O § 1 o do art. 33, •que trata das aUri
buições do Congresso, substitua-se pelo seguinte: - Con1petc 
privativarrwnte ao Congresso Nacional resolver definiUvan1ente 
sobre os lirnites elos estados entre si, os do Districto Federal 
e 'os do territorio· naeional eon1 as naeõcs lünitrophes. 

Sala das sessões, 27 de janeiro de 1891.- FcUsbellu 
F1·eú·e. 

Ao ;:;.r L. 33, n. 12. Substitua-se pelo segiuinte: 
Autorizar o Govcrno a àeclarar a guerra si não tiver 

luga~', ou não puder produzir seus effoiLos. o recurso do ar
bitrJ.mento, e a fazer a paz. - Se1'zeclello Corrq.a. 

Accrr.sccnl e-sc ao n. 16 do .ar!. 33 as palavras- da 
UnHio _ - Augu.sto de F'NHta.s. 

SubmetLida á votação a crnencla, do Sr. Adolpho Gordo 
c outros, ao § 21 do ar L. 33, reconhece-se não haver nurnero 
legal, pelo que o Sr. Prc~sidente declara. adiada a votação .. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

DISCUSS~\o DAS MOÇÕES DOS SH.S. ASSIS BRASIL, DEME'l'IUO P.lBEJRO 
E ,JOSI~ AVRLTNO, S0HHE O rrRArr.ADO DE OOJ\1MERCIO AMER1CANO 

Gontim.'ta n. discu.ssão das rnoções apresentadas pelos 
Srs .. A.ssis Brasil, Demctrio Ribeiro o José· Avelino sobre o 
tratado de commercio con1 os Estarlos Unirlns da Anwrica do 
NO~'U~' 
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() Sr. P1nheir6 Guedes (JJ.u v·iuwnto de atteH~!ao) - :Liberi .. 
daclt\ e-g.ualdade, fl'atel'llidacle ! Tl'indack bcrnclieta, que e~'(
prim is ~yntheti ca!u1~nle lu elas a:-j aspira~,;ões Lia Humanidade; 
trindade bentdiela que re:Sumi~ lodo o ensinanwnto do Philo
supho ~ azal'eno, do lwme1u Deus, do Chri::;lo, Reden1p lu r e 
~alv:tt:IUi' dc~~la Hurnaniclade ! 

Trindade bemdicta ! Quando sereis nina realidade no 
Mundo ·? Quando sereis u1na verdade na minha Patria ·t Luz 
de mn1ha ahna; luz q uc deve illuininar os cercbros dos msus 
concidadão~ ·~na a~piraç·ão ao bern c á felicidade da Pall'ia ! 

Sr. Presidente, 8rs. nwn1brus do Congresso ( .As palavras 
que acabo ele p1·of{~rir poderian1 induzir-vos ao erro de acre
ditar que eu venho fazer u1n discurso acauenlico; devo, por 
j::;~,·;, deelan.tr que entendo que estes discursos -deve1n s~r ba
nidos dos val'lamenlos: primeiro, porque afugenlarn da il'i
but~a os lwntl'ns praLieo~, que lêrn idéa~ mas não conhecen1 a 
arte do palanfrorio; mu seg·undo logar, pol'que considero a 
rheL.Jrica uralol'ia emno a al'lna ela velhaearia contra a bàa 
fé, cu1no u1n instnuncnlo Lle cotTUlJI;ão, muito perjgoso, 
porque e01TOllllJU sem deixar perceber; eunsideru-a mais corno 
o gua;.·tla-r·ouvn. onde a rnentint vai buscar atavios para di:::;
farçar-se l~rn vct·dade. Já vedes .que cu não venho perorar. 

O uwu p8nsarHenlu d01ninant.e é a felicidade da Palria . 
..As rninhas palavras iuruararn a fórrna invocatiYa, Jna~·· a ahna 
está attr]bLi1acla; por i~so a phrase foi Ullla aposlrophe e u1na 
imp!.'ecação. que Lraduzcn1 o gr1 to de revolta da consciencia 
o ppri nlida. 

Esta;:; palavras são expansões de desabafo de urna aln1a 
que fe sente torturada por tudo quanto observa ern torno de 
si; são o écho, repet.ern o grito de todo aquelle que se seule 
abaf;tdo no seio da llepubliea, onde deveria in1perar sÇi- a 
liberdade, a egualdade c a fraten1idade. 

Senhores ! Ha tros 1nezes qu~, assiduan1ente. cornpareço 
ás sessões do Congresso; entretanto, só hoje e a esta hora n1e 
eahe a vez de aseender a esta tribuna; sede por isso bene
volos e t0Ierantes, permi t.tindo-1ne dizer o que penso, o qua 
sintv e o que desejo para nossa Patria. 

E' certo que obLive a palavra para discutir as n1oções que 
se referen1 ao convenio aduaneiro -celebrado, ha pouco~ pelo 
Governo Provisorio com o da Repub.lica dos Estados Unidos 
da Atnerica do N orl·e. 

:Mas, Senhores, nós somos á.s vezes obrigados pela força 
das circun1stancias a proceder ele n1odo diverso daquelle que 
queremos. 
, Nós todos, sem o saber, sem o querer, somos instrl,lmen-
tos dos despotisrnos de uma vontade extranha. 

O facto de só agora vir occupar esta tribuna, apesar de 
1118 haver inscripto para tbmar parte na 1 a discussão do pro
Jecto de Constituição, e, depois, na segunda, em que fui dos 
primeiros a pedir a pa~avra~ prova-o exuberante1nente. 
· Não quero •ser esse Instrumento~ antes me revolto contra 
tal despot,ismo, que n1e coll.oca na eontingencia en1 que n1e acho. 

:Mas, n1eus Senhores, isto succede; consenti que vol-o 
diga, porque o home1~1 não é liberal ou. conservador, pro
gressist.a ou retardatarw porque elle o que1ra ser, porque elle 
supponha ou acredite CJUe o é, fil;iando-se a .este ou áque~le 
parti do; n1uitas .vezes e o contrario do que ·lul,ga c acr.edlt~ 
ser; porque de faelo e realnwnte~ o. 1~1omen1 so e. o qt~e _e, ent 
vi:t:tude das tendencia~ de 8CU espu·Ito e das d1sposu.;oes do 
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sna alma. Mui Los r a e I us til' no:-;~a 11 isl.ur ia poliLka passada 
J..lL'UVaJtl a \'!'l'dilrll' dt>S~il tdJ::-:.;'1'\'Utão. • , , , , 

1~· vot· 1ssu que nem lodos us que. Lmr1 assento nL~:sle Lun
gt'Uti::::iU, crnbura se acreditern repulJliCanos c c.lemoer.alas, o 
são na realidade. 

Contra as suas presumpções proteslarn os factos; e para 
prova citarei apenas o encerran~enl o despoLic_o ~ _Jntcrnpes
Livo elas f'l e 2.a discussões do proJecto de Con:stlturçao, quando 
rnu ilos rnemhros do Congresso se achavam inscriptns para 
ton1ar parle nellas e centenas de er~end~s acabavarn cl~ ser 
apresentada·s .. A liberdade pereceu as ma os da tyranrua do 
nurnero. 

E prova-o la~rnben1, Senhores, a sorte dadâ pelo Sr. Pre
sidente ás en1endas que eu tive o trabalho de elaborar e a 
honra de subrnett e r á considera(;ão desta i Ilustre AssemilJléa.. 

E o espectaculo que se offerece agora ás. iios~as vistas é 
bastante sig·nificativo, Senhores. A sala quasr vasra I Apenas 
alguns illlustres e dignos representantes da Nação me honram 
eon1 a sua attenç.ão. 

Este faeto só por si é bastante elo·quente; elle demonstra 
que a maioria dos membros do Congre~so, com pezar. o digo, 
não po:-:.;sue as qualidades que caract.er1zarn o repllblicano, n 
dmnocrata, que .são a exactidão no cumprimento do dever, a 
reciprocidade e o respeito ao direito de seus pares ao menos. 

UM SR. REPRESENTANTE -·· Quer então () nom·e repre..:.en
tanl:e que sob esta tem~peratura os membros do G9ngresso 
fiquem aqui quatro longas horas ? . 

0 SR. PINHEIRO GUEDES -· 0 Congresso não pôde, porque 
não tmn esse direi to, cohdemnar assim de antemão; pelo aban
dono destas cadeiras, a opinião, às idéas do mais obscuro, do 
n1ais humilde dós seüs membros; como o que ora oocupa a 
tribuna. · 

Mas, Senhores, por honra do Congresso; quero crer que 
sen1elhante facto seja. devido em grande parte ao calor que nos 
opprime, á alta temperatura desta sala; capaz de fàzer evapo
rar o amor ao dever. 

Senhores, as emendas que tive à honrá de elaborar e offe
recer á cons'ideração do Congresso fora.m postas· á marg·ern, 
foram annlilll_adas pel;:t aücf oridade do Presidente que dirigiu os 
nossos trabalhos. 

Permittâ o Congresso que eu lev,ante aqui uin · protesto 
contra o- modo. por que S. Ex. tem procedido. . . 

Lamento que tenha se ausentado, porque desejava dizer a 
S. Ex. de viva voz o. que dis.se em ~m artigo que pub.Iiqu~i no 
J.o1·nal do Commercto; S. Ex., em vez de ser um apostolo da 
hpe~dade, cmno ,eu s.uppunha~ ein vez de ser. gai:'ahtidor dos 
dire.Itos de seus pares, teni se revelado um liber.ticida. (Não 
opotados. ) . 

E' assim que~ por um procedimento incoh~rente e illogioo, 
S. Ex.; que sempre ·submetteu á votação emendas stlbs.titutiva.s 
annullou Iodas as m·inhas emendas, considerando-:as substituti~ 
vas, quando entrê e lias h a muitas que são additivas·. 

O Sn. PREStn:ENTE - V. Ex. não está na materia. 

. ? ~R. PI~HE~r-to GUEDES - ... Est~u ap~nas lavrando um pro
te~ to, e~tolf fa~endo- ver que Iiao e~Iste liberdade, nem llqui, no 
tH;UO do pr1me1ro Congresso repubhcano de minha Pátria.; 

i 
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O Sn. PIH~~llli~NTE- V. Ex. estú ra,l<.tildo snhrc• u veneidtl. 

O Sa. PINHEino GUEDES - Não estou discutindo as 
ernendas. 

O Sn.. PHESlDEN'l'E - o CongTesso deliberou que as suas 
Cinenclas eran1 subslilu LiYas; V. Ex. deve cunfunnar-set..:Ulll 
c~sa decisão. 

Ü SR. PINHEIRO GUEDES Estou protestando contra O 
rnoclo il'regular por que procedeu o Sr. Presidente colllocando 
u Congresso 11a euuungc~neia Lle eunsil1el'at· IJL'CJUdiCaàas as 
nlinhas emendas, para não desatictorar a S. Ex. 

E rnais convencido fiquei da iniquidade de S. Ex. depois 
que ouvi de muitos illustrados membros desta Assembléa os 
rnais lisongeiros conceitos sobre essas emendas, por muitas 
elas quaes votariam, segundo n1e disseram . 

. \ssim. pois, Senhores, vós vêdes que não venho tratar do 
vencido, rnas erguer um protesto :Solenne contra o m·odo de 
entender e praticar os prece~itos da liberdade, egualdade e fra
ternidade, no seio do primeiro Congresso republicano hrazi
leiro. 

Nern me era licilo deixar, en1 iaes cireun1s! ancias. di' pt·o
fligar o processo mediante o qual foram inutilizadas as emen
das con1 que procurei melhorar o projecto de Constituição, 
apresentado pelo Governo Ptovisorio, que reputo imperfeito 
na fór'ma e máo na essencia; como demonstrei no artigo publi• 
c ado no 'Jornal do Co11Ume1•cio de 3 do êorrente, no qual esfor
eci-Jnc por justificar as 1n1 nhas ernenclas rapiClaruente, pe'l' 
saJnma capüa, urgido pela pressa, pelo açodamento: ·uma da':5 
caracteristisas do noss-o tempo •! 

Os auctores elo projecto não cogitararn, absolutamente, 
da divisão territorial igualita-ria, necessidade que se impõe a 
uu1 governo republicano federativo; porque, si um g1overno 
monarchico é indifferente que os estados sejam deseguaes em 
po·pulação e territorio, no regímen federativo a egualdade ter-

' .ritorial se impõe, para irr1pedir o predomínio de um estado 
sobre outro. 

Uma das n1ii1has en1endas (additiva) preenchia a lacuna .. 
Muito-s erros elo projecto não foram emendados e ficam 

na Constituição, ff\zmido com que o regimen dos privilegias 
continue, . porque e o que convén1 aos egoistas, aos ambiciosos, 
espertalhões, que só cuidam do s-eu bem estar, fingindo 
occupar-se com as necessidades do povo. 

Hypocritas refinados, tiv·ei'am a liberdade de· disfarçar a 
Monar·chia em Republica, para mais livremente dar pasto ao 
sensualismo. 

A or;ganização do Poder Judiciaria e as attribuições 
co-nferidas ào Poder Executivo, reduzido na Constituição, que 
,-atastes, sin1plesmente ao Pres-idente da Republica, tem por 
fim entregar a Nação inteira submissá á vontade do chefe 
do Governo. 

Al.güma:s das rninhas etnenda.St cerceavam (estas erani 
suppressivas) esses poderes magestaticos, entre os quaes so...: 
bresahe ·o de nomear e demittir livremente os ministros. 

Ora, si durante o Governo Provisorio, quando os ministros 
eram eguaes ao chefe, este fazia valer a sua vontade, o que 
não succederá, Senhores, quando o chefe do Governo fôr o 
Presidente da Republica, e não simplesmente o primus inter. 
pares?. 
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}j~ r)ara se 1ah!ei1lat·~ s~nhoPes, qu~- as tit.{Ões da Historiâ 
de nada nos ~ürvarn ne~le e a~ o; e nern~ tau pouco, o.s, exemplos 
entristceedores do qu.o se passa con1 os nossos VlSinhos das 
republieas _-\.rgenlina e do Chile. . 

A sancção das leis. rueus Senhores. crnbu1·a aqu1 na 
.A111erica e na Europa Lainbern seja conferida ao chefe do Gu
vei·no é urrm attribuit~ão que devia ser confiada ao ~upi·eu1~ 
Tribu~nal de Justiça, -~ não sô porque us principio:-; de .i\IsU~..:a 
e o Direito seriarn 1nelhor resg·uardaclos, a colJerlu dt: pa1~o~s, 
eumu t.ambcrn, porque é da prupria natureza da di~po::;u.;au., 
pela 'razão de ser gcnerica, e pelos fins que ella yiza, o. llL~e 
não e~capa ao espirilo observador, que ella coJtllHla ao 'l'n
bunal e não ao Presidente. 

O SR. PRESlDRNrrE - V. Ex. a~sirri. altera a ordeu1 do 
dia. 

O SR. PINHEmo GuEDES - E:::;tou a1wna::3 a})Onlanclo os 
erros da nossa i'utura Constituição. 

O SR. PRESIDEN'l'g - Chanw a altenção du nobre repre
sentante para a rnatePia crn discus~ão. 

O SR. PINHEIHo GuEDES - Si V. Ex. 1ne tolher a liber
dade de dizer o que penso en1 rclat.;ão a esse projeeto de 
Constituição, que reputo o insh·uinento do de8rnernbran1ento 
da farnilia braz ii eira, calar-rne-ei, suffocado, e descerei desta 
tribuna indignado contra a hypocrisia, que é a fe·ição du nosso 
tempo. . . 

Mas, Se. Presidente, após o ticsabafo~ sub1ni8so á boa. 
razão. eu attcndo á obscrvac:ão de V. Ex., p-or.que ·sinto a po
sição esquerda mn que n1e acho; espero, porérn, que u1e i' ará 
a justiça de reconhecer que·· ella é devida ás circum:-;tancias 
que actuararn sobre o Congresso para proceder, com a~,;oda
rnento incxplicavel, ao encerrarnento das discussões. 

Senhores. não venho discutir u convenio aduaneiro. cele
brado pelo Governo Provisorio con1 · os Estados Unidos · d·a 
-~merica do Norte; venho apenas rh·opor urna rnoção, que, 
ll1relhor do QUC as OUtras arpresenta.claiS anteriormente, 1118 
parece satisfazer aos intuitos de attencler aos nossos i\lte
resses~ sem faltar á consideração de arnisade e boas rela~ões, 
por indicar o alvitre de estudarmos prom·pta.rnente, não só o 
convenio, rnas, ta-mben1, o tratado de limites ajustado com a 
Republica Argentina. . . 

Antes, p~réni, de apresentar essa n1oção, Sr. Presidente, 
tenho necessiClade de forrnulat• n1ais un1 protesto, c .esti:.L con
tr~ os aetos do Governo Provisorio; actos que demonstran1, 
evid~tltemcnte~ a sua falta de orientação republicana den1o
cratwa, como se vê pelos decretos, que surg·e:nt á luz constan
temente; por sua desattenção para com este Congresso, . e 
sobretudo, por suas offcnsas aos princípios de justiça. . · 

_ Senhores,. corno representante ·do Estado de Mat.to Grosso, 
nao posso. dmxar dfl p-rofligar o acto impoliUco, injusto e 
a~tenf:atorw ·~o principio de auctoridade e da soberania dos 
estados pratiCado pelo Governo: ·refiro-rue á demissão do 
General Antonio Maria Coelho, . dos carg·os de gov-ernador ~ 
de cornmandante das arrnas do Estado de Mallo Grosso. 

f?e!ll~o~·es, essa demissão é injustificavel, pódc-se dizer 
que foi rn1qua. O governador, hornem austcr·o. velho militar, 
severo observador da disciplina, nã.o commettera, durante a 
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exerciejo de cargo a qu~ foi ~l~vaclo r)or acclamacão clo povo, 
::.:ct o algnn1 r.ue mr.rece~~e inr ePpacilo r. dr. qur possa sr r ac
cusarlo srriarnrnlr; foi df'millido~ porquP, pm· urn trlP.gram
Hlf.t, I alvrz dr origem sus1w i ta, o Gnvrrno Pr,·1vi~111' i u fôra 
inforn1acio rlr alguma cou~a· contra elle gn\·rrnarlor. 

Scnhoi'CS, lamrnt o profu nrlamrnl P um tal faet o: n0m ~ri 
qnr haja quem o não lamrnte; porque vr·.]n nf\llr n syrnptOJna 
riu medonha decàcirncia moral rm que nos drixou a l\lonar-
chia. 

Que, SrnhorPs ! Os n1rrnhros elo GovPrno Pr'ovism·io, que 
nfto eram simplPs por! adores rJe pasl as, mas os rguar.s ao 
chefe, porque cnllaboraram na obra da Rrvolu~ão. não I i v e
ram a energia nr.crssaria para se oppor, caria um, ou Iodos 
juntos, ú in1posicão, ou ordPm irrr.g·ular, sem justifirafiva, 
seg·nnílo ouvi rlo proprio que assig·nou a cxonPraçflo do gover"" 
nado r clr MaU. o Grosso~ que não era um sim,ples prr.1)nst o do 
.Governo. n1as o escolhicto e acclarnado pelo povo ! 

O Sn. A~TONIO AZEREDO - ~las era nomrado pelo Go
verno. 

0 SR. PINHEIRO GUEDES - Isso foi Ull1a confirn1acão, bem 
a conf ra-gosl o de V. Ex. e de ou f ros, que querian1 r solicita
vam a sua propria nomracão ou a de onl·ro, con1o sr pôrle 
verificar dos jornaes daquella. época, V. Ex .. sabe perfrita
rnente qtw o GPnrral Antonio M.aria Corlho foi acclan1ado 
pPlo povo. 

O SR. ANTONIO AzEREDO - Antes da proclamação j:í estava 
elle non1eado. 

0 SR. PINHEIRO GUEDES - 0 Governo dr-via fer em af
f.encão que essa den1issão podia determinar· uma conflagraç:ão 
naquelle Estarlo; t.anto n1ais quanto o governador rra ctrinit
tldo, por haver cun1prirlo o sPu dever, n1andanrlo pPrndr.r 
álgnns pflrturbaflor.P.s da. ordem publica~ como cons.ta do in
quPrito policial, publicado na gazeta official do Estado em 
data rle 24 de dezembro. 

O SR. ANTONIO AzEREDo dá um aparte. 

0 SR. PINHEIRO GUEDES __, V. Ex. sabe que nenhum ran
eor tenho contra o individuo que foi o motor daquelles · dis
turbios, sendo 1° vice-governador, e cuJa prisão dPterininou 
a df•missão do goyr.rnaclor. Al.é lan1ento o fac.to, mas não posso 
deixar de prof.r.star contra o acl o do Govr.rno Provisorio. 

0 SR. ANTONIO AZEREDO - 0 governador de l\lat.to 
GrOf.;SO não mandou prender um só inrlivicluo. 

0 SR. PINHEIRO GUEDES - NPm P, isso O que digo, P consta 
Elo. inquerito. · 

O SR. ANTONio AzEREoo - Mandou prender o reflactor 
chefe do j)Ja.tto Grn.r~so. o proprietario do Mo.tto Gro.II.'W~ r mais 
dois sujeito:.~ prrtPncentrs ao di reei orio do partido. 

0 SR. PINHEIRO GUEDES - E' isso; foram prPSOS algun~ 
individuos. os cahrcas rle motim. 

1\'Ieus Senhores! E' preeiso qur o· saibaes: o felegramma 
não· foi mait; do quP um pretPxto, porquanto ·r.m prineipios de 
c~ezembro. supponho que no dia 7, soube-s9 em Cuyabá, por 
telegrammá expedido daqui, que o gove.rnador ia se~ demit-
tido ! · 
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UJ\~ SR. REPRESENTNNTE - Não cstú AD1 discussão U con-
vendio aduaneira ? · 

., 0 Sn.. PINHELHO GUEDES - Pcrrlôe-n1e V. Ex.; a conven
~ão aduaneira não está cm discussão; pois que o Congresso 
Constituinte não tem c01npetencia para discuti l-a. O que 
está -en1 discussão são as n1oçõe$ propondo ou indican~lo ai
vi Lres para sustar a sua execução. :Mas, a n1t:u ver, na o era 
i~so que o Congresso devia len1brar ao Governo, e sin1, atten
rlenrlo ú época marcada ])ara con1·eço ela execução desse ae
côrclo, apressar a pron1ulgaçflo da Constituição ( ist.o sin1. é 
rmtriotico) e reunir-se, imn1cdiatan1ente, en1 sessão extra()r
dinaria, para discutir ·a con,~enç.ão, -c't0n1 conhocinl!cnl.ü dn 
todas as suas clausulas, {t vista dos documentos a clla rr.la
tivos. 

Agora, o Congresso não está habilitado· para discutil-a, 
até porque, como foi dito desta n1esn1a tribuna, esse convenio 
foi ajustado com clausulas secretas, as qnaes não conhrce
Inos. (Apoiados.) 

Sr. Presidente, subi a esla tribuna para ter a honra de 
offerecer á consideração dos meus illustrados collegas, mem.
bros do Congresso, uma n1o~;ão ou proposta: que n1e parece 
satisfazer da n1aneira n1ais completa a ·todos esses intuitos 
patrioticos, a qual, supponho, não carece de justificação; e 
'\tós o julgareis, ouvindo a sua leitura, Senhores; e peço-vos 
licença para fazei-a (Zê) : 

"Considerando ·que a Republica Federal Representativa 
é a -consubstanciação do g·overno rlo povo pelo proprio povo; 
e que, por isso não p6dc on, pelo menos, não deve o Governo 
deliberar sem a sancção do povo; porque não póde. ter intui
tos, ou interes~cs. conl.rarios; e convicto de que os membros 
do Poder Executivo·, .com-o brazileir-os patriotas, reconhecmn 
.e acatan1 esl.as verdades;· e, ainda mais, que, mes1m:o exercendo 
a magistratura suprema. são snrvidoros e não senhores ela Nação; · · · · 

Considerando que faltaria ao cumprimento do seu dever, 
con~ervando-s.e indifferente ao clamor geral contra o e-on
venio aduaneiro ou· accôrdo. ulfjmarnente celebrado com o 
(}ov~rno ·da União americana do Norte; e porque 1l1e falta a 
cl;:tusula da referenda do Poder Legislativo; 

' . . 

O Congresso Constituinte re-solve: 

~o. Appellando para o patriotis,mo do Governo Provisorio. 
eonv1dal-9 ~· fazer sustar, entendendo-se co.m o Governo dos 
Estados t~n:dos .do Norte, a exeeução do aceôrdo, afim de dar
lhe a sancç.<=to que lhe falta e é essencial - approvação elo Con-
gresso Nacional: · ·· · 

.2°. Terminados o.s I r~·balhos constituintes. passar im
;n~edJata·ment~ ao c~ercicio das funcções leg.islativas oi~dina
rJas, par.a CllJO fin1 os seus m:e,mbros aeha·m-se investido~ rlos 
ne~essarws podere-s. reunindo-se em sessão extraordinaria, 
1m1camente pa~a ton1ar conhecimento do referido aecôrdo c do 
tratado de llmlt.es celebrado eqm a RepubUca Argont.ina: · 

3o. Que .estas resoluções sejam levadas ao conhecimento 
do Governo~ JJ.~~ra os devidos effcHos. 

Sala das srssõos. !4 qe fevereiro de 1891. - Pinheiro Gu.edes, 
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Todos vós~ meus Senhores, sahois pol'fP i l amcn ~c a rPpu l sn 
que o convenio 1 cm soffl'irln; de I o ela a pai' I c se levanl am pro
testos; dahi a twccssiclacle inclrclinavrl ele lrnpedir, ou sustar, 
ao rnenos, sua exec u~-ão; n1as I arnbern cc-rnprPhenrlcis a diffi
culdade de se realizar esse desideralunt: não vos são extranhos 
os n1il in:q)ecilbos e emhara<;:os que Sf'- levanl am e se oppoen1 
a isso. 

Assin1, creio que nenhum de yós escapa o alcance da mo
ção quo acabo de submc! I er á vossa illustracla aprccla<::fio e eri
torio. 

Estou certo de que~ apreciando deviclanlente o que YOS 
oxpuz neslas ligeiras considerações, nenhurn. ele vós. rnens Se
nhores, Lerá duvida: n1esn1o corn sacrifício d0 vossas convcni
onc ias c da,s dos estados que rcpresenlaes Ião dignamenl e, 
nenhum de vós, I erá duvida, repito, em ria r o vosso assrn I i
men I o ~s indicações da n1oção; porqn c ellas visan1 o 1wm conl'
mun1 e o bom nmne da nascenl e Hepublica. 

Para terminar·. Sr Pt·esidenle, peço desculpa aos meus 
dignos e illustrados con1'l1anhciros do CongTesso, para as pala
vras un1 tanto rudes que protcri (Não apoiados) c lhes agra
deço a altenção com que me honraram. 

Senhores ! Faço votos para que se torne un1a realidade 
tudo quanto ha de anhelos pela grandeza n1or~l ela Patria e 
rolieidaqe elo pOVO, no coração de cada U01 dos m-embros dcs.tr. 
Congresso; porque tenho certeza de que não h a uin só que não 
fi.r.seje que ella seja tão grande como grande lJa de ser a Ame-. 
ri e a no Mundo pela União ele todos os seus povos. · 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e entra, eoújunclamente~ em 
discussão a moção apresentada 

O Sr. Bar:ão de Villa Vü~osa - Si cu não contasse Sr. Prr
sidente, com a indulgencia ~deste Congresso; si não esperasse 
a bcnevolencia que os espirHos qtle têm consciencia de sua 
superioridade sep1pre prQdig·alizam! tlquelles que della neccs
.sitam. eon1o eu neste mO'mento, com certeza não subiria ~ esta 
tribuna (Não apoiado), ainda illun1inada pelos brilhantes ora
dores que me precederam, para discutir un1 assumpto ele ta
Fl'ar:ha t.ranscendencia, ele tanta n1agnitude, eqrno é o eonvcnio 
celebrado pelo Governo Provisorio eom a :ftepublica norte
~merieana. 

Lavrador, embora, obscuro (Não apoiados), no m~eio desta 
const.ellação fulgurante de oradores, tenho. não obstante, pre
cisão de n1anifestar a minha hun1ilde opinião sobre tão im
portante convenio; porque ouvi o i Ilustre representante do Rio 
Grand.e do Sul o Sr. Assis Brasil dizer desta tribunaJ que os 
lavradores dos estados do Norte erarn contrarias ao eonvcnio, 
c o consideravam prejudieial á lavoura do assucar. 

UM SR. REPRE$ENTANTE - E á cultura do algodão. 
O SR.· BAIL\.o DF. VILLA VIçosA - Não tenho necessidade 

d~ insistir sobre a i:qopportunidade e inconveniencia da dis
cussão das mo(:.ões ap-resentadas por ~dversarios do convcnio. 
nn momento aütual; porque VV. EEx. já reconheceram não 
est.ar aincla o Congresso hapilit~clo a emitJir um juizo Roguro 
sobre tão grave assumpto; dizendo-nos que o eonvenio. en-
cerra dispo.si:ção ainda ignoraria. ,elausnlas seerct.as. a,lnda 
inacce~siveis ao commu1n dos mortaes. c só reveladas ao~ que 
pairam. nas regiões supeÍ'iores, onde .se üonvive com os 
deuses ... 
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UM SR. nn:PnP.RENTANTE -- .•. lá pelo OlyJnpn. . . (Riso.) 
OUTHO Sn. H EPHI~SENTAN':I'E - • • . lJC' las et heeeas rrgiõrs ... 
. (Riso.) 

UMA voz -· ... de .Tupiler· ionante! (Riso.) • 

O SR. BAR.~o DE VILLA VroosA - Si assim é, Sr. PrPsi
dent r, ·v .. Ex. con1prr.hende quão tcnwrarin serú. o procedi
n:wnto do CongTesso reprovando o conyenio~ quando o sru 
juizo póde ser n1oclificado, e o conhecimento elas clausulas 
srerrtas ainda p&rlp patentear n sem razão rlns qur o eontra
rian1 agora. 

O Srt. OITICICA - Ao Governo, pelo Diario 0{{1:cial, cum
pria declarar isso. Si não declarou, é porque não h a. 

O Sn.. BAR.~o DE VIL LA VIÇOSA - Perdão. O Illustre repre
sentante pelas Alago~s não 1g·noru que já se propo:t. uma 
sessão seereln, ai nn rle seren1 ci i seu! i clus peio Congces:-;>~ essas 
clausula~ elo convenio~ que constilueiYI segredos da diplon1a
cia e não convé1n por ora ser diYnlgados. 

O SR. ÜITICICA- Não h a tal; não se affirn1ou nada. Pa
rece que estamos s·endo mystif'icados. (Apartes.) 

O SR. BARAo DE VILLA VIÇOSA- Alén1 disto, não devemos 
esquecer as relações amistosas que n1antemos com a União 
norte-americana, onde, saben1-os, existe, de ha muito, o gran...: 
dioE.·o pensan1_ento de realizar a integração do continente, es
tabelecendo-se entre todas aR naçõe.n a1nerieanas a unidade 
das tarifas, a da n1oeda, e uma .politica con1pletamente inde
pendente da politica européa. (Apartes.) 

Si tão glorioso en1penho ainda não realizou-se, devemos 
acreditar que foi a circu1nstaneia de ser o Brasil uma Mo
narchia ·a caus•a des1se retardan1ento; os nobres representantes 
c.ompvehendem o dese.quilibrio produzido por nossa antiga 
fórma de governo no meio de tantas q'epublicas. · 

/Mas, hoje, semelhante ohstaculo tendo de.sapparecido, 
deve ser tan1bem o nosso pen~amento a realização daquelle 
empenho, para que não despertemos' desconfianças e des
agrados de 1,1ma nacão poderosa, no.ssa ~ir1nã, nossa nn1iga, com 
a qual temos· o maior interesse de vive~ nap, mais cordiaes 
re lacões de ami~ade. 

'Entretanto, Senhores, t.ant.o quanto possan1os di·scutir o 
convenio dP.ntro dos lin1ites que nos assignalam as suasi clau
~~ulas secretas, vou delle oceupar-n1e afim de most.rar aos 
illustres rPpresentantes que a elle se oppõem que SS. EEx. 
não têm razão. · 

Devo dizer ao Congresso aue, defendendo o convenio, de
fendendo minhas idéas na qualidade de lavrador, po~so fallar 
scrn suspeiçã.o, porque não advogo o meu interf'~3P individual. 
e sim o da jmportan t.e e numerosa cla;~se de infelizes que 
tenho a honra de representar. (1lluito bem .. ) 
. Quando, Sr. Presidente, oecuparam esta t.ribuna os 
Il_lust.res adversa.r!os. do convenio, notei dar-se um phenomeno 
Singular, que, ahás, era a consequeneia fatal da~· erroneas 
doutri:o.as economicas aue SS. EEx. sustentavam: os arqu
m_eJ?-f?s de uns o r adore~~ destru iam os de outros, apeE:ar de 
dirigirem-se .ao mesmo fim. 

I 

~ 

1 
I 
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O RR. BELFOnT Vmw.A-As cobras de 1\Iunckausen. (Grande 
hilaridade.) · 

O SR. BAnÃo DE VTLLA VrçosA- O nobre rrpr~senraRf.r 
das Ala~;ôns, que rornpeu o debate .no n1r•:'n1n dia r1n qur fo1 
pul1licado o decreto do Governo no Dirn·io 0/'[icial. n1ani
Jüstou-se seriamente apprehen~·ivo sobre a clin1inui.ção qu0 
f~lle ia causar á receita da União. 

O SR. OrTICICA- Não discuti. o tratado 
O SR. B_-\IL:(o DE VILLA · VrçosA- S. Ex., qu~ tinha sido 

nn1 elos rnais valentes paladinos da Fedcracão. r ~ustent.ara 
run1 sua palavra vigorosa, que a di~·tribuiçã.o rlas rendas frita 
pelo projecto de Constituição depauperava os estudos e tor
nava-lhes impcr.ssi.vel a vida, veiu declarar-nos qur ia atirar-se 
ao~ braços du il.lusl.re Senador pelo Paranú que havia adYo
gado os intereE.'Ses da União, em opposição ás idéa,g de S. Ex. 

O SR. OITICICA- Isto prova que neste Congresso não de
fendo os. inLP..resses pessoaes nem do meu E.stado. 

O SR. BARÃO DE VILLA VIçosA -1\tf,as, ~~i (~ eerto que o 
Governo Pro viso rio, pelo decreto n. 1. 338, de 5 de fevere.iro 
corrent.P. isentando de direi tos de importação varios pro
duetos procedentes dos Estados Unidos da A-merica, e esta
belecendo a reduc<_:.ão de 2·5 o/n em outros de rgual procedencia. 
diminue a renda da importaçã.o, que é a principal fonte de 
reeeita da Uniã-o ..• 

O SR •. OITICICA- NnJuralmente. 
O Sn. BAR.:{o DE VILLA VIÇOSA-- ••• tn.mbem é certo que 

a cifra constante da tahella publicada pelo nobre Senador 
pela Bal1ia, ex-Minis·tro da Fazenda, não· é exacta. 

O Srt. ÜITICICA -Absolutamente. não. EllE~ tomou por 
base o orçamento de 1R88, quando devia tomar a n1édia ,dos 
tres ultimos exercieios. 

O Sn.. BARÃO DE VILLA VIÇOSA - Exactamente. De sorte 
que eu dovo considerar a estatística que aqui tenho, mais 
perfeita. porque foi extralüda de accôrdo com essa média, 
dos tre~) exercícios ultimos. 

O Sn.. OITICICA- Não pó de ser· inferior a 160.000 contos, 
no anno de 1889. 

O Sn. ANTÃO DE FARIA- O total da. renda de importação, 
é o que queremos saber. 

O Sn. BARÃO DE VIL LA VIÇORA- Pois ben1: a differença 
para n1ais é ele 21.000 eontos. 

O SR. OI'l'ICICA- O total da renrla do importacão. se
gundo o enleulo do Sr. Ministro da Fazenda, '~ de 95.000 
éontos. 

O SR. BARÃO DE VILLA VIÇORA- E o total dPsta n1e$ma 
renda, pelos dado:;:~ que tenho, ,;_ ele 11ô. 000 conto~'· 

O SR. ANTÃO DE FARTA- Ap11roxima-se da yprdade. 

0 SR. BAR.~O DE VILLA VIÇO~A- Já. vê. portanto, O nobre 
representante por Alag'ôas que, tendo sido já calculada em 
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7:>. 000 ocntos n diminuição da rrncln da import::u::n.n orcas i o
nada pelos favores do convenio, ainda resta, sobre o calculo 
do nobrr. ex-1\'Iinistro ela Fazenda, a differença de 16.000 
contos, para que S. Ex. nã.o continue a nutrir s-uas apnre
hensões a respeito da renda da União. 

O SR. ÜITICICA- A despesa da Uni~o, segundo o Sr. ex
Ministro da F'azcnda, é de 138.000 c.ontos. 

O SR. BARÃO DE Vn .. LA VrçosA- Mas nós não esta,mos. 
agora. tratando de fazer o orçamento da Republica; e, f•i 
quizestSe·mos examjnar as tabellas do nobre ex-Ministro da 
Fazenda sobre renda· dos estados, ainda veriamos que ellas 
sã.o in~xacta&, quando ~e consideram que quasi todas ellas 
têm dei~ado deficits, ao passo que dos dados que tenho en1 
n1ão se verifica que o Estado do Rio de Janeiro deixou um 
saldo de 1. .ll91: 750$. o da Bahia, de 6. 087:480$. o de Alagôas, 
de 105:08.0$, o ti, e ·~ernambuco, de 1 ~ p91 :$60$, o da Parn
hyba. de 173,~580$, o de Mq,ranhão, de ~~~15.;8q0$~ o do Pa,rá, 
{lc ~O. 781 ;~30$, o de Amazona,s, de 559:340$, e o de ·S. Paulo, 
~e 17~700;QOG$090~ 

O Sn. OrTrCIOA-1\hl~ V. Ex. n&o póde discutir commigo 
o que disse o Sr. ex-Ministro da Fazenda; is~so não é pos
sivel. 

O SR. BAn.:to DE Vrr .. LA VrçosA - Perdão. Eu apenas estou 
mostrando que as tabel1as c)o nobre Serm(for pel!l Bfl.P.ia nã.o 
s~o P.~~pta1s, e q~e ·si o nopre Deputa,do p~la.s Alagôas não 
tintm. r~·ceios pela sort~ da União, quanqo· jn.Igav~ menQr a 
sua renda c&lculada. pelo 110bre ex-Ministro clª Fa~encta., nfio 
t~n1. a:gora:.. ra~~-o de· n.utrir esses receios, quando sabe que 
~ elJa muito maior. 

· ó qÚé posso ·dizer com franqueza aos illustrest adver.., 
sarios do convenio é que, ao passo que as vantagens'· qu~ 
obtr.mos delle s~o irn:mensa,s, princ~p~lmente :rmra a 1avoura 
c1o Norte, as çonces~Qes q-qe f~~emos ~os ~stado~ · Unic)os da
Arne:rica siio, na Jlla.ior pa.:rte, UJqs.or.i~s. (M1fitQs ap(lrt~s.) 

Senhores, eu, em Economia Polit,tca, ~nt.~ndo ·que pro~ 
teccipJ.li~tas são o:s homens rqais perigosos da sociedaof!P-. 
CV.u.itos apartes.) · · 

Os illustres üollegas; estão só a dizer-me que a grandeza 
r~n~ E.stados Uniçlqs d~ Arn~:rica veiu do protecc~onismo, qua 
1á foi sempre o systema economico seg"Qido. 

-~11 não nego que a protecç~o ~s· >indu~trias faça pros
perar algumas deli as por certo tempo; ma1S a consequencia 
dn protecção é, sempre, o atrazo de1las. (ApaTtes.) 

·O n.obre representante pP.lo :Pistricto Federal, Sr. Vi
nha.es, occupapdo-E:e do convenio~ disse que eHe era a morte 
das industrias nascentes, e a miseria dos operariost das fa
hriclls. ·Qpe i:ri~m ser asphyxiada~s. pela concurrencia dos pro-
duetos americanos. · · · · 

O Congres'so ha de 'permittir-me que eu leia, para rRs
ponqrr a S. Ex., um~ pagina Qa · His.toria dos ~stados Unidos 
qa America~ escripta por Nolte. (Lê) : 

«Desde algurri · tempo, diz este notavel escriptor, 
observa-se grande effervecencia entre os oper.ariQs. Q mal .. 

L&& Ai4U 

·, 



-

PI" !'~ 
1.· 

115 'Z mm;;;;;; 

- 7õi3-

.estar quo nestes ultimas annos. feriu a industria é das eausars 
rí1ais poderosas. 

O roginwn proteccionista e quasi prohibitivo, adoptado 
pelos Estados Unidos após a guerra ·da separação, é a causa 
dominante de todo o mal. 

Em consequencia dos direitos excessivo.s em que são 
gravadas as mercadorias cxtrangeiras, as industria'S do paiz 
desenvolveram-se além de todas as previsões, livres de toda 
a concurrencia du~ante un1 certo periodo; mas, em un1 ·mo
rnento, a cifra da producção excedeu as necessidades~ do con
sun1o, e foi então necessario exportar. Foi difficil fazei-o, 
por.que o regímen proteetor tem como resúl tado, precisa
n1ente, fechar á Nação uma parte dos mercados que ella 
n1e-sma repelliu. 

Os productos manufacturados· nã.o achando sufficiente 
sahida. foi preeiso reduzir o {ab'rico, diminuir ·OS salar1~os, 
despedir os operm·ios das fabricas. 

Dahi uma agitação, que cada dia torna-se n1ais1 ameaça
dora. 

Os americanos commoverwm-se com o perigo apresen
tado pela união do Labor Party, ou Partido qo trabalho, com 
os socialistas. - · · · 

Para satisfazer as necessidades e acalmar as m.iserias do 
povo, pensaram na revisão da tarifa d~s alfandegas. 

Apresentara•m, na Camara dos Deputados, um primeiro 
projecto, que foi re,]eitado por fraca maioria; desde então a 
idéa de uma reforma economica fez grandes progrefiSOS. Um 
dos indicios característicos da mudança das opiniões é, se
g·nramente, a petiç.ão dirigida ao Congresso pelo club dos 
livre-carnbistas · de Nova York, q1.1ando trat.ava-se da revisão 
das tarifas. 

Citaremos um- extrqcto: 
«A verdade é que de todos -a quantos opprime o syste.ma 

protector, é o operar i o. o ·mais ppprimido. ~lle não recebe nm 
atomo de protecção, e, entretanto, é pecqniariame·nt.e attiq
gido por c::tda dóso de protecQão concediqa aos prod\}ctores 
que ·satisfazem suas necessidades. 

-«Por cada ob~iecto que compra, alimentos, v~stimentas, 
cobertura, et~c., é obrigado a pagar, graças ao syrtf,ema pro
tector, de 20 a iOQi % mais do que o custo natura!} da pro-:
dtlcção. 

«Eis o que o esn1aga; eis o que faz spa sorte p:recaria 
e n1iseravel, ne~te paiz de recurso~~ ilq~itados; e~s, em fim, 
o que semeou, no curso destes ultim·os qoze ann:os, os germens 
do r.om.mu/nl:s·m,o entre as cla!S.Ses operarias, e ep_cheu os co
racões de milhares de hon1ens de · odio cego contra uma 
ordem social, que. funccionando para a satis·facção de un1 
pP·queno numero de privilegiados, nã.o gera para a n1agsa da 
communiçlade, em seu jogo monotono, regular e qna~s:i des
esperador, sr.não fadigas~ p-rivaçõe~, pobrez~ e miseria ». 

O SR. ÜITICICA- Amanhã, respondendo a V. Ex.. vou 
lAr isso n1esmo, dessa tribuna, para combater a sua opinii'i.o. 

O SR. BARXo DE VILLA VrçosA -E' que os i Ilustres de
fensores do proteccionismo se e·squeeem de que o operário 
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~ ron~:n11nioor e nfio productot>, c que, qunndo urna fahrica 
a lranc,:a o Inonopolio, vn i l:tn 1 hr.n1 soffr-er-1 h r. n aPçfio, gas
tando n1ais do seu salaein, e, p~n·t.nnto, tornando-o lnais 
r:xiguo. 

lJMA voz- Mas gat"ita, porque ganha. 
O SR. BARÃO DE VILLA VIÇOSA- :Mas ganha menos do 

que o seu salario, porque paga esse imposto, que é sô pro
ve iLoso ao pr-aductor. (Apartes.) 

·Se. Presidente, o nobre repre.~entante das A lagOas con
·sidera o convenio prejudicial porque diminue a renda da 
Un iã.o; o illustre representante do Distri.ct.o Federal con
dPinna-o porque vai matar as industrias nascentes e reduz ir 
os operarias á mis.eria: c.ensnra o Governo por não ter isen
tado o kerozene, -que é· a luz do pobre, isto é, por não- t.er 
din1inuido mais a renda da União. De sorte que o convenio 
h a ele ser sen1p1~e. ,inconveniente. 

O Sn. ÜITICICA- Considero-o inconveniente por t.antos 
n1otivos, que nã.o posso dize l-os neste n1omento. 

O SR. BARÃO DE VILLA ,riçOsA - M·as, que queriam 
SS. E.Ex.? Que se deixasse de fazer um convenio vantajoso 
ás gi'andes fndustrias existentes no paiz por eausa des·ta ou 
daquella en1preza ainda de existencia problematica ? (Apa'rte.~ .) . 

Fallan1 os nobres representantes nas fabricas de algodão 
que vão morrer p~r não poderem. concorrer com a producçã-o 
americana. Senhores~ no Estado da Ba h ia, que eu tenho .·a 
honra de repres:entar, existen1 i3 fabricas de tecidos de al
godão, n1as, á excepção de urna só, ·todas e lias tê1n :-;pmpre 
sido protegidas pelas assen1bléas provinciaes, :~1endo que, 
apesar disso, nunca se desenvolveran1. 

·O SR. BARBOSA LIMA- Não é verdade quanto ao meu 
Estado. 

O Sn. BAR-~o DE VILLA VrçosA - A razão é que a fabrica 
prot.egida dor-me á sombra da protecção, que é sempre a 
arvore da rnancenilha dos que não querem · desenvolver a. 
sua industria para entrar em franca coneurrencia com as 
similares de outros paiz~5. 

· O SR. ÜITICICA dá ur.r::. al)arte. 

O Sn. BAIL~o DE Y1r...-r .... ;. VIçosA- Senhores, a~. duas ln' ... 
dustrias que mais c.onfrt·'J·;uem para a riqnPza nac-ional, os 
dois maiorP.s fact.ores d~ :sua grandr~za, são e hão de ser 
sempre o café e o assucar. 

O SR. ÜITICICA - Dr~ sort.~ que~ segundo a opinião de 
V.· Ex.,· deven1os se~ eter·narnenle productores do café e do 
assucar? 

O SR. BAn.~o DE VILT.u\ VIÇOSA- O nobre representante 
quer encarregar-se de tirar toda~ as minhas· conelusões. Mas 
note que o Regimento não permitte díscutirmos em ... dueto.· 
r R. . ) , . . VlO. 

-.. o Sa. Or·riCTCA .-· s~ o interrompo. é porque tenho todo 
o Interesse nesta d1scussao~ ~ V. Ex .. me n1erece muito . 

l 
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b ~R. 1:L\n;\.o !JE ·~ 1Lt.\ Vu.)o~.\ _. Dizia eu, Si'. 'P11esic1erltt!~ 
que o~ nossos n1aisJ uuvut•tantes pruductos ugrieola::; e!'arn o 
e a fé e o assucar •. 

Todos sabenws que o eai'é te1n. semp1·e \"ividu 1H'0~1Jera
n1eulc, gosando de pro~,; os elevauus nos nwreados; rnas não . 
tew acontecido a::;shn eorn o ass'Ucar, vidima de cau:::as eurn
plexas c sell11Jl'C Gonstantes, que têm ocea::;iunado a 1·uina de 
tão irnpoetante industria. 

Denti·e essas causas avulta a do in::;ignif.ieante pi·oço 
des:::,e generu no·tl nwrcados extrangeiros. 

Ha dois annos quasi tudo::; os cngcnllus do li:staclo da 
Bahia que fabricam o assucar bruto furam fur<,:adus a pcrd•.~e, 
u~1::;. as pannas que tinharn, outros a ft~lJricat uwl lJat·a ~s 
t.lu;I.Illarws de aguardente; porque o uurco nwrcadu que tl
uharnu~, o da lng·laterra, só o cornprava pura e::;tl'l:me. 

() Sn. ÜITlGICA dá u1n aparte. 

O SH. BAH.~o DE VILLA VIÇOSA- Ora, o cunvenio favo
rece o a~suear, que neees:::ita de rnereuuo, e ::;etn c~~e auxi! i o 
nã.o póde viver. 

O ~n. OirriCICA- .A indutfh·ia do ai:lsuear ruirn t 
0 Sn. BAHBOS.\ LIMA- Pül'éln, si for auxiliad~ "! 

:0 ~H. BAHÃO DE VILLA VIÇOSA- Tomo Clll considc•ração 
e respondo a cada urn dos apartes. 

Quanto ao auxilio, não é o da escola pr·oteeeionista que 
os nobres eollegas su::;tentarn; porque e~~se auxilie.-, não no.:; 
ven1 do nos~o paiz, pelo que não prejudica os outros g"Llnnros 
de nossa pl'odncção nmn uso nossos cor~sumidores. 

Quanto, j)orém, ao assucar r·uim, de que trata o apa1:te 
do nobre representante por A.lagôas, que diz o conven i o '? 

Fica 1 sento de ünposto. de entrada nos Estados Unidos 
da America o a~,sucar afé o typo 16, hollandez, que é o nlas
cavo louro, que se fabrica en1 Java. 

O SR. O ITICICA- Y. Ex. se esqueeen da beterraba. 

O Bn-. BARÃO DE VILI""A VIÇOSA- Não tne e:5queei da be
terraba, que ha de, fatalmente, 1nor1·er no dia en1 que a in-· 
dustria as~ucureira do Brazil receber dos poder·e8 publicos a 
protecção que não tern tido en1 justa c01npensa(jão dos1 pre
juizos que ella tem soffrido. 

O SR. OtTICICA- 'Corn o assucar bruto ? 

(J Sa. BAR.~o DE VrLLA VIçosA- Perdão. O assucal" ha de 
progredir, hão de se crear n1uitas usinas que o fat.;-aril de 
excellenle qualidade; IHUS convé1n que não se es,quet]atn · os 
"illtu~tres eolleg·a'S que 1ne honrmn COIJl os seus apartes que 
o assucar não é só genero alimentício; elle ha de soffrer 
todos 0:5· nperfeiçoarnentos que recebe já nas fabricas cen
traes, 1nas todo elle nã"O ha de ser de priineira qual idade; 
porque., alétn de que todo o assucar, corno já disse, não se 
.destina á aliJnenta.;ão, accresce que ainda os n1ais perfeito~ 
apparelhos não consegue1n tornar crystallizavel a parte sac
charina inerystallizavel, . que, pela. .lurbinação, é eliminada e 
se d·estina á Jabrica~ão do aleool. 
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Alórn disso, ot=. rwln·es rcpr·csL•.nLantet\, que tanto se 
oc~u pa1n da beterraba, so esq uecen1 de que u assLwar extra
h ido desse tubel'l~ulo e que -...·em au nosso mereado 0111 pe
quenos pães não é o que fabricarn as usinas, rnas o quP, 
depois ele passar· por e!las, vai soffret· novo -pr·ucessu de re-
final~ão. ( iJ·J''LlZCOn-se diversos U1Ja'rtes.) . 

"l\fa.s, que é dessas fabricas que nos podern fazer dispensar 
os Estados Unidos e a Europa ? Pojs, Senhores, não estamos 
uós agora rnesn1o vestidos -p-ela Europa e pelos Estados 
Unidos ? 

O SR. ES'l'EVES JUNIOR- E não seria melhor que Ludo 
nos fosse feito no nosso paiz ? 

O Srt. BAI-L~O DEl Vn . .-r.A VIÇOSA - E' n1uito louvavel o 
desejo que nutre o nobre representante, rnas que não l)Óde 
servir de base á nossa a.rg'Urnentação. Queria acaso t\. Ex. 
que calçassernos alpercatas á espera de fabricas de sapato~ 
que satisfizesse-m ·o nos.~o consun1o ? que nos veslissemos de 
pelles de cabra á espera da.s fabricas de tecidos de algodfto, 
de linho c de seda ? Não nos podemos resignar a isto. Dei-~ 
}.~em os que a industria nasça e cresça por si. 

O Sn. Es'rEVES JuNIOR- Não ha de ser ussirn, não. 

O Sn. BARÃO DE VILLA VIÇOSA- Basta que não enten
damos dever protegel-a, porque, fii a protegerrnos, a farernos 
veg·etar e morrer. 

·O Si-t. EsTEVES .JuNIOR -· -E a concur~rencia não rnata "? 

O SR. OrTidiCA -· O convenio protêge a industria dos Es
tados Unidos contra a nossa. 

O SR.. BARÃO DE VrLtA VIÇosA- Si o convenio protege a 
industriá dos Es{ados Unidos, .porque nós isentan1os do in1-
posto de importação certos productos seus, porque V. Ex~ 
não__,ha de dizer•, tambern,' que o convenio prote.ge a industria 
do Brazil porque os Estados Unidos, egualmente, isentam do 
i-mposto de importação certos productos nossos ? 

UMA voz- Que produ c tos ? 
O SR. BARÃo DE VILLA VIçosA-·- Pois., então, o café, o 

nssucar, o c-ouro crú, a madeira, a borraJChà; etc., não são 
prbductos? 

O SR. ANT .. \o DE FARIA-· Não: a madeira nossa não entra
láJ a dclles é que entra aqtii. 

O Sn. BARÃO DE VILLA VIçosA-· A delles sô ha de entrar 
aqüi quando os ndbres representantes quizererri cornprat• ~s 
inobilias que de lá vierem~ como cotnpra.rn as de prúcedencia 
européa. 

O SR. EnuAitpo Go:NçAt.vEs -. Ha estados que 11ão tên1 a 
1n~nor compensação com o convertio, só tê1n prejuízos. O Pa
raná exporta pinho, e acaba de soffrer um pouco com a paE'
sagern qa cabotagem nacional; o convenio veiu dar-lhe outro 
g·olpe. (HrJ.. outros apartes .. ) · 

9 SR. BARÃo DE ViLLA VIÇosA -· O nobre represerttante 
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pcln H.io Gt·andl' riu ~111. Kr·. ~\nli"w dt\ Faria. disse-nos que ia 
morrer, ~out o eonvcnio, a industria da banha no ~e li Estado. 

O tlH. Ül'rlClCA- O ta, lá vorn a banha ! volJrc 1Janha, que 
tern sido tão discutida ! 

O SR. BARÃO DE VILLA VIÇOSA- Eu queeo !.ornar e1n 
consideração tudo quanto disserem os nobres ·adversarios do 
cunvenio. 

O SH. AN'r.~o DE FARIA- Não foi isso justamenle o que 
eu dis~t~. 

O Sn. BARÃO DE VILLA VIÇOSA- V. Ex. nos disse que 
a industria da banha não podia soffrer a conctn·r·cncia da 
hanha. an1ericana; rnas eu digo que pôde, eom muita -van
Lagenl, desde que ouvi V. Ex. dizer qu~ a bánha do seu Es
tado é rnuito melhor que a americana~ e os fretes tnais 
bat·atos. 

O Sn. ANT.\o DE FARIA- Não ha duvida c.tuc é n1uito 
n1elhor. 

O SR. BAR.~ o DE VILLA VIçosA- Logo, não póue ten1er 
a concurrencia, com essa vantagem. 

O SR . .ANrr.~o DE FARIA- Não h a duvida. 
O SR. BAH.~o DE VlLLA VIÇOSA- :8 os fretes '! 
O Sn. AN'J'ÃO DE FARIA- Não fallei cm fretes. 
O Sn. BAn.~o DE VILLA VIÇOSA- E' verdade: quen1 fallou 

foi o Sr. Vinhaes. 
O SR. AN'I'.~O DE FARIA - Ah I bem. 

O SR. BAn.~ó DE VII .. LA VIçosA-·· Mas lião irnportà quem 
i'allou; desde que é isso exacto, o nobre representante não pó de 
neg·ar (JUe o Rio Grande tem as duas vantagens pal'a a con
currencia con1 a banha americana: a superioridade do pro
dueto e a barateza do frete. 

Si. o assucar deslinado á exportação estivesse nas 1nesrnas 
condições da banha, os fabricantes daquelle genero não . se 
l'eceavan1 da concurrencia, desde que tivessem mercados 
abertos a ~eu produ c to. 

Mas, diz o nobre deputado por Alagôas: o assucar bruto 
nad~ vale; fabrique-se assucar branco, e vamos concorrer com 
a Europa --, sem recordat·-se de que~ á excepção da Ingla
terra, que só quer o n1esmo genero para tintas, e, por isso, só 
nos paga muito barato, a França fechà-nos o~ seus. portos, 
mantendo ho seU orcame-hto annual .a cifra de '6·8 milhões des
Unados a bonificações ás suas fabricas de assucar de betm·
raba, que lhes garantem um juro rasoavel aos capitàes nelhis 
empenhados. a A!lemanha sustenta um imposto de entrada 
para o assucar extrangeiro, altamente prohibit.ivo, dando-se 
t1tlo estes dous paizes, unidos á Ri.lssia e á Austria Huhgria

4 .iá exportam grande quantidade desse producto, com o qual 
é imnossivel a concurrencia do nosso. 

Nós, pois~ csl amos na contingenci~ de. não termos mer
r,ados para os nossos generos, e é esta urna das vantagens 
qlte nos traz o convenio que os illustres cdllegas tanto com~ 
6àtem. (Apârte&.) 
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E' e::;ta. hunhc~rn, a g1•ande clifficu1c1ade dos Estados 
t;nidos; e vêt~n1 ~:-:;. EEx. que, achando-se os dou~ paizcs nas 
1ne~rnas difi'ieuldades, nadu. 1uais nahu·al e eonvenienle do que 
nroporciorHil'elll a1nbus u1n nwl'caclo scgut•u a seu~ prut1uetos, 
como acabarn de obter pelo eonvcnio. (ApiU'l.e8.J 

~Mas os nobres rept·esenlantcs de alg·uns estados acl'l~dHam, 
ern suas phantasia~, .que o advento da Republica ha de fazct· 
brot2.r fabricas, cotno cogurnclos; entend01n que não devcrnos 
aeceilar o convenio, porque dcvcn1 ser· sacrificadas as gTanclcs 
industrias do paiz ás lisong·eiras espm·arH.:as que alimenl an1. 

0 SR. GABIN{) BESOUHO- Acho L}UG V. Ex. leal razão 
quando diz .que tudo isso vai errado. 

O SR. BAn.:\o DE VtLLA VIÇOSA- Curn ccr·teza, 1nóru1ente 
quando vejo que n1e quc·retn conveneer da ineonvenieneia do 
conveniu, o qual, garantindo urn ruercado seguro a nossos 
productos, não prejudica a nenhunH.t das industrias nascentes 
do paiz. ( Apm·tes.) 

Aos nobres l'epre::;entantes do Hio Grande pergunto: Yosso 
Estado não exporta para a Eut'opa couros seccos e salgados ? 

O Sn . ...-\.N'r.\o DE :FAHL\- Si quer que responda, h a de dar
me tempo. 

O SR. B.\R.~O DE V1LLA VrçosA- Basta dizer- sin1, ou 
-não. 

O SR. ANrr.lo DE FARIA- Responderei amanhã. 
0 SR. BAR.:\.0 DE VILLA VIÇOSA - Porque não responde 

ago,ra ?. 
O SR . ..:\~'1.'10 DE FARIA- Exportan1os. 
O Sn. BAn.:\o DE VILLA VIÇOSA- Si exportam, é porque 

yv. EEx. não podern aperfeiçoar a industria do couro. 
0 SR. ANrr.~o DE FARIA- Está ahi o engano de V. Ex. :· 

podemos. 
· O SR. BAR.~O Dl~ VrLLA Vrços~\- Mas, si pudern e não me
lhoram esse produelo, não é n1elhor exportarern pura os Es
tados .Unidos sern .irnposto, do que para a Europa, sujeito á 
1mpo~1ção ? 

O SR. DE~IE'rR10 RmEIRO -. Exportamos tan1ben1 para 
aqUL 

O Sn. BAn.:\o DE VtLLA VIÇOSA -1\Ias eu n1e refiro á ex
portação para o extrangeiro. 

En1 todo o caso, Hr. Presidente, a verdade é esta: si o con-
veni1, na pratica, ·dernonstra que nos é inconveniente, está 
em nos.sas n1ãos revog·al-u, visto .que não e~tá sujeito a prazo 
determj nado . 

O SR. 01rrlCIC.:\- MaG, por que não o rcvogan1os desde já ? 

O SR. BAR.to DE VILLA VIçosA- P"!tque nada ainda nos 
prova que é ellc inconveniente. · I 

O S~t. BEVlLAQUA- O Sr. Ba<I·ão ctê que é bom o tratado 
po!~que iavorece ao assucar. ·· 
. O SR. BARÃO DE VILLA V If)OsA- E ti j)Odia responder ao 
nob~·e 1:epre~ent~J?.lc- que .S. Ex. t.a1nbem julga ciue o eon
venlo e preJudwial, porque ~H.lppõe que a::> tâbrica~ do paí1; 

! 
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fPChrun-·SI' 11 ~~~ lllli'l':tt·iw~. pl'i\·adiiS dtl::-i :-;alctt'ÍCIS, \"âCI ])l(li'l'Cl' 
ele l'r,nt('. 

~la~;~. Ex. dt•\·<~ lt•ttdll·at'-S<' tlt~ LJUt~ a [lt'tHILJt~:ão. auguwn
Lando aeltu~;_ du L'unsuuw ~~ ni=iu t~n~unlt·an< lu 11lt'l'tadus vm·a 
sua ~·-al1id_a, <' que• IH'orluz aquc•llt• J't•sultado. 

o t;JL BELFUHT VmtJL\- Quarteio !ta vté•llwi'a' 

O SH. BAI-L\o DE VtL!.;\ Yli])S"\--Mas, ~i hstl aiulla não se 
póclí.) lla1· c•utn~ nós. 0 [)lll'-LJUe não lemlls ainda ralJt'kas scuãu 
euJ. phanla:-;ia. 

O Sn. l3ELFOH'L' \""tEtH..\-0 Mat·anl,ãu !L'Hl oito l'aLit'i~as ele 
fiacão. 

O SH .. BAIL:\..u DE V tu .. -\ \' t·V)S.-\- 1\las Clllf' s<·, falH'it·a Itt l'a
zcnda grossa, saceos, e torcem fio~ pat·a rxpot·l tu· pe:na <) ~ui . 

O SH. BELF'OHT VmmA- .\ fabricil <h: Cax1as i'L'l'JH'tt' JWl'a 
o cunsumo do inter1or. 

O SR. BAnXo DE VtLI ... i\ 'liÇOS.\ - Seja assinJ. ~las. que são 
oito fabricas ele teci elos para o consumo ele -1 !.1: milhões < le lta
LiiLa.Elcs da Hcpuhl iea, cru ando n c:rn sequnr pod cm ;;;a! i sfazer 
a.s ne0essjdadcs do seu Es!arlo? 

U::vr Stt. llEPP.l~SENrrxNTE- Expor! nn1 pat·a otÜl'OS <~staclos. 

O Sn. BAn.Ao DE VrLLA VrçosA -Isso nada prova; porque, 
t.enclo ·uma só t'ahdca ccn1 ral ( ?) , l11ilnda para a Bahia o as
~ncar que produz e não chega para seu consumo. (AptJ.:des.) 

O Sn. BELFon.rr VrELH..-\-Nós, que lemos o algodão, não 
preeisan1os do algodão americano. 

O Srt. BEV1L\.CQ1.TA- ..:\ p-rolccção ao alg:odã.o, dcpoi~ ele 
lrabalhado, posl.o ern ob1'a, vr·ejudi~a Jorlemenle a indu~tr·ia 
nacional, que, apesar de inc:ipiente, é já baslanle floresecnlc. 

O Sn.. B.\P .. ~o DE Vn ... r ... A VIçosA- Mas, V. Ex. acha ·.1uc 
:iá sati;;;faz a inrluslria naci()nal do algodão as prncisõrs do 
nosso consumo ? 

O S1t. HEVJL,\CQl'A-.\inda não. 
O Rn. B"\nÃ:o m;: VtLL.\ V1ços,\--E cnmo nos crueren1 

privar da concol'l'eneia (•xLt·nngeil·a ? 

Ul\-r Sn.. HF.PHESEN'TANTE- O Jneio de ellu satis:l'azGt' não 
ll O 111alal-n. (Apa.'t{CS tliVf.'1'SU.'J.) 

O SH. B.,\HÃ:u t5E VtLL\ VIÇOSA-Nem l'e:::;ll'ingir o con
~urnu denll·o dm~ lilni!cs da pruduc1:ão. 

Tcnws rnuitu milhu. Pot·venl ut·u, vo~suitnos uma ~ú fa
brica ele n1aiznna "? 

O Sn.. Bsri.'EVI~S .luNtOI~- Tento~ eulttpanhias m·g·aniz;adas 
pa1:n e:xplornt· _essa induslria. 

O Sn.. .BAn....\.o DE V tLLA VIGO S.-\ ---l~ por eonLa t.:l essa:-; emn
panhias, ainda cluvidosns, vamos jú pr·ivando o cons;umidor ele 
ter esse prodncto elo ex:Lrangeiro. 

Ui\tL\ voz-- Porque não Lemos l\C!'tas indusLl'ias. 11ão é 
razaa vara malal'lllU~ as que tomos. . 

O 8IL B.\n.lo DE VJLLA V11,:o8.A - Ma::;, .quetn us quer 
111atar:? .. 1 

Vol. III 49 
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1~.:-L\ y(,z.----Y. F:-;:. !t'lil di:-:t'lllid,-, r, l'tll1\·,·Itiu Jltl ponlo 
rh· yj~·il.t ti11 !nlt·i ,.-:..; .• ti:' _.:t•tl E:--! ati''· ~u:b nÜ11 ~~n~~al'a ,, pro-
1)l-i::'LJi1. ''itt rt•htt:;"tt' a:':-: t)tlll·u:-; e3ta:ltJ:'. 

o ~[L B.\H.\u lll·: YILL\ YH~:o:-:;c\- .:\Ütl. s~~nluw. Encaro o 
pr:~~U·_'lllil nt": in!:'i't'=-'''' •!11 c_·,J1l;.:l!Jt-titln!'. IJllt' 1·~~prc~r·nla_a rna~~a 
S!·,•r·~~l da 1 ~, 1 ~uLu·f·tt:. ,_.l!l;!l!anln r,:-; n<J1,l·'~~ !'('lll'l':-:.t~Itl1nlcs do Sul 
·~~ ·,·:tt:8.l'~tJ-,! ,;,) 1,;.<,,-~-·il,, ,_.~~dllsiyn :\11 prndur·lnr. que represcnla 
u Ill a r.:l a::::-: c de 1w i-vil e g· i ado~ . . . 

Fnear1, u nr·r:i tl<·nw_ otH~J·t~nr1o a ga1·anl w dt• Lorh:s as ln-
du3ll·-ia:-:. ,.- ~~-~ EE.:\:. '' ,-·ilcaral!t t•_:..jg·indn o :-:ac1·ificio de dons 
pr·incipac3 gcn!•ro:-: da p1·oclncf:ü" na~iunal- o a:3s~car e o 
c: a t':~. ~:rn nr-oYe i t ,_, t[,~ neqt.lcnas indu~! r:a:-:.. <J.lgurnas a1ncla pro-
bLm::.l.iL:a~. -

1_~.:,u. YOZ --O Paranú c San la Catllarina h~m grande pre
ju izo. 

O Sr.. BAn..\.o nE YH.L\ VIG~JSc\- E- ~en"lpre o Sul querendo 
Jnal::n· o ~orte. ~-'úio apoiados; pl'otestos.~ 

O Sr>.. _\.~'r.~o DE F "\.HL\- :\ão nos fa~a essa injustiça. 
O SR. BARÃO DE \~ILL\ YrÇ-OSc\- Entretanto, Sr. Presi

dt:r~i c. V. Ex. a cal 1a d;: prcn::nir-me de que a hora est~ dada, 
e ;;1nld nüo pi-l!lt'J' C11nt inuar~ por·.:rue ainda 1inha alg-urnas eon
sideraçfie8 a fazer. 

O :-::.1;. DE::-.t i~THI!l HmEIHO- OuYin;.os a Y. Ex. eon1 n1uito 
prazer. C~lpoiodos.) 

G ~-H. B.-\n.\.o !JE '.-ILL:\ YIÇDS.-\- Se. Presidente~ antes de 
t:3l'JitÍ!1ar. \". E=.;:. m;: perrnitta externar cün1 franque-za o que 
pL'n:~r: :::o1::l':: :1 oppu:::i<;ão ao LonYc·nio~ feita pelos nobres re-
prc:;::•ntan! f'S. _ 

:::S. EE.x.. 1:Ü1) ~ãu tão conlrarios ús clausulas do ~cnl-venio 
quanto á dr~nn18'tancia du ser cllo publicado pelo Go-veeno 
ProYi surjo . 

Ha 1~estc Congresso um attriLo constante contra o Go
\·t~l·uo. un1 p1·m·icl1Í d~; oppo:::~iç:ão. nn1a especie de o:::tenta~ão 
con! r a os ado::; do G•JYe;·no~ que 1ne desagrada 1nui to. 

O SP.. BEYILACQ1.;A- Os n1elh9res goYernistas in1pugnmn 
n. tratado. 

O S? .. Bc\R:\o DE YJLL:\. VIÇOS.\- Eu a c h o .que o nosso pa
triot isn1o nos aconsc} h a a qn c scjan1os rnais condescendentes 
para com o GoYerno: porque~ si clle ten1 errado. tan1be1n o 
Congr·esso tem conur~elt ido n1uitos ClTOs. · 

O Sn.. 0ITIC1CA- Da parte do GoYerno é que ha prurido 
de :!'azer opposi~_:ão au Cong-resso c ao paiz. 

O Sn.. B.\Il"\o DE VIL.L\. Y!(:ufL\ - SL•nhot·es. esla guerra 
ao conYcniu lw ú~ ]Jl'U.CllJzie um l'e:::iullarlo ncgaliYn. 

Unid1_l~~ uodemos soT grande:-; e -razet' a felicidade de 
iodo::; nôs; cm. lueta con51 anl c de inl cresses e~·oisticos. ha-
veJDOS de s.et· ~C'll1])l'C pequenos. · 

E::-: I ou eonYcneido de que u:-; meus i 11 us!I·cs cullegas. quan
do rcflccf it'em ~u1n·c c int c•rc~se genll que u CllllYCI.1io !!U-
l'anl P, Ilwdifiearüo u seu juizo. ..__, 

~ón -hão de r1ut.rir n1ais apprelH~n:3ões so1wo a din1inui('ão 
da reth·Ja de il11pu1'~ ~H~üo, IH~Jn :-:;ullt'e a morte da::: Ja1wi~'as. 
nem sobre a Tni::;eria dos upt'l'nrios. Hüo de se conveneer dé 
que o proLeccionisino, quo SS. EE:xs., agora, clcfcndcn1, é o 
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1nonopoUo ele poueus, é a vegrtação das industrias, é a res
ttic.ção a un1a ele no~sas lHwrlladcs, a liberdade de coJnmer
cio, sern a qual r1ão vodcremos caminhar para o futuro c.om 
essa confiança a que nos dão cllreHo os nossos g·lor•iosos destinos. 

-Tenho conclui do. 

(jJfuito be·m; 1nu'ilo benL. O ora.dor é abraçado e_ f'elici
tado por rnuüos S1·s. Pep1·esenlantes.) 

Fica adiada a discussão, pela hora. 
V ên1 á .Mesa as seguintes 

Declarações de voto 

Declaro que votei, e votarei SGmpre, systomaticantGnte, 
por todas as emendas tendentes ao beneficio das classes pro
lotarias, assim con1o fiz por todas aquellas que garantiam a 
plena liberdade t~ independencia espirituaes. 

Sala das sessões, 16 de fevereiro de 1891. - José 
Bevilaqua. 

D·eclaro que votei conlra a emenda, do Sr. Baptista da 
Motta; propon.(Jo que a navegação ele cabotage1n seja feil,i:l. por 
navios nacionaes. · 

Sala das sessões, 1 G de fevereiro de 1891 . - .:11c~·âes Lirna. 

O Sn· PRESIDENrrE designa para mnanllã a seguinte ordcn1 do dia: 

1a parl.u (aL~~ ~~ i I~ horas) - Conlinuat_:ãu da vula~.,;ão Ju:3 
e1nc~ncla:; au lH'ujeeLu de Constitui çüo. 

2a pal.'Lo -- Conlinuac:ão da discussão das iuclicaçü0s so
bro o tralado ele eomrnorcio a1norieano .. 

Loyanla-so a sessão ás 4 horas o 20 1ninutos . ~la tarde. 

58a SESSi\.0 E:M 18 DE PBVEREIHO DE 1891 

.PJ'esülencia do Sr. PJ'1.ulente rle 1.11 oraes 

Ao moio-cUa faz-se a ehan1ada, á qual responden1 os Srs.: 
Prudente de Moraes, Matla l\1aehado, Paes de Carvalho, João 
Neiva, Returnba, Franciseo 1\'lachaclo, Leovcgildo Coelho, Joa
quirn Sannento, Mano~l Ba.rata, Antonio Baena, João Pedro, 
Cunha .Junior,.José Segunclino, Joaquhn ela Cruz Theodoro Pa
checo, Elysen_ Martins, Joak.irn KaLunda, Bezerra ele Albuquor 
que Juniot·, TlwocltH'r'Lo Souto, ,José Bernardo,Ol:iveira Gaivão, 
Ama1·o CavalcanU. Ahnoicla Barreto, Finnino da Silveira, José 
Hygino, ,José 8irn8ão, J:;'Ioeia no Peixoto, Pedro Paulino, "r a va
res Bastos, Hosa .Tunior, rrhornaz Cruz, Virgil:io Damasio, Ruy 
Barbosa, J)on1ingos ViccnJe,' Gil Goular_t, Monteiro ele Barros, 
Quintino Bocayuva, Lapér, Braz Carnen·o, Eduardo Wanden
kolk, .Toü.o Sevcl'iano, Saldanha Marinho. Joaquin1 Felicio, Ce
sario Alvün, Amcrico ~LoLJ(I, Campos Salles, .Joaquim de Souza, 
Silva Cancdo, Silva Paranhos, Joaquirn Murtinho, llinheiro 
Guedes, Ubaldino elo Amaral, Santos Andrade, Generoso Mar--
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qües, Esleves Junior, Luiz l)clfino. Ramieo Barecllos. Pinhei
ro Machado, Julio F1·ota. Be lfol'L Y iciea, U c lu) a Hoclrigues, ln
ciio cio Br·asil, La"Lu·u Sod1·é, Innoecncio Serzcdellu. Nina Hi
beil'o, Cantão, Pedro Chm·1nonL MaLta Baccllar. Costa Hociri
gues, Case1niro Juniur, Henrique ele Carvalho. ~\nfrisio Fialho, 
Nogueira Paranaguá, Ncbon. Pi rcs .FCl'l'Cira. Barbosa L i n1a, 
Bezerril, Joi'i.o Lopes, JusUniano de ScnJa, Fredcl'ico Borges, 
José Avelino, ,losé Bevilaqua, Gonçalo de Lagos, NascimPnlo, 
Alrnino Aft'oDso. Pedro Velho, 1\iigucl de Cast1·o, .. \lnorilll G ar·
cia, Epilacio Pessôa, Pedro An1erico, Couto Cartaxo, Sá ~\n
cll·ade, Tolentino elo Carvalho, Hosa e :.:3ilva. <l oilo Bal'lJallw, 
Gonçalves Fcneira, José lVIarianno, ~\lmcicla Pcenan1buco, <lu
veneio d'Aguiar, André Cavalcanti, Rayn1undo Bandeira, ~\n
nibal Falcão, Pereira de Lyra, Me ira ·de Vasconcellos, João 
de Siqueira, J oãQ Vieira, Luiz de Andrade, Espirita Santo, 
Bellarn1ino Carneiro~ Thcophilo elos Santos, Ponte de i\liran
da, Oiticica, Gabino Besouro, Ivo do Prado, Oliveira Valladão, 
Felisbello :Freire, Augusto de Freitas, Paula Argolo, Tosta, 
Seabra, Antonio Euzebio, Zanu1, ~\.rtllur H.ios, Garcia Pires, 
Marcolino 1\iour-a, Santos Pereira, Custocljo de J\'Iello, Paula 
Gui.m.arãcs, Mllton, Amphilopllio, · Francisco Soclré, Dionisio 
Cerqueira, Lco-vcgílrlo Filgueiras. Barão de S. Marcos. Me
drado, Barão de Villa Viçosa, .Prisco Paraiso, Moniz Freire, 
Athayde Junior, Baptista rla Mo li a,Frôes da Cruz, Ale indo Gua 
nabara, E rico Coelho, Sarnpa i o Ferraz. :Lopes Trovão, Jacques 
Ourique, Aristides Lobo, Mayrh1k, Furquiln \Verneck, Do
mingos Jesuino. Vinhaes, Thornaz Delfino, Antonio Olyntho, 
Badaró, João Pinheiro, Pacifico Mascarenhas, Gabriel ele Ma
galhães, Leonel Filho, Chagas Lobato, Jacob da Paixão, Ale
xandre Stocklm\ Francisco Veiga, Costa Senna, Lam.ounier, 
Alvaro Botelho, Gonçalves Chaves, An1erieo Luz, Feliciuno 
Penna, Viotti, Dutra Nicacio~ Core(~a Rabello, Manoel Ful-
gencio, Astolpho Pio, .AristJdes Maia, GonçalYcs Ran1os. Car-
los Chagas, Francisco ~\n1aral, Domingos Hoeha, Costa Ma
chado. Palrlla. .Tnt~n .rl0 AYnllar·. FPrr·eira Hahello, Ferreira 
Pires, João Lu iz .. Hel'nat·dino rir. Campo~, Frn.ncisco CHicerio, 
Moraes Barros, Lopes ChavP::;, Dorning·os rlr. :Morans, Aclolpho 
Gordo, CarYnlhal. .Ang0lo Pinlwi1·n, l\'[nrsa, llodnlvlw l\hranda, 
Paulino Carlos, Co::;l a .Junim.·~ Horlrigu0s .Alves, Carlos Gar
cia, Moreira da Silva, Ruhião .Junior, Flcury Curado, Leo
poldo de Bulhões, Gu]n1arü.es Natal, Antonio Azeredo, Cae
tano de Albuquerque, Bellarn1h1o de Mendonça, Marcia1.10 do 
l\fag~.lllãcs, Eduardo Gonçalves, Fernando Sin1a.s. Lauro 
Müllcr, Carlos de Can1pos, Sclnnidt, Lacerda CouHnho, Vi
ctorino Monteiro, Pereira da Costa, Antão dn Fa1·ia, .. Julio rle 
Castilhos, l!onseea e Silva. Fonseca Hermes, Nilo Pe~anha, 
Urbano l\lareoncles, l\'Ianbães Barrclo. Cyrillo ele Lmnus. Al
berto Brandão, Olivei1·a Pinto, Viria! o de Mcdeh·os, Jua.quim 
Breves, Virgilio Pess<Ja, Franca .Caevalho, Luiz l\hu:al, Bor
ges de Medeiros, Alcicles Lin1a~ .. \ssis BrasiL Thomaz :Flores, 
Abreu, Homero Baptista, Rocha Ozodo, Cassiano elo Nn~ei
l11ento, Fernando Abott~ Den1etrio Ribeiro o MeJnna Barreto. 

Abre-se a sessão. 

Deixam de eonll)ar(·crr, eon1 causa os Srs. : Frcrlr~rieo 
Serrano, Ooelho e Carnpos. f)araiÍva, ltaulino Horn. Rodl.'i
gncs Fet·nand C::), Mat·Linho H..od dgTlCti, Leandro "l\lacict Cu nele 
d1) Figueiredo, Ferreira Br·andCw, Btteno de Paiva, · Ccsa1·io 
l\Iotta Junior, Alfredo Ellis, Ernesto ele Oliveira, c, soru 
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eausa, os Srs.: nn.ng;rl P0slann, :\quilinn rln AmaraL Sanln~ 
ViPi1·a. Bnr·rHtl'do dP !\lt'rHitlll<'fl. Har·ãu tiP ~nnla JJP1Pn:1. J)t)

Dl ing·o~ P01·l o, l\1:11'1 i n lrt1 P rat'in .lu n i ot'. .\ n I on iu Pra elo, Lu i z 
Barl'Pin n :\lrrH'irla .:\ngur•i1·a. 

E' lida. pt1sla 0m f!i:-'cu~são P. sPrn d0lmlf'. apq)rnYarl:l 
a nela iln sc'ssiln aníf'rNlC'nlf'. 

() 81· .. \.nliio dr> .F"ui'io - Sr. Pl'f'Sirlrnl P. Sr·s. n1P1111n•ns 
fln Con~TPBSO, apt'll\"f'iln :l lilH'I'darlP Qlll' () ni•gimf'tlln ]H'I'
rnill<• :1s. rlist•us;;;r'írs 11:1 lltll':t dll PxpPtlil'rliP, pnr·n. nitHb urna 
ynz, nc-cupar·-nrl' cnn1 n rnnYI'llin adunnr'ir·t). rPlr'lH·adn 0nlr·e 
o nosso UnYPrnn 0 n:-; rlo:-' Esi:-Hins l~nidns !ln .\mf't·ic·n rlo 
T'~ o r Lo. 

E aprnYC'iln Psla nprHwl.nnirlarlf'. principalnwn!P pnrqnr 
nãn quero., na pnrlr rla nNlPn-1 do clia qur' l1•m sido rl0sl inadn. 
ú ri i scussão nas mn~:Õ<'=-' D JH'PSI'n I tU! as solwe r-si P assump I o, ·i mi
tar os diYPrsos Ol'ariOt'<'~ quP I t·m ()ccupadu PSI a lr·ihuna. t!Psln
candn a queslão ('vindo. não rlisculir essas 1Trnc,:õrs. mas n pro
])l'in lralarlo cnmmf~rcial. 

~\füo posso. Sr. P1·rsidenle. nern deYu. dPixar dP faz0r 
a igun1us cons i clcraç;õns con1 r c lação a d 1vrt·sns at·gu nwnl os 
rxhihi·dns pelos clrfcnsorrs f1o acln goYrrnamrnl al. 

Con10çarr•i pela defesa a prrsenl ada P<' ln nirrtio () /Iir·ial 
rn1 nonw elo Govc·lTHl, - defesa qur. na rninlut opiniUn, mafs 
cmnprornrll i' a irH1a f'SSr: Governo. 

Assim (, qu 0 o Sr. :Ministro das R r laçõrs Ex. I r ri n l~r:::.. ou 
o Sr. 1\linislrn da Fazenda (Pu nito sei brn1 a qual rlns dons 
devo tornar resvonsavel. porqur. alén1 dr srrem rslas rlnas 
funcç.õcs ex e rei das pelo n1esn1o inclivicl uo, o Congresso ignora. 
en1 visla elo sigillo que guarda o Govctno sobrP a claLa c os 
term-os do tratado. si foi ela Secretaria do Exterior que par
tiu a iniciativa, si ela Seerelaria da Fazenda), -- assin1 é 
que S. :Ex., ingenuan1enLc, nos cliz que o conven.io traz re-
sultados vantaj-osos, porque, cm prin1eiro logar, nós expor
tan1·0S para os Estados Unidos un1 valor n1uito maior do que 
aquelle que in1portan1os. e, · en1· segundo logar. procura de
n1onstrar que a sua influencia sobre os ·preços dos generos 
nos rnerca(los do Rio ele .J aneü~o, não tcn1 o alcanec que se lhe 
ten1 attribuido. Con1 os outros n1ercados não se prcoccupa 
S. Ex .... 

Na defesa offie i al a que n1e refiro enconlra-sc o se-
guinJe: 

"Considorr.nws. por r.xrmpln, un1a n1rrcadoria euj.o cus! o 
ele J'aclura soja di~ un1a libra osLrrlina. o qun esteja sujeila 
a direitos de in1porLa<,:.ão na razão de 10 a 15 o/o - suppo
nharnos eoiYt a taxa de 1$200. O preço de tal gcnero no n1cr
cado brazileiro será~ con1 os direitos em ouro, quando de 
or·igem européa, ao can1bio 

Par 21 18 3/4 

Custo 8$890 10$000 12$800 
Direitos . 1$2.00 1$500 "1$728 

---
10$090 11$500 14$528 

e de procedcneia a n1 r rica na, rle ora en1 clcaTltc 
Custo . . 8$890 !0$000 12$000 
Dirci1 os $900 1$125 1$296 

---- --- ---
~)~790 11.$125 1/~$096 

.. J 
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Isto é, menos 3 o/o, apenas, do preço de· egual pro dueto 
importado da Europa. No caso n1ais commum, por(~rrl, o de 
ser 111ais elevada a proporção elos direitos, a perccntagern da 
differença dos preços nã·o excede de 9 .o/a. 

Ton1e1nos urr1 gonero elo nwsn1o custo de factura, n1ns 
sujeito a direitos de 11:0 a GO 0/l1, digan1os .a n1édia elo 5$ •. 
Vindo .da Europa, ao can1bh1 

par 21 18 3/4 

Custo 8$890 10$000 12$800 
Direitos 5$000 5$625 7$200 

13$890 15$925 20$000 
Sendo ele producçã.o án10rieana, pelo tratado, ao can1bio 

par 211 18 3/11: 
Cristo . 8$890. 10$000 1.2$800 
l)ireitos . . 3$750 4$219 5$400 

'12$640 1/t$2.10 18$2.00 

Portanto 9 o/o n1enos do quo os valores precedentes. " 
Depois disto, S. Ex. affirma que esta vantagem do. 3 ou 

de 9 o/o em favor do custo dos generos americanos 110 nos;;;;o 
mercado, não é sufficiep.te para afastar delle o sin1ilar eu
ropeu, cujo preço ele n1anufactura ó 111ui Lo baixo. 

O illustre Ministro esquece que a sua proposição não é 
verdadeira em todos os casos, pois que esse preço, depen
dendo do custo da mão de obra, que na Europa é infei~ior a:o 
dos Estados Unidos, depende, tan1bem, da n1ateria prima, em 
reg1'a mais barata na America do ··que no velho Continente. 
Attendendo-sc a esta consideração, claro fica que aquellas 
differenças de preço pode·m subsistir, sem reducção, em 
rn-qitos CqSOS, con1 grave pre.iuizo do consumidor brazilciro. 

Mas não é tudo, Sr. P_residente. 
O estudo feito e publicado no Diario Official não está 

completo. A comparação é estabelecida sómente entro o 
preço, no nosso mercÇtdo, dos generos a1nericanos cujos di
reitos foram reduzidos de 25 o/o e os similares europeus; o 
caso da isenção de direitos foi esquecido. Entretanto, têm 
entrada livre, no Brazil - as farinhas c os oleos americanos, 
generos estes que, procedentes ela Europa, pagam, nas nossas 
alfandegas, de 15 a 48 .o/o de seu valor. O eonsun1idor, pois, 
conlprará estes generos, quando impOl'l.ados elos Eslados Uni
dos, por 15, 20, 30 c 48 °/o n1enos fln qun os corqpraria 
quando de procedencia européa. 

Esta dii'ferença ele_ preços !:~ de ordern 1a1, que ns gcneros 
europeus serão inevitavelmente iexpel1idos do nosso mer
eado, que se constituirá monopolio exclusivo dos an1ericanos. 
E, deste modo, ao passo que vamos ferir de n1orte .. as nossas 
industrias, provoea1nos, tamben1, as justas rcpresalias adua-
neiras dos povos do velho Continente. · 

Além desta defeza de caracter officcial, outra pretendeu 
fundamentar, desta tribuna, o digno representante pelo Es
f.a'clo do Rio de Janeiro, Sr. Lapér. 

S. Ex. julgou com quadros ostatisticos, o formulou di
vArsos argumentar:.;, aos quaAs ou dcsr.,iaria responder, o que 
n5.o posso fazer agora, por nfí.o I rr sido :~infla pnlll·iearlo r.n.1 

i 
\._;;i."~~~~ 

"'<llJ .. · 
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integra o seu discurso, cujo resumo foi n1nilo jncon1pleto. En
Lrclantn, esl ou convt~Ile ido dP que cs~rs at·gun1r.nlus poclcm, 
t~nl ]Wl' urn, st~l' I odus J.'r~vesLido;-; conlra u ]H'Cl!li'Í() h·nlat!u qdQ 
~- ]!~x:. ]H'OClH'Oll cloi'cndee. 

Ttllllatltlll pot· ])tll1ltl dn pa1·!.irla a Jalsa ~llflj)(lSi(:ãn ele qnr 
o c,n.l't~ :-:t·t·ú st•tnpt·r· a gTnntlt• t' !Jt'iiwipal l'tllllt~ dt_\ J'iqtJt•za dn 
nos:-:() pn.iz, tl illu:-:lt't: l't\!Jl't'St.~nlailiP nw~l.t·n-st\ sal.i:-:l't\ilo ~~orn 
o cnnYt'Il iu~ purq LW nt'l:-; (~.XJltlt'Lautus pat·a ns EsLados Unidos 
dons I riTOS do eal't'\ fll.'tHI uz i !lo ann ualnwnl 1\ rqn't\Sen I aclu pol' 
un1 valor muilo n1aior elo que o ela hnpntl a(:fw daquclla pl'O
cedoncia. 

Mas oslo aegun1onlo, depois reproduzido no Diario Of
ficial, sô teda valor si S. Ex. clornonsl rasso que, scrn o c~on
vcnio, a nossa cxportaç:.ão clirninuiria. 

01·a,. isto não se clã, <S o honrado rcprcscn!ant0. tlLWln rT 
nJfirma: quando declara quo o ccmsumo do caft'~ :ln·azileiro 
Lmn aug,mnnl ado senllH'<\ qLwt· na Europa, qtwt· nos ]i:sladus 

. Unidos, t.nnrlo apt'l1aS lmvicln llllH1 diminui<:;ão~ flOI' ncensião 
do synrlienín aqui esla1xdPeido n poe causa flr•ssP Jl1üSll1tl syn-
dicalo. 

Demais, o Brazil não ]Jódc ser, ncn1 eleve ser, sin1ples
JncnLe, un1 proclucLor do assucar c ele café (M1âlo apoiados) ; 
c~ si nós insislinnos nosso n1au sysl orna do proteger exclusi
van1ont.o cslas duas industrias corn prcjuizo do loclns as ou
tras~ donLro do poucos annos tm.'t'Jr1os rlr. aLravcss::w uma r,riso 
oconon1 ica elas n1ais deploravei s. 

Os Sns. VINHAES E BAPTISTA DA MOTTA - .Já osfan10S 
al~ave3sando. 

O SR. .AN'l'.:\.o DE FARIA - H a, ainda, un1a consideração, 
quo vem reforçar ns rnnus argumentos, e é que a cultura do 
café não se pó do locallzar ele n1orlo definitivo no rnesmo só lo, 
na n1esma l'Cgi ão (Apoiados) ; ele tempos em ternpos e lia se 
desloca. e a zona que era grar.tde productora de café passa a 
produzir pou.co) assin1 con1o outra que pouco produzia ven1 a 
produzir n1uHo. (Apoiados) , 

Por este lado aquelles que, hoje, defenden1 o tratàdo por
que têm interesso cm augn1cnl.ar a o:xportaç.ão do café que os 
sous estados produzen1, podem, dentro de 15 ou 20 annos, 
nassar J)Or ui11::t profunda c amarga docrpção quando essa 
]1eoduc~.ão for mu]to r0duzjcla ou nulla. (A 1JOiarln.:.:) • 

O Sn.. VTNIL\ES - Con1o eslá aeonlcconrlo aqui ·no H1o de 
.Janeiro. 

O Sn. ANT:\o nn: FARTA - E'. vt>rclarlc. 

Cmn relar.ii.o ao assnear. clrvn rostnhrlrcrl' o mru arg'U
monto, que r1'rw foi contcslnrlo. 

ü Sn, VINHAES - ~cm pôde set'. 

O Sn.. ANTÃO DE FAIUA - Eu rlissc que pcrn1iltir a enlra
da livro do rlircilos nos EsLaclos Unidos ao nosso assucar de 
inferior qualidade. 11nico que gosa dcsl.c :favor~ rm Yrz de 
ser uma nrolr~eçfio n 0sla inrl11sl.ria, ora 1wlo ronlrarjo, JWO
jurlieal~a,-ohslaildo o sPu aprrfri<,:namcnlo. 

o Rn. G:\HCL\ pI HER - n lu dr-se v. Ex. 
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o 811. AN1'ÃO DE FAmA - O illustre aparLista sabe que no 
·seu proprio :Estado. na Ballia, ha inclustriacs que- _fabt·}can1 
assucar ele tfto boa qualidade, qtw pócle. entrar, vwt~r1nsa-: 
n1enLe cn1 qualquer dos 1nercados conhec1clos; e est c 'fac! o . e 
uma ~len1onsLração categ'úrica da possibilidade ele· aperft)l
r.oai·-se a nossa indulria · assucareira. 
·' A esses indusLriaes, defensores do convenio. ru cliria. si 
n1e fosse desculpada a franqueza, que, si SS. Exs. sq eollo
eassenl. en1 un1 ponto ele vista n1aJ s elcvaclo, _esquPeH1os ele 
~eus interesses pessoaes e preoccupados, cxch1SLVan1en! e, con1 
os interesses da PaLri a, haverian1 de rcconlleePr que o Ira
tado é :inconvenientissin1o ... 

Ü SR. VINHAES ----, Apoiado. 
0 SR. ANTÃO DE FARIA - ... porquanto, si por U1l1 lado 

elle vem abrir um 1nercado ao nosso -assucar do inferior qua
lidade, por outro, esta industria deixará de aperfeiçoar-se. 
E si aquelles que conseguiran1 já este desi.dcraL1t?n defenden1. 
o acto governa.n1ental, é, exact.ainente, porque nelle rncontrarn 
un1a garantia en1 favor do n1onopolio qt~e queren1 1~1anter~ 
fabricanào só elles o assucar de boa qunhclade. (Apmlodos P 

apa'rtes . ) 

Alé1n disto, ha uma consideração de orclen1 c a pi Lal, que 
não deve ser posta de parLe nesta questão~ e que é a segu:inte: 
- o Governo não póde celebrar tratados~ não póclc legislar. 
desde esses tratados, ou leis, que venham prej,__ldieü.l':. d0-
tern1inadan1ente, o Estado A_ ou o Estado B. 

Quern legisla en1 un1 paiz con1o este deve fazei-o tendo 
em vista os :interesses geraes (Apoiados.: muito bem); quen1 
faz convenios ou tratados internacionaes deve ter em vista e 
desenvovimento das industrias da RepubUca, e não, exclusi
vamente, os deste ou daquelle Estado. (Muitos apoiados.) E 
si os illustres rep:0esentantes .. que querem ver protegida pelo 
Governo federal a sua industri·a assucareira ou a sua cultura 
de café entenderem que por isto mesmo o tratado deve ser 
n1antido, cumpre-lhes. re-speitados os preceitos. da cotherenc.ia, 
pronunciar-se francamente pelo desmembramento do paiz, 
propondo a sua divisão em duas patrias, uma, constituindo a 
l!..,ederaoão Brazileira, outra, a Federação do Assucar e do 
Café. Isto é que é log·ico, Senhores! (Apartes.) 

Atacada a questão por este lado, devo ir ao encontro da
que.lles que a encararam sob ponto de vista menos pratico. 
· Aqui se disse que, si protegessemos com o auxilio de 

medidas ·prohibitivas a nossa agricultura e as nossas indus
trias, teriamos, futuramente, uma crise economiea por ex
cesso de proclucçã.o, como aconLeccu nos Estados Unidos. Mas 
essa crise _Dor nxecsso de prorlucçfio qucl' dize1· crise por ex
cesso ele r1qtw~a c para essa, Snn hol'es, h a sen1pre ron1edio. 

Devo. taJnbem~ rosponrlm· it qunllcs que aqui vén1 fazen
do a apologia do livro .cambio c pretendendo conden~nar en1 
absoluto o prntcccionisn1o, jusl'.ificar esse tratado porque en
ten~em que elle consagra os pl'incipi os que clefendon1. (Não 
apo1.ados . ) 

S_enhores, esse !.ralado ~ aHarnenl,e proteccionista para os 
an1P1~1canos,_ e nun1 pod~a de_i:x:ar de ser, porque aquelle povo, 
~esde s_ua In_?epe:nd~ncla~ so tem procurado proteget' as. suas 
lHdUS!t'IUS. ]~ \'nl liiO lcmgc O rrS.t1ri!o a cs!a rn'('OC.CllfHl(~f\.o, 
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que cllcs ató agora 11ro11ihrrn. dr nwclo ahsnlu!n, a rnlr:vla 
de p1.·oclnctus qun I f'n IJ<un. all i. sin1ilarí'S. o o o 

Ouando, desta 1l'ibunn. sP disse quP dev1amos I!Tnlae a 
gem1"Cic Rc'pUl)lica, c•u, <·ln· aparte, contes!.!' i. at'firnmndo qu<~ 
dt\Vi::unos in1ital-a, fazc•ndn o prnlt'ecionismo rmno Pll<l fnz. c• 
applienntlo o livl'n camllio cnmu Plla applie()u. (/tpuimll?s). 

· O segredo do clPsPnvnvimr'nln dns Bslaflns UnidO:-:.. nus o 
vanws enconlra1· en1. sua h is! o L' ia. · 

En1 180~ () SPCI'PI<.H'i!l cln :E~stacln nallalin, aprrsenlanrlo 
ao CungTf'SSo n plann gr1·al dn vi a<~iln pat·a a H<'pulJl ica. i n
sisLia pela S'tla accPil a~:ão. r lt•mbrava a conveniencia ele ser 
í\llc oxecul.ado ele•. prornpLo. Pmhora fossr.n1 as d ivPrsas vias 
do con11nunicação realizarias sen1 os aperfri(;namcn! os da arLe 
então 1noderna. 

O qüe elle Linha en1 vista era facilitar. con1 a n1axi~J:na 
presteza, o desenvolvin1ento das relac,:ões con1mrTciars; e pro
vocar o povoamento do solo an1ericano. 

Esse plano foi pouco a poueo senclo realizado sabia o pru
clcnternente. Assinl. abriu-sE~ a cs! l'ada clP rodagem~ n1elhn
raran1-so as condiÇões o de navegahili ela de do rio~ es tabcle
ceu-se o canal á proporção que o augnwnt.o da popula~~fw c r1a 
producção ia exigindo esses Inelhoran1enlos~ e sú mais tarde, 
quando o movilnento comn1ercial se I ornou grande~ quando 
esta ou aquella região produzia bastante~ ou, ainda~ quando 
taes productos sob un1 pequeno voh.1n1e eran1 ele grande 
valor e podian1, portanto, supportar allos f'retes, - só então 
foi lançada a estrada de ferro. 

Alén1 dissto, o Goo;erno arnericano protegeu a industria 
nacional, estabelecendo elevados direitos sobre productos ex
trangeiros que tinhan1 similares no paiz, e essa medida trouxe 
para a :Republic·a uma cnrrentc in1migratoria de agricultores, 
industriaes e operarios, qno na joven Confederação via1n se
guras garantias para sua subsistencia presente e seu be1n 
estar futuro. 

Assin1 se expliea essa ilnn1igra·ção extrao.rdinaria, até 
pa,ra a Pensylv<:rnia, en1 ·cuja Constituição se estipulava uma 
t·axa de entrada para o extrangeiro, que procurava o paiz. Poi,s 
ben1, apesar desse in1posto, a população da Pensylvania au
gn1entou rapida e espantosamente, sua industria desenvolveu
se, o que, aliás, era natural~ porque o in1.migrante que ella 
recebia não lhe trazia sô1nente o hraço, trazia-lhe tan1ben1 ca-
•pital, o que dernonstrava sujeitar-se ao pagamento da taxa 
a que alludi. , · 

E., si 1nais algun1a cousa fosse necessario referir para 
torna'r patente o en1pent1o dos an1ericanos err.1 proteger as suas 
indu~t~ias, bastaria ~recordar essa ~ei pela qual o Congr.esso 
proh1bn:t o transporte elo n1ercadonas pelo canal Erié obri
gan~o o con1mcrcio ~- utilizar-se c.la via-ferroa nacional, que 
servw. a nwsn1a rug'l ao. 

O SR. GAHCIA PinEs - Si uma lei ~dentica fosse aqui apre
sentada, os !.lObl·u:-; repr.·e:-;,~nLan te:-; Lel'ID.m razão de levast.ar a 
voz con1batendo-a. 
_ o SR. AN'L~o DE FAnrA - Abordo, agora: Senhores, a ques

t.ao de doutrina . 
. A v~rdade em sctrneia econon1ica não está neJTl· con1 os 

parLtdarws do livre cambio nen1 com os proteccionistas em 
absoluto (Apoiados)~ a ve·rcladc está corn aquclles que sus-
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t~ntarn anr:: caà:::t urn de2~r:-; :'yslí~rnas pôde ter applicaçã~~~ con-
v;·::i··::: t:.: ~·.--,rlfrJI"rflP a~ cor,dir:~-H:~ dr.~ p:··nlJlPnla a rr: . ..:olYet·,. _ 

\'1:-: lJi.tÍZt_·.~ nu\-(J;.;~ c:r:IIliJ 11 .Braz11. r,ndc~_a . ..: _inrh:-:l.t?a:--:_11~-l.~'J 
e;.;l ~JJ ainda rle;;:r~nYolvirJas. r,:Hlr:. a }'Jr,pula<:;ar> ·~ poucu dt·u~a, 
rJr!dr· l1;t. J;r~cr·s;.;jrJarlr rl~ in~l'JOr-1 ar nperario:-; e ::n·~isí a.:.; h~:be1s. 
rJ11dí~ a;.; fr.~n Lí·:--: rlr~ rj queza pu b 1 i e a não estão_ dr~\·ldantr,.nü>. e~: 
p lr1r-ada;.;~ deYe-sr! se: r· f.rancarúr~n te prot~CCJ on1s~ a; naqurl! e: 
r;rn qilr; ha sufficientc desen\·o_1Yin1ent.o 1ndustnal, o_perano:, 
int.r.:lliç.;ent.es. abundancia de capüaes e grande populaçao, curn
pre r.:stabrJecer o livre cambio. a n1ais an1pl_a concurrenera, 
rJorque. garantida a industria~ essa competcncw. Yén1, por um 
lado~ aperfejç;oal-a ainda mais e, por outro: trazer Yantagens 
ao consumidor. . 

~Ia:-.: qner·~r estabelecer I.'J li\Tr camb_io cn1 un:· l,1:11Z con1o o 
nosso. sern industri!is, sem g·randes capllaes, se1n nraços, e~n1 
os sa.larios elevados que temos, ó~ Senhores: un1 yerdade1ro 
absurdo. 

l\ ãr, podernos, nas -conrliçõc~ en1 que nos. achamo:::_. entrar 
r~n1 1nc1a enn1 a industria an1er1 cana, forte e robust ec.1cla pela 
I·iqucza daquelle povo. c tão adeanlada como a do Velho 
'Mundo. 

O SR. VINI-IAES - V. Ex. esquece-se de dizer - en1 um 
TJaiz onde as industrias estão ·nascentes, adoptar urna n1eclida 
destas é matar a iniciativa. . 

O Sr.. ANTKo DE FARIA - Outro illustre representante da 
Bahia apresentou aqui u1n argumento, que prova, cxactan1ente, 
o contrario daquillo que pretendeu de1nonstrar. 

Disse S. Ex.: 
,; Quando dá-se a abundancia, quando o nun1ero de pro

ductores é inferior ao de constunidores, havendo pouca of
ferla e muitã procura, o preço, neeessariamente, sóbe., ao con
ü·ario do que acontece quando ha muito quern produza.' 

Entretanto, esse illustre representante, que r-econhece a 
necessidade de augmentar-se o nu1nero de produetores, ven1 
defender u1n tratado que fere de morte a nossa agricultura e 
·as nossas industrias em geral, e que por isso mesn1o, fará di-
minuir, considerave,lmente, o numero de productores brazi
leiros 

B'em vê o Congresso quão fraca tem sido a defeza àqui 
produzada pelo.s amigos .da situação. Não temos, pois, nós ·1S 
:impugnadores do tratado~ ·motivos para· desalento, principal
rnentc depois que e1n nosso auxilio v.eiu o illusLre represen
tante pelo Ceará, Sr .. José Avelino. S. Ex.. que, na rninha 
opinião, é o mais habil e intransigente dos opposicionistas, 
simulando defende-r o Governo, fez-nos um-a revelação de cara
cter grave e que rnuito compromette a respeitabilidade dos 
altos representantes do Poder Publieo. E eu lamento que 
-senhor de~sa arma poderosa, não quizesse usar della o n1e~ 
·Hlustrc collega~ abandonando esta tribuna ao orador, o mais 
obseuro membro do Congresso. (Muitos nã.o apoilaclos.) 

O SR. VINI-IAES - Fez eon1o os Parthos: atirou a setta e 
desappareceu. 

O SR. ANTÃo DE FAniA- S. Ex. nos disse que esse tra
tado fôra cele'l?rado ern virtude da auctorização lcgislal.iva, 
eonstante da le1 de 211 de novembro de 1. 8818. (Apm·lcs.) 
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No art. 2o, § t.c:o, dessa lei, eu encontro, entre as anctorizn_
ções dadas ao Governo, a seguinte: 

"A n1ante;r,, relaLivamunte á importação dos g~nrri.-,s ]~ara 
r.uja producção já exisiem. c Jnnccionando no patz, L1Jn·was 
que en1pl'egan1 nas .. t·n~p~~divas industrias mab;·ria pt'innt n~
c.ional; tarifa n:rovel da .Alfandoga, acompanllartd() a uleYaçao 
elo can1bio acüna ela 2 1l2 por 1.$000. 

Isto quer dizer que o Poder Legislativo aconselhava o 
Governo ·a .cuidar da noss.a industria, p.roteg1endo-a. Matis 
a·deante, encontro, ainda : 

"Bem con1o a elevar os direitos. de importação sobre ar
tefactos de algodão e de juta, para o fin1· de não soffrcrem 
com a concurrencia eguaes produ elos de Íabricas nacionaes., 

Como se vê, esta auctori:zação é du urna clareza perfeita. 
No § 5° ·está a autorização para a celebração do tratado 

cmn o fim. de se obterem vantagens, pelo 'menos reciprocas. 
E. con1o si o Pode~r Legislativo não quizesst~ deixar dnviclas 
sóbre os seus intuitos de protecção á agricultura elo paiz, pelo 
§ '7° ficava o Governo auctorizado: 

"A rever as tarifas com o fin1 do abaixar as taxas c o braclas 
sobre productos chimicos ou outras mercadorias applicavcis 
como adubo ou correctivos na industria agrícola. ficando dis
pensados dos direitos alfandegaes e dos 5 % addieionaes as 
seguintes, fertilisantes ou adubos chimicos, destinados <í la
voura." 

E vem em. seguida a lista desses productos chin1icos. 
Con1o V. Ex. vê, Sr. ·Presidente, era tão grande o cm

ponho do Poder Leg·islativo da defunta Monarchia em pro
teger a nossa industria agrícola, que até o adubo, de que quasi 
não carecemos, elle queria que entrasse livrmnento. 

Veiu a Republica, surge o imprevisto e inesperado Go
verno dos Lucenas e Araripes, e em vez de se ohse.rvar a dis
posição legislativa, faz-se exactan1ente o .c-ontrario. 

De tdua:S uma: ou o :Governo queria ;cun1p·rir a le1i, e, nesse 
caso. devia fazel-o .cmn ·fidelidade, ou não queria e, nesta hy
pothese, devia ter evitado a celebraoão de semelhante tratado. 
(Apoiados. ) 

· Alguns illustres representantes da BaJhia wf.firman1, 
honten1, que nós combatemos o convenio por causa da banha 
que se fabrica no Rio Grande do Sul. 

Posso garantir a SS. EExas. que não é só por causa da 
banha, nem tão pouco pelos interesses exclusivos do Rio 
Grande do Sul; affirn1e-lhes, ainda, que,· no dia crn q·ue fosse 
preciso, para garantia de uma industria só nossa, matar as 
outras industrias da Republica, n6s terimnos o patriotismo e 

·o desprendimento necessarios para sacrificar essa industria 
e1n proveito do bem -geral. 

Mas, no Rio Grande do Sul. em Santa Catharina e cn1 
·Minas, alén1 da banha, fabrican1-sé outros preparados de por-co 
c a este respeito devo dizer que ainda hoje, nas folhas da 
manhã., li urna noticia, vinda da Europa e que ven1 revelar a 
falta de criterio do nosso Governo·. 

. No parlamento allemão, a 21 do mez passado, o deputado 
Barth, inquirindo dos motivos por que se prohibia a entrada 
dos preparados de porco procedentes dos Estados Unidos, ob
tinha ele um dos ministros esta resposta: 

«N~o se trata de proteccionismo, ~ sim de nrna qucstfi.o 
do hyg'Iene, porque esses preparados sao noeivns .» 
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O Sn. VINI-L\ES - A Franr_:.a já linha frito a n1csn1rt eousa. 

. o SH. AN'l'ÃO DE ]_;-<_,\HL\ - O 1\'iin i stro accr0sccnl 0~1., ainda, 
que~ 70 (!('dos porcos errados ·nos Estaclns Uniclns sollrPtí1 dC'. 

trichinosr.. 
O SH . .:\:rvL\lW CAY.\LC.\NTT- ~\ .\111•mnnlHl. nãu rPcP1H' cs~e::; 

pl'rparaflos en1 e.ertos nH'zrs. rlo anno. 

O Sn. ANrrAo nE ]:;':\lUA - Po1s hen1, o nnssn gOYI~rnn. p~lo 
traLaclo, :l'aci1üa a enLracla dC'llC's no Brnzil. Por nllt Sf' poclP 
ver ernno son1os governaclos. _ , . 

:Mas. Sr. Presidente. no Rio Grande elo Sul, ah•n1 eles la In-
dustria. ·ha outras. con1o a do fabrico cie rm·inllas o cu.ltura 
d1~ erréaes, que nã'o são un1 privilc'gio c~c.ll.-l'S~YO seu, P ft?l por 
1sto que. quando pela prin1eira vez cl1seut 1 o conven10, en 
disse que protestava contra elle en1 non1e do n1cu Estado e 
en1 non1e dos interesses elo paiz. . . 

São, pois, injustos aquelles que nos ac_cusan1 de ~xclusl-
vistas o exig·entes cc1n rela~ão aos neg·omos econmnwos elo 
llio Grande do Sul, que~ aliás, 0. o Estado que n:1ais tcn1 sof
frido depois que :foi proelan1ada a Rcpubli'ca. 

E. si fossen1os julgar pelas apparencias, serüunns ]í:>vados 
a afltrn1ar que o Governo l)roeura, dia por dia, anniqu ila.r a 
industria rio-·grancl.en.se. 

Ainda na ultima revisão de tarifas, o illustre ex-n1illi~s-
tro {la Faz-enda, que log-o depois ·de t 5 ·de novembro · p l'OliH~ t
tera entrada livre para o sal e para o aran1e, .elevou~ espanto
samente. os direitos sobre estas n1ercadorias .e taxou, tan1b.en1 
extraord.inarian1ente, as aniagens e a folha ele Flandres, ge
neros inàispensaveis ao desenvolvin1ento de nossas indus
trjas. O povo ,rio-grandcnse~ entretanto, recebeu este aeto 
resig·nado e LranquillCJ. 

O Sn; PnESIDENTE - Lernbro ao nobre representante que 
está h nela a hora do expediente. 

O Sn. AN'rAo DE FAi:nA - Não foi tan1bcn1 con1 intuitos de 
fazer oppos.ição systematicâ que iinpng·nei o tratado; não sou, 
nem sere1, ján1ais, opposicionisl a por ::;ysiJ•Jna ..• 

. O SR. BAR:~O tDE Vn .. L:\ VIÇOSA - Prurido de opposi.;:.ã.o 
fo1 o que eu chsse. · · 

O Sr.. ANTÃO DE FARIA - ••• n1as devo confessar ao Con
gresso que, na rninha opiJlião, o actual Governo não presta. 
. . Com~atendo o eonven1~. ~u estava certo de ser interprete 
h~l do pensan1ento da n1a10na ela Nação e, especialmente do 
Rw. Grande do Sul. E não enganei-me. Os telegrammas · re
ce~:nclos da praça do con1n1ercjo de Po.rto Alegre e dos indus
trlaes de S. Leopoldo já são eon'hecidos do Cüngresso Ou-
tras reclamaçõ.e.s .estão ·chegando. · 

De Santa Cruz, uma das n1ais prosperas colonias do Rio 
:Grande, receherrws, o Dr. Demetrio e eu o seO'uinte tele-
gramm·a: ' o 

.., «A ~ssoci_ação C.9mn1ercial de Santa Gruz, em nome do 
::.,~rnn1erc1~• e 1_ndustr1as d~stf-~ ~staclo, a~pella para 0 patrio
lJslTlO da 1n1prensa da Capltal Federal, a:tnn de auxiUar vossos 

L--~~~ 
i· 
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esfot·(:os no sentido ela annulla1:.ãu elo convenio an1ericano, tão 
iniquu quãu l'uino:-;!1." 

Este ll'lugl'iltlHlltt esUi, as:-;ignatltl pulu:-; :--:t~gu inLt•s L~ irnpur·
tantc•s itldLt:-;LÍ·ial'S. - Feli1nw fluuseJ' & Comp. - A .. brahfiu 
To.:t~ch. -- Hi('af'rlo Zulhr'J'. -- .Adolpho E cet·s. - J?. StJ·oh-

. sehon. - G. Ju.l. - EichenbenJ. _ _:_ .Joüo Schillin.a . . & C. -
João Pedru KoclzcJ·. - F". ac Bu1·ja li.'itche1·. - Lu'iz Bc·r
nha;·d. - .Joiío Ottu he:.:chel. -- JloJ·if;:, Be·ralcirL - Be·nwrclo 
Pl·ische. - Jacob Dorn. - Francisco During. - Theodoro 
Schülina. » 

_:\ p1·a~:-a elo connnet'cio da dclatlc dt) Riu Geandc. dirig·tn
Llo-se ao General Osc•rio. ao Dr. Dc1nrtrio c a n1im. diz: 

«En1 n01ne do con1n1ercio eles! c Estaclo, esta Asso0üu,:.ão 
Con1n1orctal pede vos digneis ser o interprete elo seus enor
g·icos protestos contra a odiosa c iniqtHt conyenção aduaneira 
celebrada con1 os Estado Unidos ela .An1erica do Norte. -
A1·nalclo José Per·ei1·a, presidente. - FJ'anc·isco Cconpello, se
cretario.» 

E não ·~~ só o Rio Grande do Su.l que protesta, S. Paulo 
vai fallar tarnben1. 

E' Santos, a ! 0rra ela liberdade ... 

O SR. MoRAES BARP.:os - Da liborrlade commercial o da 
liberdade hun1ana, porque foi o fóco do abolicionismo. 

O SR. ANT~.\.o DE FARIA - ..• que, por intermedi-o de sua 
classe operaria, se dirige ao nosso eompanheiro Dr: Demotrio, 
nestes termos : 

<<Cidadão - A União Operaria do Santos vem, respeitosa
n1ente, agradecer-vos os vossos esforços no Congresso Nacional 
contra o decreto n. 1 . 338, de 5 do fevereiro deste anno, que 
isenta de .direitos de importação alguns artigos da An1erica 
elo Norte. Sen1elbante decreto é o descalabro das finanças do 
nosso paiz, é a morte inovitavel da industria nacional, unico 
arrin1o da classe operaria o do proletariado br_azileiro. Por 
isso, Cidadão, a União Operaria de Santos, respeitosamente, 
vem pedir-vos que não abandoneis essa eausa, a:firn de não 
ser eon~un11T1arlo semP1hante convenjo, que (~ a rnaior das a:f
frontas do urn governo anorn1al, lançada á face dr un1 povo 
que ten1 roprosen1;antes no Congresso. 

Cidadão, a União Operaria do Santos ton1a, ainda, a li
berdade de pochr-vos que so,jaos o seu interprete junto de 
voss-os dignos collt~g·as que tc~m con1batido c combatem tão 
voxatorio decreto. 

Cidadão, a Unfão Operaria de Santos vos sauda como ver
dadeh·o rr,prcsf•ntantn da den1oeracia brazilcira. - Luonm·r..lo 
.A·nton'io da Costa, presiclcnto. - Bcned'icto de F. Bauw~, 
secrcüt.:rio. >> 

. r:relcgran1n1a no rucsrno sentido rcccben1os do Conlro Opc
Parw ele Porto Alegre. E. para que se eon1prchoncla o interesso 
que o con1n1orcio do Rio Grande do Sul ton1 nesta questão, 
para que se saiba qüc o povo rio-grandense Yê no tratacto 
cot11n1ereial a ruina imn1inontc ela industria daquolle Estado,' 
para qüc todos se convençan1. cln :i usto elan1or que ellc tcrn 
1 (~';~ n_l-a do, tJas~o a 1 "L' um h~ 1 c•gTa 111 n m }Ja~ l·a nl c~ si gn il'icativo, 
d ll'lgido !)ela rn·ava llo ~ornmcrcio do Por lo Alegre ao chefe do 
Governo (lê) : 
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«A Associação Comi11er.cial, cm nome do eomn1ea:'cio e ~a 
industria do Rio Grande do Sul, protesta contra a convençao 
i'eHa cnJn os Estados Unidos. por iniqua e altamente ~reJu
dicia.l au::-; interesses rnais irnportantPs des·te Estado: Esp~.ra 
que o patriotis1no do ,Governo, n1elhor inspirado, consiga adia·r 
ião odiosa convenção.» 

O Sn.. PEDRO A1VIE1Uco - Isso :é n1uito significativo. 
O Sn· ANTÃo DE FARIA - Sr. Presidente, o discurso que 

acabo de pronunciar é un1a resposta áquelles que pretenderam 
defender o convenio aduaneiro, e, ao n1esmo tempo, uma a:·e
clan1ação que faço ao Congresso e que dirijo tambe:rn a ~sse 
Poder que ahi está e que se diz - Governo da RepubliCa. 
CMuito be'm; 'rnuito be1n. O orador é te licitado e abraç_ado por 

. alguns Srs. 1··epresentantes.) 
0 SH. l\1AH.CIANO DE MAGALIL:\.ES, obtendo a palavra pela 

o:rdmn, requer que se prorogue por 10 nlinutos a hora do expe
diente, afim de lhe ser dada a palavra. 

Consultado, o Congresso conce~e a pro rogação pedida. 
O Sr. Marciano de Magalhães - Sr. Presidente, Srs. re

presentantes ·da Na.ção. Não posso dissilnular a .em.ocão que 
sinto nesl·e n1on1ü11to, jú porque 1nc pung·e ainda a dor aguda ela 
perda irreparavcl do urn emnpanheiro da Revolução de 15 de 
noven:tb.r·o, o General Benjamin Constant, meu venerando ir
n1ão, já porque me não reconheço com forcas sufficientes para, 
.comp.etQ_ntemenLc desempenhar-I11e do objectivo que tenho em 
vista. · . 
·_ . Senhores, pertenço ao numero dos arnigos do Governo, 
pela elassificação do d-istincto cearense, Sr. Barbosa Lin1a~ e 
amigo do Governo porque entendo que a segurança da 'Repu
blica clepm1•cle -da jus.LiÇa o do respeito á autoridade sen1 a 
qual não ha Est.auo e não ha Palri_a, na opinião do notavel do
Inoceata, o grande àlncricano Hamilton. 

Sjnto-n1e, por isso, na obrígação de manter constante-
mente o 1neu idéal . · . 
. !'ou cons.ervador na Republica, I~as comprehendo os gran
des Inconvenientes e os grandes perigos dessas mutações con
UJiua.s de governo, porque .con1. is.so soffr:em, continuamente, não 
so o trabalho, como o capital e a propr1a liberdade . 

. Eu, portanto .. nãc:> pertenço ao grupo dos espíritos irre
quietos, . que exploram, <?onstantement~, as phantasias popu
lares en1_ ~use a das ?lOrias e c~o hero1s.rno. Entendo que no 
~ctual reg1m~n precisamos. ma1s de virtude do qne de he
I o~sn1o. (~f1f,'do berrt.) A VIrtude na Republica ·é tudo· 0 he-
roisino nada vale. ' 

Sei, tambem, que toda a sciencia politica ref)ousa seo-ura
mente, .1.1~ t,randura e moderação elos grandes patri~ta; que 
.sabcn1 ecaer . .a Len1po orn I~ rol das grandes icléas da paz c do 
congr;~çamento geral. (illt~t~t~o úe1n.) . ' 
. . Nao _n1~ .~;sq.neço mn so Inst~n.Lc;· de que perLorH}O a uma so-

~tedade P?h_twa q~1c o 111unclo, crvihzado admirou, pelo in1n1or:.. 
.Iecl?uro col~mettJm{I:to ele, 15 do novembro cl_e 18~89; fa{;o, 
})~.r tanto, todo poss1vel para manter . a co.rrecrmo ncc · 
· atun de que 3: Hepublica dos Estados Unidos do-."' Br'a ... 1 essa!Ia, 
1)0 ·1ha •' c·ons d ·1, "' , ~ · • SI se 1m-1 . <.t · : I c açao, a esv1n1a. dos brazileiros 0 • -r· · . 
dc:1s cst~~ang~n·os, .c:~uc nos observam. (~fuito bem.) a con. Ian~.a 

Sol qt~O a. VH tudo do povo arncrwano nro su o·' d' . 
·obr·'"' cori~tillt'"'IOil l · 1 • ' · u a e>ran 10sa 

.:L ~ ·· u . a , consiSLl u no sacri·ficio reciproco de iCiéas 
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e prjnc1p10s por parte (\os seus gr::n~des paLri?t~s, que tud~ 
mnpenhavarn por seu dovotnclo arnor a ordem, a liberdade e a 
esLúbi l idade üa Hepublica. 

Que se traduzarn ern. J'acLos os cxcnJplos ele lealdade e de 
eivlsrno~ para que a 1norat clClnocratica p:rc~sicla a todos os 
act-os. não só dos go Vi~l'na u tus, '(~uma elos governados. 

ÉslatlJOS, lJOr.'tanLo. no começo ela grande obra, na qual os 
repuhliea11os br'azilcirci~ tum a rmica responsabilidade: a edi
ficação clrL Heptrblica ~-~ dus r·epublicanos. 

O Sn. SlmzEDE.LLO -- Mnilo bmn. 

O Su.. 1\L\nCL\..N·u DE MAG"\.L .. IL\Es - De aecurno com estas 
idéas, aLé ha poucos dias p.rocurei n1anter-n1e com o maior 
criterio e com o maior devotamento. 

Eu- trabalhava instantemente, eu con1hatia, n1esmo~ aquel
les que ontondian1 que o General Deodoro não estava en1 con
dições de dirigir os destinos deste paiz. 

Não sei si fui f.raco,. si fni patriota. A verdade é que pro
-curei .i ustifi-car todos os s·eus erros e fraquezas, pQrque via 
a,ciJna de son nmne o nornc do nosi:ü paiz. · 

Eu espora v a o correc Uvo a todo o tempo e, ainda hoje, que 
esta1nos corn a lei c con1 o Direi lo .. 

O Sn, SEnzEDELLo - A situação, hoje, é outra. 

0 Sn. MARCIANO DE MAGALHÃES - Mas, Senhores, fui 
dolo.rosan1ente surprehendido con1 a publicidade de um decreto 
que clava honras rnilitares aos santos do Catholicismoc 

O Sn.. LAúno MüLLErt - Não existe. 

O thl· B.\lYriS'J'A JH . .i\JoT'l'A - Foi publicado no Diado Ol
{icial; os I ú assignado pelo Sr. Ministro ~la Guerra. 

O Sn. l\TARCIANo DE l\fAGAL.l:L~Es -· N ocessariamentc; o Go
vm·no tom crn. · vista a demolição do maior n1onumento de 
gioria ela Republica: a libercladei de cultos. 

U:!'.r Sn. REPHESENTAN'l'E - Não ha nada no Diario 0{
ficial. (lia. mttrros apartes.) 

0 Sn. MARCIANO DE MAGALHÃES Senhores, dizei que 
~~u 1nilitar; devo· ser frrtn~o: não h a duyida alguma; mas af
in'n1o que esse de-creto ex1ste na redacçao do .D'iario Officíal, 
e .Qüe espera ordem ele publicidade. 

VozEs -- E~sa declaração ú ü11portanLissima. 

O Sn. I.~,\l;no lYlüLr..En - ]~ eu affh·1no que não existe tal 
decreto. (lla 'Jnuilos ou.íT'os apa1'tes.) 

O Sn.. MAr-u:J:\Nn ng 1\tlAG:\LilÃEs·- Senhnros eu deixaria 
de sm· patdoLa, vin~ln abalar o cs11irit~ deste Congresso e, por
~anl,~l. \la nossa Naç,a~~ emn est~ procednnonto, que é todo legal, 
JUSLl;\mrn c vm.'·cl:ulc_rr.o,.. (A11ouulos e o.pm~tes.) 

.l.t~nho rcsponsabrlldadc, tcn.J:o ~onsc1encia de que devo 
1~nuünr-n:w de ae·cortlo eorn n ob.1ccLivo que n1e trouxe aqui. 
E lanLo u venlade que .se JH'etcndc clen1olir o rnaior padrão de 
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glorias da Ht•publien, a indPrwndt'twia da Egrej_a do Eslac~o. 
a libct·dade du L',llllu~. (}LW u UU\'Pl'!1ll av~ Hg'lll'il l1itll dt•::;nwnhu 
esse dccl·etu. (.lpu-iudus I' JJLII. U.o:s u.pal'lcs.) Nãu p(t::;su adnu~.
LÜ' Hepubliea ~crn lilJet·lladu; e u l'L'i na.clu du libercladc é u l'CI

nado das h'i::; L' Lia ju~ti~:n. 
A ::;ubuli::;:-;ãu á~ h~is f~ n dl~Vl\1' nwis ektl1l'lllar d(• tud():-; us 

b1·azU Lüt·o:-;~ L~ ntuito prinei pa llnen t<~ do che~·u do Est~do, ê:l: C1 ~w_:.n 
não eullfiaeetnos Lrauqu illus a lei das leis -·a Con::;! ltu1çao 
politica do puiz:, si a sUa unica vonlade esLivcr acüna Ll}l vun
tacle J)aeiunal. O decrctu Llc cuntincncias aos santos ~e~ pur
tanlu, u t 11 ·lh':-:;aeatu, lJurque não foi dcrugado t;> Ll_l'L'l'et.u l.ll' :-;t~
paração ela Egreja do Eslaclo, que o Generallssnnu nss~g:uuu, 
o só a :::;oberania do povo poderá revogal-o, po.r seus legllnnO':i 
representantes. · 

Gonti'núo a ai'fi.rnmr que esse decreto existe no Diw·iu Ul
tiC'ial, para ser publicado. 

UM SR. REPHES.EN'l'"\NTE - Então o Di1·aiu Ollicütl nãu 
ctunpre o seu dever. 

ÜUTRA v·oz - :H.ecebeu m·dens. (H. a Jnu'ilos uuh·os apaY
t'es.) 

O SH.. ~L\iHClANO DE i\L\GALHÃES - Que parece isto, Sl~
nhores? Quando a responsabilidade é dos republicanos, por 
que é que não haven1o::; de conLinuar o trabalho progressivo 
da Republica'? Por que haven1os do voltar para traz? Con1o? 
C.on1 que direito ? Que que.r dizer, Senhores, a nonwação ele uns 
cidadãos que, dizern, estão ~orno secrotarios do Generalissin1o 
o que não representan1 senão un1 retrocesso no· regin1en das 
idéas? (Apm"te.s. ) . . 

Diz isto o jo,rnal. Eu üãu Sl~i. .:\'las, de onde V(~rn? Para 
onde vão? Mas, por que canlinho pa::;saran1, para vir ton1ar a 
deanteira aos republicanos'? ( T1·oc.arn-sc m.uitvs upm·les.) 

A questão mio é ck 1noções ao Governo, pois a todas des
approvei. Prel.enclo sjgnl:licar ao governo que este Congresso 
saberá cnmlll.'Íl' (J SPII devet·. (Jlv.ilos apuiaüos); que este Con
gresso não yoll.at·ú para Ll'az (Jtuito.s a[JOiados); que can1inhará. 
sempre par·a se11 dest.inu paLrioLicn. (Lllu'ilos apoiados.) 

Direi que o Uoncralissin1o só serve á sua vontade; si o 
Gene.ralissirnu não se insp Lra na con :1.\ar.H]a do povo brazüeiro 
decla:ro desde jú que retiro-lho a n1inha confiança e nego-lhe 
o n1eu volo . .Sou urn arnigo severo de S. Ex.; cun1pro .o n1e.u. 
dever. (Cruzam.-.se di[{e'J'entes apm·tes.) O Sr. P1·esidente re
clarna a aUen(·ão.) 

Estan1os ainda em L'en1po de curnprir o nosso dever. O Ge
neralissiny> L\ eve ·dar vrova:-s de respe]to ás te i::; -elo pa.iz, put· sel'a 
o sou prnnen·u 1nagistradu. · 

. Os nossu::; antepa:::;::;auo8 conquistarmn para nós a liber-· 
dade, con9uistara~n .~ grandü son11na de bern estar de qüe go
z:ainos hoJe, e o du·e1Lo mn no1ne do qual estou aqui invocando 
o patriotismo 'l.l·o;:; 1ncus concidadão8. 

Trabalhemos nós cm l'avor dos nossos successoros 1'azenuo 
p·ropagánda dn deYer civico. Si o:3 rcpubli1cano::; re:::;l)unsavei~ 
1'oran1_ alijados d~ Governo par~ clarern seu logar a u1na junta 
de1nollclora da8 ll!Jel·Jade:-; publwas, então é preciso chan1ar de 
novo a posto:; 0::1 . antig'os tl·alJalhador_e:::;, porque é chegado 0 
rno~1Hm Lu de bra·dar: - Alerta, repuJJllcanus l A PaLria está mn 
P Ü'rl O'Q ' o • 
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Mas Seullu1·e:::. não vosso aclmi Llir estP governo, que nmn 
Sl'i ele u~uJe sahiu, e que prdencle dirigi'r os destinos do paiz 
mn lt·nnsfor·n~ação radical. Jslo é. sirnplesrnenLc, iniquidade o 
incom.pativel con1 os hrios ela Republica nascente. 

Desconheço esse -Governo. ·Pois, então, os nossos inimi
gos do honten1 são os encarregados de nos traçar o etu11inho do 
Juturo? Nego n1eu voto, nego n1cu apoio, porque dosconhrço 
senwlhanie Governo. Hei ele combate l-o -c1n toda a parte, 
pois que é urn Governo que não se ilnpõe ao respeito c á con
i'iança dos an1igos da liberdade e do Direi to. 

Senhores, eu bc1n qnero o paiz constiluiclo, façan1os a 
nossa Constituição. 

O grande Franklin. no CongTrsso arncricano, pedia, em 
11n1a oração religios::t, que se appellasse para o Congresso. af'in1 
de que est.e se inspirasse na bondade, no civisrno e na feliei
daclo ela lJatf'ia. Eu. Senhores, invoco os rnarlyrcs ela Hber
dado, e em norne dclles fallo ao Congresso braziJeiro. Eu tenho, 
no N ortc, n1.cn1oria ele Nunes Machado.· .. 

O SR. TEIXEIRA DE C.-\.RVALHn - l\ão m·a republicano. 

O SR. lVJARCIANo DE MAG.-\LH • .\Es - • • . de Frei Caneca. 
Ten1os no Sul Bento Gonçalves e o grande Tiradentes. Pois 
bem, é ern norne delles que fallo. E, fitando aquella esta tua 
que representa a Republica, peço-lhe que inspire muito e 
n1uito o ani:n1o deste Congresso, que lhe dê forças. valor c ei
vjsn1ü, para bon1 cumprir--cõm ci sen dever. (1l-Iuito bem.)· muito 
bern. O ÓJ·adm· é cum,pr·irncntado po-r v.arios Srs. rep1·esentan
tes.) 

PRIMEIRA P.:\.UTE D.:\. OllDEM DO DIA 

VOTAÇ1o D"\S E:MENDAS AO PROJEC'l'O DE CONSTI'l'UIÇÃO 

O Sa. PRESIDEN'rE unntmcia que vai continuar a votação 
das emendas ao projecto de Constitui-ção, approvadas en1 2a dis
cussão. 

O Sn. NILO PEÇANI-L\. (pela ordem.)· rc:quer a inversão ela 
_orde111 do dia. 

Consultado, o Congresso rejeita o requir·n1ento. 
O Sn.. LAuno lVlüLLER - Peço a palavra pela ürdmn. 

O SR. PilESIDENTE -- '.I'C'rn a palavra o nohrc represen
tante. 

O Sr. Lauro Müller - Peço n V. Ex. que consultn o Con
gresso si n1e eoneecle 10 rninutos do prorogação ela hora do ex
pediente. 

O Sn. PRESIDENTE- O expediente está findo; j tt PS t amos 
na ordcn1 do dia. 

O Sn. LAURO lVfüLLEH- Nã,o tinha ouvido V. Ex. annun
einr a ordern do dia; Joi vor i:5so que pedi a valavr·a. 

. O Sn.. Pn.ESIDEX'I'E- ~\rn:1uncit) a ordern do dia (Apoiado.·;). 
drzendo que a era a contlnua~;ao da, votaGáo da-:::1 .-)nl_endas 
appro,-ada~- (~fll 2a discuss~-io, e, por isso, o S. ::\i lo :t\::(;anll;t 

Yol. III 50 
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reque1·cu a inversão, afün de se encerrar8ln as 1noções sobre 
o tratado norte-a1nericano. 

o Sn.. LAUP.O lVlüLLEH.- Neste caso, no correr da dis-
cussüo, expliracei alguns apartes que dei. 

PosLa a votos1 e approvada a seguinte mnenda: 

~ubstitua-se u s 21 do art. 33 pelo seguinte: 

l\:lobilizar e utilizar a Guarda Nacional ou rnilicia ClVlCa 
dos e·stados. nos casos taxados na ConsLituicão. -A. Gordo. 
- B. de Cam,pos. -A. Mo1~eira da Silva. -Rodrigues Atves .. 
_Lopes ()Jtarves. - Donângos de Mo1·aes. - Rub·ião Junior ... 
-. Al1nc'ida N ogueir·a. (Approvada, salva a redacção. ) 

E', egualn1ente, posta a votos e approvada a iS)8guinte 
en1enda: ____ ··-' ___ . -·-·-- , :. __ ,_J~.!.l. 

Substitua-se o n. 24 pelo seguinte: 

Legislar sobre o Dir~ito Civil, Crüninal, Càn1n1e11cia! e 
Processual da Hepublica. - Leovigildo Filgueiras. 

ü Sn,. PR.ESIDENTE diz que· não subn1etterá á deliberação 
do Congre·~so o requeril11ento l1onten1 apresentado pelo 
Sr. Leovigildo Filgueiras, por que, proprian1ente, o seu as
suinpto prende-se á redacção, a cuja Con1missão vai ser elle 
enviado, para tomal-o en1 consideracão ao ter de redigir u 
n. 24 do art .. 33. · . , 

Segundo o seu auctor, deve ser assin1 redigido o refe1•ido 
n. 24: -.. -Legislar sobre o Direito Civil, Criminal e Con'lnler
cial da H.epublica e o processo da Justiça· Federal. 

Posta a votos, é rejeitada a seguinte e1nenda: 
Accrescente-1&e .~o n. 26 do art. 33 . ( in fine) : ~ e os de 

cont~abando .. 

Sala das sessões. 28 de janeiro de 1891. -. L. Mu1·at. 
L. de Bulhões •. · · 

Ern seguida são, success·,ivamente, approvadas as seguintes 
·emend·as: 

Ao art. 33, n. 17: 

Supprima-se o n. 27, cuja d"isposição está colnpreheu
. dida na do n. 28.- José Hygino. 

Ao art. 33. n. 33- A.s palavras- :sobre· terras- accreg
cente-se·- 1ninas de propriedade da União. - M. Vatladüo ., 

_ O SR. PRESIDENTE- Yai se votar .a ·emenda do Sr. Arthur 
Rios. · · 

O Sn. NASCIMENTO entende que esta emenda -está preju
dicada pela disposição do art. 14. 

O Sn. PRESIDENTE observa que a emenda tem por fim 
harmpnizar essa disposição, e, portanto, não está prejudicada. 

Posta ~a. votos, é approvada a seguinte emenda: 

~t. 33, paragr;1pho -- Prorogar suas sessões.- Arthur 
;Ri~J.~~. . . ' 
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O Sn. PHESIDENTE- Ao n. 4 do art. 3-1, como jú informei 
uo Congresso, foi approvada uma emenda~ que nfio figura no 
irnpl·esso rl istrihu ido, emrnda offcrc0ida pelo Sr. Schn1idt, na 
2a disenssüo; vai se Yolar, agora, essa cn1cnda. 

1Posla a Yolos, é approvncla a seguinte emenda: 

Ao u. 4 du art. ~)!1 

Supprin1U1n-se as palavr-tts - primaria e. - Sclnnidt e 
outros. 

:E' posto a votos e rejcita~do o seguinte acldiLivo: 
Art. 36, depois do § 3°- accrescente-se: 

§ 4. 0 Si na outra Carnara o projecto não for approvado 
pelos dois terços dos membr:os presentes, reunir-·s.e-ão as duas 
can1aras en1 Congresso Naciona.l, e ahi será .subn1ettido a u1na 
só discussão. 

Si fôr approvado pela maioria de dois terços, será con
[',iderado como lei, e de novo enviado ao Poder Exectutivo, 
para promulgai-o. 

Si, porém, não obtiver a.quella n1aio~ia, entender-se-á que 
foi rejeitado. 

§ 5.0 Ainda quando na Can1ara iniciadora o projecto não 
seja approvado pelos dois terços de seus n1emJJros presentes, 
será ren1ettido á outra Carnara. 

Si ne·ssa tambem não fôr approvado por aquelle nun1ero 
de votos será julgado rejeitado; mas, si o fôr, reunir-se-ão 
as duas canmras em Congresso Nacional, para proceder-se na 
fórma do paragr.apho antecedente. 

§ 6. 0 A reunião das duas camaras em Congresso Na~cional 
será solicitada por aquella en1 que fôr iniciado o· projecto. 

O § 4 o do artigo do projecto passará a ter a nu1neração 
de 7o. 

S. R. Sala das sessões, 26 de janeiro de 1891. - ()'fÍntão . 

.São, succes,s.ivamentc, postas a, votos e approvadas as se
guintes emendas: 

lVI•odifique-se o art. 37, do modo seguinte: 
Não sendo a lei pron1ulgada pelo Presidente da Republica 

nos casos dos ~ § 2° e 3°· do art. 36, dentro de 48 horrus., o 
Presidente do Senado, e si este não o fizer e1n egual prazo 
o V ice-Presidente a pro'n1ulgará, usando da seguinte fór1nula: 
F., Presidente (ou V ice-Presidente) do Senado,. faço saber 
aos que a presente viren1, que o Congresso Nacional decretou 
e eu promulgo a lei (ou resolução} seguinte). 

Sala das sessões, 26 de janeiro de 1891. - Francisco 
Veiga. 

Ao art. 41 

E.m vez de dois terços -.diga-se:. metade .. 

Sala das ·~essões, 26 de Janeiro de 1891. -.-José Hygino .. 
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Depois das palavras- en1 sessão--- diga-se: do Con~·1·esso 
e si esLo não e·stivor reunido. O n1ais corno está no proJe~to. 

Sala elas scss0es, 2ü de janeiro de 1891. - Francisco 
Veiga .. 

Ao art. 46 

Substitua-se o ~ 2° pelo segu1nte: 
Si nenhun1 dos votados hotiver alcancado n1aioria abso

lutal o ·Cnngre·3su Plegerá, por rnaioria dos votos presentes, 
u111, dentre os que tiveren1 alcançado as duas votações rnais 
elevadas, na eleição directa. 

Sala das seSJ.sões, 2G de janeiro de 1891.- B. de Ca1npus 
e outros. 

Ern caso de empate, considerar-so-á eleito o n1ais velho. 

Sa.la das sessões, 26 de janeiro de 1891. - Auuusto de 
Freitas., 

.Ao art..:17, neo 3 

Hedij a-se assin1: 

Exercer ou designar que1n deva exercer o con1n1ando su
pren1o das forças de terra e n1ar dos Estados Unidos do Brasil, 
quando chainadas ás armas en1 defesa interna, ou externa, da 
Uni fio. 

8. 11. -Sala das sessões, 2G de juneÜ'O de 18~11. -João 
'Vieir·a. -D'I'. Vall.adâo.- G. BesuH.I'O. 

E' posta a v o lo,~. c r·ej citada a seguinte ernenda: 

Ao art. 4.7, n. !.~: 

Ao n. l~ do art. 4 7, accrescente-se: O exerClClO destas 
attribuições fica sujeito ás seguintes restricções: 

a) O Prefficlente não conser...-ará qualquer contingente de 
forç;as federaes nos estados, desde que contra isto representen1 
os rPspectiYos goYernos; 

b) ren1overá, D1i~diantc repreç:;entação dos n1os1nos po-
deres, os con1mandantes de taes forças. 

Sala das sessões; :26 de j anciro de '1891. - Francisco 
,Veiga. 

Süo. successivanleiüe, ]Ju:::~üts a Yotos e approvadas a•; 
seguintes en1endas : 

Ao m:t. -17, n. 10 . 

Stl!Jr>ri1Ylan1 as D'alaYras- c pro J·ogar~lllc a.~~~ ::-;essüc::~ ut· ... 
d inarias. 

:::ala das se.:;=:;i5es, :26 ele janeil'o de 1801. - J.rthu1· Rios-. 
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Subslitua-sc, no n. 11 do ar L. ,1'7, a pala:vra - appr-o
vaçuo - por - proposta. - Au.au.sto úe F 1·eitas. 

PosLa a yotos, (~ rrjc~itada a seguintP Pmí'rH.la: 

Substitua-se pelo scguinle: 

Os nlinistros de Estado nf-io poderão accun1ula r on {r o cnl
prcgo ou i'uncção puhliea, ne1n ser· eleito·s. Presjclcntc ou 
VicL'-Presidf•nlt~, Dcpul:1rln ou Sc•ntHim· ela Cniã1,. (E' l'Cpru
clucção do projecto prin1itivo.) 

Sala das sessões, 30 do janeiro ele 1R91. -Campos Salles 
e outros .. 

São, succes·sàvan1entc, posln.s a votos e approvaclas as. 
seguintes erncnclas: 

Ao arL.; 50 

SubstiLua-se a ultin1a parte: 
Os relatorios annuaes dos n1inisLros: serão dirigidos ao 

Presidente da R.epublica e distribuídos por todos os nw1nhros 
do Congress.o. -Julio, de Cast'ilhos e outros. 

Ao art .. 59 

.Substitua-se a expressão - decidir - por estat: - pro
eessar e julgar. - .ádolplw Gordo e outros. 

Ao art. 59 

Accrescente-se á dü3posiç-Llo da lettra a1 elo art. 59: 
I. Julgar todas as causas propostas contra o Governo da 

União ou Fazenda Nacional~ fundadas mn disposições da 
Constituição, leis, regulamentos do Poder Exceutico~ en1 con
tl·actos celebrados com a,quelle Governo. 

II. Julgar as ca'usas provenientes ele cmnpensações, 
reivindicação, inden1nização de prej uizos, ou quaesquer outras, 
proposta!s~ pelo Governo ela União contra particulares, ou 

. v ice-versa. 
Sala das sessões, 20 ele .ia.noiro de 1891. - Leopoldo r.le 

Bulhões. 

Na secção III-Do Poder Judiciaria. 

Ac-crescentc-se onde convier: 
.Ar L Será' mantida a insti luj<:ão elo jury. 
Sala das sessões, 27 elo janeiro ele 1891. - PJ'onça Co;1

·

'1Htlho e outro~. 
'Ao art. 63 

Substitua-se: 
Pertencem aos estados as n1inas e terras devolutas si

tl.l actas no~ seuR respcetivos territorios, cabendo ú União, se).,. 
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1nente, a porçã-o de territorio . q.ue !ôr indispons_avet _I1).at~"~ a 
defesa ela fronteira, para fortlflCaçao, construcçao n11 1 ~u e 
estradas de ferro federaes. 
· Conserve-se o paragrapho unico. -.Julio de Castilhos e 
outros). 

E, annunciada a votação da seguinte enwncla: 

Ao art. 63 

Redija-se deste modo: 
As terras devolutas e as .mi11as nestas existentes são do 

don1inio dos estados: 
(O mais como está no artigo . ) 
Sala das: sessões, 27 de janeiro de 1891. -.·Feliciano 

Penna. - Chaves. . 
O SR. PRESIDENTE- Chan1o a attenção do Congresso para 

confrontar esta emenda con1· uma outra, do Sr. José Hyg1no, 
que está na pagina 23. --. . . 

A emenda do Sr. Castilhos ben1 como a do ';::;r. Fehc1ano 
Penna devem ser redigidas forma.ndo um todo, porque ellas 
se con1pletam. 

Posta a votos, é approvada a emenda do Sr. Feliciano 
Penna. 

E' annunciada a votação da en1enda do Sr. Epitacio 
Pessôa. 

O SR. JosÉ MARIANNO (pela o'tdem) esperava que o 
Sr~ Presidente submettesse a votação. a emenda do Sr. José 
Hygino; por isso não apresentou requerimento, o que vai 
fazer agora. Já uma vez teve occasião de pedir ao CongrestSo 
preferencia para uma emenda, que se referia aos 15 o/o addi-· 
cionaes. 

Tratando-se do Titulo 2°, que se refere aos estados, pensa 
o orador que não é fóra de proposito pedir ao Congresso prc
ferenc.ia para esta emenda, sem prejuízo da sua collocação 
nas Disposições transitarias. Is~s.o para obedeeer a um certo 
methodo. E-stá persuadido de que o Congresso não julgar·á 
inopportuno o seu requerimento. 

Pede, portanto, ao Sr. Presidente que consulte o Con
gre·sso sobre, se convém na preferencia para ser votada neste 
Titulo a emenda do Sr. Deputa~-Io por Santa, Catharina, Laura 
Müller, que manda applicar 15 o/o aos ~stados. 

O SR. MoRAES E BARRos- Não ha razão alguma para essa 
preferencia. . 

VozEs- Apoiado. 

O SR. PRESIDENTE - Vai se votar o requerimento elo 
Sr .. ·~ os:é Marianno, para que se vote de preferencia a dis
posJçao dos 15 o/o, que é de natureza transitaria antes de 
continuar a votação do Titulo 4°. ' 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS (pela ordem) diz que O Ti-. 
tulo. 4°; que se_ está votando, trata das qualidades do cidadão 
brasileiro, e nao comprehende como nesta occasião se po~~sa 
v()t.ar a eiYlenda refe-ç~nte aos ~5 %. (Muitos apoiados.) 
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Entende que o requerimento é contra o Regimento, e, 
con1o tal, deve ser rejeitado. 

Posto a votos o requerimento de preferencia, é rejeitado. 
0 SR. EPITACIO PESSÔA- Peço a palavra pela ordem. 

O SR. ·PRESIDENTE -Tem a palavra o nobre Deputado. 

0 SR. EPITACIO PESSÔA- Sr. Presidente, não pude ex-
plicar o pensamento desta en1enda quando foi apresentada, 
e, por isso, peço a V. Ex. para fazei-o agora, em breves pa-
lavras. · 

VOZES-Votos! Votos! 

O SR. PRESIDENTE - A discussão está encerrada; agora~ 
trata-se de votar. 

0 SR. EPITACIO PESSÔA- Não VOU discutir a emenda ... 
VOZES- Votos ! Votos ! 

O SR. PRESIDENTE- A discussão está encerrada. 
0 SR. EPITACIO PESSÔA- Não VOU diS!CUtir a emenda. , . 
0 SR. PRESIDENTE- Não posso consentir ... 
VozE~- Votos ! Votos ! 

O SR. EPITACIO PEssôA -· ... quero dizer, apenas, qual o 
meu intuito ao apresenta11-a. 

VozEs- Votos ! Votos ! 

O SR. I.JAURO MüLLER- Tem-se feito isto tantas vezes. 
O SR. PRESIDENTE --1\f.as é um· abuso (!hlitos apoiados), 

contra o qual tenho protestado sempre. (Muitos apoiados.) 

0 SR. EPITACIO PESSÔA- Eu queria dizer ... 
VozEs- Votos ! ·votos ! 

O SR.. EPITACio PESSÔA- Não ia discutir a: emenda ... 
VozEs- Votos ! ·votos ' 

· (O orador senta-se.) 

Sã.o, successivamente. postas a votos e rejeitadas as duas 
partes da seguinte emenda: 

«Alterem-se os §§ q_o e 5o do art. 68, do seguinte modo:· 
«Os extrangeiros que, achando-se no Brasil no dia 15 

de novembro de 1889, declararem, dentro de seis mezes depoi·s 
de entrar em vigor a Constituição, o animo de adoptar a na

. cionalidade brasileira. 
« Os extrangeiros que possuírem bens immoveis no Brasil 

e forem ca.sados com brasileiras, ou tiverem filhos brasi
leiros. comtanto que residam no Brasil, si manifestarem a in
tenção de adquirir nacionalidaJde brasileira 

«S. R. -Epitacio Pessôa.~ 
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A.o art. G8 1 po.ragTa.pbo Ul)ico 

Bupprinm-se, por srr a re].wti~~Ü1 do qur rs! ú rnnsignndo 
rrn o n. 25 do art. 33. -·A .. ~\Iil.ton. 

Po~la a yotos, é rejeitada a seguinte emenda: 

Ao art. 69 

Depois das palavras - na fôrn1a das leis -~ accrcs
cente-se: e o·s estudantes das acadcn1ias superiores, n1aiores 
de 18 annos. -A. A:ze1·eclo. 

Bão, successivan1ente, postas a votos c a11provaclas as 
seguintes emendas: 

Supprin1am-i~é ns palavras - condecorações ou titulo 
extrang·oiro. - Bu.lhões o outros. 

Supprin1an:1-se as palavras- observados os limites pcstos 
pelas leis de n1ão morta--, .que .serão ·substitui das pelas se
guintes: observadas as disposições do Direito commun1. 

Suppriman1-se, egualmente, as palavras - guardadas as 
leis criminaes. - Zarna. 

En1 seguida é rejeitada a seguinte en1enda: 

Ao art . 71, § 6~ 

Depois de - leigo -, accrescente-se e livre o en-
sino -, etc. - Julio de Castilhos. 

São, succes·sivaménte, postas a votos e approvadas as 
seguinte·s; emendas: 

Ao § 13 do art. 71 

Substitua-se pelo seg·uinte : 
A' excepção do flagrante delicto, a prisão não poderá exe

cutar-se senão depois de pronuncia do indiciado, salvo os 
.casos determinados em lei, e mediante ordem e·~'cripta da au
ctoridade competente. -Chaves e outros. 

Additivo ao art. 71, para ser collocado depois do n. 17 :· 
As minas pertencem aos proprietarios do sólo salva~~ as 

limitações que foren1 estabelecida·s por lei a ben1' ela exnlo
·raç:.5.o deste rarno de industria. -José Ilyaino e outros."" 

Ao art. 71, § 18 

]~1 iminen1-s.e as palavras - poslal ·e telegrnp hica, -
A. Milton, 



7~);; --

_,\o ad. 71 :(pan~r scrc1n co1Jucados depois Llo § 25j. 

§ Aos auctoees ele obras llttcrarias c artisUcas é ga-
rantido o dir·PiLo ele rnprocluzil-as pela .imprensa. ou qualquer 
(lll tr·o pt·ocns~o Jncwanicn. Os 11eedeiros elos auetorrs gozm:ão 
dPSSt.\ dit·ciLo pclu LelnlJu qut~ a lei. clt>I.Pelninat·. 

~ A lei assegTrrarú, tan1lwrn. a !H'Opriccl(lflo das rnarcas 
rle rrlbrica. - .lus1; IIuuiná c uutro: 

.Ao art. 7 J, § '27 

Accrescontc-se: assiln con1o o.s· que acceitarcn1 eonde
cor:v:ões ou litulos nobiliarios, ou oxtrangeiros. 

Sala das sessões. 26 de janeirn dr ·189'1. - Lropoldo de 
Bnlhti rs. -- r;.. Be:o.u1·o. 

!\o al'l. '75 

.ACl art. 7G 
Sus!ilna-sc: 
Arl. 7G. Os mil i tares ele LcrTa r nwr lrrão :fôro especial, 

r.onstitui do pu r ll'ibunaes mil it.n.rcs, pa!.'a clelic los n1ilitares ·: 
--Retumba. 

Ao art. 76 
AccrcsecnLc-sc: 
§ 1.0 Este fôro eornpor-se-á de um Supren1o T'ribunal 

:Militar, cujos n1en1bros serão vitalicios~ e rios conselhos nc
eessarios para a Jonnação da culpa e julgan1ento dos crünes. 

~ 2. 0 O Congrr>sso, por lei ordinaria, regulará a con1po-
sição elo Supren1o Tribunal Militar~ suas attribuiç:ões e outras 
circun1stanch1s i nherenies ao fôro de que se trala. 

Sala das sessões, 27 ele janeiro ele 1891. - jt[, Valladão. 
-. - G. BesovJ·o. 

Ao art. 78 
Substitua-se: 
O cidadão invcslido cm :funcções de qualquer dos lres 

poderes fcderacs não poderá exercer as de outro. 

Sala das srssõrs. 27 elo .innPiro ele 1891 .. - Cam1Jos Sanes 
e outros. 

Ao arl. 82 

6uppr1ma-sr rs!c nrl igo. pnr envolver n1al cria arlminis
tratiYa. - Leociuildo Viluuei.tos . 

.An ar! . 86 
SubsU tua-se: 
'Art. 8G. O T~xl'r·c.i1 n L~drral compor-se-á de conting·cnLL's 

que os csl ados r• n Di~f.1·ic!n Frclcral s~o olwigftclos a fCirTY:'ccr, 
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constit1.1idos de conforn1idacle con1 a lei annua ft.'3 fixação ele 
forras. ~ 

·' ~ 1.'' Un1a lei federal detern1inará a organi?:açao geral 
do E·xercito, de accôrdo con1 o § 19 do art. 3:3. 

~ 2. 0 A União se enearregará da instrucção n1il üc:tr dos 
corpos e arn1as e da instrucção n1ilitar supcri.cn'. 

~ 3 .. ° Fica abolido o recrut.an1ento n1ili.tnr "forçado. 
§ !L0 As patentes~ os postos e os cargos inan1oviveis s5.o 

garantidos on1 toda a sua plenitude. 

Sala das sessões, 27- de janeiro de 1891. - Returnba .. 

Substitutiva ao art. 86 

O Exercito e Armada con1por-se-ão pelo voluntariado 
sem pren1io, e em falta disso pe.lo sorteio, peévian1ente or
ganizado. 

Concorrem para o pessoal da .b .... rn1ada as eseolas Naval, 
1\.tJrendizes Marinheiros, e o sorLeio da n1aeinhage.rn n1ercantil. 
- J 'IJ,lio Frota. 

E' posto a· votos e rejeitado o seguinte aclditivo: 
Accresoente-se, con1o penultimo artigo das Disposições 

geraes: 
Art. São constitucionaes tão sómente as dispo3ições que 

se reí'erem a attribuições e limites dos poderes polit i c os e 
aos direitos indiv1cluaes e políticos dos cidadão:3. 

Paragrapho. As dísposições desta Constituição. que não 
estiverem nestas incluidas, poderão ser alteradus, ou refor
n1adas, pelos ·tramites e con1 as formalidades cla:-3 leis orcl)
narias. - Virgil.io Damasio, 

Fica prejudicada a seguinte en1enda: 

No art. 88,. mod]fique-se o principio, do segui,nte modo: 
Art. Nas disposições de ordem constitucional, sómente 

poderá ser reformada .a Constitu1ção mediante-, etc. 

Sala das sessões, 27 de janeiro de 1891. -Virgílio Da
masio. 

São, successivan1ente, postas a votos e approvadas as 
seguintes emendas : 

Ao art. 89 

Snpprima-se, por não tratar de n1ateria constitucional. 
Alrneida Barreto e outros. 

Ao art. 1() das disposições transitarias: 

_ SuppFin~am-se a 1 n parte e o § 1 o deste artigo, porque. 
esta.o preJudicados. - J. Hygino. 

Moqifique-se 9 § zo, do ~eguinte modo: 

Pror-?ulgada esta CC!nstituiç~o, o Congresso, reunido em 
.Assemblea Geral, elegera (o ma1s eon1o está) . -.r. Iiyg·ino. 

(' 
\ 
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Accl'escente-se o seguinte, ao final: 

No cl ia 15 d c. junhc do corrente anno. 
Sala elas sessões, 2G de janeiro de 1891.- B. de Cmnpos. 

-- Car·valhal. -:·~:[ursa 0 outros . 
.Ao art. 1 o das Dispas i ções lransitorias: 
Accrescente, .ao § 6°: 

Não ·podendo em hypothese algun1a ser dissolvido. -
Barbosa Li1na. 

Art. 2" 

Supprin1a-se. -- B. Campos e outros. 
Ao art. 3° das Disposições transitarias: 
Supprin1a-se. 
Sala daf? sessões, 27 de janeiro de 1891. -Augusto de 

FrP.itas. - ViT'(Jil'io Darnasio. 

O SR. NTLO PEÇANHA (pela orrlern) diz que, havendo du
vidas sobre a votação desta ultin1a en1encla, requer contra
prova de votação. 

O SR. PRESIDENTE diz que os Srs. Secretarias, com todo 
o esm~upnlo, verifi caran1 que tinhan1 votado 95 Srs. congres
sistas a favor c 91 contra; Inas que, em todo o caso, proce
derá con1o en1 outras occasiões ten1 feito, desde que a votação 
se decidiu por pequeno numero, e, portanto, consultará o 
Congresso sobre si concede a verificação pedida pelo Sr. Nilo 
Peçanha. 

O SR. ALMEIDA BARnETü (zJela oT·dern) diz que acaban1 de 
entrar o Sr. Pedro An1erico e outros Srs. representantes, que 
não tom.aran1 parte na votação, e, por isso, pede ao Sr. Pre
sidente ,que, no .caso de proceder-se á votação, os convide a 
retirarem-se do recinto. 

O SR. PRESIDENTE- Como disse, a votação foi feita e 
.verificada n1as, tendo a Mesa estabelecido eon1o precedente 
consultar 'o Congresso sobre si admitte uma sl3gunda votação, 
consultal-o-ei, mas declaro que a verificação foi feita pela 
:Mesa. O ·Congresso, porém, decidirá se quer tuna nova vot~ção 
sobre o 1nesmo assumpto. 

'O SR. NILO PEÇANHA não duvida, absolutan1ente, da sin
ceridade dos Srs. Secretarios, e della dá testemunho; si faz 

. o seu requerimento é porque a en1enda está assignada por 
rnais de 100 representantes. 

Consultado, o Congresso rejeita o requerin1ento do 
Sr. Nilo Peçanha. 

E,, en1 seguida, nos ta a votos e a.pprovada a seguinte 
emenda; 
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Sul1s! i fun-sc: 
Al1Pl'OYarln Qtte Sf'.ia a Consl ilnição, sr1'Ú .assig'narln pr.1os 

reprcsc'nl an ll'S e prmnulgada pc la l\1 csa elo CongTrsso. 

Sala elas sessões. 2R dr janriro dr '189'1. - Tlwma:. Del-
fina. -·-A. Azer·cdo. · 

:r:· pnsto a Yolos r. npproyarli) o srguintr addi!iYo: 

Accrescrnt en1-se: 
AJ.'t. Será aclquh'ida a casa en1 que falleeen o De. Brn

jarnüt Constant, na qual se collocará uma lapide ein hon1\::.,_ 
nage!11 á n1en1oria do grande patricio- o fundador da: He·pu
blica. 

· Paragrapho unico. A' Yiuva será cone edicto o usufrue! o 
durante sua vida, passando~ depois~ para a ~a~ão. corno pro-
prieclad0 nacional. · 

Sala das sessões, 26 de Janeiro ilr 1891. - ;,Yelson de 
Yasconcellos. . · 

E' annuncinda a ynLação elo sPg'uintr aclclitiyo: 
A Gn·ião cobrará, durante cinco annos, en1 beneficio dos 

Bstados, 15 S1c addieionaes aos il11postos de importaç:ão cruo 
-en1 -cada um dclles fôr cobrado. 
:. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••• 1. • • • • • • • • • • • • • • .• ; 

~ 2.0 O Poder Executivo. disporá en1 regulamento sobre 
·a ~quota •que deve pertencer a cada un1 dos estados de Minas 
Gera<:s. Goyaz e Rio de Janeiro, do que fôr arrecadado na 
Alfandega da Capital Federal, en1 virtude destas disposições. 
-L. J.11.'ülle1' c outros. 

O SR. CHAGAS LOBATO (pel.a; or·dem.) requer votacão no
nlinal. 

Consultado, o CongresBo approva que a .votação do refe .. 
rido additivo seja nominal. 

Procedendo-se á votação non1inal, respondem .r;;irn os 
Srs. Francisco Machado, Joaquin1 Sarmento, José Segundino~ 
Joaquin1 da Cruz. Elyseu Martins, Bezerra de Albuquerque 
Junior, Theodur~to Souto, Almeida Barreto, José Hygino, José 
Simeão, Pedro Pauhno, Virgilio Damasio, Ruy Barbosa, Braz 
Carneiro, João Severiano, Cesario Alvim, Santos Andrarle, 
Esteves .Tuniol\ Uchôa Rodrigues, Costa Rodrigues, Henrique 
de Carvalho, Anfrisio Fialho, Nogueira Paranaguá, Nelson, 
João Lopes, Justüüano de Serpa, Frederico Borges, José A.vr
lino .. José Bevilaqua. Gonçalo de Lagos, Nascin1ento, Alrn i no 
Affonso. Pedro Velho, Mig'uol de Castro, An1orin1 Garcia. 
Pr.rlro . Americo, Tolentino de Carvalho, Rosa e Silva. João 
Barbalho, Gonçalves Ferreira, José Mar-ianno, Almeida Per
narnhueo, .Tuvencio d'Aguiar, André Cavalcante, Raymundo 
Bandeira., Annibai Falcão, Pereira rle Lyra, Moira do Vaseon
eellos, Joãn ele Siqueira, João Vieira. Luiz de Anclrade, Bel
hu'lnino Carneiro, Theophilo rlos Santos, Augusto de Freitas, 
Paula Argol1o~ Tosta. Seabra, Antonio Euzebio, Zmna. Arthur 
Rios, Garcia Pires. Marcolinn Mour·a. Santos Pereira, Paula 
Guimarães, Milton. Amnhilophio, Franeisco Sodré, Dionisin 
Cerqueira. Leovigilcln Filgueiras~ ~Mrclrarln~ B~rão do Vill.ít 
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Vi ço~u, Pr ls~o Pat·a 1~u . .:\lberl u B1.·and ãu. O li \"(•Ira Pi nLu. Y i
:t· ia Lo de Mccl t'Íl'OS. Lu iz M t1J'al. A leinílo Guanabara. João Pi
nheiro, Pacifico . lVIascarc'nha:-;. Franci~co Yriga, MaiLa Ma
chado, Costa ~t'nna, G()n{.:alY('S Chave::;, :1<\,lic.iano Penna, 
l\Janoel Fulg~·nc_in. Fr·ancisco .\11nn·al, D()mingos Hocha, Costa 
Machado, .Ft>rJ.'en·~l H.abello, João Luiz, Laut·o Müller, La~ c rela 
Coutint1o (92) . 

Hcspondem nüu os Srs. : I..~Povigildu Coelho, Paes de Car
valho, Mnnnel Bal'ala. Antuniu Baena, João Pccll·o. Cunha. 
Junior, Jo_sé Brruardo, OlivriTa Galvãu An1aro Cavalcanti 
Firrnino da S"iivc~it·a, Flol.'iano Pt>ixoio, Tavares Bastos: 
TIVJ 1naz C~·uz: Domingos \r ic(~n! '\ Gil Goulart, lVJontciro ele 
J-.:lar1·ns, Qunlt.mo HllcayuYa, Lapét·, t\aldanlla Marinho. Joa··=1uin1 
Felieio, .. :\nH'i'ÍC!l Lobo, PruclL"nl 0 ele Moraes. Campos Salles, 
~ilva Cancelo. t;ilva Paranhos, Pinheiro Guedes, Rarniro Bar
cellüs. Pinhdr·o l\iachado, Julio }'rota, Be li'ort Vi eira, Ind i o do 
:Brasil, Ir:nc:;eeneio Serzedello. Nina rtibciro, Cantão, Pedro 
ClH'l'nlonL Bal'l:lllsa Lima, 13ezetTil, Cnnto Cartaxo, Roturnba, 
Espírito San! o, Qj! icica, Gahi no Bezouro, Ivo do Prado, Oli
veira Vallacl'ão, Felisbello Freire, Muniz Freire, Atltayde Ju
nior, Ul'lJano Mareondcs, Cyrillo de L(~mos, Virgil i o Possua, 
:Franca Carvalho, Bapti'3ta ela Moi I a, Fróes da Cruz, Erico 
Coelho, Sanrpaio FcrTaz, Arislldes Lobo, Furquin1 \Verneek, 
Vinhaos, A ntunio Olyntho, Barlaró, Chagas Lobato, Alexandre 
Stockler·, Alvaro Botelho, Viotti, · Dutra Nicacio, Astolpho Pio, 
Arjstid('S Maia, (~on~alves Ramns, Carlos das Chagas, Palett.a, 
.T oão de ..:\ Ye.llar, Fe1~reira Pires, Bernardino de Can1pos, 
11"rancisco Glicerio~ Moraes Barros, LopPs Chaves, Domingo:; 
de Moraes, Adnlphn (.Jorrlo. Cat·Yalhal, Angelo Pinheiro, Mursa, 
Jloctolnho 1\tira-nda. Panlinn Cnt'lns. Cu~la .Tuninr, Rudeiguc·~ 
Alvr's, ,Carlos Gare i n. MorPi e a da Sil Ya. Hubião J uú i o r. Flcury 
Curado. LcovoJdo eh~ Bulhõcs, Guin1arães Nalal, Antonio Aze
reí.io, Car.tano rle Albuquerque, Marciano de :Magalhães~ Fer
nando Simas, Schn1iclt, Victorino Monteiro, Pereira da Costa, 
Antão de Faria, .Tu li o de C a st ilhos, Bo1'g0s ele Medeiros, Al
e ides Llma, Assis Bra~il, Thon1az Flr,res, Abreu, Hon1ero 
Baptista, Rocha Osorio, Cassiano do Nascin1ento, Fernando 
.Ahbott, Menna, e Barreto ( 110) . 

E' n~jeitado por -110 votos co~ntra 92 o addilivo do 
Sr. Laurc' Müllcr c outros. 

O Sn.. PrtESlDE:\'TE -- Estú lt•rn1inrula a ·vol.ação das 
Cn1cndas ao pro.i e dr! elo Constituição en1 3a discussão. 

N rt f(n·Jrta rio H ego i 1ncn!.o. o pro,iec to c as enwnclas appro
YadtH', vãn á Cornmissão Especial de Hedacção Final, rle a;;
côrdo con1 o vrncido. Corrw nat11raln1ento a comn1issão cle
per:do;:·á de dous ou tres dias, no minimo, para organizar o 
trabalho cle.finitivo de projecto de accôrrlo eon1 o vencido, n~o 
podorc~j 1nnrcar o dia de sessãQ para discl~ssão da redacção, 
visto que dep_encl~ do tcn1po d_e q~~e necessita p~ra cssP tra-: 
balho 0 l)Uhllcar:ao da rcdacçao fl nal. Consegu mlemente, Rl 
não llnuycr drlibor3ç:ãn en1 contrario do Congrrsso. s1'1 con
Yoral·ci a se:::~são ckpois que obtenha da connnissãu o pro
jeel o redigido de~ al'CI)l'do eorn o vencido. 

Pa:::'tiê:Hno~ ú .-~l~ p:nL0 da ordem elo dia" 
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SEGUNDA PARTE DA Ol1DEM DO DIA 

D1SCUSSÃO Dc\S ?viOÇÕES SOBH.E O 'rll.NL\DO DE COl\I:MEl\ClO COl\1 
:OS ES'l'"\DOS UNlDOS D~\ AlYIEH.IC"\.. DO NORTE 

Conlinúa a discussão das n1oções dos Srs. Assis Brasil, 
Denwtri o Ribch·o e J o só Avelino sobre o ü·a Lado Lle con11nercio 
an1m·icano. 

O Sr. Oiticica (i.llovi'Jnento d.e atte·nção) - Parecerá a 
n1u j Los uma impertinencia, Sr. Presidente, que o Congresso 
ConsLituinte se esteja distrahindo da sua tarefa constitucional 
l)ara occupar-sc eorri os actos praticados pelo Governo; pare
cm:· à tuna in1pertinencia que a missão na qual está en1penhado 
o Congresso seja. 1.nna c n1uitas vezes, interron1pida com a 
ana1yse de decretos e;q)edidos pelo Governo Provisorio, no 
exorcicio pleno dü PodeT Legislativo, de que foi investido por 
estn Assmrbléa. 

Delegando ao Poder· então existentr a attribuição de le
gi~lar, solicitando do Gov0rno Provísnrio a. colú.\inuação do 
· exercicio de Lodos n:-;; poderes en1 cuja posse o encontrou, o 
Congn~sso Nacional queria, e o n1anifestou por um acto pu
hl ico, ficar em urna e~phera de acção con1pletan1ente livre das 
perturbações oceasionadas pelas necessidades do Governo do 
paiz, tranquillo nG desempenho das funcções eonstituintes, li
bertado das paixões politicas. pairando en1 plano elevado, 
onde a sua unica. Pt~oecupação fosse- dotar a Republica, 
apenas vroclan1ada, de un1a Constituição 1que firmasse as 
novas instituições, entregando o paiz a urn Governo legal, ex
pressão ela. vontade nac,ional 1nanifestacla con1 a Revolução de 
15 de novembro de 1889 . 

Era de esperar que, reconhecendo a legitin1idade do Poder 
que fez a delegação, acceitando a investidura do unico Poder 
en1anado da soberania nacional, o Governo comprehendesse 
como havia mudado, desde então, a plenitude de funcções dada 
pela Revolução, quão restricta, moraln1ente, fôra a dictadura 
de que a Asse1nbléa Nacional o investira, exercendo o Poder, 
do qual era apenas .o depositaria, por estar o seu legitirno dono 
en1 face do prnprio Governo, simples delegado de outro Poder, 
que rep1·esenta a Nação soberana. 

E, ass1m, muda~se de plano, agindo ·livremente sobre 
assun1ptos adn1inistrativos. n1as abstendo-se de decretar sobre 
rnateria da cornpetencia ·do Poder Legisaltivo, guardando a 
plenitt1de das funcções, unican1ente, para os casos excepcio
naes de salvação publica. mesmo para quando necessidades 
u~gent~s, gra_vi.ssimas, não permittissem o adiamento das pro
VldenCias ex1gv'das para a consulta ao Congresso .ordinario. 

. Isso 1ne_,;smo pará não perturbar a Ass.embléa Constituinte, 
CUJa attençao estava seriamente occupaàa com a elabora-ção 
d?- Carta cons.titucional, a lei das leis, que deve crear e regula
.r!za:r ~ propno Poder Executivo, nas mãos do Governo revolu.
cwnarw.-
.- ~eita ... a delegação por. esta As~e~b_léa, acceita' a delega

çao, e; por tanto~ reconhecida a legltlmldade. do mandante o 
C,on9r~s~-o- entrou, francan:ente, no .estudo do projecto de Co~s
tltuiç~o, e, V. Ex. tem v1~to, J:?an1festou-se~ da parte de todos 
o 1na10r ~mpenho, o n1a:nmo Interesse na discussão dos pro
blemas d1versos offerec1dos a sua aprecjação, sem intentar , 
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ün1a vez só, exceder o .lin1ite das funcções que a si propr~o 
se traçou; disse-se, lú Jóra, que o Congresso tivera a vellel
dade de se converter em Convenção; n1as, Y. Ex. sabe con1o 
é falsa essa accusac:ão. como é infundado esse boato, levan
tadc; de proposHo, p~ua· ser thcn1a ele accusação á correcção do 
nosso procedimento! (A2Joiaclos.) 

N cm un1n s6 yez o Congresso Nacional lTlanifestou a re
~olução de exercer funcções leg1.slati vas onlinarias, nen1 mesmo 
.quando, assobol'JJado pela ·perda in·t'm.ndia.vel do grande e.idadão 
Benjan1in Constant, se conservava indeciso no n1odo ele paten
tear ú Nação a co-participação na clôr immensa que a todos as
saltava: nessas occasiões ele indecisão. no n1odo de parecer, o 
Congresso acccitou semp:ce a opinião 1nais avisada. que lhe 
deu a orientação para agir. sen1 reassumir a funcção legisla
tiva delegada ao Governo Provisorio. 

Para corresponder a esse procedin1ento aJtarnente conve
niente, da maior correcção possivel, que ten1 feito o Governo 
P.rovisorio, quanto aos poderes delegados ? 

Podemos dizei-o com os :factos trazidos á discussão neste 
recinto e a perturbar, constantemente, a n1issão a que restrin
gin1os as nossas func·ções: o Governo usou e abusou larga
n1onte do Poder delegado, expedindo decretos, verdadeiras leis, 
que alteran1 p-rofundamente a vida da Nação, legislando como 
si fosse elle o unico Poder ainda existente, ou, digo mais, 
ainda, como si a Nação fosse propriedade sua., de que pudesse 
elle dispor con10 lhe a:l)l'OUVeSs-e, sen1 peias, desordenadament.e·, 
em manifesta contradição com os int,eresses da communhão 
naeional e, alé. ás vezes, e1n c-ontradição .con1sigo mesmo em 
actos anteriores. 

Será necessario citar factos para prova desta verdade.? 
Não ten1os a verdade destas prõposições na série de actos 

.dos actuaes secretarias de Estado, nomeados e investidos das 
funcções sem que, ao n1enos, se dignassem de tTazel..-os an 
nosso conhecin'lento, actos em contraposição aos do gabinete 
anterior,· a revogai-os, a inutilizai-os, a constituir novos di
reitos, como si fossmn un1 poder legal, emanando de uma lei 
eonstitucional, que os fizesse os arbitras supremos dos des
tinos da 'Nação? 

Emq_u9Jlio _o Congresso dá o exemplo da maior calma, 
provas do deseJo, que o possue, de dotar o paiz com a sua 
lei fundan1ental, o Governo abusa do Poder Legislativo, per
turbando todas as rela-ções existentes no paiz, dando e tirando 
direitos, nern respeitando~ n1esmo, as deliberações do Con
gresso, confiado na sua omnipotencia. 

Pode1nos . nós, representantes da 'Nação, os depositarias 
dessa soberania que nos reune aqui para a elaboração da lei 
constitucional, e nos reunirá, amanhã. para as leis que hão de 
reger os cidadãos brazileiros, poden1os nós assistir mudos. 
·jm;p~~siveis,. a esse descalabro em que vai o paiz, quando a 
.op1n1ao nacwnal so levanta pa1·a conden1na:r a leviandade o 
desaso com que se expedem, t.oclos os dias, decretos cont!ra os 
intere~ses da ~ação, se1n consultar as necessidades publicas? 

1Nao se deve conde.mnar, pGrtanto, o Congresso Consti
tuinte, Sr. Presidente; por estas interrupções constantes ao 
assumpto ·que, unico, deverj a oceupar a sua attenção; culpa 
é do Governo, ffUe, do posse de LIIn deposito confiado cn1 con
dições · excepcio_naes e para se:J: usado em possíveis occasiões 
tambem excepcwnaes, abusa _largan1ente, das circumstancias, e 
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di~vue Llo p::üz cuu1o senlw1· nbsol.u(o, a :1Jrn1 de inLcrc.ssc~ 
de un::; nu ele outr(\':-i, 111a~ ~<'JUPl'l' contl'a os inlf_'l'P~~es publwo~. 

Tcrernos de entrar. quanclu c1n sc•::;são orcllnari~:. na apr~e
·ciação desses aeto:::; do Gove.rno, e será es.sa. a oecaswo. d?. dl~
cutil-os toclos, dem-onstrando o nenhun1 cuidado na chstlibUI-
ção larga do cofre das graças. . 

Faça1nos, porén1, clQsde l9go, sentir . que 0 p~·opr1o Gq
verno se t.cm incumbido de provar a inconvenienCia. de 2nui
tos desses actos; poclen1os ver no bojudo corpo cl~ leg1slaçao da 
Hepublica, entre os innun1e:ros decretos exped1c~os pelo 0~
verno Provisorio em 1!1 rnezes, n1uitos revogator1os e l11C::dJ:fl
cativos de m1tros antel'iorcs. aíguns synthetizando thcor1as e 
systernas com.pletmnente oppostos; e n1ais ,,~ de aclmir~r que 
não houvesse n1udado n responsavel unieo vor esses drver~os 
actos. que tenlian1 sido todos ellPs, nntagonicos entre si, embora 
expedidos pelo n1esrno ehefe do Governo !:;Cll1prc cn1 bcrn do 
interesse publico. 

Nutrin1os a -esperança ele que rnudas~<' esta si! nação eorn a 
mudança ele .n1inistros ~)LL <d·os siinpl·cs seeretario~ de E:-;tndo; 
rnas ahi temos novos decretos, novas deliberações, novos sys
tmnas e thcorias., exploradas i.Úé duas fontes de gTaças que já 
suppunhan1os gastas desde o ten1po da l\lonarehia: as Q.'en1o
.ções dos juizes de Direito e as reforn1as e norneações para a 
Guarda Nacional. E isto se faz en1 non1e da pureza da. dou
trina republicana, en1 consequencia de un1a Revolução que 
teve corno causa e para justificativa a corTupção estabelecida 
na rnaisuwga escala pelo regímen clecahiclo. 

~ós não poden1os -conservar-nos sileneiosos perante tudo 
quanto se tern feito, a n~o querern1os ser aceusaclos de nmn 
ltaver lavrado aqui o nosso protesto eontra esses erros, da~ 
mais grayes e elas nwis funestas conscquencias para. o futuro 
Do nosso paiz. 

Surgiu-nos ultin1an1cnte, este eonvcnio. Sr. P·residcnte, 
i'eito ás pressas, se1n o estudo e sen1 o exaine exigidos por as
sumpto de tanta rnagnitude, sen1 ser ouvida a opinião do 
Poder Legislativo, facil de ser consultado si havia tanta ur
.gencia; sendo n1ais conveniente de esperar a consulta por tres 
mezes apenas, na sessão ordinaria proxin1a. (Apoittdos.) 

"No dia en1 que eP.se convenio foi publicado, antes de ouvir 
a opinião da jmprensa sobre elle, após apenas un1a leitura 
rapida das. clausulas ahi estatnidas, eu levantei-me nesta Casa 
e cian1ci desta tribuna contra u1na ds consequencias d"Csas
trosas., trazi'das por esse novo acto do Governo dictatorial -
a dirninuição -da receita reservada á União para. poder acudir 
aos innumeros encargos do sei1 orçarnento de despesa. 

Não discuti o tratado mn si, porque não houvera ten1po 
d~ estudar e~sas clausulas e c~nhece~ quanto de _prejudi
cial ellas trar1arn para a econon1Ia naewnal. con1 a protec·cão 
dada. ás industrias do paiz favorecido, en1 gravmne ás indus
trias do nosso paiz. 

V. Ex. e o Congresso têrn vis Lo. Sr. P.res~idcnte con1o a 
opinião publica tem condemnado, crúasi unanin1crnr~illc. esso 
conyenio ern qn~~ cmno s~~ vê de todos os orgã.os ela opinião 
:naCJonal, esta tnbuna, a llrl'prPnsa, a n1anifc~tac~ão do pen:-:-:a
l.~tcntq ·~las ela~ses p1·oduc.toras da riqu~_o,za publica. o Brazil, enl
tnn, fo1 con1pletan1ente en;;anado derxando-sc o seu Governo 
fasein~r pela~ vantagens .de occasiãn, pr.1stas sob o::: seus olho::.; 
pelos 1nte.re~~sado.s na ass1gnatu r a do cdnycnio. · 
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J ... egilnclores du lH'l'~Pnte. u::; tnerubt·os du Gov·el'llO Pr·o
·v isuyio nãu aLlmtdera m au fl1 Lu r o do paiz e j ulgarrn11 u üOll.
Yenlo bon1, porque, desde logo, u Brazil auferia lucros nmio1·es 
que a Republica ~\nH'J.'ieuna. eom quen1 contractava. E' do 
JJircl'iu 0/Iicial, PS! a ai'fú·ma~:ftu~ que' I'U U.lJI'eciaria lfaqu.i a 
JWLI eu: •· O eunv1~nio Jaz-no~ perclm· !1. 000 c Lantos eontos, ao 
vas:-su que us Estadus Unido::; peniern, desde logo, 11.000 e 
tan Los." 

Eu con1cçu a c.ensut·at· o Ll'atado, Sr. Presidente, logo ao 
desconhecer a legitimidade para contractat·,, das duas partes 
que figurarn nu cunvenio. De urn lado figura o Governo pro
'VÜ;oTiu de u1n paiz que se está l'éorganizando, que já elegeu 
a :;u a rept·e:-;en!ação, que· Lmn o seu Poder Legisla ti v o anda 
oecupado eorn <:~ sua carta constitucionr.J; o tratado ele conl
nwrcio é l'ei to por un1 Governo de revolução deste naiz, com 
o seu perioclo dictatorial já findo, e usando de attribuições 
-delegadas, siln, mas ele que elle só deveria usar para a urgen
cia da salvà .. ção publica,, e111- medidas inadiaveis. 

Devia esse governo apressar-se en1 celebrar convenio que 
tanto vai affectar as relações economicas do seu paiz, mesn1o 
con1 o extrangeiro, con1 as nações excluídas ela preferencia, 
na protecção dada aos generos de uma só? 

Devia esse govm'no ser tão pressur·oso mn annullar a 
consulta ao parlamento, ao Poder Legislativo, quando, consti
tuído como estava, elle se poderia manifestar e111 n1enos de 
tres n1ezes, estudando, elucidando a questão, cmnpartindo com 
o· G-overno legal a responsabilidade das consequencias rcsul
tan tes do convcnio? 

Do outro lado, ten1os a Nação An1erircana, a Republica por 
excellencia, aquella que temos procurado para nos servir de 
n1odelo, digna de ser irnitacla ~corno o exen1plo da liberdade c 
da soberania nacional; alli se deve saber que o Governo so
berano da Nação é o GongTesso Nacional e són1ente este é o 
con1petenle para a .colebra-çã.u de tratados de coininercio. En
tretnto, o seu governo apressa-se a vir tralàr co1n um poder 
da Revülução, nas vesperas dn entrar a Nação no regin1en legal, 
contra as disposições da sua propria Carta constitucional, syn
these do ··systema republic~no, ern que. a soberania reside no 
povo,. repres.entado no.s seus eleitos. 

Vê V. Ex., Sr. Presidente, que falta a este tratado ale
gitimidade dos contractantcs, o elen1ento n1oral para a legali
dade do acto que não te1n a sancção do povo, da representação 
do paiz, unieo con1petente para acceitar essas clausulas, que 
vão ·reg·er as relações da sua vida economica. 

UJ\'1 Sn. H.EPRESEN'l'ANTg - Era preciso a clausula ad-1·e-
{erenclttrn. . . 

O SR. ÜlTICICA - Censuro, J uslan1ente, o tratado., por 
lhe .faltar .esta clausula, devendo ter ·elle execução a 1 de- ahrH. 
antes da reunião do Poder Legislativo.; dispensou-se., portanto, 
a sua approva.ção,, nulli:ficou-se o Poder leg1tin1o~ como terrt 
ten1 sido nulificado este Congresso, nas deliberações do Go
verno Provisorio. 

Verifieacfa. assim·. a primeira falha que tem esse tratado. 
estudando as suas claiJ sul as on1 relaÇão aos dons paizes, reco~ 
nhece-se, facilmente., Sr. Pre~iclente, que :é un1a verdade, tris
tíssima para o Braz1l, o que cl1sse desta. tr1b.una o ~obre repre
sentante do Rio Grande elo Sul: O Braz1l fo1 perfeüan1ente en
ga.ll<:ulo nesse convenio; direi n1ais: o governo deixou-se se-

Vol. III 51 
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duzir pelas vaulagens ele n1on1eilio, cnc~.u·ecidas pelos intel't':c
sados na assigna lu r a elo conyerllo. 

Os paizes, Sr. Presidente, 1'i:tzerl1 tra tndos de ctmli ttt•t·c· i li 
en1 circurnslancias exccpcionaos para ambos os conb·aclantc~;-;: 
quando u111· delles é grande e ás vezes unico proclucLor ele ttl_t 1 

· genero de consu1110, faltando-lhe outro genero que outro pa 11. 

produz em quantidade e talvez con1o productor unieo; dá-St' 
entre esses paizes eontractantes a troea do superfluo de 1.1111 
pelo superfluo do outro., acc.udindo ao necessario, .senLidt 1 

por ambos elles para o S"eu consun1o. . 
Essa troea subordina-se se111pre, entretanto, á condiç~o 

essencial da não producção· dos generos, objecto da proteeçao 
de un1 convenio, pelas duas partes eontracLantes, un1a en1 re
lação ao producto da outra. 

Um~ paiz que produza VillhOS e111 quantidade SUpCl'ÍOl' tlt I 

seu consun1o, n1as não possa produzir o trigo,, ou o produza cn1 
quantidade n1inirna, faz un1 tratado de c.on1n1ercio ·con1 ou! !'t> 

·paiz en1 circurristancias oJ)r)Qstas ás suas. o {JlHtl ~)ro:-It1za tl·igu 
em excesso, mas não possa produzir a uva, ou produza-a crn 
quantidade insufficiente ás necessidades da sua popula·ção. 
Assim para outros generos. 

Dessa troca de productos resulta que o genero entr·ado 
como necessario e111· troea do superfluo exportado, gosa da 
isenção de in1postos,, ou de reducção consideravel, que o 
torne accessivel aos consun1idores, con1o esse superfluo entra 
no paiz .contractante protegido por isenção de direitos equi
valente. 

Da isenção, ou augn1ento, dos in1postos para os generos 
trocados pelos diversos paizes entre si, proveen1 dous syst8-
mas - proteccionista ou livre cambista: o prüneiro entende 
que deven1 ser protegidas as industrias dos paizes productores 
que a importação deve ser grandemente taxada, afim de dar 
consun1o,, valorizando aos generos produzidos pelas industrias 
nacionaes, de modo a só poderem ter entrada os generos e:s:
trangeiros· quando produzidos a pre.ço infin1o. on para sercrn 
adquiridos a pre·ÇO elevado, por parLe düninuta da população: 
a classe rica; o segundo julga injusta essa proteeção á. in
dustria, seja qual fôr! e sonha a Humanidade inteira trocando 
livremente os seus productos, sem taxas de importação ou do 
exportação, sern obstaculos ao livre -ean1bio das mercadorias, 
sonho difí'icil de realizar entre todos os paizes do Mundo, o 
fonte de ruína para aquelle que o quizesse acceitar isolada
rnentc, en1 concurrencia com· as ta:rifas aduaneiros de todas 
as outras nações. 

Attendarnos, porém, n1eus Senhores, que essa maior ou 
menor applicação do systmna proteccionista visa, sempre, pro
teger as industrias existentes em um paiz contra a invasão das 
dos outros productos de generos siinilares, sempre con1 C) 
fim de concitar a Pl'od:ucção indígena, para não vel-a morta 
peJa eoncurrencja dos generos extrangeiros. 

Não ha, por.é'm, crn Economia P·olitica systema algurn que 
admitta prote_c·ç~o aos productos de industrias extrang·eiras 
que tenhan1 srmllares ou possam ser alcançadas no paiz pro
tector. levando o· cumulo· da protecção a restringil-a a cer! o 
e determinado paiz, matando a concurrencia de todós os ou
tros tan1bem productores e exportadores. 

Esse systea original, que r·eune tudo quanto os dou::; 
systen}as tên1 de tnais prejudicial na sua extrema applicação 
foi o adoptado pelo ·Governo :Provisorio em relação aos Es~ 

r 
I 
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Lados Unidos da _A_merica. Esse U'!ltado, que dá protecção aos 
produc~os da terr~, a cereaes, a n1anui'acturas de algodão .. a 
Indt,tstr:Ilas. generalizadas ern todos os paizes e nascentes, em pé 
de llorcscnncnto, no Bcazil, é rei Lo P•..:lo Govn·no de'SLc paiz, de 
solo_ in1n1enso e uborrimo .. capaz ele produzir todos os gene
rs alcançados pela protecção, deste paiz eminentemente pro
ductor, que co1neça a tornar-se industrial, - paiz já cha
mado, aq· tempo da 1nonarchia, - de essencialmente agricola. 
E o tratado cl~t protecção, não a t·odos os paizes, não accesso a 
todas as manifestações ela activi.dade productora de. todos os 
povos, de modo a que todos elles venhan1 dar a grande 'ba
talha da concurrencia com a barateza dos productos offere
cidos ao m~rcado consumidor,- não: dá protecção, isentando 
de impostos a uns e reduzindo-os consideravelmente para ou
tros, aos generos importados de un1 só paiz, estabeleeendo o 
·monopolio para esse,, excluindo todos os outros de t·razer o 
producto extrangeiro para os portos do . paiz protector e mo
nopolizado . 

Eu ouvi, adn1irado, Sr. Presidente, ·Os poucos oradores 
que defenderam o conveni.o, desta tribuna, e que sinto não 
estejam presentes ouvindo-me com a attenção que eu lhes 
prestei . . . (Apoiados. ) 

O SR. Assrs BRASIL - Fui orador, e protesto. 
O SR. OrTIOICA - Mas S. Ex. não defendeu o tratado. 

e eu n1e r·ei'iro aos defensores. Ouvi delles que nós, aquelles 
que atacavam o convenio commercial, não tinhamos razão de 
fazei-o, porque a isenção dos impostos quanto aos Estados 
Unidos, traria a abundancia, e dahi a barateza conse,quente 
para os generos vindos ao mercado, lucrando com isto o povo, 
as classe·s rnenos favorecidos da fortuna. 

Este argumento, Sr. Presidente, é inteiramentle falso, 
porque a protecção dada a um paiz traz comsigo o monopolio 
para os generos desse paiz, prol1oibindo a conc.urrencia, que é 
a grande deter1ninadora da barateza dos genero.s. ~Apoiados.) 
(Apo'iados.) 

Desde que a Nação Americana fica em melhores condições 
de mercado sobr.e todos os outros paizes. do Mundo, quanto a. 
essa enorn1'e tabella de generos que constituem a quasi tota
lidade da nossa importação, acontecerá que, desapparec.endo a 
concurrencia dos outros paizes hoje senhores do nosso roer
cario, ·por não pocleren1 cOinpetir no preço da vencia üOm a 
nação favorecida, esta tornar-se"'"á senhora, por sua vez, do 
mereado, .excluindo a importação de generos europeus e ame
ricanos do Sul, tal como, actualmente, se· acha a Nação Ame
ricana, em inferioridade de condições nos mercados brazi
leiros. 

Essa exclusão de todos os outros, essa preponderancia 
sobre as demais nações, produzirá o pheuo.meno economico 
fataln1ente decorrido de todo o mono.polio, da existencia dos 
generos de uma só procedencia: o augmento do preço dá mEir
cadoria para dar maior lucro ao productor, ao e~xportador, ao 
in1portador e aos intermediarias, até ao consumidor, o unico 
que não terá aproveitado ~cousa algun1a .dos í'avores outorgados 
á nação protegida. 

iDe modo que, Sr. Presidente, allegando vantagen$ a au
feril' do convcnio aduane,iro pela grande classe dos proletarios, 
do povo que menos ganha e sobre o qual pesa a. maior parte 
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dos imposLos: a encarecer o g·ener~~ os defensor.es do .tratado 
de commcre:io com os Estados Un1dos ela Amenca _cletendem, 
de f::lclo. o 1nonopolio de quasi todas a~ _ mercaclonas neces
s8rias ú :::L.!bsislencia d1•ssa classe, esquecidos de que o mono
rl01in lraz o ar.bitrio do f.Jr·eço~ e. o vendedor' n~o ten1 copdes
c~!uciC'llt.:ia, não aLtenclc a 11lOYJll1C·ntos de p1edade, .nao ~e 
lcrJJbra elas desvantagens da usura quando póde aufer.r·1r n1a:í.s 
1 u~N> ela revenda por preço~ n1esmo, .exhorbitante, da merca
dm·ia ;mpüJ·tada a preço infin1o. 

O Sn. Assrs BRASIL-- O n1onopolio n1ata as industrias, 'e1 

faltando estas, o povo não terá meios com que comprar. 

O Sn.. OITICICA- E' outra face da questão e que· eu ter·ei 
de encarar. Temos, actualmente, e:&emplo do que acabo de 
enunciar no facto con~e.eido de aproveitaren1-s·e os, -....rende·
(] ores cte' qualquer circumstancia, por menos justificavel, para 
elevar o pr·eço dos generos, neste n1omento mesn1o, nesta c~
pital, augrr1e1llados de 100 o/o,· a pretexto do ~)agan1ento çte 
n1ais 110 % dos direi tos eu1 ouro, por causa da baixa do cambw. 

Demais, Sr. Presidente, a lei universal da riqueza de .un1 
paiz não e outra senão o aug·n1ento constante, progr.e§'Sivo, 
da sua producção; esse augmento não se dá, não se dará senão 
subordinado á necessidade que tenha esse povo de produzir 
para viver. Não se acredite que o augmento da importação, 
unicamente, constitua para u1n paiz a sua riqueza; isto é 
IWjncipio absurdo mn Economia. 

A riqueza de un1 paiz está en1 produzir tanto quanto 
baste par2c ,que a sua população viva á farta e sobre.m-lhe, 
ainda, generos para ser permutados por aquelles que e:ssa liv
nula(~fio não possa produzir; quanto rnaior o excesso da pro
ducção, n1ais pern1itte a troca dos produetos nacionaes pe~lo 
cxtrtl.ngeiro; é essa maior ou menor pern;.nta que deternlina 
a riqueza d.o paiz que a entretem. 

E' c1m·o, Sr. Pt·esidenle, que a facilidade de obter os ;pro
duetos nEeessarios á viàa, o baixo, o h1fimo preço desses ge
nc~ros in1prescindiveis ao consuJno, ,c1uer por habito contra
h1r1o, quer por sere1i1 ns unico:3 conhe0ido.~ da população 
levarão esta a procurar o' trabalho remunerado!.', tanto quanto 
lhe ~as te P.ara l?:;tver as mercadorias a. pr·~ço baixo, sempre 
n~s 1ndustr1as differentets das mercadorias nnportadas, e que 
nao podem ser remuneradoras de trabalho mais caro do que 
o valor infimo destas . 

E," então, as industrias tende1n a definha~.' no paiz in1-
portaclor, con1eçmn a ser abandonadas pelos quu podiam 
desen'.:olvel-:as e começaram a faz el-o; porque, ninguen1 eon
tesf;ara. mms vale haver o genero barato do qtw produ:zH-o 
n1a1s c.aro, de modo a não compensar as despesas da J)roducção. 

~Is a razão,. Sr. Presidente, porque os paizes que se 
constituem, os pa1zes chan1ados novos, antes de s.erem ricos, 
antes. de poderem apresentar-se como emporios de com
~11Cl'~lü,, centros ele prosperidade e grandeza, são todos pro
L8CClOlll':ltas. taxando grandemente as industrias extranO'eiras 
e_ q~o podein ser desenvolvidas similarmente no proprio0 paiz 
onngando 0 povo, a nação, a produzir quanto seJa necessari~ 
ao ~onsumo, sobrando-lhe, ainda, o necessario para ser ex
porraclo on1 troe~ de mercadorias que não possa ou não lhe 
convenha produzir. 
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UM Sn. o REPRESEN'rAN'rE- Elles só admittiram o livre 
cmnbio ·depois de se conhecerem em condições favoraveis. 

. O Sn.. ÜI'riCICA- K enhun1a das actuaes nações chan1adas 
riCa~ chegou á prosper.idadc sem auferir as vantagens eco
no~llcas do proteccwn1Sn1o talvez da .quasi prohibição adua
nerra: a Inglaterra, a França e, n1esmo. os Estados Unidos da 
An1erica assin1 fizeram, e fazen1, ainda hoje .. 

I-Ia, Sr. Presidente, no prnprio ponto a q1;1.e che1garan1 as 
grandes. nações elo antigo e do novo Continente, um phenomeno 
cconOf01Co r·c:sultante da protecção dada por essas nações ás 
sua~ 1ndt1strras: a e~xccssiva producção, enormemente su
l)eru-n· ás necessidades do consurno, a exigir mercados novos 
onde ~Lenha extracção esse excesso· que deve ser expo~'Lado. 

S1 et:.Ludarmos con1o puderam os Estados Unidos. e os 
~utros paizes chegar a eSS8 grande resultado, reconhecerClnos, 
iacdrn::nl.c>, Qlw a fhfficulrladc do Lra.nsport8, antes da in
venção dos dous approxünadores das distancias- o vapor e 
n. telegrapho -, obrigara1n-nas, pela grande lei da lucta pela 
·v1da, a tirar do proprio sólo os recursos da existencia, se.m 
poder importai-os de outras procedencias, caríssimos con1o 
viriam a chegar a essas populações · aggremia'das em centros 
longínquos uns dos outros; todas as industrias desenvolveran1~ 
se de tal modo que~ ao chegarem os dous maiores promotores 
da riqueza universal, quando o barco a vapor fez a união dos 
continente:;::, quando a locomotiva invadiu os s.ertões, supprl
n1indo as ·distanc]as~ as riquezas já adquiridas por essas po
pulações pel'lnittiu-lhes augmentar de muito mais ainda a 
producção~ com a facilidade da permuta universal do excesso 
de producção de uma nação pelo superfluo obtido em outra. 

Un1 factor ainda mais podcToso veiu concorrer para esse 
progredir oxt.raordinario das nações em nossos dias: a união 
das pequeninas quantias, avolumando-se pela reunião dos 
muitos poucos e formando o grande capital para a organização 
das sociedades anony1nas. V. Ex. sabe, Sr. Presidente, .que 
esta descoberta é de muito poucos annos,- ·e como a substi
tuição das soeiedades em commandita pelas sociedades ano
nylnas pe.rmittiu n1ultiplicarem-se os capitaes na exploração 
de todas as industrias, lá no Velho Mundo, alli no Estado 
An1e.r]cano do Norte, para onde a ·eorrente de ~rr1migração se 
estabeleceu desde logo, augmentada a população, e com esta 
a prodncçã.o imprescindível á sua vida .. 

. Exploradas todas as industrias, augmentada enormemente 
a produeção. muHiplieados os capitaes, se1n acharem mais a 
CfUt"!i se appliquen1, o ·velho Mundo e os Estados Unidos da 
America do Norte o1hain para os paizes novos que possa1n o.f
f'erecer campo ao emprego desses capitaes e des.sas merca
dori~.s em e:seesso: o o Br.azil, paiz. noyo, immenso, despovoado, 
uberrimo. inexplorado, é um dos pontos que todos têm em 
mira para, ~. collocação das suas sobras, volum·osas dema~ s 
para sert;In guardadas, n1as muito eapazes de fomentar a rl
quiza dos paizes inexplorados. augmentando a dos seus 
possuidores o 

Nós havíamos sido acostumados pela ex-metropole a ser 
·apenas cultivadores da canna de assucar e do algodão, forne-
0edores das madeiras abundantes no littoral, havendo alcan
çado a mais, em meio se.culo de vida independente, produzir 
o café, e c:xtrahir a horr,ac.ha, no extremo Norte, A extensa 
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costa de mar facilitava; a remessa desses limitadissimos g~
ncros e o re.cebimento de to~os os cereaes, de todos ys ma1s 
o·eneros precisos. desde o alpista pal,.,a os passaras captivos em 
~ossas casas) até a batata chama~a a,inda h.oje ingleza e que 
so pócle alca1.1çar no Brazil supenor a que 1n1portan1os. . 

Que bellissirr1o e ·vasto campo para o ~m~r~go d~ ~apita:s 
cxistenLe3 na Europa apenas com a retr1bU1çao m1n1n1a . de 
1 /2 l~ ! E não faltaram bôa vontade e espirita con1merC1al, 
p'a triotismo e in_t~res_;e pessoal que, al~iados, fizessem des
cobrir a bôa appucaçao para esses oap1taes no fon1ento de 
todas as jndustrias en1 um paiz de tanto futuro. 

Surgira.m as companhjas industriacs, rnon_Laran1-se rsLal1f'-
1cc1mentos fabris de diver.sos generos, organizaram-se bancos 
innun1cros a fornecer dinheiro a preço commodo a todos os 
})roductores, inaugurou-se, emfim, éra nova para est!l Patria 
rica mas )nexplorada, grande, n1as despovoada, de nmncnso 
futuro rr1as desdeixada no presente pela falta do grande, do 
enorme, do poderosissimo fertilizador: o capital. . 

Ninguem acreditará, Sr. Presidente, que os capltaes com 
que se tem organizado toda essa ~aluvião de companhias e 
Jlancos, sejan1 capitaes nacionaes .e não, muitos delles, extran
gmros, os quaes procuran1 applicação proveitosa e.m um paiz 
de horizontes claros e abertos ao futuro. 

O Brazil estava, portanto, a esperar os resultados prodi
gi<Jsos dessa eoncurrenci~a de capitaes, todos a affluir pres
s nrosos e1n bc.m dos interesses dos seus .possuidores, que 
virian1, de todos os lados, dar a batalha do melhor lucro em 
todos os ramos da actividade industrial. 

E o convenio, restringindo essa concurrencia, app;arece, 
Sr. Presidente, justamente nesta occasião., apanhando nas 
n1alhas da sua rêde proteccionista em favqr de um extran
geiro unico, todas as fontes de producção que poderiam ser 
abertas á riqueza nacional . 

. Exclue os paizes da Europa, de salto, 'COm o lfmitadissimo 
prazo de. m ez e m.eio, da possibilidade de concorrerem ao eon
suino, não para incitar o desenvolvimento das nossas in
dustrias, m1as para que os Estados Unidos da America se 
possam tornar senhores unicos, absolutos, do nosso m·ercado 
de modo a não ser permittido ás nossas industrias viver. ' 

B seremos eternamente os productores, sómente do as
sucar até o n. 16 do padrãollollandez, do eafé, do co~ro e da 
bor11acha I 

Ciortainos as relações com a Europa, e limitamos as nossas 
relaçoes aos Esta~os Unidos da Ameriea, é verdade; mas per
g~lnto: D~ .quem e, a quem pertence ~a grande maioria dos ca
pltaes ~x1stentes neste paiz e que são os fomentadores da 
n~ss3: r_1queza ? Não são ou~ros senão os capitaes europeus· e 
nao JUlgo de f.órma alguma acçeitavel a politica que tend~ a 
qesprezar. capitaes de .que precisamos, para r·estringir-nos aos 
ae un1 pa1z qu~ nol-cs offerece com a condicão de lhe darmos 
uma preferenc1a favorecida. 

Vê V E ~ P, "d t · · . x ·.' _'-'r. 1 es1 e_n e, que o tratado de commercw, 
q~anto ~s cond1coes economwas dos dous paizes contractantes 
nao res12te ~ analyse. Preciso abr~viar as. consjdnrações qu~ 
estou fazenao, porque a!Jyso d~ benevolencia dos collegas, 
poucos, que me ouven1 (Nao apotados) e não quero prolonO'ar 
esta hora adeantada da sessão. ' ~ 
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Disse-se aqui, Sr. Presidente .que o tratado era muito 
bom_ pOl~que favorecia a industria' assucareira, digna de pro
tecç;ao; all~gou-·sr fJ11P o assucnr subira d~ preço no.s estados 
d~ N or_te.. sómente eom a noticia da celebração do convenio 
C.·auane1ro. 

Sr. ~residente, é profundamente lastimavel que, ·quando 
se trata ae estudar assumpto como este, que entende con1 a 
econon1ia de torJo o paiz, haja quem o defenda encarando-o 
não . e:m f.a~e d_os interesses geraes affectados, {nas pelo lado 
p~1.I'L1Cnlar oo:;; 1ntere~sr.s de un1a ou de outra classe. 

Ainda quando eu reconhecesse, como productor de as
sucar, qne sou~ qu.e o tratado era immensamente oroveitoso á 
industria que eu exercito, não tenhG o direito, êmno repre
sentante da ~~ação, de subordinar os interesses geraes a esse 
proveito p2rticul<1I' da classe a que pertenço; o meu dever é 
verificar si ha a rnesma vantagem para as outi'Ias classes, e 
conde1nnar, eo1110 conden1no, o acto do Gove.rno do meu paiz, 
·que favorece uma O!'dern de intei·esses, sacrificando todas as 
outras. (Apoiadns.) 

Sou productor de assucar no meu Estado, tenho acom
panhado con1 o n1aximo interesse o desenvolvimento desta 
industria o as causas da dcearJencia em que ella S·e acha. 

Não entendo que seja esse meio, o da isenção de im
postos para certa qualidade de assucar, o favor de ;que a in
dustria aesueareira precisa. para sahir do triste .estado em que 
se acha; lasUmo que o Governo do meu paiz não tenha estu
dado convenientemente este assumpto, para vir dizer, como o 
declarou pelo Diaf'io Of{icia:l, em defeza ao tratado, que essa 
industria é favorecida com o accõrdo celebrado. 

No principio da vida deste paiz, Sr. ·Presidente, havia na 
Europa e nos Estados Unidos muito pequena quantidade de as
sucar; a grande prosperidade da canna de as.sucar no Brazil 
f.ez com qus começasse a exploração da preciosa graminea, 
fabricando-se assucar de superior qualidade, branco, crysta
lizado, embora por proc·essos rudimentares o A carestia do 
producto no merc,ado importador facultava aos productores a 
producção~ .sustentando preços compensadores do fabrico, caro 
·e.mbora, mas vantajosamente remunerado o Era então, . e o foi 
por muito tempo, a industria do assucar, uma d:as mais pros
peras no paiz, senão a mais prosp•era, fazendo ricos os centros 
populosos que a desenvolviam, nem deixando pesar a qualquer 
outra cujos lucros· fossem mais fartos o 

o bom assucar achava preço remunerador bastante p13.ra 
não rlar preferencia ao fabrico do ·assucar máo, do bruto, cujo 
maxirno de perfeição é o classifiCiado no n. 16 do typo hol
landez, fixado no tr:ltado como limite para a isenção dos 
direitos. 

Os residuos do bom assucar eram convertidos em assu4Jar 
br·uto, digamos prlo nome, o qual achava mercado proprio na 
manufactura de outras industrias .que exigem o seu emprego. 
Este est:1do de cousas continuou, nada tendo a lan1entar os 
productores de assucar de canna, cuja. industria os animava á 
continuação da profissão vantajosa por elles adoptada. 

De. alguns annos para cá principiou a ser rejeitado nos 
r11er0ados extrangeiro~ o assucar branco do Brazil. ou a obter 
preços tãó baixos que não compensavam, ao menos, as dea
p~sas da producção; ao mesn1o tempo só podiam obter preço 
possivel de acc·eitar os assucare:S jnferiores. Consequencia. 
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i'uLal desse J;honmnenu é que foi, pouco 1a pou~o, sendo dos
curado :J fabrico do bom assucar; àugmentando o do i;nferi_cr, 
corn uma imprevidencia sen1 nome, com um descuido rn
qualii'icavc.l pela investigação àas caus1as que nus levavarn a 
ser máos produetores de genero outr'ora ~en1une1~aclor. Tanto 
1nais era abandonado o bom assucar, m'a1s e n1a1s procurava 
tornar n1áo o .bruto, já ruim, porque mais e n1ais decrescia o 
preço, mesmo para essl', qur lJa ixára rl r :3$500 a l ~200 e 1 ~000 
(por '15 ldlo~.. . 

Não eru possível á inousLri1a saccharina pern1aneccr assim 
o indagararn-se as causas desse depreciarnento do gene:ro; 
reconheccu-·se, então. que nos rnercados eonsurnidorrs appa
rcccra un1a competidora. para a eanna: ::t bctetraba, que, en1-
bora pÚ>cluzissc en1 menos .quantidade. tinha n1elhores con
dieõcs de ser transformada ern assuear. com a extracção J11ars 
:raéiL 1ncnos dispendiosa, da parle saccharina nella conti_d3:. 
Reconhe.con-se, tan1bem, que, ao passo que a nossa desrd1a 
abandonava o born assuear pelo de .qualidade inferior, a in
dustria da beterraba approveitava as bôas eonclições do meio 
en1 que ella se desenvo(via. aperfeiçoava os machinisn1os ex
tr::wLivos, augmenta-va as varüagens da producção c tornava
se. pnueo a pouco, senhora dos mercados abandonados por nós. 
Não esquecamos qnr:~ as possessões inglezas, Cuba, o Egypto, 
apcrl'ei(;oavam us n~.acldnisrnos para a producção mesmo, do 
asE1ucar de canna, ao mesmo tempo que nós desleixavamos a 
cuJLtn'a, rnantendu u reg·in1en do fabrico priJnitivo. 

Dusperl.amos cnl ão e cunv-('l'!!;imos os no:ssos esfm eos para 
aperfeiçoar. tambern. o assucar de canna, reforn1ando os ma
ehinisrnos, diminuindo as despesas, de modo a poder ir dar 
batalha á beterraba. :reeonquistando os mercados que ella nos 
havia tomado; foi esta a nossa re,solu(}ão depois que analyses 
ehirnicas provaran1 não poder a beterraba .supportar a con
cnrrencia da canna, muito mais rica, de muito mais facil cul
tivo, não estragando tanto os terrenos eomo aquella graminea. 

Dahi os favores do Governo aos engenhos centraes, as 
g1arantias de juros e a convicção em que estão, hoje, os pro
ductor·es de assucar de· que é muito melhor produzir bon1 as
suear do que o producto infimo de agora. 

, . Dahi tan1hem. da lnc!a travada entre as duas inimigas, :a 
E;ene de favorr.s, de pren1ws, que os gove~'rws dos paize.s pr·o
d.uetores fle br.t~rraba concedem aos cultivadores deHa, auxi
h~ndo-a_ para JJ.ao pePeeer, eon1o está eonrlen1nada, em f.utur-o 
nnr: nm Ito ren1oto. . 

O n.osso empenho qual deve ser, Sr. Pr·esidente ? Favo
recer a prodw:ção do bmn as.suearl augmrentmndo este até 
norlí:_)r lr procurar os mercados, obrigando-os a preferirem-no 
á sua n1or1 al inimiga. Quando i.sso succeder, a ·industria r·e
munerará todos n~ saerifieios feitos para este resultado. 

Un1 Govm'no que se interessasse seriamente pela prospe
ridade. do paiz, nada mais tinha a fazer que collocar os pro
ductores do assucar em conrHções de· produzir melhor e, m1ais 
barato, auxiliar a producção. de n1odo a veneer, nesta grande 
can1panha ela concu1'r-encia, vibal para a canna. 

Que fez o convnnio ? 
Favorece a introducç5,Q do assucar brazile.iro em um mer

cado muitíssimo favoravel ao consumo, limitando, porém, 
e~ se f'avor ao assucar até o n. 16 do typo hollandez, o que quer 
d1ze1': ravorece o assucar hrut.o, ruirn, 'esquecendo o assucar 
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brancO, o 110111, o unico que ten1 necessidade, do combater a 
invasão da beterraba no.s nwrcados do 1\tlundo. 

Essa protecção, as melhores condiçõe.s cltaquelle assucar 
sobre este, arrastarão ~. prei'orcmcia para o fabrico do mau as
sucar; dar-se-á o facl o denunciado por 1nim, hta pouco: re
tr~gradaren10S ao abandono · elo aperfeiçoamento do genero, 
den.anclo que, pela necessidade elo consumo, a beterraba ~e 
aposse dos .poucos mercados restantes ainda á canna. inva
dindo, até, ao proprio 1))aiz, ·e conclemnanclo as nossas fabricas 
a produzir SÓm!.lmLe o assucar bruto. 

Já não que.ro lernbrar a .que ficarn reduzidas as uzinas e 
~ngenhos ce_r:-tracs existentes no paiz, ncn1 as gartantias de 
JUros concedJClas pelo Governo para auxiliar o aperfeiçoa
HlO~lto da industria snccbarina, nesse pl1ano perfeitan1ente con
cebido, LT·aç:ado apoz o estudo acurado das causas concurrentes 
á deeadonciü de industria, tão remunertadora outr'ora. 

Quero aprecj ar, Sr. Presidente, as consequencias rlos 
faetos resultantes do tratado: quando a beterraba houver in
vadido todo o Mundo. auxiliada pelos pren1ios e favores con
r;.edidos pelos governos· dos paizes que a produzem, augmen
tados çom a imprevidenei a nossa que condemna as nossas fa
bricas a produzir n1au genero, sem comprehender que a sal
vf1ção da industria está na bôa producção, melhor que a ela 
beterraba; quando a Re.publica Americana houver enchido os 
nossos mercados con1 os productos de todas as suas. fabricas, 
as~enhorean.do-se do bom merc,ado em que ella deposita as 
esperanças para a sah ida dos seus exce,ssivos productos, não 
precisando mais de protecção para impôr-se, como acontece 
actualm~nt e aos productos europeus, a industria riqui~sima 
do assucar brazileiro, mna das mais importantes para a ri
queza deste paiz colossal, onde ella Be póde desenvolver até 
um 1naxin1o que possa garantir-lhe a preferenç,ia em todo o 
Mundo. com a uberdade extraordinaria da grande zona da 
Nan5.o ·BrazHeira, estará reduzida a productora de genero de 
infi1na especie, n1orta, incapraz de erguer-se, em eondições 
muito mais desoladoras do .que está hoje, no n1omento em que 
fôr dent1nciado esse tratado de commereio, e retirarem-se os 
favores ele que as industrias americanas não. precisarem mais. 

O SR. Jos1~ MARIANNO --Pelo que vejo;· o nobre represen
tante .quer que fiquen1os sem competidores na Europa. 

O Srt. ÜTT!CICA- Admira-me este aparte do nobre re-pre~ 
Ron[·,ante. Quizera quo fosse este o nos.so unico obj·ectivo, e 
cl i sse qur. o Governo deveria proc-:Jder de mono a auxiliar a 
jndustria da canna, para ser obtido melhor assucar, co.m des
pesas r(~àtrzidas, e; assim, ganharmos os meroados europeus e 
do Mundo inteiro. 

E' esta a aspiração de todos os fabricantes, para salvar 
a principal indu.stria dos nossos estados. 

O SR. JosÉ MARIANNo - V. Ex. o que está fazendo é de
fender os interesses do toucinho e da banha de porco. 

O Sa. Ül'rrciCA - E a-credita V. Ex. que está defendendo 
os interesses do assucar ? 

O SR. JosÉ MARIANNo - Fique V. Ex. certo de que nós 
do Norte cla:m.o-nos por muito felizes con1 este ~ratado. 
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o SR. Or•rrcrcA Naturalmente; porque V. ~x.~ :pensa 
como 0 Governo, e deixa-se levar pelas vantagens fwt1c1as e 
de occasiüo) esquecendo o fut~ro. .L L _ •• 

Sr. Presidente, a protecçao ao assuear aLe u n. 16 do 
padrflo hollanàez, que é _o melhor. _do ast;ucar b!'uto, fará com 
que os agricultore_s pref1ram fabi'Icar esse, deixando de cul
i.ivar 0 melhor, dispensados do trabalhe· 0 da despesa que a 
clarificaçã.o reclama. . , . 

Para obter preço con1·pensadqr, Ja o.s act~aes agricultores 
preferem o producto ínfimo, multo mais fac.Il de obter, es
tando bem desenvolvido nos estados exportaaores de assuc3:r 
o processo da mistura dos peores com os melhores ~speei;.. 
mens~ para obter o a.ssuca~ regular, typo que 9onstüue a 
auasi totalidade da exportaçao para os .Estados Unidos e para 
â Inglaterra. . _ 

Recursos de industria decadente, Sr. Presidente, que nao 
adeantam á riqueza de paiz alg·um, porque, conv.ençam-.se os 
leo-isladores de occasião, o aperfeiçoamento das Industrias, a 
obtenç.ão das melhores qualidades de productos é que consti
tue a riqueza dos povos. 

E leio no tratado, ainda numa clausula a mais para o com
Pleto abatimento da industria saccharina no Brazil, para o 
depcrecimento, em futuro proximo, dessa bella. fonte de vida 
no nosso naíz: o eonvenio isenta de impostos o melaço, que 
deve ser ·'exportado para o Brasil sob fórma de aguardente 
e · de alcool, não comprehendidos na isenção, porém fabri
cados lá em condições vantajosas sufficientemente, para extin
guir a producção entre nós. 

Levados pela seducção do bom preço das vantagens da ven
da elo melaç.o, livre de impostos, podendo augmentar de valor 
na compra~ porque elle será remunerado na venda da aguarden
te e do alcool ]mportados, os fabricantes brazileiro:S não dei
xarão de reduzir a· essa. especie, faeilima de obter, toda a sua 
producção, deixando que fiquemos reduzidos a productores 
da materia prima para a manufactura das industrias dos Es
tados Unidos. 

E são estas as vantagens do tratado para o assucar: reduzil-
o á sua peor qualidade, em,quanto os productos americano,s 
se Lornam senhores deste paiz, matando todas as nossas in
dustrias nascentes e passiveis de se desenvolver. 

Dos nossos generos foram :protegidos ,mais·: o café 
o_ Rei ca~é, que se ]~:põe lá com ou sem impostos, qri~ 
nao precisa da proteüçao de quem quer que seja para entrar 
na.quelle paiz, onde, já hoje, não soffre impostos, e os c-ouros 
crús; nem sei como nos deixaran1 este producto ! 

Em compensação a esses pequenos favores, qua.si nullo no-s 
seus. re~ultad os, org·anizámos uma lista de todos os productos 
p_ossiveis de obter no- paiz, alguns já em via rle grande flores.
cimento, havendo o cuidado de excluir, ou d~ incluir, aquelles 
que entendem com o melhor da riqueza da outra parte con
tractante. 

Por que não foi incluido no convenio o kerozene a luz 
do pobre, como é vulgarmente chamada. e que rep~esenta 
para nós ~-anto como o nosso café para os· Estados Unidos ? 
. Comprehende-se que o convenio consagras.se a nermuta 
llv~e dos dous generos de ·que as duas nações são quasi as 
uni.cas pr9ductoras, .não tendo o Brazil 0 kernzene, nR Estados 
Unidos na o produzindo o café. 
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Seria isto perfeitamente explicavel e aceeito pela scien
cia economwa. 

Como foi incluido no conven1o o oleo de c:=~.roco de algo
dão, a industria nascente nos estados algodoeiros, fonte de 
renda já corn o aproveitamento do caroço que era antiga
mente inaprove i ta do ? -

Nem escapou a manufactura de algodão, de que não tra
tarei, porque teve nesta tribuna oradores que de·monstraram 
quanto foram descurados os interesses das fabricas innu
meras existentes em quasi todos os estados do Brazil. 
(Apoiados.) 

Ve-jo na defesa publicada pelo Governo no Dütrio Off·i
cial, ha poucos dias, nessa palavra official que acudiu em 
defesa do acto do Governo Provisorio, a fas.cinação de que 
elle foi victima~ quando assignou esse convenio: "Nós per
de·mos apenas 4. 000 c.ontos, ao passo que a Republica Ame
ricana perde 11. 000 e tantos contos. · 

Digamos desde logo ao Governo que não ha paridade 
entre a perda de 11 . OüO contos em um areamento de 900 e 
tantos ·m'Íl, liquidado co.m saldo enorm·e, e a de 4. 000 em 
orçame·nto apenas de 168. 000:000$, liquidado sempre com 
de[icit enorme, segundo as melhores previsões para o nos.s-o 
ul imo; relativamente perdemos muito nmis, desapparecendo 
a unica vantagem achada pe.lo Governo para o seu acto. 

Lembremo-nos, tambe.m, Senhores, de que, acceitando 
esse convenio ~com es.sa disparidade apparente de vantagens, 

· o Governo americano considerou, e mui to bem.,. que, a datar 
do começo de execução do tratado, os papeis iam S·er inver
tidos : a cifra da sua perda tenderia a diminuir, e a nossa a 
augmentar. 

A Nação Americana é composta de hom-ens industriaes 
e ·industriosos, que pensam no futuro, cousa que não se f.az 
neste paiz; nós te·m·os o defeito de pensar unicamente no pre
sente, nas considerações e vantagens de momento, e.sque-
. c·endo o futuro, a situa cão e.m que ficaremos adeante. 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA - As despesas de transporte, a 
que estão sujeitos os producto.s dos Estados Unidos~ fazem 
com que os productos privilegiados no Brazil sejam mais 
baratos. 

O SR. OITICICA - V. Ex. é, jus,tam·ente, um do·S mais ade
antados discípulos deste erro economico de que estou fal
lando. · 

Falia nas grandes despesas do trans:porte dos Estados 
Unidos para o ·Brazil, agora, quando são poucas, as relações 
commerciaes, em pequeno numero os ·generos a transportar, 
e não se le.mbra de que o transporte encarece com a falta de 
generos. , 

No mo:mento em que se estabelecer a corrente da impor
tação, a. navegação ha de augmentar, surgindo logo depois a 
concurrencia, que ha de trazer a barateza, sua immediata 
consequencia. 

Está V. Ex. laborando no mesmo erro de que eu accuso 
o Governo- do meu paiz; a ilnprevidencia, o descuido de es
tudar as questões economicas, para acceitar vantagens appa
rentes, de momento, esquecido de que essas não devem de-
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c1·esrrr· na proporç:ão directa da execução do !raLado assi
g,nndo. 

o SP.. J oXo J}E 8IQUEilL\. -- O Irai ado não I em prazo; póclc 
se1· annullado an quahruet· ópoca. 

o sn. Ol'TlClCA - E', juslanlc·nte, o que e_n receio, n~ou 
c ar() cullc:ga. Cumí'ça a ler f'xec ução o cony~ruo e _a. ser n~
,·ac!ido o nosso mel'Cado com pr·ocluctos da n1clusLrm an1en
ctna: a nossa Jmsccnlc industria não pocleeá sustentar a 
lucia c Yirú a definhar aLó rnorrcr; moela clla, passado . o 
pc:rig·o de se~ i ornar este paiz gTande. produ~Lor da ma.tena 
prima. qnc a I ern toda para todas as m0usL1'1as, e de rr:an~
Jar-lurcil·n. con1 o desenvolvin1ento, que ;pi começa, da fabn
cilç:ão ele todos os objectos neccssarios ao consum_?, o _Lratac~o 
scrú denunciado pela Nação a quem a protr.·cçao nao. ~nla 
rnais 1wecssaria; ao contrario, prcju{liearú con1 a proJnb1çao 
clns in1JWSI os ~obre os g~cmeros i!11porlados lú .A _ 

Havcrú vantagem, ~r. Prrs1·dcrrLc, cn1 por en1 -oxecuçao 
um convento jú conclnnlnado~ sómenl e para denunciai-o de
pois·? Si cll0 não presta .. si_ nos pr·nh~ílic~r~ ~1o futuro, não 
r~spcrPmos ]HH' PS Se prc JUIZO para m.uLJl1za1-0; f.açan1ol-o 
clesrle logo. 

Qur.r R. Ex. ver até onde vai a ingenuidade do Governo 
na defesa do Sf'Ll acto ? Diz-nos pela imprensa official que tal 
prel'el'rneía nãn ha para o.s g~neros a_1ne!'icanos sobre _98 
europr11 -.;, porqu c as :mercadonas '.d'alh 1m~portadas ter ao 
a1wna~ a rPdueçün de 3 até 9 o/o sobre os rla Europa. 

Pant o Go\·Prno deste pa iz a percenl agen1 .c] e 3 até 9 o/o 
pa I'<L o comrnrre i o de impoetaç~fio, no valor do centenas de 
Jni11lal'l":; dP conlns df' réis, nada vale\ rm nada influe, cousa 
algUJlla ~~-

E corrobora os seus argumen!os com un1a clifferença de 
camhin, facto accidental, que não ten1 valor para o futuro das 
1 ransactões reg·1.1ladas pelo ennven.io. Arg·un1enta-se eon1 o 
paganwnl o dos direi tos e1n ouro, justamente quando s-e trata 
rle isen(:ão rle clireltos, que nf'Lo terão de ser pagos, em papel, 
ou rrr1 ouro. 

Perante a sltuação como aqueHa a que está reduzido o 
paiz. Sl'. Presidente, quando o Governo perturba as nossas 
condi~ões ~~conon1icas con1 um convenio como este, em que 
indo lemos a 11erder; quando o Mini.stro da Fazenda atira a 
prata novo decreto· retocando a já r·etocada lei das soei eda
deEi anonymas, coberta de retalhos, que servem sómente para 
]Wrl urbar as relações co.m'.merciaes do. paiz, produz1indo o· 
panico c "fazendo o mercado assustar-se com as oscillações de 
pensarnento do Governo; quando o Governo enLra como agiota 
na praça, rxigindo un1 barato despropor~ional de todas a" 
operacões de~ jogo, representando o papel dos iniciadores da 
,iogaLina. cnrnl antn que lhe paguem. isto com o fin1 de im- · 
pedir o yjcio que ameaça levar-nos á bancarrota, a un1 desas-
1 rr financ0iro: nós. membros· cto Congresso Cons.l.ituinte, não 
podemos f1car m11dos ante factos que· provam esse desconhe
ci·n~e~to completo da sciencia economica, lá l)elas regiões 
~ffH~1ar~s, por p~rtc dos homens a quem estão entregues os 
oest1nos da Naçao. 

Não com,prehenclo corno. desejando matar o jogo na praça, 
enrTc o Governo por ella, anime os jogadores a continüar a 
sua faina Yiciosa, comtanl o que 111 e cleen1 o barato de 3 o/o, 
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não do valor real das transacções eHecLuadas, rnas, ainda, do 
valor nominal elas acções, tenham estas 10, 20 ou 30. 0/o, 
enicarnente, de entrada. 

Não se procuran1 os n1eios ele cvilae a especulação que 
visa o lucro irnmeclialo, l~rnbura con1 a ruina de quem con
i'iou no passador elos tilulos; nE'io se quiz evitar a nJorte do 
creclilo, dt~ixando viver as buas jnclustrias, as que Lenden1 ao 
desenvolvirnenlo, LEio necessayio ao paiz. 

Born ou n1úo, ruinoso ou de vantagens. Lodos poden1 es
pecular, arruinar-se, enriquecer, sobre os destroços elas eco
nomias alheias; g·anhe o Governo os seus 3 o/o, auferidos corn 
ar·te, e siga adeante a verLigen1 de ga1nancia, do jogo auda
cioso. 

E' jus.tificavel, Sr. Presidente, que suspendamoa por al
g'Ul11 tempo o cxercicio da nossa ·missão constituinte, para 
pedir ao Governo que nos deixe trabalhai· corn calma, tran
quillamenLe, não abusando dos poderes que não são seus, 
para levar este paiz a esse cleploravel estado financeiro em 
que se acha, com o cambio em baixa arruinadora para o con1-
n1ercio; co1n a previsão de um def'icU collossal, ainda não sen
tido pelo paiz e que irá affectar o nosso credito, principal
mente quando os actos do Governo provarn á evidencia que 
elle anda ás. apalpadellas, sem orientação, verdadeiros appren-
dizes em n1.atel.'ia financeira. · 

Voltinnos já, infelizmente, aos antigos ten1pos, a todo.s os 
orros conàemnados ao tempo do regimen extincto. Conten
te-· se o Governo cotn as norneações de officiaes para uma 
Guarda Nacional hypothetica e de que estão cheias as colu
mnas dos j ornaes; era veso antigo abusar dessa arma de cor-
rupção eleitoral. · 

Entretenha-se com isso, sem abusar das func.ções legis
lativas, que nos pertencern.. de que é apenas depositaria, -
funcções que não di.spensan1 o concurso ele n1uitos, a dis
cussão c o esludo acurado de homens alhrios, á influencia 
da politica. · 

Coroneltze mais o paiz, rnas não arruine-lhe o credito, 
é o no.sso voto. E revogue, ou suspenda, esse tratado funes
tissimo para a sua Patria. 

Eu concluo, Sr. Presidente, agradecendo aos nwus coi
legas a benevo1encia con1 que me permittiram abusar da sua 
bondade e.m hora tão adeantacla, e pedindo pern1issão para 
ler ou dous telegrammas que me f'ora,m entregues pelos seus 
destinatarios. Un1 é dirigido . ao Sr. tDr Assis Brasil pela 
Associação Comnrercial de Porto Alegre, e é concebido nos 
seguintes tern1os. (lê) : 

"Associaçã.o Com.mercial, nome commercio, industria.;; 
Rio Grande, applaudindo vossa a.ttiLude relação convenio 
americano, espera do patriotismo V. Ex. e demais represen
tantes . Estados esforços perante Congresso, Governo, annulla
ção odiosa, iniqua convenção. - João Aretz, presidente.,., 

O outro, tatnbem de Porto Alegre, é dirigido aos nossos 
illustres collega.s Assis Brasil, De·m·etrio, Antão e Osorio, e é 
assin1 redigido (lê) : 

"Go1n1n1issão nomeada habitantes municipio, reunidos 
r~~present.ar CongTesso contra tratado americano, roga-vos 
apresentar Congresso protnslo agTieuHore.s industrialistas 
S. Leopoldo, enorn1e1nente prejudicados, isenção, clin1inuição 

' 1 
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i wpos Lo ::i, lmpm:Laçilo Lodos pt·uducto:s ,. n1UlllCll;l~ ~ .• - Ctu·~os 
Fí'edetico Bicr. _ Jacob Spe'J~b. - Ahguel B~c/LeJ. - .. Hen
rique BrZ:ctzhe. - v·alent'i?n. K·iel,ing. - 11~·J7:J'UJU~ • Gu·~lher::M.:. 
Parâtz. - Pran::. Von Hetrnbu?'g. - Joao D~tl1a ]!Jalltu~s 
Daudti. - Perrw,ndo Felippc PPesser. ~ Cfu'Llhe'r!ne Hoj
j'J1w1uz. -- P1·anz Lu'iz ·\Ve·i?_1Tnann .- Ntcplao Schtr'i~.rJJ': .-.. -
Felippe Jacob Sperb. - Joao flen?·tqtte Ftsche1·. - Auuu~to 
Schaiy." 

Fica adiada a discussão, pela hora. 

Vêm á :Mesa as seguintes 

Declarações 

A.ce01npanhando os meus illusLres collegas do Mü~islerio 
que se demitLiu na declaração de que nenhuma parte trvemos 
na organização do que nos succedeu, devo, entretanto, ac
crescentar. a bmn da verdade, que, conversando por vezes 
com o dig·no Sr. Barão de Lucena sobre a possibilida.de ~e 
nos retirarmos antes de concluida a obra da organ1zaçao 
leg·al dà Hepublica~ appellei sempre para o seu patriotismo~ 
afim de induzil-o a não recusar o seu concurso ao nobre 
chefe do Governo, caso, como a ·t~dos ~nós. parecia, delle 
carecesse e o exigi.sse no Governo . 

Sala das sessões, 17 de fevereiro de 1891 - Cesario 
Alvirn. 

Declaro ter votado em favor da e1nenda, do Sr. Can1:pos 
Salles e outros, substitutiva do art. 49, por parecer-me 
Hlieito e immoral que ministros e s-ecrelarios do Prcsidenle 
da Republica pretendam acc.umular as funcções de juizes desta 
auctoridade, quando é certo que aquelles serventuarios par
Ucipanl sen1pro ela l'esponsabilidade dos actos porventura 
dclictuosos sobre que hajam de decidir quando trasladados 
do gabmete ministerial para o Tribunal Federal. 

f::;ala. das sessões. 19 de fevereiro de 1891. l:Jaruosa 
Lima. - J.tlarciano de :Magalhães. 

Declara·mos que votámos a fav:or da emenda. do Se
nhor A. Azeredo, ao art. 69, e que concede o direito de voto 
aos estudantes maiores de 18 annos, das academias superiores 
por . acreditarmos que na mocidade elas escolas ha eompe~ 
tenc1a bastante para o exercício desse direito, e como uma 
homenagem aos .seus grande·s serviços á .causa da liberdade. 

Sala das sessões, 18 de fevereiro de 1891. - Se1;zedello 
Cu1·rêa. - José Augusto Vinh,aes. 1-- Fleury Curado. -
Alexandre Stockler. - Aristides Lobo. - J.i"'urqv,~m Werneck. 
- Lopes Trovão. - Polycarpo Viotto. - C. Paletta. -
Pedro Cher·mont. - Alberto Brandão. ~ Dutra Nicactio .. 
~ Fer1·ei?·a Pú·es. - J. Avellar. - G. Ramos. - Aristides 
~faia. - .~1oniz Freire. - Al'varo Botelho. - Thomaz Flores. 
- llornero Baptista. - Ramiro Barcellos. - Guimarães 
Natal. - Leopoldo de Bulhões. - Victorino Monteiro. -. 

.. 
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Rocha Osm"io. - Antonio Olyntlw. - Sch'i?n·idt. - Esteves 
Junior. - Pütheú·o Guedes. - Lacer·da Cout-inho. - ll:latta 
Bacellw·. - Cesw· Zarrw. - José BwvUaqua. - Antão de 
Far·'ia. - P. Pei.1;oto. - G. Besou·J•o. - ... .1~. Aze'l'edo. -
~ianoel Valladão. - Casirniro Jun·ior. - Ruy Barbosa. -
A. G·uanabara. - Rayrnu'ILdo Bandei?'·a. - Fonseca Hermes. 
- Lu'iz Mu1·at. - Dionísio Ce·rqueira. - Cantão. - Paes 
de Carvalho= 

Declaro que vo-tei contra a emenda suppressiva do 
art. 82 do projecto constitucional, approvado em 2a discussão. 

Sala das sessões: 18 de fevereiro de 1891. - A. Ga"rcia. 

!Declaro que votei contra a emenda, do Sr. Laura Müller, 
estabelecendo a taxa addicional de 15 o/o sobre os direitos 

' de importação, porque convenci-·me que a medida consi
gnada nessa. emenda atacava de frente os interesses da 
maioria dos estados do Norte, em logar de favorecei-os, como 
suppuz quando subscrevi a referida emenda. 

Sala das ses~sões, 19 de feve.veiro de 1891. - F. Sch
. m.idt. 

Declaramo-s haver votado contra a emenda, do Sr. Bulhões 
e outros, ao art. 70, § 26, porque ella favorece aos brazileiros 
perderem sua qualidade de -cidadãos brazileiros para liberta
rem do serviço militar obrigatorio e de outros deveres cívicos. 
-- Gil Goulart. - Domingos Vicente. - Atha·yde .Junior. -
Tho·mar.. Cruz. · 

Declaramos ter votado a favor da emenda que -concede o 
direito de voto aos estudantes· das academias superiores, 
maiores de 18 anno-s. 

Sala das sessões, 18 de fevereiro de 1891. - Aristides 
Ma·ia. - Hon11.ero Baptista. - Thomaz Flores. - Ramiro 
Barcellos. - Antonio Olyntho. -. J. Avellar. - Alvar·o 
Botelho. - Gonçalves Ramos. - Victor·ino Monteiro. 

Votámos contra; a emenda, do Sr. Leovigildo Filgueüas, 
supprimindo o art. 82. 

Sala das sessões, 18 de fevereiro d.e 1891. - Antonio 
Baena. - Matta Bacellar. - Cantão. 

Dec.lara1nos . que votámos a favor da emenda dos 
Srs. Campos Salles e outros, ao art. 49 do projecto: da 
Constituição, estabelecendo a inco·mpatibilidade do cargo de 
ministros com quaesquer outros e -contra, a emenda, do· 
mesmo Senhor ao art. 78. 

Sala das sessões, 17 de feve,reiro de 1891. 
Pio. - Ferreira flabello. 

Astolpho 

Declaramos ter votado pela emenda, do Sr. A. Azeredo, 
dando aos alumnos das academias . su1periores1, maiores de 
18 annos, o direi to de voto. . 

Sala das sessões, 18 de fevereiro de 1891. - Luiz de 
Andrade_. - João de Siqueira. 
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Dcdu1·u que votei cunl1·a os 15 %. por icr a ernenda 
lll'endido a cobran<;n de:::;le imposlo, no pl'azo de einco annos. 

Sala das sessões, JS de feve1·eü·o de 1881. - A'l''isl'ides 
Luúu. 

Declaro que votei pela cn1cnda, elo Sr. ~\ze1·eclo, que 
l'l'eonlle0e o cli.r·cil o de -voto aos esLudantes elas acaclernias 
superiores, rnaiores de 18 annos. 

Sala elas sessões, -.18 de fevereil'o ele 1891. - Me'i't·a 
de ·v asconcell.os. 

Declaro, ainda uma vez, que votei_ c~nll'a a emenda c~o 
Sr. '/iro·ilio Da1nasio, Dela qual se cllsiingucm cm cnnsLl-· 
luciona~ e não constiLucionaes as_ clisposiyõcs da Constituição, , 
para o effeito de serem as ultimas reformadas pelos Lra
nütes orclínarios. 

Sala das sessões, 18 de fevereiro ele 1891. - Jl1eira 
Lle VascO'ncellos. 

nr~clm:arnos 1H1 ver votado contra a emenda ao art. 13, · 
po1· attendcrmos que não era materia constitucional, nem 
liberal. 

Sala das Ressões, 18 de fevereiro de 1891. -Thomaz 
Cru:.. -- Gil Goulart. - DoTningos V'icente. - Monteú·o 
de Ban·os. 

Declaro quq.., tendo yoLado~ na J'l discussão, contra a 
eH1enc!a, que concedia aos· estados, 15 o/o adclieio:n.aes aos 
impostos ele ünportação, votei, agora, a favor da emenda 
dos Srs. Lauro l\Iüller e outros, pOi' não se ter conseguido 
dar· á questão outra solução n1ais vantajosa e ser essa dos 
15 %~ ainda que defeiLuosa, a unica que restava aos estados 
de Norte. 

Sala das sessões .. 18 de fevereiro de 1891. - A1 eira 
de Vasconcellos. · 

Declaro qw3 vot~i contra as en1 endas suppressivas dos 
arts. 2° e 3o das Disposições transitarias, vor ter sido 
signalario dos additivos approvaclos em 1 a discussão. 

Sala elas sessões, 18 de fevere:ro de 1891. - Frederico Borges. 

Declaramos ter votado a favor da emenda, dos Srs. Campos 
Salles e oulros, apresentada ao art. 49. · 

Sala das sessões, 18 de fevereiro de 1891. - Baptista 
da 11! oUa. - Fróes ela C1·uz. 

Declaro que votei pela e1r1enda que doou o direito de 
volo aos esl udant.es ·das academias su e · · de 1o P rwres, n1u1ores o annos. 

Sala das sessões, 18 de fevereiro· de 1891. -- F
1
·ede?'Íco 

BOJ'(JCS. 
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Declaramos Lel' vntado a favor da emenda do Sr. A. Aze
redo. dando cl ii' e i to de voto aos csLudanLc~s de curso superior .. 
rnaiores dn -18 annos. 

Sala elas sessões, 18 de fevereiro ele 18U1. - Bapt'ista da 
Jlal:ta. - Urbraw Marr:ondes. -- Erico Coelho. 

_ . O ~R. PRESIDEN'J'E obserYa que só n1arca:rá. sessão pelo 
Dwr'iro Uf/'icicr.l quando a Cornmissão Especial tiver concluido 
u seu I rabalh o. 

Levanta-se a sessão ás 11 horas e 20 n1inutos da tarde. 

59 11 SESSÃO, EM 23 DE PEVEREIRO DE 1891 

Presidencia do Sr·. P1·udente de 1lio-1~aes 

... ..\:o nwio dia. faz-se a chamada á qual ~respondem os Srs.: 
·Prudentr• de :\loraes. :Matta Machado, Paes de Carvalho, João 
1\ejva. HeLumba. Francisco )Tachado. Leovigildo Coelho, Joa
quiln Sarme11to. Manoel Barala, .Antonio Baena .. João Pedro, 
Cunha Jnnior, José 'Segundino, Joaquim Cruz, Theodoro Pa
eheco. Elyseu lVIa'l'tins. Joaquim Katunda. Bezerra de Albu
querque Juninr, Theodur•eto Souto,, José Bernardo, Oliveira 
Gaivão. Amaeo Cavalcanti, Almeida Barreto, Firmino da Sil
veira~ José Hyg'1no. José Simeão, Floriano Peixoto, Pedro Pau
~ino. Tavares ·Bastos, Rosa Junior, Coelho e Campos, Thomaz 
Cruz, Virgílio Dama.sio: Huy Barbosa, Domingos Viéente, Gil 
GouJ.art. ~lonLeiro de BmTns, Qu1ntino Bocayuva, Lapér, Braz 
Carneiro, Eduardo \Vandenkolk, Saldanha Marinho, Joaquim 
Felicio, Cesaeio Alvim. Americo Lobo, Ca1npcis Salles, Joaquim 
de Souza, Silva Canedo. Silva Paranhos, Aquilino do Amaral, 
Joaquin1 Mu1rtinho: Pinheiro Guedes. Ubaldino do Amaral, 
Santos Andrad0. Esteves Junior. Luiz Delfina, Ran1iro Barcel
los,. Pinheiro Machado, .Julio· Frota~ Belfort Vieira, Uchôa Ro
drigues, Indio do Brasi.l, .Lauro Sodré, Innocencio Serzedello,· 
Nina Ribeiro, Cantão, Pedro Chern1ont, Matta Bacellar, Costa 
R.odrigues, Casemiro Junior. Henrique ·cte CaTvalho, Anfrisio 
Fialho, Nogueira Paranaguá, Nelson, Pires Ferreira, Barbosa 
Lili1a, Beze!rrH, João Lopes: Justiniano de Serpa, José Bevi
laqmt, Gonçalo de Lagos, Nascimento, Almino Affonso, ·Pedro 
Velho. Miguel dn Castro, Amorin1 ·Garcia, Epitacio Pessôa, Pe
dro An1erico. Couto· Cartaxo. Sá Andrade, Tolentino de Carva
lho, R:)Sa e· Silv~l, João Barb<1lho, GonÇalves Ferreira, José 
Mariamlo, Aln1eida Pernan1buco. .Juvemcio d·'Aguiar, André 
CavalcanU. Haymundo Bandeira, Annibal Falc~o~ Pereira Lyra. 
Meh~a de Vasconcellos, João de Siqueira, J.oão Vieira, Luiz de 
Andrade. Espirita Santo. Bellarmino Carneiro, Theophilo dos 
Santos, Pontes ele Miranda, Oiticica, Gabino Besouro, Ivo do 
.Prado. Oliveira Valladão. Felisbello Freire, Augusto de F!rei
tas, Paula Argollo, Tosta, Antonio Euzebio, .Seabra. Zama. 
Arlhur Rios, Garcia Pii··'·S, ·~Vlareolino ·Moura~ Santos Pereira, 
·Custodio de Melln. Paula Guimarães, Milton, Amphilophio. 
Francisco Soclré~ · Dion1sio Cerqueira, Leovigildo Filgueiras, 
Barão de S. Marcos, Medrado~ Barão de Villa Viçosa. Priscó 
Parai~o. Moniz Freire, Athayde .Tunior, Fonseca e Silva Fon
seca Hel'mos, ~ilo Peçanha. Urbano Marcondes. Manhães Ba,r
reto, 01 i'veira .Pinf..o, Viriato de Medeiros. Virgilio Pessoa. 
Fran(~a Carvalho. Baptista da lYlot.ta, .Fróes· da Oruz. Alcindo 
G-uanabara. Eurico Coelho., San1paio Ferraz~ Lopes Trovão,~ 
~.m ~ 

I!' 
;"I'· 
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J;tC·t·w·.~ llt-tt·iqtt(·. ~\ri . ..;Lidr·s LcdJo. :slait'ynl\, ru,l"'Cflli_r~~ \VeiTicck, 
Yi11L:t<':-:. Tlt<,lil:tz fíl'!l'it:t), \nlutlio Olynl'll<l. l~actll('<J ,\l:t~ra
TI'tdia . ..;. (:uill'ii·l d<:' .\l::t:.L~llhãc•s .. Leonel Yilllo. 1:haga:-; Lob:~to~ 
.l~u~tdl tl:t !JC~ixüu. ;\ir":'.arídre Stoi'klPr. Cnsla St•nrt:t. .. Latt_IOUT~ll'l'. 
~\l~a,.,, H,-,J<·ilu'. _Fel.il'iano Veuna, Yinll.i, Outra ~IL'_uew, t_,~t·-
1·,-"a H:t!H·ll(), .\lalltiPl FtJ1gl•ntio, .\stlll1phu Pin .. \n~Lit~t·;-; 1.~1anl. 
(;; i]]l'i_d \'t• . ..: nauHIS, Carlos Chagas, Francisen A.I11Ul'al. ])orn tngo:-:; 
Jt,li't"ta. Palc•lta. Jni:ío dt• ~\yeJar, Fereeira Rabell,-~ .. HuPTlO dn 
hti-va.' FPi'l'ri1·a Pir·<·s. ,í'tlãu Luiz. iFranciseu Glycet·w, _':.\lol·_al'':3 
:Ht.tl'l'tl:-', \)lllttiirt.~<'::-i dtP :Vlocat·~. Car·\·n!haL _\ngPlu Pmehll'<l. 
-:\lu r~ a. H<"!() 1 p !l;-~ '\ri t·nnd a, Pau 1 i 11 u C!l rl u::;:,. _Jlorlr~gr1 es .. :\ 1vcs, 
"\ll"t·<·du .Elli:-;, Mm·t•ii·a da Silva, ;\lrneJcla l\ogue1ra. _J<leury 
l':tu·adt~. Lt~npclldo dt~ Btllhões. Gnin1at·ã:~s ::\atai. AniunJO ,AzP
n~tlo. Caetauu dt• Albuqn Prque. Bellar:mn10 de _)VIeru.lonça,_, _.:.\Iat·
t·-iarw rh• ~-.iag-alhãe~. Edua.rdn Gunc:alyes. Fernando ~1;rnas~ 
Lauro :\lü 11 pr·. C a do.;;; eh"- Campo.s, Schn1i clt, Laeel'-c1~ Cout~nho, 
\·ir! CH'illO ~rontPiro. PPtnira da. Costa. Antão de }'ar1a. JulJo ele 
Ca~!ilhus. :Bm:p:t>s rll· Mclcirn~. _;\leirie~ I.irna,. As:=:;js Brasil, Tho
runz Fl'll~:·~. _;\l:n·,•u. · Honweo Baptista. Hoeha Osorio. Cassiano 
·.:~(} :\ascinH•Jüo, }\-rnando Abbotl, Demetriu_ Hibeh·o e Monnn 
Hat'•t·t>l n . 

.Abt'f!-~e a s:essao. 

DeixaJn dP eornpareeer, com causa. os Srs.: Frederieo 
St>J'l'ano. Cnc llto e CauJl)O:-i, ·Sarai\·a, Rau li-no Horn, Rodrigues 
Y<Tn a n iii·:-::- }la rUnho H.ocll'igues. Frr.der1Ctl Borges, Leandro 
!\laeh•l. Cunde de Figuei'l'odo~ Ferreira Brandão~ G-onçalvr:>s 
Cllavi'S. Dorningos Porto. Cesario Motta .hmior e Ernesto de 
O li v~~ i r a: e. :-;c~1Í1 causa, os Srs.: Rangel Pestana, João Seve
rian(l_. c;l'lH_•r·o~o .\lnt·quc·s. Bernardo do .\lendonça, Santos Viej11'a, 
.Dunnngr,:-; .)l'~t: int\ Alb<~rtu Brandão, Cyrillc1 de Lemos~ ,Jon
lJ.tLim BJ·t~Y~·~. Lu iz .3ltn'nt. Badaró, ~Juão Pinheh·o., Arnepjco Luz, 
'Fran,·i~l'-o Veiga. Custa Machado. Barão ele Santa Helena, Mar
ti nhn Pl'ado .lttn io1·. Be!rnapcJjno de Campos, Lopes Chaves .. 
;\il< 1]p lw ·(; or·du, C<1sta .Ju nior, Carlo:3 Garc.ia. Rubião Junior e 
.. :\ ntoni o J) racl u . · · 

E' li-ela (' vosla 1•m discussào a aeta d.a. se.ssã.o antBecdenle. 

O Sr. Casem iro Junior reelama contra. a t~xclusão do seu 
rwDw da 1i:-d.:-t dos que Yuíarant sob1·e f1~ .1.5 (;7o addteionaes. 
J~> I <·v c· ]Wf~SPn l e ~~ l'e;;;pondPu - nãu -; ent•l!Ctan tu, não vê 
-n i3Pu non1e na ar: I a publicada.. . 

~il1f?;llel1l Jna:is fazendo observações, .é. dada a acta por 
ê..lPPI'UYar!a. · 

O SH. 1" SEL:RErl'AHIO procede á leitura ·do seguinte 

EXPEDIEN'rE 



~~· Pr•(•::.idt.;nil.'. n,~...;[t:~ tlllilt~·o~ dia:.: a Cl!pila1 l'~"•dct·:·l1 tl'll.l 
pt'c·~t·nc·t~;td(l ·J'ni'lu.;; :lltnntt:.l/·~: :lu:; quaiJ'I) IJ'IIllilS i'ill'dia(·;-; ~ttl'
gclrt (JJ'/;n·.r.;, t.lll, llill' 111! l'a. [ll't)l e:;tns da~ l'la:-;~r·s ~.Tcd1•Lt:u·ia~ 
e1 •11!.1·a u ~~~lado ·pt·r•c·nJ·io a qun _;.:,. a~.·.h<un f'i 1 dnzicla:.;. 

(lwtl u principal. mnl:i'Y11 ela situa(:âtJ que aiTavt~ssarnns'? 
~üo r·eluc·f11 prn flizr·t' qtw o Gu,·c.,,r·nn Lr•n1 c•Jn grandP parte a 
J'l'::.:.pon subi liclach~ dp;;;::;,·~ rac t.os. (A.poiad os.~ 

Corn n ac!yc•nto da Hl'l)ll hl ic~1. as e i asse~. lliln :o;t) pro let.nr:ias 
e.o1un as tltltT·n~. da :::,nci••c1ndl·. suppnnhmn. que a::; suas coudi
~:l"li':' dr• vida Yiei::un a mPlhurar, c n1nilo. 

H.oj P. passado~ ln rnPze;:.;.; do Jado a11 spi e i os o. rssas ela:=:~c~s 
e:-;l~to nH' rgu l ha,I.n:-: lJU uw i:-:~ IJ·istt• r· tk:'ecm:-;nladuL' de:-;engauo. 

Os hmnens que yir•,rarn substituir aquclles qur ciirig1rarn 
durante 70 annos os destinos do pa1z. 1:>111 nada 1nelhornran1 o 
e~tado rlestn praça.: ao e.ontrario .. tê111. peorado nnüto suas eon
djçô'e:;: dt~ vive e P progredir. 

Senhores. ~i' i q u c· a:-' classPs qtl ,. SI' c1 izt~ln cem se evadoras 
da sccic~daclo ·rne taxarn (lo ~uhversivo: ele querer an·astar as 
etasses pro1et.arins para a anarchia~ para o nihilisntn. l\Ias~ 
Senht'>,res. nf:sta rn·opaganda. a qno tenho cledieado n1e11S es
·fm'('os. tenho eonseiencia de r~star prestando serviços ao 1neu 
pa iz. tA1wht.dos.) 

·Ko dia '15 rlr'~ novPrnbro contribui urn poueo para o adYcnto 
(la Republica. Suppunha que as classes proletarias n1elhora
rjam nas suas condiçôr.s de vida. I\'las, de urn laflo~ vejo a:3 
finan(:·aS peora'l'Cl11. C COn1 ellas O mal-estar do povo; do outro 
1arlo suegerG n1e1ltiras~ con1o cogun1elos ern noib~ ele .chuva; 
scn1 preccclentr~s. alguns arrogmn-se o clireito de vir dieigir o 
paiz, que qum:· prog1redir." 

O SR. l\L\NOEL FULGE~cro - São bornens conhecidos no 
[paiz. 

O SR.., VINIL\ES - ~ão sei si são honlfms conhecidos~ não 
üs eonlwço Nn11 as idf~as que desejo -ver tm'eln OB honH•ris do 
meu pa iz. Sei. perfnitanwnte. qu c• são hmneng qun Yivi a1n 
ainda ha bern pouco ten1po no::> quartos bajxos do palacio inl
J1erial. que não tinham, absolu tmnente, conLribu ido, nen1 po
:dent enntribu ir ainda ·para o progresso deste paiz: p·ois são 
culloca.dos, justamenV\ á testa da guvern~ção do- E,sl.ado homens 
cujas idéas são reconhecidamente retrogradas. 
· O resultado principal de tudo isso já se está vendo: Ur.n 
(los principaes estabel-ec.imcntos publi·cos acha-se con1pleta
rnentc interrornpido em seus trabalhos, com real· pro,juizo da 
})Opu] açã.o. . . 

Os en1pregados. operanos e trabalhadores desse e~t.abcle
.eimento forn.m~ pelas ]njusüças., levados a reagir, pacifica~ 1nas 
resolutan1ente. . 
· Os optilYtistas já por ahi dize1n que esses homens forarn. 
1evaclos a oceupar se.melhante posição pelos socjalistas e: nihi-
Jistas. · 

. Dirigem-.se con1 a cosLu1nacla coval'dia a mi·m: rnas e·n 
'lleelaro que t(:mho. DJ·uito prazer cm ser petroleiro e. n.ihilista. 
des-de que. esteja ao lado dos n1eus conci.dadãos, defendendo os 
s·clls direit.os. (Muitos apt.;.iucü~s.) · -

SPnhores. hon1em. cerca das 5 horas~ dirigi-1ne á estação 
da Estrada do FeJ~ro Central elo Brazil. Eneont.rei o trafeg-o 
emnpletarnentc intE~rrornpiclo: o povo agglonv~rado nas p lat'ã
·fórmas, á espera de eonducção para os a•rrabaldes. i.ndignava
§e, d~:ndo; l)àQ ~Q.b~tªDJe: ~'a.~ão aq~ ~1~1pregl!~los; e ·vi n1ª}s unl 
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appê1ratc' de forca publi~a. de ~;~sping[~rdas, carre~·a~las ~ natu
nllmentc. promptas a 1.azc1· vwtlDl~s. e _ühamal"' .a o~ .e;n os 
Yilõe~ (Jll~' ou:-;avan~· JWl'ltt~rb<ll' a cllgestao do ~r. L~1cena e 

outro.~· · · · l 1 A • 11 'a tinha ido Soube Iugo que .u Sr. Jltulsro ca .:l.grlCULUI' · 
ern !r·e1n especinl a S. ])jogo para charnar _ú. orden1 os ousados 
grl~vi~tas, B logo qua lá chegou, S. E;x:. deu orden1 para. que 
Ju:s~:t~ fci to fngu sobre J povo, que, rl 1zen::, estava ;=l~rrancando 
trilhos ... 

lJl\I SH.. H.Ei:>n.ESEl'\'l'AN'l'E - Devia f'azel-o, desde que se 
arr.ancavam trilhos. 

O Sr:t. VlNHAES - :.ião arrancavam, a:bsolutarnente,_ tri
lhos. Os empl'egados da· Estrada de· Ferro Gentral reagiram, 
ma::: pac i fieamente. . . 

Pugnt; e c.onlintt o ·1 pugna'l', ·pelos seus du·elto:s. J?esqe 
que 11ão c~ncontráram justiça da pa~r~e d~ quem devi?' di?tri
buil-a. só lançararn rnão daquelle meiO VIolento quan:ao v1ran1 
cornpldan1t~lüc perdida a esperança de serem attend1dos . 

. A Estrada de Ferro Central do Brazil é uma est~rada de 
ferro modelo, que nada I em a desejar a qualicJUt~r. outra do ex
trang·eiro: ó un1a das p['incipaes fontes de· recmta, de_ que ~ 
Estado pódc lançar; nião em caso de bancarrota, que nao esta 
lon.gr~. para fazer face ao descalabrp financeiro. . 

· Por aeaso. homens que ha t.r1nta e tantos anrros traba-
lham ao sol r 'á chuva em benefici'o da conectividade não têm 
n rürril.o clr sru onviflos. nas suas n1ais justas re-clamacõe.s, 
pelo ·director c pelos seus companheiros de directoria? Entre
tanto~ a pasta do secretario acha-se cheia de petiçõ·es de en~
pregados gravemente enfermos. que não merecem S·equey- um 
olhar de tal director ! ! · 

Honlem, uma dessas pobres . victimas abeirou.:.se do Sr. 
de Lucena. afim de solicitar urna Ucenca. visto achar-se gra
Vemente doente e não ser attendido pelo seu superio1r. Quando 
fallava, foi interrompido por uma golfada de sangue. 

A estes hon1ens que prestam serviços ao Estado e qué 
mandam um attestado n1edico. o dire-ctor diz não acreditar 
cm tães docmentos, obrigando ·o peticionaria a vir á sua pre
sença~ para exmnina1-o!! 

Como esta. innu1neras queixas ha, que não quero, absolu
Lamen te, especificar para não cansar a vossa attencãQ. (Não 
apoiado~.) 

Já o disse, .e repito: O pbvo está c;ansado de ser e.spesi
nhado .. TP·m o dire~to qe exigir, neste 1regimen, que se diz de
mocr<~.tlC~. que a le1 seJa eg·ual para todos~ que não haja aqui 
uma .JUStlça para o pobre e ouLra para o rico. 

E é, exactmn.ente, porque não se lhe faz esta justiça que 
elle perg~uüa. e com toda a r~zão. si está ou não em um paiz 
demoe·ratico, que deve expandir o verdadeiro direito da egual
dade. 

O ~r. Lucena. encontrou-se con~n1i~o depois d~ ·sua volta 
rl.a ~stçao. ?e S. ~wg·o. quando _lhe flz ver os 1notivos por que 
fmhanl Sido levados os operar·1os e tl'abalhadores da Estrada 
de Ferro Central a lançai' mão. claquelles meios violentos. . 

S .. Ex., en!_ minha presença. den-lhes razão, pois já sabia 
pelas 1nformaçoes que lhe tinham· dado que. effectivamente 
0s t_r~balhadorcs e en1pregaqos ela Estrada ele Ferro Centrai 
J ustlfJCav:un a sua conclue ta tomando aquella attitude contra 
ps seu§ chefe§ e por isso me garagtiu que ic_t dar promptas P.!:Q~ 
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vicleficins, n rin-:· de que fosse melllO'rado o esladô' actual de 
cousas. 

l\'lns. Senhores, eu esLon pe-rfei Lamente descrente das pro
rnessas c! os nossos governos. 

Na oc.easião do perigo elles declaran1-se os homens mais 
benignos. uns philanlropos do ·primeira ordem. n1as, passado o 
perigo, retomalY1 ele novo a sua prirnitiva a1rrogancia. conti-
nuando a espt:sinhar. ·o pequeno, o desprotegido. · 

E'is o motivo por que Lon1ei a responsa.bilidade de acon
selhai' aos ernpregados (, operarios ela Estrada de Ferro Cen
tral, para nã·n eederrm 11111a linha sequ.rr en1quanto o Gove·rno 
não eomeças·se a eun1]Jrir o seu dever. 

O SR. ELYS13;U :.\L\nTrNs - )las não para arran3ar trilhos. 
O SR. VlNHAF.S - \'. Ex·. n1e faz uma injusti.ça, suppondo 

que Ctl fosse aconsolhae <:'.íiS empregados e operarios da Estra...: 
da ele Fer1·o Central uma medida Yiolenta. 

O SR. ELYSEU MAR'l'INs - Não estou faz.endo essa in
justiça. 

·o SR. VrNHAES - Eu aconselhei a resisten:cia pacifica, 
afim ele que não se perturbasse a Otrdem. 

O SH.. ELYSEU MAnTrNs - A minha observacão foi· em 
uaxilio do nobre representante. 

O SR. VINHAES -Assim, não o entendo. 
0 St=t. ELYSEU MARTINS - Então, desculpe-me. 
Ü SR. .T OÃO DE SI QUEIRA dá um aparte. 
O SR. V1NHARS - Ahi Yem V. Ex,, co-m o seu aparte·. 

fazer crer ao General Deodoro que é a.qni um dos seus maio
res defensores! 

· V. Ex. sabe uma cousa? Eu. tenho consciencia de que es--
tou aqui defendendo mais o General Deodoro que V. Ex. com 
a sua observação; porque, sem rr:e approximar delle, \rejo que 
tem a infelicidade de achar-se !rodeado, com raras excep·ÇÕ·es. 
de pAssiTnos an1igos. (Apartes.) 

Eston pugnando pPla defesa .do povo, com o que. pregto 
maior ·defesa an General Deodoro elo que V. ··Ex. dando ess·e 
aparte. 

O Sk.. .JoÃo DE SIQUEÜ1A - Não estou defendendo aqui a 
quem quer que seja. 

O Sn. VINHAES - A ordmn publica é perturbada p.or 
aqueHes que não sabern fazer justiça, quando a têm en1 suas 
mãos. · 

. V. E,x. mo dirá qn.:H11 nccasionou· a car.e:Stia de g\eneros 
con1 que acl'.u all11en te está a beaços a população desta Capital? 
Não foi, com certeza. o pobre. · 

Eis o motivo nor que tmnei a responsabilidade de aon
. Não, elle. reeeheu com a.poplausos a Republica, porque 

suppunha que nova era c.l;~\ prosperidades ia surgir; hoje, está 
perfeita1nen I e desenganado; a Repuhlic.a não lhe trouxe esse 
ben1 es1 ar que 1 anto almejúva. 

_HoJe nlle vü-~e desengana;do, por ,tantas injustiças. 
Que1r1 trm a eu 1pa d :J n.eLnal estado. de cousas? 
o Sn. LOPES rrn.ov.~o- Pe~;:o ao meu nobre amig·o que 

não respon.sabilize por iss.) c regimen den1ocratico republicano, 
po.rquanto o que temos não é un1a Republica~ caminhamos para 



·.., 

f' lla. 1'• \'(~r-dad,•. ma~ ainda ps1 runo~ Tnais app_rôx im_r.teú1s.r1a Mo ... 
1w 1·c.hia. qtw d1•~! l.·uimo::-;. d11 que ela Yel'rlade·tra HPJHL1)1tta. 

() :-:.n. YL'\IL\ES -- :)i \'. Ex. 1 ives:::;e ehegadt~ an!PS, ~mvia 
d;• Yf·r· qlli.' nfio <·Tiininn aL·-:::clu!anwnLP o r·pginH'll l'I"'P~.lllllcano. 
:H.lt·tllJí• ::.;,,u 11111 riu:-; mais 1nt'imo:-3 soldados flpllf>, P est1m P.t•l'
'rt•it<~n;·~·n!P l'llU\'I'lleido th• CJlH' os PSLados l1ãn dt) SI' iranstor·
fliHJ· t•nmplr·l;!nwnl<~ P;n I'1:'J1Uhlieas, quP t>. o Llt>al dl.• lodos. 

u lJLH' digu a Y. Ex .. ~ qtw nó~ pn•c1:-Sarnns n~·~lmr _dP urna 
\'I'Z t:Orll l.::::::'t' PS!Jll'ÍI.u l'Pil'l!gl'ndll, l~ClTl t'S~P l~;..;pJ.!'JI~> JIWOL'U'C
LiVPl. quP :-:(' vir·a para ... rmssado ~'· que que1· pm· illl'('a II·nn

:-;n,iL(ü·-nos as sua~ ·id(•as e as suas c1·ent;as. . _ . . 
Dissr>, e rl'pilu. qur- n mai·nr rnal do (_:iPncral Drndoro ~\ 

1 í'l'-~(' t'<Jd<•a:cln fle ·llunwns que não têm salncl_n curT'c•sponder a: 
:::mt t..'SfH•.ci ai .iva e ú sua c:on l'ian<~a, ilnpopulanzandn-o, eavrtnclo 
c-ada Yt·z ma i~ J'nndu n foi:-Sll que Já o Sl'par·a do p0\'11. ~. 

O ~H. BI~\'!LA<JL"- - l\1 ni!.o apLYiaclo. 
O ~R .V r?\ LL\ES - ... dr~ lwmens que o P:-;lão ateaiçoando .. 

e Plle par1~ep qu c• não vô is::-::u. O· resull aclo, Senhorf'S. r. que os 
1wmen::; sincm'L':-:. aqnelle::;; que rsU.vr..r·am a seu lado no dia 
1;) d~:~ nu\'Prnhro. tuclos e;_lPs. com rarissimas excepções. se 
U•m a fnsLadu de· S. Ex. nu pela. .i nLrig-a dos bastidn.res. dos 
quarto~ baixos (Apoiu.âoS:, ou por· oulro qualquer n1otivo, 
:ttwzar LIP ser0n1 amigos parUeularcs e pessoas de S. Ex.; 
]1nrque ellr•s dizen1, e repetem, se1npre: Nós não queren1os 
1 IHnar a· responsahil idade dos aconteeimentos. para que o. 
puhlit:u não pos~a dizei' ec•m acerto que essa responsabilidade 
l't'eaiH· ~nbr·r• o~ verrladph·( H rle.mneJ•ataP.. 

S1·. Pl'esidPn! e, anles Óp nu~ retirar da tribuna, Lenho de 
elmrnar a alt.enç.ãn do Con~rcsso para llm ponto irnportanUs
·~ünn. qut~ lambem vPm plwtographar, · perfeitamE'nLe, este. 
nover·lw anornalo: refil'o-me: ao decrelo n. 1. 34L de 1ft: de fe
·vO:•rr-~irn deste anno, que annexa a ilha ·de Pernàndo Noronha 
ao Estado de Pe.!.'narnbueo. 

N ao 1..' is~o urna sem ra:t.ão. urna verdadeira descabida? 
J~:m Yrspera~ de: se pr·ornulga1· a ConstHuição, quando se 

:-:a lle que o art. 6:3 .reza, i:~ n1uito bem. que 1 odo lerr'itorio da 
Repnhlica que fôr nece~.:-::ario e indispensavel p:tra n defesa 
ddla, PC'l'leneerá a Cnião, é nesta oceasião que o Sr. J .. ucmia 
ulg'nl1-SP autorizadn a annexar a Pernarnbuc.o a ilha rl.:=\ Fer-
ll:llldf, ;.;ot·onha! · 

O Sr{. AL::\lF.jlD.\ PEHSAMBtrco - Perdão; nr.ste ponto não 
ie1n t·nzão: Fe1·nando dr. ~Ol'nnha pertener a Pcrnamhueo ha 
Innil.u~ ann-os. . · · · 

y :O ~H . .To.~o DR STQUEIRA - O no~re Drputadn é insuspeito 
n v. 1:'...x.: Plh· qup lho re~po11da. (Ha. ,·m.tros apartes.) 

O ~H. VJ~HAES - Pr::çu que não me interr-ompam; h a 
um nobn~ t\•prr.s(•n I anl <~ ql:ie deseja fallar depois de n1ii:n. e 
qnero sPr- breYe. . · 
. Qw:.m eqnlH'C'·e um pouco o nsta·do physieo cln nosso Con-
li~twn I f' 'lnl. d_t~ ulJ:Tn_,. CJll f' é ele um dispa ralp pf•rfrit o q nf:'r·rr-se 
l1_rnr· da l.!lllal~ a l!lm dn .Fer11ando. E' o ponto n1ais · estrate
g!l'o _~lo_AtlantH·o sul. (A.paí'les.) 

Df·Jxern-rne J'a llar, por·que quero srr· hr·t•Ye, afim ele dei ..... 
xar H oul.ru este logn L'. 

A ilh~ de. Fernando :;\; oronha é o ponto ma is estral eO"ico 
elo Atlantlco :::ul: quero cLzer r1ue qualquei: J)Oterlcia e1~ro-



pc'•ü flllt' queit·n !'azl~l~ urn {lpsac·atn ao Ht:·azil:. nn ck·r:t~t'àl'-1hf' 
~ lH'T'l'lt, 1\t.'('('SSLI a dP nrn p0:1! u (Í(• aplllO a.!' i !H de• lw~tdlZi1l~-!1CI ;, 
.Ol'a~. unHl ruu;::ãc1 ~.:uju:-:; 1Ja~;·;.; dP c)JH.:ra~l',c•;-; ~~st t·jam a ·t. ~011 ou 
.:.! • noo lr·gua::;. \ll't~eisa ele~ arl'anjar na'-i pr·dxirn irladr·~ dí·~l a 
c o.~! a urn logar on1Jp pn~.~:L d1•positar o ;:;c•U ! l't'li1 }H'llicn t' dro
:pnsit.os d1• c·nr·yãft; t' a ilh<\ di' .FL'I'IInndtt t\ .. • ~Ol'ltll•ita_ 1". cnnw 
;iú t.li~"''- urn lJ(lil!o inqH,rlanl issilllu ela eu::;ta. dn Brazll. 

O Srt. .JosE> JlYGI~u- O nnhre l )eptd.ado jH'I'JYti! r f'-nH' urn 
o.pat·Lr.·? 

O :-;H. Vt?-:.IL\1;:::;; -·- Pni::; não!. 

O Stt. .Jo~r~ llYGtso - Pdl'qut-' a ili1a j(• Fernando ::\o-
~·nnlw · lW :·[ P IH?P au !.P rri! o 1·io d1; P•··r·na m 1m eu ~PgUP-se quo 
c"lr•ixr d1~ pr·T·U•nc•t•r a(l li'T'l<!lll'Íit d.a Cnifw·? 

10 ~1-~. Yt)llJ.AES --·-· Ü('SfJ:~ que r•(\nan1bueo sr. C'OH1})1'0fl)i'~·! ti:.r 
a úw! ifiear· :Fernancio eh'\ :\or(mJw a pnuí o ... 

O Stt. ;JosÉ l:lYnr~u - Isso rs! ú na~ raerddadf's dei Go
verno. 

O Sn. . .Jo:\o DE STQl:EW.A - O rh~c.1·d.n ~alYOU i:.;P.o. 

O Sn.. AL~JElDA PEH);A).'lBrco - Pet,;n lieença no meu cor
religinnnrio, par·a declara ~·-lhe que~ nesl e ponlo, nfto tern 

razão. 
0' Sn. Vt~HAJ<JS --- E' 1.11na prat.:,a de guerra in1port ant i.s

sin1a. CJUI:\ deve ~er forlifü:-ô.da pela Cnião e não pelo Estado~ 
que. nal.uralnwnic·~ não !,~rn meios para fazel-o cnrno ex:ig·e a 
scienei.a da guerl'a 1nodr.rna. 

P.c·rg·un I o a VV. EE:xs.: Pernambuco póde desde já dis
pôr de 2.000 ou :3.000 contos para :fUT·tificar a ilha dr Per
nado ~or·onha? :\ão pôd'\ absolu!a.Inenle, fazel-o. 

O SR. J-o_.\n DE SrQUE:ffi.A - lVlas póde ser demarcada parte 
desse terrHorio. ·em que fm· necessario fazer "fortificações. 

O Srt. ,v·rNHAEs-. V.'Ex., bem se.vê que é mililar an1ador·. 
O Sn. Joio nE SIQUEllL\ -- :MilHar, o que'? 
O SR. 'Yr~HAES - Militar amador. Si V. Ex:. fosse effe

ct.ivol não n1e daria essa resposta. S. V. Ex. tivesse estudado 
a arte da gtwr-ra. saberia .que. ern. u1na ilha corno a de FPl'

. nando '.Noronha, n. defesa niio pôde ser Jcila vor urna ~ô ])arte. 
O· Sn ..• Jo.:\o DE StQUE!h.\.. ·dá urn aparte. 
O SR. Y!);H.AES - Não posso cmnpr•ehender corno (~ que 

o nribre represent:anlG, qw_\ aqui votou que, toda vez que fos~o. 
necessario, para a defesa da União, un1 territoeio qualquer 
dos estados.. esse fosse\ dc~~loca;do, hoje ponsa de n1ndo dif
ferenJe. 

O Sn. JoJ:o nE SrQ·eEmA - .A hypol.hese não é a mesma •. 

O SH. VrNHAES - Eu, pelo contrario, é que não faço' 
quc·st ão dt-\ pequenos trec,(ws de minha Pa.lria. 

An!es ele tudn son hra1.ileiro. e desejo vnr o Brazil grande
c unido. :\las, ~en h ores, considero muito 1nais rstrat.egica a 
ilha de FPrnando ~oronha rlo que a JronLeira elo Paraguay. 

Pur·tcm to. não rr1.e parece .iusto que essa ilha fi. que pel'-
tcncr.ndo ao E:3f~aclo ele Pernambuco. ·· · · · 
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· D:.\l SH. REPHESE:'\'l'AN'n~: -- Mas sen1pre perlenceu. 

o sn. Vi.:-;TrAES - ;\ão estou contestando jsso. 

Sou ainda fol'(;ado, Sr·. Presi~enle, a ~!ize_r ~lOS. ~obres r~ ... 
p1·es(•n1 anlt)~ que a, ilha de l\1.a_rt1111 Garcra e. for~,1flcada, s~
menlc. do lado cie fora, o que nao acontece co1n o ilha de Fer-
nnndo -:-\ ornn h a. 

o ~n. .\.r.~l EID.\ PErt~~.-\:VJBVCO - O Sr. Curnpos Sulles, a 
JWineipio. qniz deslocar de Perna1nbuco a ilha de ~ernando No
ronha. <'. afinaL cunYPii('{'U-·se df' :qr~; enmnwtl er1a r 1m grave 
l'I'l'O. 

10 Sn. Y I~HAES ~ Sr. Presidenle~ eston satisfeito, 
já lavrei u meu protesto. quer com relac.ão á gréve .. quér eom 
relação ú ill1a de Fernandc Noronha. ~1rvam estas observa
rPlaçüo ú ilho de Fernando Noronha. Sirvan1 estas obs~r':"a
cões par·a ciPn1onstrnr que. antes de tudo, sou u:n hrazllerro 
que clese.ia o bem pstar e a grandeza de sua Patna. 

Tenho eonclu ido. (il1u:ito be'1n .: .:..lfu.it:os applausos. O ora· 
âor 1: cump;·irnentado.) 

O Sn .. PrtESIDE\XTE cleelara finda a hora do expediente. 

O ~R. VICTORil"O MoiNTEIRn (pela m--rlern) pede: que seja 
eonsultado o Congresso afim de ver si este concede 5 ou 10 
minutos c!P urgencia para que o orador justifique a sua po
sieão no Congresso. 

· Consultadn o Congr?s~o. é concedida a urgencia pedida. 
O Sr. Victrino Monteiro - Sr. Prcidcnte, Srs. do Con

grr~~o, immensamenLe vos agTadeç.o a prova de delicadeza 
corn qui' acab8 is rle disli ngui r-mr. - delicadeza, aliás, justa, 
poJ' see 1)slu a primeira vez que ouso occupar a vo~sa preciosa 
allc·n~ão. 

Srnlwres. só deanle de um duplo dever, que reputo impe
rioso, ünprescindivel1 me ~mimaria a occupar a ·attenção deste. 
Congress(l du ean te alguns minutos. Trata-se de vir levantar 
um protesto. ·em nome ··dos intere·sses da fronteira do Rio 
Grandn ·do SnL de .qun sou immediato re.pr.esentante, C1 prin
eipa1mcn1e. dn definir a rrlinha: posição deante da bancada 
:·io-grandeni'e. declarando o que penso sobre os aconteci
menlos políticos da aclual~dade. 

Sc•nhores. poucos mezes depois do advento da Re·publica, 
o illusll·p Minislro da Fa.'lenda, o Sr. Conselheiro Ruy Barbosa, 
decrelou llll)diclas fjscaes eh~ tal natureza. que vieram de al
guma ma1wi r' a eni orpecer o progresso e· desenvolvimento da 
fronteira do Rio Grande õo Sul. em grande parte. ainda, da 
futurosa região ·Serrana. estabelecendo zonas fiscaes, que 
reputava necessarias para r1~primir o contrabando, e essas me
didas eram de tal modo Vf~xatorias e coercitivas· da liberdatde 
commerciaL ferinrlo direitos muito respeitaveis, que o p.ro
prio ex-Ministro ~da Faz·.:md~. foi o prirneh·o a reconhecer a 
necessidade de sua r0vogação, tendo reduzido a decreto o pro
jeeto apresentado prla repT esentacão ri ograndense. - decreto 
que. aUáR. não leve realidade ~pratica. porque S. Ex. sahiu do 
Ministerio quando meno-s esperava, pois só lhe falfaya a as-
signatura do chefe do EsLado. · 

J)fipois da retiraóa cL~ S. Ex .. eu e me:u patrício Sr. Assis 
Brasil. Livemos uma eonversa com o actual Sr. Ministro da 
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Faznncln, o qual, corn a delicadeza quo o disUngue, disse-nos 
que ia rsl udar o a:,surnpiD, mas nada disso ueont.eceu. 

S. Ex. deixou o rwojcct o dorrntl' no pó do ~eu gabinete, 
esperando a palaYl':.t do Sr, n:enriqU(~ ele Lueena, o di-ctador 
de facto. 

UJ\L\ voz -- Barão. 
O S~t. VIC'l'ORL~o lVfn~"I'LlH.o - Sou cohcrente com o voto 

do Congrf"~sso, e dccim·o que n.ã.o reconheço barões, nem titu
lare·s de cspecie alg·un1a. 

A !vlESMA voz - Mas c-lle assigna-se - barão. 
O Stt. SErtZEDl~LLO - Mas não póde, nem deve assignar-se. 

O SH.. Vrc'L:ORINO MoN'l'KlH.O - Mas, Senhores, diz-se que a 
1imi I ação dr zonas vciu alwü· um.a nova era de prosperidades 
para o Rio Grande cJo Sul, porque as suas rendas cres-ceram 
ele un1 modo sensível. Este augm,ento, porém, não foi produ
zido por essa medida, mas sim pela revogação da tarifa es
pecial, que elevou os direitos a n1ais 5 o/o além dos 2.0 %, 
resultado da cobrança do jmposto en1 ouro. 

O que veiu dinünuü' o conl'.rabando foi a fiscalização ri
gorosa rstabclecicla na linh':t divisaria do Estado Oriental com 
o nosso paiz. l\1as eu desejo perguntar a S~ Ex. si, hoje, que 
está approvada a ConstiLuição, pretende, ou não, levantar essas 
n1cdidas contra as quaes pr-otestam. o Direito e altos interes
ses daquellas reg·iões? 

Senhores, o projecto que a deputação rio-grandense sub
n1et teu á considcraGãn do nobre Ministro resguardava os in
teresses do fisco, conciliva as constantes reclamações das 
])raças do liLI.oral, e, por. j~so, espero· vel-o t.raduzido em lei 
dentro do n1a1s curto pra.í'o·. 

FeiLo este proteslo, entro constrangido e.· ao m·esmo te.m
po, sem receios nem f.emores. na apreciação dos ultimas acori-
tecin1entos politicas. "' · 

E~ r.xacto que conco:::·t·i para a proclamação da candicta..: 
tura do Marechal Deodoro~ a qual foi acceita pelas com-:
znissões oxecul ivas de algumas localidades, não significando 
essas n1anifestações un1 drsc:.jo, porquanto a grande maioria do 
eleitorado ignorou semelhante procla.ma(,}ão. 

Mas, quando essas rnani,festações. traduzissen1 a vontade 
do eleitorado. qu·e contesto. eu direi ~que· não· acceitat·ia de 
1nodo algum~ un1 . n1andato. incondic.ional~ porque acin1a de 
tudo está. a m1nha eons~eicncia. o 1neu livre exame e o meu 
patriotisn1o. ' 

U11.r SR. REPRE.SENTAN'l,E ·- Está a. salvacão da Patria. 

\Ü SR. VICTORiiNO MONTEIRO - Deante da salvação da Re~ 
rpuhlica nada tnn1n. e t1..1do envidarei en1 ·sua defeza. 

O SR. ZAMA - V. Ex. bem mostra que é irm.ão de Seve
rino Ribeiro. 

0 SR. VICTORI'NO MONTEIRO - Eu, que tive a nec·essaria 
coragem dr romper com 1 o elos .os preconceitos de famliia, fi
liando-me ao Partido Republicano, desde os te.mpos acade
micos, eorn extremada dedicação~ não recuando deante de ne-
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11 hun1 .~u(·f·i/icio, 11nje, run1 a inclt•twnd(•nria qU(' a firlYi(•.za rlê 
t'HJ'~t 1· te r ~a lJP <..1 a r·, lião 1 H H h: l'i a e r uzal' u:-;. ln· a ~~o~, c Ul'Val1 d o-rne. 
rr•YI'I'1:'11!r· dPalltl' da Jnr'~·'l r· das euuvt•nH~nc.ta~ ele mumenlo.: 

Api)ÍI/i./US.). . . . •1 
· Clu·g·n~·i a t'·~ln f:a,rd i al convr::>ne.ld.o de qut• n l\:Ial'ceha 
lWl"~du•·u ... ckvia ~er IJ Pn•sicleuLe da Hepnbliea. n a Cmnara pt:>n
·:-:a·,·a dn rnesn1o modt'. :\las o::; acnntr•e in1rn1·os ~· I Llllp qua_al? 
,I] ~S(;l'Yt'i iHI,P!'I'::\:-i inlla l'a-ill-ll1t' f Í PSllg!';tdaYt_•lme!ll.(\ C·_ l'·IH'g'L!P l H: 

. _ ., . .., • 1 1 -.~...., • 1 •. ) -, L ~: f· ,~. 

d•tl01't_l~a t·onelusau (lt• qt!t' o ~\IarN·rwt JJeouurc! ua•,1 • ~~.t .ct-

J 1m. lt; IHna u(·t·nrml' o priniPjro loga1· da H.Pflu.blr_s:a. 1~11 ::~~l.llP:_. a: 
cupat•idtVk. a illn~!ra<,:iitl~ it fii'Jll('Zi.l das C.UllVlC<,:.Oe:-5. V!JJO'Wll-08 

C U'J)Or/r'S.j . . 
-E e1·c·i~• qtt(' nada pude1:i<J dlzc·r a e~l.e C(mgr~·s~u qu0 l(l~~e: 

11 11 m rlt 1 v i da :.'lt:•. .\i n da uH intnmc• 1~11.('. por un1 ~a pr1 ~-IHl. d_f)S.l!~:·d -~ u 
-d~, PodPJ· 11 patt·iulico ~M.inh:t"l'ltl qtH' eomslgtt tJnha ll1llTti!O 

i) nun'l'l1d !'f•ptthlit:ann. (_Apoiwlos.} . 
E::;la t'• a l'oalillack. qUt! e~lú na r.on~ciencJH dn Ü\dos. do 

Cong"i'r':;;~o e du Pniz. 
E ~i. píll'VPl1t.ura. c•:.::. I-:' Cong-ressn 1 ivrssP a cnnvir~cão rlQ 

quP a eand.irlaLuiTt. elo I\lar('c:ltnl Dpu·durn não fosse~ pot• assim 
<Jizer ... 

1·.\'l ~1-L HEPilESE~rrA~TJ:- São {• occasião dP discutir a 
Ciindidatura ·-du 1Vlar·Pel1al J)eoduT·o aqui. 

o Sn.. ~YH.:TuRI:\0 ·l\IO-X'fEino - E:=;!ou em meu cnreit.n de 

t eaze l-a ú d i~eussão nesta 1 ribuna; declino da eoJnpetc~neia do 
no b r r n~ p r r~ sr n ta nt e . 

'Mas não houve um ci.dadão. urn individuo sequer, que· 
filS;;;P 11 pr·imrit·o a reconhec:rr ... ·('TrocoJn-se 1nu.Uos a.pqr·tes.) 

· E' a primeil.·a vPz i.JUP suhn a ·psfa ITihnna: portanto, é 
preciso QlH·' sejanl tolera nlcs; tenhan1 a coragPm nc~eessari-a 
'lli:U'a nuYic a critica. P- depois vr.nluun fazer a deff'za. 
· l\las, deant e dos fac-tos que ~e têm passado eonfesso que 
o mf' u paI rio I is mo m.P in1pnz n r1rvPr de não suffrag·ar o non1e 
daquellp eidaclão, pnr·-c(Uf~ nãn 1-•sl-á na. alf-uen do carg;n·. (Apar
tes.) 

Y. Ex. 1nanHesta. conUnuamenle, a pouea con~ideraç:ão 
Ql!P -vnla ao Cong·1'·esso; ]lnT·eee que cnnla corno sRrvilisn1o 
~-~~~ ,pnvn brazil1~iro .. \·Jag (• Plll nnrne da energia rV•sse povo 
q11 f' 1'11 pro I f'B I o. 

rm faeto· veiu earacleriza1' perfeitan1ent.e as qualidades 
du Jlarr.c·lJal Dro1dnro cwno ehefe do Governo. 

Foi ú t'Scandalusa concessão rio Porto das Torres. conlra 
a qual a J·ntwrsentaf~ã.n riogTandense Pm peso protestava ener-
gieanlr•n(e. · 

o. qup nüu rP~la duvjr.b é que a ~allida dn Minjsferin pas-
2fHlo tm pela ~olrrlar·iedad .• que drse.iava manter para com a. 
n•presrn t a(:ão ri o-g1·andense. · · 
. Enlen·dn que me cabE> uma parte drssa responsahilidade, e 
dPanL_P cle~IP Pl't'S!'nü• regio, frito ao Sr. Dt·. Trajano Viriato de 
.\1 Pde rros. Yl'!1ho prof e~! ar em nome do Rio Grande. 

O 81'. l?t'. TL'ajan:u Vjrialo de :Medeiros, inconteslavoL 
n~Pnh'. (' u filho_ mais rlilecto .da Republica: Pnh·c~tanln, 1> s:a.-
]l!d~J Cllll' esse Cldaclão, nu dia· da proclamaçã.o da .1:-tepublica. 
rel.tr·ou-·.~? ·para uma c hacarn prnxii~1a a lloJ·lo Alegre, ·e lá foi
·chornr subre o ttunulo da A~·Qnar:clna ._ · · 
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F. esse: lt'"mwm con~t=·.gniu. ela llc~pnhlica ludo. o q111~ rrun.ea 
pGLHIP ~~~ 'n;-:;c·gTii !' da Mt1nareh i a. 

O fJI.H~ !'· n1ai~ ~~~eannulosu P. aló nwsn1n. dPgrarlan!.e 6 
qtw o Sr. 'Mini:-::lt·n da .. \gr··i<:ullura, qut> !arnlH'm n (•. '.ia Jusli<.:a 
dt•set•ssP ao r>t 111 to d~ ir conll'ael at· com o cuncess ionari o du 
Pnrl o das Tut'I'('S. qtH~. al iú::;, ~~ dependeid e dr• SPU :\linisLerio. 
cnrntl dt.,:-:t'I11ba1'gaclm· da Eelaç-ão de Pnt•lo Alegre! O que é 
faült, (• qw• n Pol'lo das Torte~ tor·:1uu-sP u1na nwllida nf'eessa
ria~ e~Lral1'gie:1 e inadia\·t)i ~ónH·n!.t> depui::; de lwvt~t· pent:•tral.lo 
na ~~:·ert~laria da .Ag!·iruliu!'a I) r·pquc•rimr~n1n dt) Sr·. rrra.jl'l.no, 
que. aliú~. pr·t•lel'ju ·a itULl'U::: qu1~ antPiur·rrwnt..n haviarn ú;ito o 
nw~mu pr(iido! . 
. :Dt:.antn dr.~ tant.ns faetns. pm q1Je o mal'r~cha.l Drodoeo pa-

r. 'l't) vi~ar· nwi~ o~ ini f'l't':o'::.;c·~ dP SPl1R amigo:-; d(l qtw os da );a
<;i=in. o que. rh•rnm1s! r· a~ axioma I iearnt-~ntt:, ~ua incavae icl.ade ad
ln ini ~lrali v a, 1 ln c lan1. l.erTninan lemen! r, quP nãu vtll are i no 
;~1·. iVlarce ltal n~.~nclol'U da .Fcm:·H~ea. . 

t:"'r SR, HEPHESE~'I'ASTE ----}ln:::. tflj cl'lt'· quen1 fez aRe~ 
p1·1bliea. (Conle,~;lo.çDes -~' 

· O Sn. BAHHUSA l.d.MA -·- Quem fez a RPpublica foi Bcn .... 
jarn i n Cons I ant. (Ela _uu.l i'OS aJ;a'l'tes.} 

!O Sn.. VICTOH.I~o Mo!N'TElHO - Respondo ao nobre repre
se.Ill'anlt~, qur lHli'PCe ne;;La Cn.sa qunrer pl"imar pela defeza 
exl.rc>rnada do Ma r·f~c hal Lh-:udoro. 

Senhores. snu u primeir·n a reconhPeer que P lle tem ser
viços, não só ao paiz corno ú Hcpublica; 1nns nó:;; não dev~mos~ 
nen1 podmnos, preferh' esses sel'vil;os aos grandes inleres~c·:; 
da liberdade e da Patria. 

u~r SR. HEPRii:SE~TX~TE: - Sim, que venha Un.l outro que 
·seja e a paz de fundar a Republ iea. 

O Sn.. ZAlVfA -· Nós não esta1nos aqui para satisfazer os 
des·ejo'S de quern quer·que seja. 

O Sn.. V1CTORlNO Mo.NTJ}iRo - Scnhor.es, pela· primeira vez 
que oecupo esta lribuna. S(lG o ·prilneiro a reconhecer que fl.
quei. rnuj I o aquem da PSpcetati.va dos. meus an1igos .• 

O SH .. ZAlVfA -.- V. Ex. está honrando o Esta;dn que o 
elE•geu. 

O SH. V[Ct'OIHNO MoN·rEmo -·· B.esunündo, digo, ~ünples
Jne nte. (]UO, ante a posição ern que estanu.ls collocados, cons i
de!'o enrno um dever patrioUco expender francan1rnte a. no~sa 
opinião 1wssa Plei(:-ão, a que vai pro'c:eder-se, para o prin1eiro 
rnagi~Lra:.-in da Republiea, não nos preoceupando con1 o rná 
vontacie de quem quer qu::>. seja. · 

.Q RtL .:\.:\'t·'n.tsro PíALHO - Si a votaÇ:ão :fosse nominal .. •l 
O ::.:.n.. Z"\l\TA -- !\ão \'OL.an1os nominalmente porque não 

queremo,. r' fla ouh·os apw··tcs.) 

O Sn.. VIGTOTuxo MO).l''rEIHo -- ~ão respondo ao aparte do 
11obre representante) porque sf•ria isso un1a offensa ao Con
gt•ps.;;;u 
" -~·se;Jbores, vou termina;~. Aeaho de 'Se.r prevenido- pelo ii
lustre cidadãq_ que dirige 0:3 1:~o:3sos trabal_hos de que o me"L~ 
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tempo acha-se exgoltado, r:elo que não posso dar maior des
~~nvolYinwntn. como dr~t·.ia.Ya. áR razões pAlas quaes acabo de 
assnmü e si n posição. . 

Fj que. portanto, registrado que não votarei. em caso al
gum. no Sr. <irnf'l'alis.simn Deodoro ,fla .J~onS('C.a. quer a yota
('ão seja por escrnUnio secr~to, quer nominal. 

Estou eer!o de que ninguem ierú medo de dar o seu voto 
nominalmente. (Apoiados c ap·ur·tcs.) 

Suft'rag·arei n nome rl,' um cidadão que, pela sua illus
t.raç:ão. perfeito conhecimento dos negocios publicos, probi
dade (~ rnergia. possa concorrer poderosamen'l"e para a gran
deza 1:· a peosp.eri da dr) quf' P·SI ú re·.w·rYadn ·á Rr·publica Brazi
leira. (1lht i! o bf•m: rnnito . O m·adm· rr eum.pT'/nwn tado por 
HUtitos S'i·s. ?'r>pre:wntantc>,.;. :~ · 

PRIME,IRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

DISCUSS.~O DA REDACÇÃO DO PRO.TECTO DE CONSTITUIÇÃO 

O Sr:... Pn.EsmENTE deel;:Jra que entra em disc.ussão a; reda
cção .do projeeto de .constHuiçã.o. 

São linas, apoiadas, ·~ Pntram, conjtictamente, em discus
são as seguintes 

.Em.enrla.s 

Ao art. i8. 
Rerii.ia-sP ass.im: 

A Camara rios Deputados e o Senado trabalharão separa . ..: 
damenf P r Pm seRsõrs puhUcas. quando não se resolver, por 
mainria ele vo! o~. que sr.jam se 

As fleliheraçõe~, etc. 

Sa1n rlas sessões, 2:=! rle fevereiro de 1891.- Thoma:; 
Delfino. --Nina R1.bP1r·o. 

. Suhsl ituam-:se, no 1~. 23. do art. 35, as palavras- da Repu
blica- pr:r estas-- ,fia .lU shça ferlnral. 

2\n art. 24, supprirnan1-se, as pa.lavras- e fallencia
porqu0 a a!trihuição de legislar sobre esta materia já está 
compr·Pbendida no numero antecedente. 

Suppr·imam-se os ns. 25 r. 28. por superfinos. á vista do 
prinr.ipio gnral rsfahrlpcklo no n. 23. · · 

. ~stas Pmendas tôm por fim pôr a redac~ão da Constl
huçao rl0 :1ceôrdo rom o vencido. fazendo desapparecer dis~ 
posir,ões rerlundantes. 

Sala das sessõ:s. 23 de fevereiro de. 1891. - .José Hyyino . 
. ~fanoP.l Fra.ru~?·ç;cn III rrchado. - .. ~fanoel. lgnar:io Bel(o1·t 

Vten·o. -· Casr?m11'o .Tu.n{rrr. -A. llfilton.- Cnsta. .Tunior. 
-.- Anr:lrrç r'ovr,tlconti. - Joaquim. Sarmr?nlo. - !Jfrmoel Uchóa 
RqrlTi(fuP·s. - LPom'gildn CoelJw. - P1~iscn Para.iso. - M. J. 
V~ew:-(. -.- .Couto Car·ta:ro. - Amaro Cavalcanti. - Firmino 
da S1lveu·a.. - J. J. Seab1·a. - João Neiva. 

-
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Ao art. 5e 

Substitua-S'c a palavra - Secretarja - por - Mini~tedo. 

das sessões, 23 de fevereiro de 1891. -·José Hvgino. 

J 
Ao art. 3° 

Acérescen.Lern-se ao final do parai'rapho as palavra!: -
de co11formidade con1 o artigo seguinte. 

Substitua-se·: 
Ao art. ~5, n. 10 

Resolver sobre conflictos de limites, dos estados entre !i, 
do f e r ri I. o ri o nacional com as nações limiLrophes, e traÇar os 
do futuro Districto Federal, definitivam~nte. 

Sala das sessões, 23 de fevereiro de 1891. ~ -Erico Coellt.(j_. 

Ao art. 35 

Redija-se :}.ssin1 o n. 1:-Orçar a receita e fixar a· des
pesa da Un iã.o annualmente, e, bem assim, tom~r as contas dá 
.rccei ta e despesa de cada exereicio financeiro Jede1·al.~ 

Depois das palavras -- divida publica - do n. 3.• ~ ae-. 
ctescentc-so- da União. 

,, No n. ti, em vez de---tiver logar-diga-se: si puder 
tentar. . · . 

Hedija-sc asElirD o n. 23: -Legislar sobre o Direito· Civil, 
Crilninal e Commercial da Republica, e sobre o Processual dà 
justiça feqrral. · 

Supprin1am-se do n. 24 as palavras -· e fallencia: 
;Suppriman1-se os ns. 25 e ·28. 

Para pôr de accôrdo o n. 37 com o disposto . no § 1 o do 
art. 17, ou su·pprima-se o n. 37) ou se,ja elle conservado, 
aecrescenLando-se-lhc, depois da palavra - prorogar -· as 
seguintes:. e adiar. 

Sala das sessões, 23 de fev,ereiro de 1891. - Meira de 
Vasconcellos. 

~'"\.os arts . 23 e 24 

Sejarr1 reunidos mn unr. só artigo e redigidos do !leguinte 
· rnodo: 

A.l't. Nenhun1 rnembro do Congresso, desde _que tenha 
sido 2leito. poderá eelebrar contractos com o Poder Executivo, 
nem del1e receber comrnissões ou empregos remunerados.. · 

§ 1.'.) Exceptuam-se desta prohjbição: 
Lo As missões diplon1aticas; 

. ~.'' As commissões ou commandos militares; 
3.0 o~ cargos de accesso e as promoções legaes. 
§ ·:.? •• 0 Ncnh11rn deputado uo ~~enador~ porém. poderú ac

ceit~T n01neªção para as mi~sões, comrnissõ~~ Ol! º-o:rpm,a!ldos, 
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ne que tn1!:~n1. u;;.; nmnr·1'ns 1t_In (' .dnus dó 11ara~·r·~!11~o .. a.J~I.r.~·;
·l,onl'' ;-:l'lJl lit'l'IH~a 1la l't·~pt•Ltl\"a Lalllan.:t. qtH.111dt! l.l<l_clccut,u.,,rJO 
;:::,ult., 11 · pr·ha(,'fw du P.Xt'n~iciu 1la~ rurwlJÍL'!':i lt~·~·l:.:;la_I.I\Y~· ~a~\O 
Jl(l:-; r·a:-: 11 . .- d1~ gtwrt·<t, IlLI naqu,ll:•s '''H q1w a l11HH'a e a rt.lLC
~Tid:1;l(• da Cniãu St.' :<~c1wl'em t'lllpenllatla;:-;. 

1l"in ,;~-' Janeit•t), :2:·-~ tlt~ l'r>vt:r~:iru dt> :18Ç)J. --· G. B~~·~ow·r. .. 
~- JJ. \"nJlwltíu. -- Gil t;oulutl. -- l ... JliUlm·. ·- .:\{fUll.'uw r'.o 
J :Jidt'rfl. ---· Luuro 8odJ·t;. -- Cc/d)u. Rud1·iuues. --- Ser:.e~lcUy 
Coí'i'{;u . - Pu u !a. Ou im m·ii.es. - Cuseu1 Íl't.> J uniu í'. -· - .lulw 6e 
Castil/1 (IS. 

Au arl. 28 

Hetl1 ia--~e a~~Í1~"•: ---O Congt'f~:5~n. (•J~n le] f'SfH:'t.1aL dccla
T:i!'á n:::; r;n~o~ de• ineumpatibilidade l.'leHural~ e g·at'an!:ü·á a l'e
pn's,_•nhll.~ãn das J.nin•Jt·ias. 

~ala da::·. sL•:-:::;;ões. :!3 dr fevr·reiro rlu 189 t. - Jf eira de 
,V usconccllos. . . 

Ao al' t . :.w 

~~liJ)pt·jnmm-:::.P a6 palnYl'as - garanlit'á 'a rcpec-sentação 
tlu~ .r11 i ll.tJri as. 

Ha1a das ses~ões .. 23 de feYCl'Ciro de 1~91. - JleiN.i de 
Y o.sco n c e ll us. · 

Ao arl:. i7 

J~111 Yi'Z rlL• -- ~f.~u[ent;n :.1Hliur· de clous am\o;; cl.iga-·S8: 
cundenma~;ão ern mais de dous annos .. 

Sala rias sessôr~s~ 2:3 de i'cvereh·o dt~ l8U1. - jjleü·â de 
Yo~cmu.:dlos. · 

Ao art. · GO, § 1°, letlra b · 

Substltnarn-se as pala,·ras - os netos ou as lejs impugna
dos - por - t~sses acLos ou os~as leis. 

Sala elas sessões. ')3 de f'evercir·o {]C 1°91 1f · · · ~... · ·. · · · . . . o · • - 1.1' e v· a lt.e 
Tasconcellos. · 

Ao al't. 39 

Tran~ponluim-se as valavra:s - d(~nlro de 48 horas 
pan:t dopo1s {la palavra - lH'omulgada. 

~. Sala das sessões~ 23 de fevereiro de 189,1. it.r • -··- ·d 

'

ns on ll .il:t.eu~a . .e 
~.'•-<'C · .ce ... os. · 

Ao f1d. 25, paragrapho unico 

Em ver, de - 1.1os l.t'üS artigos an.Lececlenle_ '-! r 
nr,1:>; I('. :tJ.'[ .1· g_.l·) l' 11 lS •t ~ d I -..0 ~ C.Jga ... :se :· 

--L ~ .... . . c c ou~·: anuece en -t:~s. 

Sala das sessões 23 de fevereiro de 1.89'1. -· itJ.· e·t·.1···a·,. ,l·-,_~ ,'Vu8concellos. · ~ J.~ - .... v 
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arl. 12 

Sal.a t:1a2. :;c~SSÜ(•.s. :::.,:; de. ú~n~er:il'u de 1891. -·· Jleira de 
Vu~·,_•,_mccUo~. . 

al'f. io~ p1·ineip.! IJ 

l>e_uois da~ pala\THS --- al'l.. H-"--- aecJ·cscP.HLc-::;c: § 1.o.. 

Sala da~ St:•ssões. :::3 de fe\·(~ruü·o tle -1t:~H. -- JJeú·a ciB. 
Vuscuncellos. · 

SnhsLituanJ-2.e :lS nalavras - ft>r obsm·vado o 
s·~guin.Lt~~s: - Sl. der execuç:.ão ao-. 

peins 

Sala elas ~es::;ões. 2-3 de f'evereiro de 18H1 • - JleiJ>ü dd 
,Va::;conceUcs. · 

Ao art. 35 

RedUu--s·e Dos seg·uintes terrnos o n. 23, rle aeeôrdo con1 ó 
meu requc·rirnento approvado ·pelo Congresso, conjunctainerde: 
euL1 a r·cspceí ·iva em.enda~ quando submcll'ida á 211 YOtaçâo: 

Le~.dslar sc1bre o Direito Civil. Cnn1m·ercial e Crin1inal da 
H e pu hl fca e o Proct~ssual da ,justiça fecle~·al. 

Sala :das sessões, 28 de fevereiro de _1891._ .. - Le-jj_vi(filcl.O, 
Fügtteú~os. 

A mat.eria do ~ 3(\ do art. 82 rleYe consf .. i.tuit· disposi~.ão de 
mais ltm phragraplw do art. 78~ redigindo-se do seguinte 
n1Dd!\ por ·pareeer que Joi esse o pensamento do Congresso:· 

Os processos rnH i tares findos poderão ser rrvi.slos. a 
qualquer tempo, em beneficio dos condemna-dos. p1~lo Suprerno 
T1:·ibunal Mil:iJae~ pat·a. confirmar. ou reforma,r, a senten(;.a, 
scrn que possarn ser aggravadas as penas da sentença revista, 
nos cas:')s e. pela ú}rtna que a lei determinar. 

Sal a das· srssões .. 2:3 de fevereiro de 1891. 
1/'-il(J?.teú·as. - Beturn.-tw. 

Ao art. 35 

te ov ig ilrld 

Suppdrnam-se os ns. 25 e 28, assim corno· a palavra 
fa1lencia. - do n. 24. J10r seren1 redundantes, en1 vista do 
vencido sobre á unidacl(o; do Dircj f.o Civil, üon1n1et'cial e 1Cri-
n1inal. · · ' · 

Sala das sessões, 23 de fevereir.·o de 1891. -. Leoviqildô 
Filguch>as. · · ' . 

Art.. 2.n Fica JWPI.eneendo á Uniãn~ no planalto ·e-entrai da 
.n{~puhlicn~ urna zona de lL !tOO Jdlom·ctrns qua.drados, ·a 
qual ... ~ ele. · 

Art. O.". ~ 4". Das i e is e senl f:.\-11(;-as federaes. 
· Arl. T·~ 11. 3 ... restric~ão du arl. 9•: § ·1 o, n. 1. 
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, · t ente proceder á nova Ar·t. i 7 ... rnandar·á, intmema .an1· ~ 

eieiç.~o. · d· 1· ··L1--.lo 
Ar L. 22. . . . o uma aJU a c. t~. e ::s .. • • 2) 
Art. :30. . . . e contra os mnusLro::; (par a ar L 49, n. 

nos ~e~ml_ e~.5 e~~c .93 Lpo·islar sobre o Direito CivH, ? G~'iJninal 
.\r · · '"' ' ~ -- · ~~ . p, al da 1ustic·a fe-u 0 cornmercial da Bepublwa, e o 1 ocessu . <j 

dera~\.rt. 3G, §§ 21 c :?5. ~upprimarn-se, por superfluos, en1 
ybla do § 2S elo 111esmo artigo. . 

_\.rt. 35. §§ 27 e 28. Supprm1an1-sel por superfluos, e1n 
vista do rr;.esmo § 2.3. , . . . , , _ 

Art .. 37, § zo . .. Elle dar a publlcrdad~ ás sua~ razoes, no 
casu ele recusa de suncção, ainda que esteJa encerrado o Con-
gre:sso . - , . , 

· Art. !10. § 'lu.. . . que so ,as, pudera-., ~te. .. ,.. __ ... 
Arl. 113 .... proceder-se-a a nova ele1çao, pelo 1 c:::;lo de~se 

periodo, para prem~eher-se a vag~.. . . . . -
· .\rt. 49. n. 2. Norpear e ~er:mttlr, llvrem~~te,_ os min:stros. 

Cap. IV. Titulo.· Dos numsLros -- sub~tlttunclo es::;_a ex
pressão a de·. - l\fjnislros de Estado -, adoptada no pro.Jecto . 

.Art. 5!.~:. O Presidente dos Estados Un1dos do ~raz1l, nos 
er.ime3 communs. serú submetUdo a processo e a JUlgam_ent:o 
perante o Supre-mo Tribunal Federal, e. nos de responsabi
lhladr. perante o Senado, depois .que a Camara declarar pro
C(•clent('. 2. a:ccusa(,'.ão .. 

Paragrapho unico. Corno está. 
Al'l. 55. § SJ. Supprima-se. por superfluo, ern vista do 

~ 7" du 1nes1no artigo. 
Art. 59, ~ 1 ". Diga-se: ... dos en1pregados dt~stas. 
Art. 61, lett.ra d -· Stipprima-se, por ter sido decretada a 

unidade da legislação. 
Art . 7{)~ § 3°. Suppriman1-se as palavras finaes de - po

dendo - até ao fim, cn1 vista da disposição do art. 61, §§ 1 o 

c 2°.- Antonio Euzebio. -. A'T'thur l-tios. 

O SR. Jos.É HYGINO- Peço a palavra pela ordem. 

O Sn. PRESIDENTE- Tem a palavra o nobre Senador. 

O Sr. José Hygino --Sr. Presidente, acaba de ser lida uma 
emenda, apresentada por diversos n1embros desta Casa, que 
~ão~ tan1bem, n1e1nbros da Con1missão dos 21, na qual se pede· 
a supprossão do n. 23 do art. 35 ela Constituição. 

Chamo a attenção de V. Ex. para essa emenda, porque 
pareel'-ll1L' que, nos termos do ar L. 64 do nosso Regimento 
elJa não póde. ser acceita. por ser contra o vencido. ' 

O n: 23 do. art.- 35 firma a competencia do Congresso· 
para leg1_slar. privativamente, sobre o Direito Civil Crirninal 
e Comn1ercial, isto é- firma o principio da unidàde da le
gislaGão sobre o Direito, principio que~ como V: Ex. sabe 
Yenecu nesta Casa em 2... e 3a votações. ' 

A disposição do n. 23 não está em contradicç·ão cotn 
ncnh~n1 outro artigo ou disposição da Constituição.-
(.4.pol.adus .) 

Si a rt:dacç;.ã.o da Constituição fosse approvada. tal como 
S(' ~eha, nCI.)b_uma duvi_da se p~de~ia suscitar, na pratica, sobi'e 
a._ compr..l CJICJa exch.1s1va, · prrvativa. do Congresso para Ie 
$P~lar sobre as 111(\terias d9 DireitQ. · · .. 
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~uppl·itllidu. 1Jut·,:.u~, u 11. :.!:1 tlu al'l. :3;->. ,-. dat·o que fi~urli, 
·ip.su f'actu lJl'l~valeeeuclu u ~y~Lt•ma ennl nniu. que a Gat:la 1'1-

jeiton ent duas vulat_:ÕP~. pela 1·cgra de• que as l'aL~ulclades Cl.ue 
não t'orellt ~müel'idas ao Congre:s~o pertenee111 ás asse1nbleas 
cios e::;tadus. (A_poiudo:).) · 

Vê, pol'Lanto~ V. Ex. que, ~~ dJ a ap.pat·cneia ele uma 
questão de reclact,:ão, a t:m:~mla ~ubstil uc o ]H'im~ivio adoptado 
pelo Congresso, pelo sysLt~um upposto, e 6 eonll'a ~~s::;~t preten
dida altera<_:.ão elo veneiclo que reelamo. 

t;ei .que o::; signalarius ela ernenlla se fundam no 11. ~4 do 
art. 35. L~n1 que a Cclnstilui(;ãu c<...mfet·e ao CongTnsso a facul
clacle de leuislm· .Sf)IJte f'ullencias; ~~ eiLarn, La1nbent, os ns. 25 
e 28 do tnesuw arLigu, em C[Lll' (~ l'l~servada au Cong-resso a fa
eulclade ele leg·isla1· subJ.'l~ c1·imes poliLicos, do {'aVtif"ica(:ão de 
n1m~da e clu lilulos publico:::; ela União~ a J)irataria e os atLcn
iuclus ao Dil'eitu das Gentes. Mas as disposições contidas 
neste~ nu1nerus 8ào rncras l't~dundancias (AJJOÜtdu~), são J.'í~
pct.ições e:::3cusadas. (Apo'iallos.) Tendo o legislado r 1·eservadu 
para u Congresso a .faculdade privativa de legislar sobre o 
Dir'-.'itu, fez a cnume1·ação eseusada de algurnas faculdades re
ferentes ao mesrno assurnpto. 

Firmacio o principio geral contido no art. 23, todas 
aq uellas outras disposições deven1 clesapparecer, por super
fluas. O que se eleve propôr é, pois. a suppressão de taes dis
vosi(~Ões, n1as nunca a [lo principio geral. (Apoiados.) 

Agitou-se esta questão no seio da Cornmis_são, que dividiu
se ein dous carnpos oppostos- o dos defensores e o dos ad
V8J'sarios do principie da unidade j uridica. Mas, não podendo 
a Comrnissão convm:~.er uma questão de redacç.ão en1 uma 
questão de .princípios (Apoiados). desde que ella deliberou não 
redig·ir a Constituição nesta parte de accôrdo con1 o que es
l.ava venc-ido, abandonei OE' seus trabalhos, e aproveito o en-. 
sejo para fazer esta declaração ... 

UM Sn. IlEPHERENTANTE·- E mais 'alguns. 

O SR. .Tos I~ T-I'.\·~GTNO -- •.• r. do mr.sn1o modo procederam 
01.1tros mE-mbros r:la Comn1issão. 

O art. 23 precisa de ser corrigido, són1ente, na ultima 
parLe. que i'l'ata elo Direito Proc·essual. 

':rendo o CongTesso adoptado o principio da dualidade de 
Pocler Judiciari.o, r. eornpetindo aos estados., exclu~ivarnt~nLC', 
organizar a:.; suas justiças e, po1· consequencia. tlecreta1· as suas 
leis do Processo. a nxpenssão ·-Processual ·da Hepublica- quu 
se H~ no n. 23 do ar!. 35, devo S·Cl' suhstituida por esta: Pro
~essnal da justi<_:.a .rcdm:al: ·nesl e sentido maneJei un1a en.1enda. 

Os auctores da cJnenda a que me lenho l'Oferido nãu 
querem corrigir, nem emendar~ o n. 23; o que querem (~ 
supprilnil-o, se1·vindo-se, ass:im, de un1 rneio indirecto. para . 
do novo trazere1n á tela da discussão o systema . vencido .. 
(A .. poiados.) 

Reclan1o, pois, contra a admissão dessa emenda, que é of
i'ensiva do vc.nciclo, 0 invoco a auctoridade de V. Ex., afiln 
ele que SC\in observado o Regimento da Casa. não podendo 
abrir-se uma nova :Jiscussão subre uma questão já decidida 
po1· duas votações elo Congresso. (Apoiados.) 

Yol. ITI 53 
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o ;-;H. PH E:·~ 1 i ,E~'I'E-: -O St>. Senado t' Jo,.:,sé Hygino reclama 
conlra a apJ't•s(•nt at,:ão fl~t ('IJJUJH.Ia, que_ pl:OJ20o a SLlppressão d.o 
n. :2~1 do ar L. :)5 do pl'OJecLo do ConsLr L~uça~. , 

s. Ex. allega que csLa. suppressao nao pode ter logar, 
poeqrte é cuntnt o vencido. . _ , . 

. Pm·0cc-me que S. Ex. lern _l.oda a razao. vtpowclo8.) 
Quando se v o Lavam os clrvcTsos nurncr·os elo art. 33, 

actua1m3nte 35 do projecto, o Congresso. acceitou un~a emen~a 
du St. representante Leovigilclo Filgucnas, que ,·eru substl
iu ie a disposição do n. 23, onde se consa~Tava a idéa. da_ Ie,
gislação separada para os estados (Apowdos). subs~Ittunao 
aquella disposição, alli consagrada pela da_ en1enda elo ~r. L~o
vigilclo Filgueiras, que esl'.abeleeia a unrdade da legrslaçao. 
(A 1-;m~ado_s.) . . . 

Votada essa ernenda, recordei ao Congresso que 1an1-se 
votar os ns. 2!1 e 25 do ar L. 33, ora 35. onde se estabelecia 
eompetencia para o Congresso legislar sobre fallencias, crimes 
políticos, etc. Por essa o ocasião o rnosnro Sr. Senador Jo~é 
Hygino reelamou que essas disposições estavam prejudicadas 
pela votação da emenda do Sr. Leovigildo Filgueiras; res
pondi, então~ a S. Ex. que não n1e pareciam prejudicadas essas 
disposições, apezar de reconhecer que envolviam redundancia~, 
que só ao Congresso co1n.petia obviar. (Apoiados.) 

Por oecasião de votarem-.se as emendas en1 3a discussão, 
o Sr. Leovigildo Filgueiras, antes da emenda approvada en1 
2n diseussão, obtendo a palavra, explicou ao Congresso que 
tin11a havido erro no rnodo de for1nular essa emenda; que a 
idéa de S. Ex. era · esta_belecer a unidade na legislação civil, 
l'l'imirjal c comnwrcial, mas não da processual; S. Ex. mostrou 
qnc a cn1enda e~iava mal redigida~ L' provou que sua intenç;ã.o 
era essa, Jazendo o confronto corn o systcrna de organi:lavâo 
:itu:Ueiaria que offorecera. 

Ao votar-se a e1nenda ao n. 23, tornei bern claro ao Con
gt·osso. que se. ia approvar_ a emenda, salva a redacc.;ão, para 
vocie~· harn1omzar a reclac~ao desse nunHn·o cont o que estava 
vcncJclo quanto ú unidade ele legislação. (Apoiados.) 

Consegu int'!n1onlc, está bem claro que a thcso oslabelc
dda no n. 23 é, -ern todo caso, deliberação do Congresso. 
(Jlu:ito bem.) E essa delibera cão nã.o pó elo,. absolutamente, seT 
~~torada hoje~ quando só se trata da redacção; póde-se n1odi-
1rcar a fórma, rnas sem alterar a deliherar,ão do Congresso 
(Apoiados.) ~ . · 

Por isso, o que o Congresso poderá fazer hoje é man
t~ndo a disposição do_ n. 23, rnodif'icar-lhc a redacção.' de ac
e?l:llo co1n a cleclaraçao do auctor ·da mnenda, c sup.prh11ir, si 
Qtuz~r, os n~. 24 c 25~ por conter·en1 clisposiç.ões redundantes. 
(1.lhutos apowclos.) · 
. Nessas condiçõ~s, a Mesa ntí.o pôde subrncLLcl' ú discussão 
.:t c1;11enda que propoe a suppressão do n. 23. (Muito bc·1r· r 
Mu·dn bern !) · " · 

VozEs- Não espera vamos ouLra cousa ele V. Ex. 

, _ O ~R· PRESID~N'rE antes de eo1noçar o debate, lcn1hra aos 
ot adore.,_ que ~c ten1 de occupar com a rodacr,ão do proj~cto 
q_ue a d~sc~.ss~o é ~estricta: devem limitar-sê a fazei· a 'cri~ 
~~~o~~d~~~acçao; fora deste- terreno não consentirá discussão. 
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O Sr, Erico Coelho-·· 'Jlomo por testemunha a V. Ex., 
Sr. P:re::ddente, de que fiz altas diligencias, afim de tomar 
p::nLc no.s debates do projecte constitucional, qller na 1 n, quer 
2:\ quer 30. cliscu9são. 

Si nãc: conseg'lli fazer-rne ouvil' pelo Congresso sobre a 
1naberia, na· intcnf)ão, sil11pló'sn1ento, de desempenhar o man ..... 
dato segundo os dictarnes elo rneu obscuro entendin1ento, foi 
porque as discussões foram trancadas antes que me tocasse, 
nern uma vez, defallar. Faço esta declaraç.ãü solenne, afim de 
a todo ten1po resal var-me de c.ensuras por parte elo elitorado 
flln11inense, que poderia ex:tranlhar meu s.ilencio a respeito 
de varias pontos que forem os interesses do Estado do Rio de 
Janeiro, que represento, como os da União. 

Venho á tribuna, tarde, para. criticar o projecto constitu
cional nacruillo que se me afigura adaptação inconveniente 
das inst:ituiç.ões de outros povos ao nosso paiz, mas ainda a 
tempo de denunc]ar, nesta 4a discussão, flagrantes contra
dicções, a par daquellas que foran1 a;pontad~s pela conside
ravcl C'Jn1missão do Congresso, podendo ser corrigidas com 
poucas palavras. 

Venho ainda a ten1po, Sr. Presidente, para lavrar un1 pro
testo contra as arguições injuriosas que um illustre represen
tante pelo Districto Federal atirou ao povo flun1inens~, eJn 
frente da bancada onde occupo o ultin1o logar. 

O SR. Or.IVEIRA PINTO- Não apoiado; logar ·muito sa
lit"mte. 

O SR. Emco CoELHO-· Com a en1enda suppressiva do 
paragTa11 h o do art. 2°, como foi votado pelo CongrcSrso en1 
1a d]senssã.o, eu e outros illustres companheiros do bancada 
ti'-·c•mo:-5 1)111 vista revigorar os principias consigqados nos 
arLs. 2u e .J. o elo projecto: o art. 2.c, que consagra a unidade 
tmTitorinl, segundo a confonnaeão geographica das antigas 
províncias elo Tmperio, ao proclamar-f;;e a llepubUea, a 15 de 
nove1nlwo de 1889, afin1 de definirern os actuacs estados; o 
rn'L. .'J. <>, que consigna . os prcceltos a que deve. cingir-se a. 
foemaçuo ele novos e~tados. 

O Congresso recusou a Plirnina(~uo pJ·oposta por nlim c 
outros representantes fluminenses, da suppressão do para
g;rapho unico do art. zo, isto (\ o Congrefi,SO legislou para 
u · hypoLhese que talvez não venha a se realizaJ', e, o que é 
nw.i.s, ahriu un1a excepção odiosa no art. 4°, a .qual fere as 
tradições politicas do Estado que rnpresento nesta Casa. · 

Ao passo que, pelo n. 13 elo art. 35 do projecto, o 
Congresso confere ao Legisb=~.tivo ordinar.io a faculdade de. 
nmclar a Capital Federal quando e como entender, no arL. 3° 
dá por cleeidicla a transferenciu cia Capital. Ao passo que no 
art. .1n a forrnaçã.o ele futuros estados fica dependente elo 
a,:;lsentimento das assmnbléas estadu ;Jes, por duas sessões con
secu Uvas, no ar L 35, n. 1 O, o Congresso confere ao Legisla
tivo orcli]lttrio o vodor de clelirDitar, de i.rtu;ar limi:.es relativa
nlentc aos aetuaes estados da União, - assurnpto este sobre 
o qual o m't. zo não adrnittc duvidas. 

Senhores, eomo vos disse, o ar L. 2° estabelece, em tern1os 
pel'CJnpLoei os,· que os acLuaes estados terão n.s m-esmas linha,~ 
geographicn,s que tinhan1 as antigas provincias no Jl10inento 
on1 que foi proclamada a Republica, a 15 de novembro de 18891 
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t' 11 ad. 61 Jaz ela unidade lel'l'Ücn·ial u ~araclL'l'jst.ko dos e..~-
1 uclo~'· ~em l'C'fet·il·-se ú hypothe~e. do ar L. 3", t·clativa · á l11U-

clanf'a da C avi tal. 
·_.:\llt•ndr>udu-Sc) ú hy.putüesr~ llu ul'l. 0", e1n visLa doarL. ô:), 

\"1~--sc l]LW esta~ dispu~içõe.s nüo st~ coHtlJinam, pudelll, Jue:stuu, 
dal' lugar a eon l'lktu en lt'l' u Co·r:.gt·esso, ele uw lado, u as 
assen11Jl{•as legisla Uvas, de outrul na que::;Lüu du dt·,~uueJ 1 dJ r·a
munto du te1Titol'iu para se estal;e;leeer a Capital Hecl:!J'al. 

O ad. :'to (~ frisante dctenn~nando qtw o::; esLadus nüo 
poclen1 se diYidil', ii_le-ot·poral'-se,, uu de~,JlwtnlJJ'i:ll'-::i~\ seu1 a 
auclienda das J'üSpecllvas assnnÜJlc•a::-:, em duas sessot•s eun
secullva.s, e a avpt·ovação uo CongTe~so. 

Tanlu u al't.igo a que acabu de mo reJ'et·ir·, quarJl.t1 u 
art. G5, occupam-sc da indivii':liJ:Jilidadu tPJ'l'iLut·ial, segllndu 
os linlilcs qul' as antiga~ Pl'OVi'H~ia~ tinlmn1 nu aeLu d() se 
pruchlllltU' a Hepublica; pl)l_'lanLo: o disposto no 11. 10 du 
art. ~15 nüu se ca::;a l~0111 us pt·ir.ei1Jios exarados 1ws ar·!:-:; . .:2-o 
e G5 du pt·o.iet.:Jo constituc1mia1, c estes estão e111 antinomia 
com a materia do art.. 3". 

Extranho que o CongTcsso sr~ tenha abstrallidu de ou\" i r· 
a Assemblóa Legislativa elo E::;tado do Rio de Janeiro, a qual 
incurnbe, ~:egunclu os principias cont.:agrados no ar L. 4", clat·, 
ou negar. acquiescencia á for·n1açãc do Estado que, de fu
turo, l'PSultarú ela transform-açã.o do DisLr,icto Pecleral. 

O Stt. .FruNI).-\. CARVALHO- A Capital F'ecleral nunca se 
l1a de organizar con1o Estado, por,que basta dizer que aLé 
Jalta-llw agua .. 

O ~H. Erücu CoELHo- Dir-sí:~-·ia que o Districtu .Fedet·al 
lllln~a fez parle du antiga provinda elo Hio de .Janeiro. 

Ma':>, ]_)erg-untarei: Desde quando ? Desde 15 de noveu1b1·o 
de 1889 ? 

O Sa. PHESIDENTE- Observo ao nobre repr.esentante que 
csLá !infringindo o Regimento·. 

O S11. Emco CoELHO- Peço perdão a V. Ex . 

.O SF:.. PrtESIDEN"rE - A discussão deve ser restricta á 
critica da rüdacção apresentada pela commissão.~ (Apoiados.) 

O SR. J1JHICO CoELHo - C01n o r·espei lo que V. Ex. 1ne 
merece, jú como cidadão, jú con1o Presidente do Cong-resso, 
peço-lhe que não leve a n1al que en proeure dar a n1aior 
latitude á 111 inba. argu111entação re,lativa ás incongTucnc•ias 
que acabo de assig·nalar na redacção de pro.ject.o eon::;tiLn
oional, visto con1o fiz grande en1penho para deserupenlmr 
neste pal'!.icular o 1nandato que 1ne foi confiado, e, enll'e
tanto, só á ultin1a hora é Que consegui vir ú. tribuna. 

Per:o, -pois, licença a V. Ex. para n1e -explicar o melhor 
possivel, como o caso exig·c. 

O SR. PRESJDEN'l'E -- O nobre Deputado vem discuti!.· o 
Yenciclo~ vc'::.1 apl'eciar as clisposiições ela Constituição, vem se~ 
envolver en1 questões diversas das a que u Congresso estú 
t1dstrieto. 

Ora, estabelecido o preceflente, depois elo hobre Depu
l.ad9, virão outros oradores discutir a Constitu]ção, c, assirn, 
~eT<~ eon?pldmnente,., burlado o fim que se tem em vista, que 
e -d1sc u ti r a redacoao . . (Apoiados • ) 
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ü 8n. ERrco CoELHo- V. Ex. tenha pacicnria. 

O SB . .PnESIDE~'t'E -- E·n:rbora con1 mui lo pesar, sou obri
gado a clmmal' o nobre De·puLado ao LctTl'nu ela discussão. 

O Sn. Jijntco CoJ<::LHo- Es>tou apenas ('S! nbelecendo as 
]We li.w ina!·es ele rn cu argun1ento, para, ele pois. conclui I' r orn 
l'cspeilo ú n~dacção elo proj e e to, JlOrque é di si o qw•. s<' I. r a ta, 
eu sou o prin1eiro a reconhecer, e não me a!'nsl<n'<'i urna 
linha eles te proposito. 

O SH. TJBALDINO no .:.\.:\L\RAL- Então discuta logo a re
clacção. (Apoiados.) 

O Rn. ERTCO CoELHO- Sr. Presidente, si Pll conseguir 
dernonsLrar que a cidade ele S. SebasUão, l1oje Dislricto Fe
clera1, era parte integrante ela ex-proyincia elo R.io ele .Ja
nrü·o, tere;i 'ipso facto provado que as incongruencias que se 
notam na redacção do projecto consti tuclonal dPvcm ser sa
nadas, da rnesma maneira Que outras, a.pontadas pola Con1-
missão dos 21, no senUclo das mnendas que vou levar á Mesa. 

Sou· obrig·ndo a alludir, rapidament1~, aos Lerrnos em que 
n noln·e Deputado a que ha pouco n1c referi se dirigiu ao 
E::; I ario rlo Hio do Janeiro. 

8 .. Ex., que veiu aqui cliseubir a eonveniencia da mu
dan(:a da Capital Federal, e justificar a transfiguração do 
J)istricto 1~ede1:al em novo Estado auton01no, disse elo Estado 
rio Hio de Janeiro, que tenho a subida honra de representar, 
o qllP ninguem neste Congresso ouviu de orador algum com 
rela0flo a este ou outro Estado. 

0 Sn. l?R.-\NÇA CARVALHO- Apoiado. 

O SR. ERico CoELHo -. Peço licença ao Congresso para 
reproduzir suas palavras, e, á vista da graYidade das propo
sições offensivas ao povo fluminense, ha . de fazer justiça á 
insistencia con1 que procuro r·ebatel-as. ., 

O illustro representante, que é urn mo0o n1uito distincto 
a todos os respeitos, e a que·m tributo sineera amisade, disse 
o seguinte, que muito me magoou (Zé) : 

<<Vós não tendes Lradições ou historia que não seja a 
nossa. 

«Nós vos povoamos e fomos ciyil iz~r-vos, luctando eo1n 
o indio. 

« Ondo está a vossa historia ? · 
(< Quaes são as vossas. tradieõ0s? 
"~ CH.at-n1.c um só fac Ln •. un1 só rlrssrs gl~andrR movi

mrn Los quo são o orgulho de un1 povo ? 
«Nada tendes, dependentes semp1~e de nós, o ainda \}indes 

aqui para o Congresso com essa pretensão anti-democratica 
de absorver a Capital Federal. 

« Qual ·é a vossa gloria na vida nacional '? 
«De todos os estados do Brazil, do No r te e do S;ul, 

grandes e pequenos, vós sois, talvez, o unico que não ten1 
tJ'adições proprias, que não póde apresentar un1 grande acto 
e h· i c o. 

«Vós representaes o odio rural contra a eidacle das 
marellas eiyicas. das kermesses, cmüra a cidadP. abolicionista 
é isto o que Yús representaes~ irnpenitentemenle. 
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« Si quereis glorias, tornai-as de nós en1prestadas~ tomai 
un1 nouco do nosso 1:3 de maio, que chega para o .Beazil 
intcü·o. . . ~ \ t · 1· L «Não :reclamaes con1 a. l1\1storw. na ma o. .: pon ~u ac ~~s, 
trazei para esta tribuna datas, si so_is capazes. J~~n V?S dosafw. 

«Mostrai que não foi esta Cldade que vos Jez nascei.' 
o existir. 1 d R' 

« N en1 nome tendes. Con1o vos chamaos ? EsGado o 10 
de Janeiro. A cidade fundada por Estacio ele Sá, e1n, :1 c~ e 
n1arço de 1.G65, e que desde o seu prin1eiro rancho to1 Cl
dade. deu-vos tudo, até o nome. 

~<Estado rural em· decadenc1ia, cujo destino é problCina-
tico.» . 

Concluiu o citado orador, que confessou an;ar a Cap1~al 
Federal até o canal do Mangue (?'iso), co1no esla no seu clls
eurso, e, que, entretanto, abaJanç.ou-se a offencler_ aos repre
sentantes fluminenses naquillo que temos de mais caro, nas 
tradições politicas do Estado do Rio ele Janeiro ... 

O Sn.. FRANÇA CARVALHo- Apoiado; foi uma vorrjnn, sen1 

raz~.o eonh·a o povo flun1inense. 

O Sn.. Eruco CoEI.. H o- ... elo segu1inb·~ n1odo: 

«O Estado do Rjo de Jane:iro, sern historia, srn1. tra
tlieões, s.en1 nome, eon1 a lavoura perdicb, corn a tr1Ta can
«.:ai:la ó exgottada pelo café, vai agora, tan1hem, n aturalrnnnLc 
eomo n1uitos outros, receber gTandes levas ele ]mn11grantes. 
Cumpre que tome cautellas, para que, ao n1enos, possa salvar 
a l ing·ua que falla. » 

Sr. Presidente, é minha a vez de perguntar ao illustre 
representante. do Districto Federal, que labora na supposiçfto 
ele que a cidade de S. Sebasbiã.o foi que combateu o indio 
r eivilizou ·o Estado do Rio de .Taneiro, con1 que for('.'U.S 
Estae]o d0 Sà repelliu os francezes no seeulo XVI, snntí.o foi 
com os inclios elo outro lado da bahia de Gnanabarn, f.cnclo 
ú su~ frente Martin1 A.ffonso de Souza ? · 

Perguntarei ao i Ilustre representante eon1 que r leme11tos 
se formon a eidacle, não de Estacio dc3 Sú, con1n nsLú no 
di se urso de S. Ex., ·Jnas de M·en1 .de Sú. que fundou a C\iclade 
d ~~ S. Se bastião no n101To do Castello, ·_ Mon1 ele Rú. r não 
l~stacio de Sá, que apenas levantou un1a :fortificação Pntre 
o P:to de Assucar e a Praia v.ermelha ? 

Pnrg'unto con1 que g'.ente se povoou a eiclar]r. dn 1\lrm elo 
S~í,. r se nl·anf'.eve, ;já não cligo 110 f;eculo XVT,. mas no pT'in
elplO elo seculo XVIII ? 

Com qur, tropas Francisco ele Castro renellin a invasão 
D~clerc, se11ão com os flun1inense~s, por uma- parte. e os mi
nen·os, por outra, sob o com·mando de Antonio ele Albuquerque 
Coelho ? · 

O 'ilh:l stre . representante do Districto Federal; que Ã 
bastante HlStTuLdo, não consultou, certamente, a H is f:.orj a 
qnanclo fez tao grande carga de aceusações ao povo :flumi
nci~se. Eu abro a Historia na 111esma pagina que S. Ex. não 
qn_1z ler. Quero chmnar a sua attencão. para nm Jnef o llf'
rmcc, que se .cleu na minha terra nataL r de: que f'H 11111 i I n 
~118 Orgulho. rr1•atava-se ainda de renellil' OS Jrall(~('Z('S ,p 

llOllrmrlczes eolUgaclos, .quando Cnnst.ântinn de•. l\lc'lli'llnl. {i 
lesla elos indios ela sen~a ela Sep\i.::l.liha, das 1:isinlw.n(:as Lla 
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cifJadc de Cabo Frio, c não de Sepetibaj con1o dizem alguns 
historiadores por equivoco, deu combate na en1bocadura da 
lagoa At·a,·wuna aos inimigos da colonia, Que exercian1 ioda 
n -;:;orl e de depreda~.ões. 

o 8H.. rrHoMAZ DELPINO- Mas, quern era esse Constan
tino Menelau ? 

O SR. ]~arco Cogr..Ho- Senhor·es, o i Ilustre representanl e 
elo Rio de J ano iro mostra-se desperc.eblido das condicões so
ciologicas que presidiran1 ao desenvolvimento da cidade do 
Rio de Janeiro, como presidem· á formação de todas as ci
dades. 

_As cidades formam-se no meio social, como os pontos- de 
os::::ificação no organisrno anJin1al, na phrase .de um· notaYrl 
escriptor; desenvolvem-se absorvendo, de proximo ·em pro
xin;.o, tudo ~quanto ·existe· de bom no territorio adjacente, 
selccça.o que se caracteriza por tudo quanto ha de melhor 
cmr~o sexo~ edade, . vigor, riquezas; é assin1 que as cidades 
se constituem, e dahi concluo •que a cidade do· Rio de Ja
neiro, quo é originarfa c ess.encialmente flumii1ense, foi obra 
dns f::nnilias abastadas· da ex-prqvinc,ia do Rio de Janeiro, 
fni obra. dos Soares de 1Souza, dos Carneiros, dos Teixeira 
Lc i tes e de outras illustres famílias flun1inenses, que, con1 
srus capitaes, con1 sua actividade, animaram, desenvolveram, 
a cidade de ·:Mem do Sá, e, em Ultin1a analys·e, povóaram-n'a, 
por·quc está p·rovado, é das leis sociologicas, que o desenvol
YÜ1lento n1.m1.crico da popülação nas. cidades se faz, não por 
tuna progressão natural, pelo augmento . dos nâscim.entos 
sobre os obitos, mas por umá e·missão, p·arto vinda do ex
trang·eiro, parte dos campos circumvisinhos. 

Senhores, o Djstricto Federal -fazia .Parte da ex-província 
do Rio de. Janeiro; apenas d\1vergia pela administracão ·mu
nicipal, constituindo um município s1.ti gerierü, chainado por 
j sso mesmo neutro; porém havia unidade de territorio, havia 
a n1csn1a orige-m qa popúlação e, sobretudo, unidade politica 
c j udicj arja. . · 

Portanto, si yan1os respeitar, pela disposição do art. zo 
(o (~ este ponto que quero pêr em relevo), o principjo da 
unidade tr.rritoi~ial, da unidade poldtica é da unidade judi
ciaria, eiil ohservancia ás consitlei'àções qne acaho .de fazer 
ao projecto eons•titucional, .que consagra o principio dú in
tegTidnde ·das antigas províncias, j;i'ans1~orrna.das, hoje, .en1 
rsl.ados da União, deve ser r-etocado o ai' I:.: 3°, c no caso 
qu 0 RP.i a mudada a Ca-pital da Republic·a e . o Dislt·i e to Fe
deral pretenda constituir-se Estado autonon1o, deve ser con
sultaria a Assembléa Legislativa do Rio de .Tanciro, afim de 
dizer si consente ou não na cessão dessa porr.ão de seu ter-
rüonio. .. 

O Sn. PRESIDENTE- Isso nada tem corn a redacção. 

O Rn. EnTco CoELHO- Estou discutindo n autonomia dO'::í 
pritlCipios, consig'nada no projecto, Sr. Presidente. 

. O ·sR. PnEstnRNTE- Lembro ao nobre representante que 
1sso narla trn1 corn a· redacção do projecto . 

. o Sn; ERteo C_oBLHo - V .. Ex. vô que de vez em quando 
:~npl1co a rerlar,çao as eons1deraçõcs quP Psloü faz~nclo. 
(lUso.) Von Lcrrnina1', corn pouc·as considera~ões rnais. 
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O illustrr• reprns1:>ntantc do Distric!o Frclrra1. qur, a ])1'0-
posi l.u (_l:l l~·:tnsl'Pt'C'nc.ia <!a Capilal dn Hc]lltblicn, quiz ap_u~ar 
j)J'lllHb j :t:S tnrn ll pUYCI t'l Ul11~H~Jl~~· no t f'rrcno das tr·ncllÇ08S 
ltbtori(';1S. nu 1 P.t'n~no do abohclml•.:smn e da rn·o,wg:anda rt•pn
l I! ic:ana. t;ormnetteu graves injustiças. 

A YPrdade é (]UC a cidade de S. Sebaslião scmpef• Joi 
a ci(lacle rJas kernwsses, das marchas civiens P fias fpsf.ns 
:t1Hdieinn1slas: ma~ nrto C· menos VPrdade -· I' si ]lt'Peisn l'i'll' 
1
i n voc:n·r i n { estrrnunho do illustre fluruinense .T os(• dt~ Pn
lrílc i11in. qur foi a alma do abolicionisn1o - que mnis {lO quo 
nqu i 1 t·avnu-sr em Campos de Goytacazes a lucta en1 favor 
elo:-::: capt-ivos: g.raças ao desten1ido cidadão Carlos ele Lacerda, 
lllYo de odios e perseguições. 

Si eu .quizesse reportar-me á época mais l't n1ota da nossH 
rlH·onir.a neg1'eira, referiria por miuc~o ao Congre?so um 
Ppisoclio que n1u11o honra ao povo flun11nense, e a 1111nl par
Licularn1enle. 

Depois ela lei ele 7 de ncJ.vembro de 1850, ;cruando ainda 
n~w ~e tinlln feito na costa do Braz1il nenhun1 apris,ionamento 
de navio traficant.e de negros, a não ser pela, lVlarinha ex
i r::Plf!'Pira, un1 magistrado pobre, que exercia seu cargo na 
ridadr de Cabo Frio, Estado .do Rio .de Janei.ro, - desses 
moc;os briosos, da tei11pera de Viveiros de CastrO, ~que col
inr.a m o cmnpr:ünento do dever acima das condeseendencias .. 
(ln c•mpenho e de toda a sorte de )intilnidações -, o bacharf~l 
.Tacin Lho .Tos é Coelho, cujo nome cito ron1 orgulho, porque 
LJ'nta-~e dr n1eu proprio pae, aprisionou o primeiro navio ne
gr(' iro c l1Cg-rtdo da costa d' Afriea; Este facto que abriu a série 
dos fritos que a nossa M·arinha de gtw.rra praticou, sempre 
1í unm c!ireurnstancia que. honra o Estado do Rio de' Janeiro, 
no tocante á campanha contra a escravidão. 

~o terreno da propaganda republicana, posso dizer ao 
Congresso que ao tempo en1 que o illustre reprcs·entante do 
Dis1ricto Federal ainda não tinha assentado praça nas fileiras 
da Hi~puhlie.:_).~ no Estado do Rio de Janeiro existi a um nucleo, 
que luctnva, á custa de todos os. sacrificios, pelas !idéas. que 
vingara111 a 15 de noven1bro. Esse grupo, que tinha á sua 
fJ·rnl0 Francisco Vi,eira de Alm,eida~ hoje juiz de Direito na 
L l nlP1t·a de S. Paulo, Virgilio Pess.ôa e o obscuro orador, 
n1·g·nnizon urn club, form.ou um part1iclo e manteve un1 jornal, 
rm gur-rlr·a aberta com os partidos da Monarchia, no rnuni
cip1o dP 8. Fidelis. 7o districto. centro do consr1·valm·i~n1o 
fluminfmsr.. · · . 

Pu~mavamos pela Republica, e abriamos claro~ nn:::; fi-
1(• i t'n:-; ctmtraria.s, sem olhar sacrifticios, por amor á. idéa. 

Ne~s.r. ternpo~ o Partido Republicano da Ca11iLal Fndrral 
rstavn disperso, e a prova é que Quintino Bocayuv.a. eahira 
do_ pedestal ela propaganda, envolvido no Globo, a sua cla
n:·l_de, como elle escreveu, se,m que seus companheiros po
ht1Cos lhe extendessem a mão. 

0 SR. PRESTDENTE- V. Ex. está D1UiitO longe de rlis
C' tltir a redacção. 

O Sn. En.rco CoELHo- Vou terJTtinar, Sr. Prr:::;irlente. 

Nesse 1.empo, um irlu:::;tre 1'epr0sentnni·P por Prrnambuco 
nP_sta :\ssrmbl(~a Yriu drs,sr. Eslarln rntrndPr-sl' rorn n:::. renu
hllc:mn~ fia r:npil.nl do Trnperio, pnr p::u·!r• dP Sí'l!S C'CllT~=-li-
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gionarios eon1provincim1os~ r d<'hnlcl(~ frz dilig<'ncias pnra 
r~ncon!ral-os. 

l'\ a ü i dncle ele i::l. ScbasLüio ltn viu, sórnenLe, un1 club 
rcpublieano platonico, que HrniLa1·a-:-:.c- n c·nLt·det· uma escola, 
dPnorn inad a da Cancella. 

Nu LcrTcno da abolição. elas lucLas l'epublicnnas~ corno 
dns Lr·aclições coloniacs, ern. tudo isso~ n Esta elo du n. in t ln 
,lnrwi ro ganhou somn1a de ·vietorias, Sr'. Pr(':-úclent.r. con I'<H'll1n 
~tenho ele rnostrar, c é isso que vim dizer do alio ela !.-~.·ibnna. 
la v e ando un1 protesto contra os improperi os qLll' u oradot· n 
que me tenho referido ousou atirar ú fac.e dos roprrsen
tantes que se senLan1 na bancada nun1inense. 

VozEs - l';Iuito bem; n1uito bcn1. (O oraâor rJ cump'l'i
·mcnt(lrin. ) 

O S1=t. RETUMBA (pela ordern) --Sr. Presidente, por srl" 
n1uiLo breve o que: tenho a dizer, peço a 'l. Ex. que n1e 
dispense de ir á tribuna: fallarei mesn1o -de n1inha bancada.· 

De uma ligeira leitura que fiz da Constituição elaborada 
1wla Con1missão de Redaeção, .conclui que: havia un1a certa 
inNYogruencja entre o art. 78, que se acha no titnlo 4. 0

, 

quando trata das - qualidades de cidadão hrazüeh·o, e o ar
f.igo 8.?, que se encontra nas Disposiçôes geraes, - ineon
gr:ueneia, que n1ais n1e despertou attenção :por dizer respeito 
a assumptos n1ilitares sobre os quaes tive a honra elo apre
senL;1 r cli'versas -ernendas, que vi approvaclas ·pelo Congresso. 

O art. 78 diz que os militares de terra e rnar terão 
furo especial nos delictos n1ilitares, que ess-e fôro compor-so-á 
de um Suprenw Tribunal ·Mil\itar, cujos m.ernbros serão Yi
talicios, e dos eonselhos necess~arios para a formação da culpa 
e jülgamento dos crimes, sendo sua organização e attribui
ções reguladas por lei especial; o art. 82, tratando- ela re
visão de processos findos, en1 m.ateria cr·im-inal, permitte que 
o Supremo Tr.ibunal Federal possa, em beneficio dos con
denlnados, e em qualquer tempo, reformar, ou confirmar, as 
sentenças, dizendo~ em um dos seus paragr.aphos, que suas 
disposiçõe·s são extensivas aos processos ·militares., 

Parece-m-e, Sr. Presidente, que, creados, na Constituiç.ão, 
rlois tr,ibunaes superiores, um civil -e outro n1ilitar; ambos 
cleven1, són1ente,. occupar-.se ele as~sumptos que lhe -dissrr'en1 

· rrspeito. 
Si o art. 82 faculta ao Supremo Tribunal Federal a 

rrvisão de processos findos, o art. 78 tambern n dev<' fazer\ 
Lrn.Lan.clo de proces.süs militares; não só a búa logi-ca i ~!':i o 
:1conselha, corno, principalmente, haver~á unifm.·nJidade na }('.I. 

Peço, portanto, a V. Ex. .que ren1etta á Com missão de 
Redacção do projecto a e·m.enda que tive a honra .de ant·e
sentar -a este illustrado Congresso, mandando supprimir o 
§ 3° do art. 82, para ser collocado, tan1ben1, com" § 3° no 
art. 78, ficando, assim, ambos os1 tribunaes, civil e n1ilitar, 
com poderes, conferidos pela Const.itu,ição, para rever pro
cessos, podendo en1 qualquer ten1po, e sómente em benefjcio 
dos condemnados, reformar, ou eonfirm-ar, as ·sentenç:as nellos 
lavradas. · 

Si1n estas, Sr. Presidente, as eonsidera~õrs qlH' tinha a 
fazc>r: r agradeço a V. Ex. 0 ao Cnng-r0ssn n l<'r-nlr pet'
mi1t~ido dizel-as. (J.11uito bwtn; ·m.u:ilo be-rn.) 
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n SP... (L\BP~IEL DE MAGALIL~ES -- Assinl é que nu -qnizern. 
qtw lodos p~ocedessem; fallou són1cntn sobre a Cnnsi.Huiç:.üo, 
11iin sP percleu un1a sú :de suas palavras. 

O Sr. Leovigildo Filgueiras- Sr. Presidente, ele pois dn 
app r·ovar, por occasiã.o da za votação do proUecto constitu
ejonnl, a emenda que offereci á disposição do n. 211: do art. 33~ 
con1 o intuito de restaurar a do correspondente n. 211: do 
art. :~3 do projecto prin1itivo, substituído, na '1 a votação, pelo 
principio da leg·islação separada, o Congresso, e_m s__ua sabe
dada. adoptou, defin1itivamentc, ao votae n Secçao III, o 
svs terna americano de organização do Poder Judicinrio fe
deraL rejeitando a en1enda substitutiva que .apresentei ·e em 
qun procurei conciliar o .1nesmo systcma an1ericano con1 o 
~misso, rnodif.icado pelo modo de composição desse Podey, 
l'nnsa~:rado nas constituições do·s Estados Unidos, ela ColombHt 
P dn \renezuela, e rejeitando, tan1bem, a en1(~nda substiLutiYa, 
elos i1lustres representantes o Sr. Amphilophio e outros, que 
('~I alwlt~cia o systema allen1ão C! e magistratura do paiz. 

Poclendo, n'ntretanto. parecer ao Congresso quo exista 1Hf'':1 
r.r.l"l.a incolwt·e:n.eia cm11'o os termos rla emenda que offereci e 
foi approvD.cla. restnbelecendo a unidade do Direito Civil. Gri
nr!nal n Comn1e1'cüll da RnFuhUca. e o systema americ.ano de 
<Wganiza<.:-ão do Porlm· .Judiciaria, .iú definiLivamcnLn adoptar}o 
JH)ln Congresso~ pelo rquivnco a qüc pôc1o dar logm>, :l'icandn 
n'd igida nssa omnnC!a I al qual se .acha, porque poder:i pêU'ecc~r 
qnn PU ptO]Junha nessa emenrla. Uünbcn1; a unidade do Direito 
Processual. pedi a V. Ex. a palavra para offerccer mn rnquc
r-in1enlo un orden1 a fiear a Comrnissão encarreg·ada da ulLin1a 
l'c.~claG~;~~ da ConsLiLuiÇ;ão, auclorizada a redigir· a respectiva 
clJsposieao, de n1odo que se harnionize con1 as da Seceão III 
do pro.i ~cf o, relaUvas á organizaÇão do Poder Judicia1~io · fe
drral adoptada pelo Col1.gTcsso. requcrimenlo que reputo nos 
1 errn_os elo ar L. :37 elo ntisso RegiJr.t(mto, para o fim dr, sub
mc IJ·trla n nova v o Lar, à o a minba emenda, seja votada, sa lvEtndo
sr :t redaq:,ão. qn:=~ Pi'opoitho no mesmo rcquerin1enlo, que é 
o ~f·g;uinLe (lê) : 

. , ·~~cnclo sJd~ .. o . dr 1:estaur.nr à cl;isp?sjção cto :n .. 24 do 

.11!. .. ,J~ elo prn-r:1 L1vo pro.1ecto de Oon:,trtu1eao, subsbtu1ndo a 
r\xp l'C'S:-:Ja·.;) .cor.h{1Nl1' pe1 a r\,ypressão leaislíi.r, o pensarnen to 
rg1 e. ·p1·cs nhn ú Plíl eücla que offereei ~ na 2:\ discu~sã.o elo rnes.mo 
pr:'.',·~rrln. ~(? em:respqndoniP · 11. 24 do art .. :i:i~. rPqnniro, par-a 
(~\ Ja.:u·~sn :1'.co hcrc:ncut. (~ntl'p_ o~ termns rlossa. nnli:'ndn. ajJpl'O
'· nrl,\ L o ~~ sten_;a de nrgan1zaçao do Poder .Jucl icüu·io Jf:rlera.l 
ad<:P.~<:cl~ ~~elo uon?·rü~so, que_ seja auctoi:izàda a OOJnrnissün 
~l~~a=rcg~aoa ,ela .. ultima recl~c(~ao ~a, Constituição a redigir nos 
~co l~ J.~Le:s1 ter mo~, ou nos que _n1elhores lhe ])al'ecct·em, a clis
J)OSiçao c. o n. 2·1 elo .art. 33, s1 fôr de novo approvada aquella cn1encla: L 

"L~-:lgislar sobre o Direito .Oivi_l, Commercial e Crir:hinal ela 
llcpllhllea o o Processual da .1Ustu}a federal." 

· . .lsl· · a .. -. S~la da8 sessões, 1ô ele fevereiro de 1891 _I eo-
1YI(J~ r..o Füguetras . " · · -',., 

.- ,1 r .~..:.rnd(t>-me per!11iT.ticlo~ Sr. Pr~~idente. fundamentar 
0 

rc,;.. 
}· ~- 1 lllW:n o qu~ acnho dn ler. nt1hzo-me desse r1·1 0 · 4· · <:> 

dH11halrr crl'tas P~'n ,..,, -
1 

. . . r,l,o,. par .. 
prl) ·n 'I, . c,.~ Pf!~t\Ors ~lOlltChl avanradas nrsla tell:mn~. 

· l 
1 us IC conolCSSisla o Sr. Leopoldo ele Bulhões, 1·efor-



çadas 110r apar·tes d0 meu disLincL~) c~llega 4,e deputa,_(~o b~-
1liana. o não n1cnos illns!rc congT0SS1Sia o Se. Arnpn1.uph10 
Bolcl11o. c1os quaes o r~r1rnelro pret cndcu rlcn1on2lt·ar .a JH·c
fercnc.ia elo systcma tia legislação separada .. coreto ma IS enn
s;:ntancn conl o principio elo regimcn federalisl:a: c o segundo. 
crn aparl cs, pl'OCUl'Oll salit'1ÜilL' a incornpal:i1Jll~dadc <'_nlre ? 
systonm ela unidade do DH'f' ii o o o da organtzat::ao ch.1al 1 sLa d-l 
Poder Judiciario. consagrado pela Constituição dos J~staclo~. 
Unidos da 1\merica do N ortc c adoptado por este Congressr). 

Proponho-me, por isso, Sr. Presidente, ern. dci'cza ela do-u
trina lle 1ninha .emenda. demonstrar: 

1." Que nenhum~"'· incompatibilidade ha entre o sys-Len1a 
da unicl::ldo do Direito pl'ivado. ern um paiz qualquer, que se 
tenha já organizado on :venha a organizar-se velo regin1en fe
dl~l'atiYo, c, parli.cularnwnto, on1 o nosso, :üLontas as su::ts e.;:
peciaes condições or•g·anicas de- existencia social, e o systmna 
amcr·icano de organização dualista elo Poder Judiciado. corr1o 
o int.erpretan1 todos os pubUeistas que o csLuclararn c o ap
plaudem; 
· 2n. Que é preferível n1antorn1os a unidade do Direi I o Pri
vado, o rnais valioso leg·ado de nosso passado polH1c·t\ :l'l·ucto 
do ss'st.en1a de coionizaç:.ão eJTt que encontran1os as raizt'P. d~-t 
ln:ilhante evolução sor,iologica porque, ern pouco rnai:.:: dt~ m:::io 
sneulo ele vida politica autonon1a, pocle1nos, por uma ]TWI'lH'n:ta 
Rnvolução, iniciar a rnais hella o a rnais pujanlr da::: :t'ôt·nvls 
rl(' gover·no, a irmos, agora, por n16ro esplrüo dP imita<:fttl. 
trnt.ar un1a experien<~üt do diversidade de leg·islaç6es, segu n.~lo 
os r.·1pr.ichos on -tendencias, tal vez ihr.onveni entes, clap, kg1 s-
1ahn·as dos estados, faciln10nte sujeitas ao predomínio de 
paixões ou ephcmeros interesses da politica local, podendo 
convcrter-Re en1 unl elemenLo de dissolução desta grande 
Patria, que nunea aspirou á federaoão senão para fortificar 
cada vez maic; os laços de nnião do povo brazileiro pela ma is 
soU da e fructlfera fraternidade, cooperando todos. quer in
dividual, quer collectivamente, Já nas f~1ncções da vida n1uni-~ 
cipal, .iá nas funcções da vida provincial. já nas funer~ões ela 
vi.da nacional, para o seu engrahdecimchlo e p1·ogresso 
cornmum. (Apoiad(ls.) 

Passo a clen1onsLrn.1\ Sr. Presiclenf r. 

O Poder Jucliciario federal, or·g·anizaclo r,hnln n organizou a 
Constituiç.ão dos Estados Unidos ela ·Ameriea do Norlr., e cujo 
3ysl.cma .iá foi definitivamente · arlopt:ulo pm." rsln Coilgre::;sn 
na GonstHuição Fcrlm~nl que. em pouens dia.s. serú a no~sa 
~Tancle lt•i fundmnental, é üÍna entidaclo n10ramenfr politiea, 
1sto é, o orgãc da Je~ suprema do paiz, o director dá jiisl ~ça, 
í]Ue é a n1ais elrvada fctncção dos go,.ternos, o centro de m·o:vi
rladf' de· tod0 o systeni::t de governo que estan1os org·anizanclo, 
o n r-bitro, emfün. ent.rc o Governo 1?cd eral c. os go,;crnos dos 
e~~ !.a dos, porque a sua 111 !.ssão principal é dcterm inar os li
mites elo Poder t~nlro n Governo Federal c os dos eslaclos, asE:i:.n 
cornn os linütes dos podores de cada urn doll('s. 

E, por 1sso que se diz, r.OJn ra:rão. quh .a institui r-ilo rlo 
Pndcr .h1~ic:iario, ~omo entidade politfca, foi ~mt<."i in\'('1içi:lo 
~(IS amerlC'anos, porque :1 Europa. 1H~n1 mPS1ll•l a Ilip:lül•'l'1'a, 
J&1Yt~t:is o instituiu cont essa jui'isdir.t~5o. -

E: yerdaclc· que os juizes inglezes, anrsa~~ flcl t•nnllf'rirla ~~ 
tão cr1tleacla Ol11f.1.ipotencia do parlamento·. se~ i11 pi'':' de fent.let·n n1. 
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s n b r r, 1 0 c1 a~ as 1 c i ~. a ~ u p L' e ma c i a d o que> r lk· ~ r h a rn n m a 
('unn1um lnw, que consi~!c'. aniC'S. n~1s gm·a·t:li~~ d;~, f;nrnrl~ 
Cfu1i'la aos clil'(•iios inc!iYicluaes c sociaPS r1o l!~H. _I.lll ~ni<, 1 

• .I;.~J~ 
lWl'l'l'liPlliPS judicial'ios aclopLaflns JWla ·COllSL'II'IlL:lél !Jl!JlllCd. 

- ::\1ás 'Ó~ an1erican0S, dandO Ú Ü'ilCJiç:âO ~n_g]I'.Z<l li c·a~·a:~l.l'l, 
(1C nma insliluição. Jizer·am do J?oder ~luchcwt·w Ul~\-·\f'1_r1~.1-
clt>i.l'n 1)oc1rr politico,. con1 _cs m~1os lrgae:;.; Jwcc•ss~t'Jo~., IJ~~:~a 
faze-r ! l'i tnnphm· a so [)eram a m~le wrm~ . s_o~:n'<'. a . iH'l~l·' n~ i~: d_,l. :~ ·.
Jwr<tnia de• cada Estacin, e manter .o Ci.JUlllhl'Jn da L<ll1~1 1 1tlJ< .. dll, 

iJpponfJn barreiras ús t1surpaçõc•s elos oul.ros. r1ous pue~l'_i'(':-; P(_)~ 
l'tl icn~ I eo·1· sla'tl·\.<.1 e Executivo. e clnn<io lor<;a pos tiJYa <lt 1:-:i 
4. -'· .1'-· :::,. . ·-' o . 
c1il,eil•.•s dos cidadãos. 

Assin1, o Poder .Judieiar-io, m·gapiz~clc~ 8_l'gundo . n sy~-
ten!a cunericano, con1o urn rw~ler. de .ltn·.Ischc:ça0 pol!tlc-~.· J~an 
arlmüüstra. en1 caso algun1~ a .]ushça orcllnana, 1slo. r: 11~10 tn
t.Pl'Y'2ln eni negoejos da eon1pelencia elo Pnclm· .Jurl1c1arw a~
:min1f,traLivo. cuja organização compP! í' a cnda Estaclo .. 3enan 
quando r~sses negocias ai'feclan1 ás lei:. polilicas da ~Jnmo ou 
aos tratados por ella celebrad~s com .JUlzes ext~·~ng~n~os ... 

Em sunnna, a eompt.\l.encia do Podrr .JurhclaT·tn JJOlJ1lro 
limi U:.- se a manter a leg·islação poli I ica da Natão ennl J'a as 
yiolar·.ões dos outros podores. Jccleracs e locaes. uppnnrlo un1 
freie"' nrat ien ás viola(;ões do Direito Publ i en, <' Jo di r ieand n 
os dirc'itos Cios cidadãos; a eompel cncia elo Por.ler Jud iciario 
::ulminislrativo, org·anizado 0111 cada Eslnrl<l sr•gund() sua lc'i 
r1m~l iLucíonal. linlita-se a adnünisLrar e applicar as l<•is de 
Dirnilo Privado, para. terminar por decisões equilal j,·as as 
cmrlondas entre os eidadãos, a proposito ·rle seus di 1'C'i I ns. 

Dahi se vê. como bem pondera Laslarria. quP nt~nhurn 
inco:nveniente haveria, apesar de só se haver~ ai(~ o pr:osontc. 
eons!.il.uido o Poder Judici:ario eomo poder ~politico nos pa.izes 
rlc regin1en federal~ em -constituil-o. tamben1~ em paizes con
solidados ou unitario:::, onde é, ás vezes. mais conveniente e 
nec22,sario. ainda, que urn T1·ibunal Suprerno tenha .jurisdicGão 
politica, para manter· ·a Constituição; opponr:lo-se ás violações 
das leis ordinarüts e dos aclos do Governo aos clirei tos garan
tido~ na mesrna Con3Lituição . 

• Já desta reflexão podernos, logicamente.' cone lu ir quo 
nPnhurna incon1paU.bilidade ha entre a unidade elo Dirrtlb e 
a inst'it.uição de 11111 Poder judiciaria l'-nmo Poclrr pnlHirn. in
dr.pen rl enl r.rnentr. da in stiLu ição c1 o Po clm· .Jud i c 1ari o n rlrn i
nisiT3.1 ivo, destlnado a applicar as l0is do Direito Pi··ivarln. 

. ~Tas ahi cstãc Stm:y, Brjce, KenL e oulros 1.ml1lieislas ame-
l~lc:anos, a reelama1· para cada urn doR <'SI adns da TTniãn 
Amm~ü·.ana. que. rn1 seu Governo rspPcial. ~ãn u 11 i la rio:;; n 
_in.stqxlic;uo desse Poder .Jucliciario politico, afim rJ,. Illant<'i' o 
1/l:,eil·.c: qon~t:.itl1_c~~nal ?e eada; urn dellPs. enn}ra as Yini:H,;fi~s 
no~ riu e1tns mdl\· 1duaes e c::oe1aes dos e1rlarlaos nP1lns resJ
dentes ~ consa_gTados em c~da uma dessas consLitui(dõrs lneaes, 
proven1entes jC alguma lei de seu Poder Legislativo. de algun1 
acto de squ_ G~nrorno ou. mesmo. de alguma decisão de seu 
Poder .JudiCiar-lO administrativo. · 

. C:ra, si O? que descobrern que incon1patibiliclade enlre a 
nmdade do Dn·elto Prh ado e a dualidade de Poder .Tudiciario 
fnr:dou-se no s~stef!la <i e organizaç.ão pnl ii.iea dos Estados 
Umdos da AmerJCa elo Norí0, porque ali Ã cJualisl a 1 odn 0 svs
lema flp g:ovPrno e s(í sr .iu:;!il'ir<l a rlualidadc' da tnngi;o:;lraíin~a 
pm: se havel' manl ido :1 cnrl:1 Esi:Hln rnmp0l<'11ri:1 · i·,a,·a le-
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gi~lm· ~olJt't' n "'ctt DiiTilo Pl'i\'ado,-lieYc'!ll S(~l' ~o$·icos. eon
vind(l l~Hl t1llt' a npiilÍfill daljtttdll'S 11Uli1Y('l~ l)UlJlH~lStas~ :~rnc
l'ÍCanos, que L'Utllllwn! a.ntnl a CtHJ::;I.iLuit.:.ãn dns ~sla~Jos tlruclos, 
é abstH·cla. po.L';!Ul'~ ;-;i u Dü·uilo Pt·iYadu ~~ ttrnlaJ'l~l '.nn eac!a 
Estado dn União, ::;t_•r·ia inL·ontpal.i\·cl eunt l'~S~~- DJyr:tto. lllll
tariu dr~ cada Es!adu a insLiLui~,;ã.o tiu LLlll Podcn· .Judle:tal'~lo. Vl!
liLico ent enda um :!dlc•s ao lado du seu Poclr.r .Judwmno 
adnünislrativu, que• JWiles appliea aus c,asos pal'liculat·c•s .as 
::;uas ll~is m·dintu·ias. . 

lV!as, nãtJ .... u out• t> al1sut·tlu t>. ::;uppút· qttc r~xi::;la Lal tn
eon1paLihilitlaôe ~'lllt;P ~l unidade cl:~ lt-•gislaçã.o civil: ~ol!lm:·t·
eial ~~ C1·iminal elo naiz e a rlivisãn dn Pcldl'r Judwutt.·w Plll 
Po(IY,J.' JudiciaJ:io nt.ll:itieo. Ol'gãu da lui. SU!H'Ctua da União ou 
da ele carla E::-;trulú, e Pod::.-r· .Tuclic.iario adtninisLl·.a.l.ivo_. ul'gão 
da ju:SLiça, ot·dinfu·ia em eacln Eslacln. (Jhâlo~ apuúulus.) 

Quanto. porr·m, au Dit>:;it.o · Pl'!lCt-'s~uaL Senho1·es. <'~. (ltte 
11ão ptídc dni:xa1·-sc dt~ cli·.riclü· a compntPnt~.ia pal'a lt~g1sla1· 
sob~'t' elle, ·~Onlpc•t indo ao Cong;1·ossu Nacional legislat: :-;obl·e tJ 

Dir·2ito ProcesSual ::la justi(Ja ·federal: e~ competindo ú lcgis
~atui·a de cada J·~~!ado logisla1· sobre o Direito Processual da 
.iustiça ordinaria; attPnclendo-se a que, eom.petinclo-lho orga
nizar, r..omo n1olhor lbe pa.cecer, o seu Poder Jucl.i.ciario adrni
nistrativo, e, ah\ si assin1 o julgar convmiiente, o seu Poder 
~lud·ic:tario politico, para manter o equilíbrio de sua constitui
ção, t' necessar:í o que lhe c.ompHa o direito de legislar sobro 
a jurisdic(Jão e competencia de seus tribunaes, sobro os ro
cur;Sos das d~cisões dí:~sles, sobre as fórmulas dos processos, ele., 
cn1 surnma, sobre o que disser respeito a este ra1no do legi~
la(;ão em harrnonia con1 .a organização elo Poder Judiciario, 
que: eada unt adopLa1~ em ·sua lei fundamental. 

Por isso foi que propuz no requerimento, que acabo de 
npt·e~cntar, fosse a respectiva disposição constitucional l'ecl i
gida, de accurclo c01n o v.encido quanto á organização do Pocle1· 
.Tudiciario :federal, nos terrnos em que o foi no n. 24 elo art. 33 
do projecto prin1Hivn. 

Passo, agor-a, :;t r1 emnnsLrar a convnniencia de manterrnos 
para a União Brazilrdra a rm-id.arlf'. rlo Dir0Ho Civil, Cnm
nlercial n Crin1inal. 

Sou dos que ]Jfmsarn. Srnho1·rs, que não ha laço n1ais 
poderoso ele soliclarieclade dr un1 povo, que não h:} un1 prin
cipio 1nais fortificador ela unidade nacional do que o Direito. 
qualquer que. seJa· o regin1en de governo adoptado por essé 
povo m1 os~a naeão. republicano ou monarchico, unitario ou 
fedm·ativo . ·· · 

l\ras lt!mos n Dil'cd Lo Publico. qur~ cnneel'no ás eonclkõe::; 
da existnneia social dos eidad[i.os ele um p.aiz, eonsiclet•aclo enmo 
puvo. crn suas June(:.fíes cnnnnuns, c o Dirt•i fo Pl'ivado. que 
concerne ás eoncli(;.ões ela v_;cla moral elos individuas. eousi
derados eomo pe.;;;::.uas, em seus actos particulares. nmbora 1 i
gados aos int f'l,e:-:ses g·eraes da soeierlade, mas com rola<~ão 
imn!ediata á saJisfação de snas necessidades. , 

O Direit.o Publieo do mr1 povo deve ser uno nn rlnplo. 
segundo a organização politica da fórma de governo que elle 
adopta: rnas, qualquer que seJa essa organização de fórma do 
g~v::lr.no~ e l~O~' n1ais a12ai~?naclo. que seja o amor pelas expc
rwncJas pohLlCJl~. u DnrLo Pnvaclo, sobretudo em un1 paiz. 
como_ o no.sso. onde as orif?'<m'S hisLoricas, as tradições da viela 
mnt·~lJ, os Cf?sLurnes, os hab1tos, os principios rla conclucf.a geral. 
a raça, a hngua~ en1 sumn1a~ o espirita de nacioüalidacle são 
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ns nwfn1os em qualqu~l' pGrção de sP.u~ aliá~ vastissim_?, ta:: 
ri Lo ri 0 _ 0 Dil·oit0 PJ' iva.clo, que. l'C.gt~la os phcnc~m,cno~. n1~1~ 
ünporlan Lc.s ~tn YI da soew.l elo J.ndrvJ~ L~ O, . eleve s.:~ ~ unüauo, 
dnYe eonstllun" um dos laços n1ms l'SLr cltos. ela unlc1u, tnu d?s 
csLlm ulos ela coopora~.ão do Lodos. '2s as~ocmdos para o pr·o
;:.;t·csso moral geral~ urna elas .cond1<::.oes nne _rt'tta non. ela rnte-
gTiclade do uma nação. (Apmados c apartes.) . . . . 

( ~~ pr·oprlo~ clcfcnsores da doutnna. exporJtn.en! al1sLa da 
r!ivel'SHlnclc ·elo lcgislaç.õcs eivis, eommel'Claes c ernnmaes. nos 
: Liff~"r-entes cslados da Unifl.o Br.azileira, reconll<~cen1 a neccs
sichJ.dc ele deixar-se ú com[::clenc.ia do Congresso F'eclrral .le-:
!.:::is1ai· ~obre ciiYersos assun1pLos ele Direito Privado .. Assm1, 
~~om relação ao Dire1 Lo Civil, votarmn pela instituição elo casa
lllentu ~ivil, con1o le~ :feclcr.al, e ê1offerecerasn emen~a~ sobre a 
1 ih:J::.'cü"tdu de testar e a.cloptar. vmn rclaçao ao Du~eüo 9om
llH:'!rcraL assignm."an1 ernendas, o votaram pela con1petenc1a do 
Conu-resso Federal 11ara legislar, uniformen1ente, sobre a fal
~end:::~ (;; sobre o DireHo .Marit'irno. 

Con1 relação ao Direito CriminaL. tamben1 assignaran1 
emendas, 0 por ellas Yolaram~ para que fossen1 leis federaos 
as relativas aos erime.s politicos, aos de falsificação ele n1oeda 
e dos titulo.:; rmblieos da União, ao::: con1muns comn1ettidos no 
alto n1ar, aos attentados ao Direit<;> das Gentes e. á pirataria. 

Mas. Senhores. si deYe ser un1fonne uma le1 soJJre o ca
samento; ba3e jurirU c a da. fa111ilia, que é para o organis1no 
social o que a medul]a ó para o organisn1o individual, uni
Jormes devem ser todas as leis reguladoras das relações. ,ju
ricUcas que resultam desse importante phenomeno sociologico, 
e. por conseguinte, todas as leis cujo conjuncto constitue o 
Dil·L)i. to elas pessoas. 

rl.
1

illllhl~lll adiniL!ii· flllü ~u,jarn llllÍl'lll'JI\L'S as lt'..ÍS 1't•la(Í\'a:S 
ú falll~neia, t\ não aclnli tJir que o ~e.ian1 Lo das as uuü·as IH'L'
set·i p(;ões do Direi I o Cowmcreial. pois .que todas ellas, rll~Si.lu 
as qu C\ esl.~t.bel o cem as qua.l]dndcs precisas para sct·-sn e1 1111-
mr~;:eial~Le. aL6 as que regulan1 as transaC(iÕes nwrcantis, as 
otH'Ig;a,.:,oc.s dos conl.raetantcs o as conclii.}Õos das soeieclatlcs C\ 
emnpanhias cornmereiaes, não podern deixar ele tcn· jntirna 
enniHYx.ão com. , as qu c l'eg·ularonl a fallcnc]a, 6 unm incon
gL'tH•ncJa n1anl.lesla. 
, E'~ j1naln1onto, violar o sup1·en.J.o p1·ouoito ela ,jusLiiJil. qur~ 

<' a 1·elaçao elos actos humanos con1 a sua recoinpensa ou a sua 
J)~n.a, n en1 virLlHJe do qual urna aeção eon1n1cLticla por homens 
eh f1 enmtcs n1a.s sern.ell,antes con1o ag·entes eleve tet· urn re
sultado sen1elhan! e~ no ponto de vista do castio·o ou da recom
P~!1sa. n p_retencler Q1JC certos r.riines affecton~ a todo· o orga
J~.l~\111~) ,so,ci~.l, e cer\~s OlJL'-'·JS,. ap~nas, aos seus .orgãos, para 0 illl~, ~~e . se1 c~m pnn.Hios os ))1'1111eu·C!~ con1 vonas cguacs, c os 
ou!..: os ])PdeJ·en1 ~el-o cem penas chtferentos sw.,·undo a }pn·is-
hl(:ac~-. ltwal d(~ ei~ila _um d~ssos orgãos. ' l:l -o ' 

, . ?cnh.o,::~s, nao e ~ubbl, _COJ?'JO pensa;m alguns, n .clistiuc~:.ão 
cnL1 ~ ~1 1 t~t')JJll(·~n .eon.t cderat1vo e o rcgunen fcd'-~ratrvo (' elas 
~:~~P.IIl;•lJ~~as c~~ ,1:.cgm10n fcçlerat.ivl) l)J:opriament~ diLo, apeu~s ~~ 
L.::Lanos lJn1d'·:~ ela. An1er1ca do Nol'tu c a. Su1ssa JnantivPr'lill 
n~w .PSl: . tc;l1;aLJV,t~ cl.o cxperio:nci_a polH·ica, 1nas em respei1.o'. áB 
1.{-a_ch~t?OS C ~lO LI ll'OJ~to COllSLltlndo dos estados annexacl08 a 
1 1\·.;-r~J~daclc de .leg?slac,;ão. sobro C! · Direito Privado: nl.es{no 
por .Jue mnbas L1vm aJ.n ong·cns coniederativas · 

J~ntrctanto, ninguem ignora a desordem de co~tun1os que 
resulta, nos Estados Unidos, da desordem das leis particulares 
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dos diJferenLes estados; e si con1 relaç;,ão a ~odo o D~~ei~o. Pri
vado ainda não foi, lú, applicado o rcmPdlO: q~w .J a_ io1 av
plic:n.clo eoni.L'a o: ineessanles

1 
0or~fl.ic.Los ele JU;?~dl.c?~o· .. ~~tr~ 

OS d lY('l'SO S esta O OS, pt~ln m ud.lpl!e 11:1 ctdC de lCl:':i 1 e! at.1 V .1::; tl 
Jallcncia. ,q uc t'ora111 I. o elas sn lnnetti das 1~or urna Ie.l i e~e~al, 
é porque nn Cnnsti lu it,;fio da União A1nm·1can.a ha d1.spos1çoes 
CllW C'ntllara()arn r'ssa pt·uvidencia. c~e rnoclo que serm, neces~ 
~ar·io, ]1rcvin,mcnt e, rr:t'orntal-a, e nos sabenw~ c:ru_e e quas1 
impossivcü un1a rcfo:cnut qunlqum· dessa ConstlLu;Jçao. 

~a Sui:::sa. por(•.rn. e"ni eu .ia ConsU Luição nao h a tanL\)S 
rrnba::aeos uata ·medida~ Cl1~ I al orclern, clcsd8 que se jusLl
Úqu,~rn .... por~ urna ra:;:.ão de i~:tr:resse feder~l, s~bemos que já 
eslá unificado de Lodo o D1rrnlo elas Obr1gaçoes. e ha pro
r:mnciada tenclencia á unificaçüo . c1e lodo o Direito Privado. 

Pois. quando paizes cujas origens historicas, ·tradições, 
cren,~.as, lingua, raças, costun1es c habitas são essencialr_nente 
diffcnmLcs clns nossas. estão comprehendendo a necessidade, 
para manter a st1a integridade e .unidade nacionaes, de eon
vertm· o Direito Privado cn1 un1 de seus mais solidos laços 
federaes, haven1os nós de desprezar essa instituição cong·enita 
do nossa civilização, para tentar Ul11a experiencia de diversi
dade de legislação. com todas as probabilidades de vinnos a 
nos arrepender, em n1uito pouco tempo, desse irreflectido 

. ? . ensa1o . 
Não imiten1os, Senhores, o florin1ano, que obten1 artifi

cialnlent.e 1.1ma flor mais bonita, duplicando uma e ·muitas. 
vezes un1a flor selvagem por 1neio da multiplicação das pc
talas, mais cujo producto não p;1ssa de um n1onstro, e. de um 
monstro esteril, porque as petalas se desenvolveratn á custa 
dos estames l 

''Os phenon1cnos sociaes, diz Spencm·. lên1 .sua origem nos 
phenometws da vida humana individual, qtw, pm· ::;ua yez. 
terr1 suas raizes nos phenomenos vil aes üin gerai.,, · 

As sociedades P.üo organism.os vivos c, eomo lodos os or
gani~Inos, tên1 stms leis biologicas, que ·pr'I\Sidenl aos seus 
rlcsUnos, e constituem, por isso, nnta força do resisLoneia aos 
tentan~cs elos ll\gislaclot·es crnpü·icos. :Ellas não se podcrn 
emanmpa1· elo seu passado, porque todos os seus phcnon1cnos 
estã~, forç~)san1entc, ligados ú sua csl)ructura, á sua consti
l.ulçac~ o a natureza elos clen1cntos anatonücos de que se 
eo111poern. Evoluen1, 1na.s de accôrdo con1 as suas lois na
lur.~es; e as refonnas .PoliU~as não produzen1 a sua acção be
nef~ca ~obre seus destinop s1 ellas não se baseam nas legitim~as 
asp1rasoe~ do. povo c n ao se conforman1 co1n os dados da 
o:s:perwncw .. 

. N ~:stc Congres-so, o racliealismo:. de un1 lado. c o Lracli-
cwnahsrno,. de onlro, em um pleito capricho.so, que faz 
lembrae. a iabula elos dous cav.allen·os que se hn:Lcrarn por di-. 
YCl'f;'CllCla SObre a CÔJ.' ele Um cs_cudo, de (jUC cada um, 110 ]Wllfü 
cn1 .que estava eullo.cado, só VN.t nnm fac::, ameaçam cOinpro
mef~tcy a causa cl.a Rovoluç:,ão, e cu sô 'faeo votos por que seja 
dec.IdHio esse plt~lLo em orckn1 a não ,·ir a pao·ar as custas ... 
a hberdrade I 0 

VC>ZES-1\Ju.ilo lwrn; ll1Uito lJcm. 

(O orculo1' é cu·ln.~J!'Úi1Cnlado po·r 1n11,Uos Srs. couares
sistas./ 



-,, .. ii: rl·, 11 C:rn1ç_TC'"i:-;tl t'nll:-;t•nlt~ na r·c•tiralla da ~·lTu~nd:t. 
L.IJl:-,ll J .. '' . 1 ' h 'l dJ:-il'll:-i:-;'lU ~innw• 111 mai::; pt•dindt, ;t pa uYt';l, e t•m't'J'l'at, c • • . r • 

-) .~ \ .0 ,.\\·, 1· 1·\Yt'L · 1wlu. u_.·r/(;Jnl -~1·. Pl't•siriC'rtlt·, 
( ~H · . .:\l.\h "· . • •· · · 1 

. . _ ·j 
···n··I·· in 1{11 ; 11c·ra~ as ''llli'tltla~ ,,[fc•t·t.'cidas ú I't·IÜH't~Htl 1 u JH'tl-
~u ~ .... u .L · ••• , \' ·1,'-...- .. 1'''' submPI!.a ali (~tlll!-!'1''•'~:-:io u sr-. 
lCCltl l'Cfllll'ltll ~· . _ ....... ~ . . . . ~ ti' l :,. Í'li'··· ·qw• as 11 ws 111as ''llH'nda:-; ~pj;11n dP::;dt• logo rr•me_ tra~ 
~ucoi;1~uissü 11 ,,,. Ht'tl.ac·(:ão, a .qtml! J'Peulltc•ndo-se _a tun_êt -'~ê:~:s 
ante-~.alu:s. pcHlt•l'Ú tlt!r -dcsdt• _ lugu :-;t'·ll pat'Pe\'1_', ~'. s.~·:~ld<~ ~~~\ t 1.
t.ida. a lll'dc•nt clu dia, 1slo c', t•nll·ando-st~ .Ja 11·,1 ~ pa1 !t d,t 
t'l'dCH1 do dia. , · . . :- 1; 

,\:::sin1. ha\'t'l'Ú I•'IIJI)Il llctl'a qut• .a lllt;:-;ltHt LoJUUJt::;::;atl 'L· u 
.:-;eu p<:U'<'el.'l', c'. u Cong;rcssu app1·ovc hoJe Jncsmo a reda!~'<.~fio 
defini Uva. 

o SB. ]JI.u~~tDt·:~'t'E --O St·. t't'IH'<'~t·nLanLe .\UiêU'u (~av_al
eanl.( D~-al1a de fazt•t· ,, J'PCllll'-L'inu•nlo qut' o CuugJ'f':'~() tiUVHL 

Ha :~tlliJ'<' a 11Wsa 11Wis de' ~O Pnwndas. l\lu11n~ tl••slas 
(.'tUt~nrla~ \'t'l'::.;lllll ~()I_H'l' o Jli('~llHl aS~LlllllJÜl, Oll J)l'lHHU'alll C-<ll'

rig-il' u::; llll'::illltlS defcilus de t'Pdaeção. 'Cod~l~ e~tas t•nwndas 
não es!ãt; i Il1'Pl'l'S~as, furam apresentadas h o.)<'. 

Paeeee-nw que o Cong1.·esso Tn·ocedena aem·Latlanwnl o 
eonsLituinclo ll·ibunal elas Cinenclas a Cominjssão de lleclact.,.;fw. 
(Apoüt.do_s.) Esta_ exarnina_rá as ernendas,_ o as 9-ue forem pol' 
ella nccorLas, se1·ao attend1das, e a reclac\.aO s21:a logo alterada, 
ele accôl'do com ellas. 

IJesLa n1 <lneira, talvez, cmn o i.nLGrvallo de uma hora, a 
COJlllJússã·•' dt>. H.erlacção possa apresentar-nos ainda hoje o 
seu 1 rahallw J'<~i'l0cl.ido. e o CongTesso tomará ern con;;idorat;ãu, 
c avpruva1·ü . .as emendas accei Las i) ela Ccnnnüssão. 

J~sl n lt·aballlo, su.jeito ao Congresso, será approvado defi
JiiLi.vamenLc, evitando n processo, aliás in.eonvcnicnLc t' qu(~ 
11óde ]n·oduzü- máo l'CS"t:Lltarlo, de ·se votaren1 urna por uma a!::l 
vinto ,e Lanl.as mnendas of'ferecidas. (Apoiados.) 

Interpretando neste sentido o re.querü11ento do Sr. repre
sentante An1aro Caval•canti. para que, encerrada, como está, 
~, discussão, Yiiu as en1ondas á Commissão de Hedacção, aftn1 
ele que flsta, uxan}i.!Jando-as, veja as que deve acceitar e, ae
eei.tando-a.:-::, ntocl liHJUe. c.lesd8 logo, a redacção, Je accordo 
con1 as m0.smas nmendas, e apresente a redacção definit-iva .. 
para ::;er approvada pel-o C_ongresso, vou submetter o rnesn1o 
requer Ln enLo . a ·votação. 

Co:ns.ultaclu: ·o Cong-re~so approva o requeri,mento d,o 
Br. S. ..:\.tni.iro Cavakant i. 

O rn·nj cl:l.u. L'U 111 as enwnda~, é l'CJ.neLti cf.o ú Connnissão a e 
Recllt~\~ão. 

Contitn'm a dist'tl:-;:-;fill das nu'9õe~ apJ.·esenLarlas sobre o 
convt•nio t~<·JI'lJI·ado eon1 a Hepubllca. elos ~~taclos Unidos tla 
.An1e1ica elo N urtt•. 
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Xão ·venho insi:-::Lü· w·~~a:-; 1Jbseevw;i1us c~speciaes das van
lageu~ uu dt~~vantageus du IJ·aLadu t'.Ulll relação a esta ou 
aquella indusl.i·ia: ·nüu IH'eLeHtlo detnunslt·at· que u Governo, 
ac~..:eitandu :-iCiuulbantu eunveniu. ·svubc vir au· tnwontro das 
He~es~;idades das diversas indu:::;tl'ia.s que i'Jon~~Cell1 Clll llOSSO 
paJz. 

1\las, indepeudenternenLe ele habiliLar;ões p1·ofissionaes, sen1 
que seja1· pre~iso, sern que .se faça i~npresc~ndiyel . ter pas.
sadu annos e annos na lnv.oura, na rndustrra fabril uu CIH 
qualquer outro rtu11o da activid_ade hun1;:tna, é possi_ve~ t':S.
Lar-se habilitado, no ponto de v1s.ta supreJ?o do patrwtisJ.n~, 
a t..:onden1nar Ln lünine sen1~lhante conven10; e, quando rnau; 
não fosse, bastaria,m .estas duas considerações capitaes: pri
lneiro, que n1osrno das· ponderações aqui adduzidas pelos j)l'O
fissionaes resulta que o e.onveuio ver.n proteg·er a quen1 não 
precisa de protecção, yern :favorecer as industrias forte::;, vern 
favorecer o .café e o assu,car, e, ao rnesrno ternpo, em contra.:
posição a esse auxilio a quern ele auxilio não precisa (Não 

. apo,iados), vern collocar ern COD:diçõ·es de inferiori.clade as in
dustrias nascente~~ aquellas que constitumn outros tantos ra
Ino.s ,em que .se ha de· ·exereer, d'ora em deantc, a actividade 
de nossos concidadãos; e tanto mais é preciso f'rizar esta ·con
sideraccão quanto saben1os que no vastissilno territorio de· 
nossa .Patria nen1 só para café, nem só para assucar póde dar 
a actividade de nosso.s -concidadãos. · 

·E aind~ quando estivesse fóra de duvida .que, de facto, 
o convenio favorece aquelles. que se entregam a essas duas 
industrias, e ainda quando ficas1se incontestavel que o eon
ven.io favorece a 19 estados brazileiros, não podia ser acceito 
e ratificado pelo Poder Execu~ivo, c .sim pelo P:Oder Legis
lativo que tem a inilludivel obrigação de satisfazer as neces
sidades~ não de 19 estados, n1as de todos, e .urn só que ficasse 
fóra desse quadro pod~ria reclamar, con1 justiça. 

A outra consideraÇão em virtude da qual s.uu. levado a 
alistar-n1e· na ;corrente da opposição en1 .contrario a este con
venio: vem a ser que elle apresentou ensejo, mais uma vez 
para que o Governo, que no m01nento actual pretende dirigir. 
os destinos da nossa Patria, rnanifosta.sse o menosprezo mais 
con1pleto pela collaboração consciente, pela. approvação in
dispensavel, pela ·consulta, da qual não ha fugir, ao .corpo dos 
representant.es da ·Nação Brazileira (Apoiados), agora ou em 
:futu.ro n1ais ou menos proximo, sobre este convenio, tratado 
ou que melhor nome tenha, que ahi está .sem a clausula ad 1'e-
1' wrendU'rn. . .. 

Si ·tal clausula existisse, o Governo, que tantas vezes tern · 
feito declarações no s·eu orgão. ot'ficial. viria .·explicar á opi
nião publica os 7nalentendy,s que resúlta1n do não conheci
m~nto ,c.ornpleto ctc:ste convenio : affirrnaria que. QBSa. elausula 
ex1~te . e, e_qnsegu1nLemente, ao Congr.esso orchnario ·cOinpe
teria unpedrr que semelhante convcnro produzis8e os 1nales 
que grande· num.ero de .profissionaes e a quasi unanünidade 
de diversos orgãos da opinião publica .ahi' estão a vati0ínar. 

O SR. BARÃO DE VILLA VI,ÇOSA -· E os factos hão de de-
monstrar que são exagg·~rados .. ·. 

O ·~R. B~\RBOSA LIIVIA - Ouvi a diversos representantes 
·w-H.~ det3ta. tnbt~na sustentarai!·' as van~agens deste convenio. 
Uorn pesa1· conf·esso que os dr_scurso,o:; fav.oravei~ a. ellc, ainda 

1Vol.: III 54 
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h~c, 1·,. 1 • ...,,];, •• ) 1-..:11 -11 .-. n•,inizu, nu:_• no Jll('ll es]->itiLo se til_lhJ. i'or-
lltu. ~ . d .\_ t\ ' · f\ l· " 1 · 1' · 
rnw1 11 • ~'''ni 1 ·aria a t·:.;lt• 'l'tJI.IYt'nio~ ]JOl'Cll-'C taL'S uscursos pro-
Ya1.,1111 qut· •.1:-; n~t·tis dign:1:-; t~tdlt>gas que su:::;tenta.r-arn as van--
i a!-!· 1• 11 :-; dL·:-;k l'illlYI'tliu~ J>ant !Lu•::; ~~ tum; inôustnas, en1 unyt 
1',;-iTii'' da IJn:;sa Pali 1a. d~·ixpt·a1l.t Ycr qu·~ p:n·a nutra_ I?2rç.a:~· 
jl\t!ÚII J1li1iUL·, tl•.__':ila Jllt~:m1ll J)ilÜ'lil, llélll Ull1i1 YUZ hOUve !.}~..11_. 
dt•ft~lltit•S:3t~ OS :::ii\U~ 1llLCl'e::i:::3CS. . _ 

- l'\o ]IUJi.l_,u de y]sla federaLiYO~ FOl'LanLo~ ~ tratado_, _ua_G 
pudia ser l'efercndaclo pelo Pocicr _que se suppoc con1pc~.,ente 

para- exenltal-o.,. - . . .·- .. ' . . . . .. - > r 

~enllol'CS, nos nao l<)lllOS Lldo, ate ho,Jc, a DlCL.aclur a na 
accepçüo J10SiliYa . Lle sc~nqlll.anLe Lcnno; _nós ;tcm.os belo ?' ~u
toeracia~ o. cl.esr>'? l1smo 1lllnnlado, 9uc \1~10 . .,..ela de s_e~ls a\ to .. ..,;-- a 
menor satlsi aceno aos re,elanws a a opnuao publica. E ... ~Lw 
:-:;e pódr~ prcteridcr, ~lt!solutamonte, e:9mo ?C ten1 prete1~d1go 
aqui e fóra clcsle l'CclnLo, pelos orga.os cllversos _çla op~n~ao 
publica, pela jmpnmsa e qn1 oulros pontos, -. n<.w se pode 
irnpu_tar á dou !.ri na do p lnlosopho de l\1;.ont1~elller a. re~pon
sablllclade desta ::tntocracia eom a denominao?: . ..O d~ :prc,taCtura.: 

Este philosopho, que tantas_ vezes ten2 s1clo, n~JUSLamente 
acom1ado de prégar uma doutnna que nao resP,elta os pro
o-ressos elo espirj Lo htu11ano no seu n1archar cont1nuo para as 
fctéas da Ubeúlade; este philosopho nunca auctorizou a_ quen1 
quer qüc fosse a que da sua ésclart;c~da dou.trina, n1ais . que 
nenhun1a outra, humana.~ da sua. politica, n1a1s que nenhuma 
outra, humanitaria, se tirasse1n pretensas bases, pretensos 
argumentos, para justifi.ear esta poli ti c a teratologica que ahi_ 
c~; tá proliferando. · 

Pórque Dictadura que el1e julgava .eon.1fl~tivel c-om a 
pl1 ase revolucionarü1. que vamos atravessa ado, essa Dictadtn~a, 
l•l'l:g·:tc!a. do .ponto de vis La das preoccuraç.=~t:s da. pllilogephia 
·que .:=c.1.1J1a haurir a verdade na oll.ier\<t;;l:J consci.eli.c~osa d~.)s 
lihPnnn1enos sociaes, - essa douLrirn Cll 1~ontl'a ·Se c-o1n o tnnlle, 
êom o lc~~1nna que serviu de base a 1 .ot'J;Js os verdadeiro~ repre:... 
sentantes elas aspirac.ões daquelle ten1po~ cm qu0 Jan1es Otjs! 
Jn·o:elmnava como melhor interprete da gioet():<t he\'Ohi.cão 
donde nas~t~-ou a Republica dos Estados Unidos, o prinCilJi•) sa-: 
lutar - no 1'Cl)'J'Cs·cntation) no 'taxation . 

. quer is~o dizer q~18 só o povo, pelos seus l'epreseritantes 
leg1L1mos, pode crear 1111postos, crear novas taxas. cr-ear novas 
i's>nLes ~.ribu tar~às; só o p~vo; pelos seus represe.nf:.antes leg·i-: 
1.uTios, e que pode consentir em que tal ou tal industria nmis 
ou menos florescente possa ser taxada e tl'ansforn1acla. ern 
!on~e. de receila publica. E is_to é_ bem. de ver, porque só taes 
JnclJviduos, ·representando asp1raçoes d1versa3. os variados in
teresses de n1ultipla:; zonas, poder·ão verificai~ a conven:cn:cia · 
qu não convcnien~ia, de se c're·ar, ou. deixar de crear impostos: 
oe t~rn~d-os ma1s ÇH.l n1enos pesados ;:;obre tal ou tal iH-. 
.dustna. 

E. é ,o_ que_ vemos. As n1an.ifqstações da ~pinião publica, 
as asp1raçoes. d~ todos. os braZileiros que an1nharn nos seus 
coraçoes _patrJOtlcos o Ideal de 11n1a verdadeira Repubiiea, as 
reqlamaçoes de. tod.os aquelles rr1esn1os que n1enos têrn co0·j .... 
taao das :c.qnchçõ~s elemen_tures do Governo para · constit~ir 
lJnta republica .. dizem que I~Lo que ahi ternos não é uma Di
L~Ladu;~'a 1~~11Uhl2cana, n:as, ~1n:, e unicamente, a autocracia. 

E a ~n~uaçao a ma1s hybrwa ele que dão noticia os \.tnnacs 
da Htunan1dade. · · -- -~ . -- . . ~ - -·-- ·~·-
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todos nós ternos conhecimenlo de que en1 diversas ~.1:lases 
da evolução da Hun1anidacle. se _te_n~ encontrad? ~ u~" Poder 
cPn 1 ral, rorten:;cnle nrgan tzar~o, eh n.gn1clo-se. e 1n::;pu ~ndo;-s~ 
DOliUcainente na vontacle ele un1 cheie de est1rpe, real ._~u nao .; 
· Eu sei, tmnb::m1, que situações tên1 havido en1 que_ as as
sembléas elos representantes do povo tên1 avocado a s1 a su-: 
prl~nla direcção d8 sociedade. . 

De nn1 1arlo ba~~ta uo1near un:. Frederico, un1 Cesar, u1n 
Ltt iz XIV, de ouLI'o lado, a Convenção li'ranceza, a As·:-.;cnlbléa. 
americana .. 

Seni. algun1 Lle~t.es o caso brazileiro? De rnodo aF')·unl.. 
Nào Jal!.a a verdude, não t:e in::;pira nas licções da llistoria, 

não constata as forças ela Patria, aquelle que diz dctS coluntrHlS 
anony1nas dos o.pc(.~idos que o fundador da H.epublica brazileirà 
não é Benjamin Conslant, 1nas o General Deodoro da Fon
seca. 

Pôde-se dizér qné Benjan1in Constant . retp'resentou, no 
15 de noven1bro, o n1es1TlO que José Bonifacio. d·eante de 
D. Pedro I; a sua intervenção len1bra a do Marquez de Po:nbal 
junto a D. J·osé. A forç.a amoldou-se nas 1nãos do genio, in
spirado nos .sagràdos interesses ela Patria. 

Ha uma vetdacle, Senhores, qüe nos está assç:>bel~bando a 
cada n1omonto, qtle está a crispar-nos os labios, dando-lhes a 
axpres,são da suprên1a descr•ença. Esta dolorosa verdade reage 
por ,modo diverso sob o espirita tacanho e 1nesquinl1o da
quelles que pretende111 ver nos erros da actual autocracia a. 
conden1nação do ideal repubhcano. . 

E·ssa verdade, Senhoré-3, é que se tentou fazer a Repu
blica no dia 15 de noy.e,rubro. D·eu-se o primeiro passo: afas
tou-.se uma fan1ilia privilegiada, e. . . n1ais nada! Em logar 
disto, que vem.os agora? Dever_emos fec1har os olho's pa:ra nãQ 
termos a dor de ver o qub se passa? 

De um làdo, a criLica liYl~e e altiva. . . não se exerce, 
não se ten1 exercido senão raramente, por meio de um ou 
outro espírito mais ou n1enos ten1erario, sem a liberdade que: 
·Jura para desejar. 

Por ·outro lado, ahi tendes o que pretende-se fazer passar 
por u1n reghnen republicano, que não vem crear situaç.ão ex
cepcional para que u1na pequena fracção da so~ciedade se éon
stitua en1 un1 grupo de privilegiados, para qub a fortuna. 

· pessoal de urn pegueno nurnero de cidadã_os se avolume, s~ 
arredonde e111 detr1n1ento do ben1 estar collectivo. 

A · Hepublica, que não é isso, absolutamente vê-se cons-: 
puecada, polluida, prostituída, \C.On1 a pretenç,'ão de ada~ 
pLarmn o seu ·no:rne glorioso a esta nefanda realidade. 

E,, no en1tanto, a \Riepüblica, que todos nós aninhavamos. 
nos n,ossos coraç?es, lá está no ~r~igo. da nossa Constitu1ção 
que cw·clara abolidos todos os priVllegws, pr.oclan1ando todos. 
os indivíduos egua.es perante a lei. · 

Entretanto, tanto quanto era possível esperar da inter
f~rencia diuturna. dos pode~es publicos, tanto quanto era pos
Slvç_l esperar da coll~boraçao goyernamental, tanto quanto se· 
po~1a esperar da . acçao de decretos, . de regulam·entos, de por
tarias, ella devena crcar, para a grande n1assa dos cidadãos 
para a gr~nde maiori?- dos_ nossos con1p~trjotas, o maio!' ben~ 
<::star po::;sivel, un~a s1tuac1ao tal, 9ue, nao só _não fosse egual 
aq~w.lla de o~de v1nham~s, c91no t1nbamos o ngoroso dever de 
cx~gu' que J..o.ss~ .suponQr aqu9ll~ . que acabava.mos de der~ 
l'Uli' •· ' I . . .. -- - . 
...,__. -- .. 
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-"L1:-::. dt~"'t;t·a~:aLlatlll'l"Ül'. qu[tu lunge nús eslarnos desse de
si' f ~.,·atum ·! . . l - 1 . -e~ 
. ·- ()w> ~i~·,,ifi~n~~ãt, l}m e:-:;:-:;a . ..; !ltatllles a~~ul~:-', e:::>sas I:'X.lJ o::;~) .v 

da tuai~ lntlllildt•. da nmi:~ tli~t·:iplina_d<.~ _das ·d~t~SL'S', eonw D <1. 

ela~:-::'' upt'l'íll'ia dt• lt11lu~ u~ pal:t.l'~ l'lYlltzadus? . . 
(hJ(' ~ignifiea111 cs:-:;as !fJ'tivcs, ent ~l~te o upet'iJ:l'tu, ~lt~lJOlS 

tlf' t1:,. tlt•pi·Pl'ado. r·t~:-:I.PI~iLu:-;atlllmÜ~ suhmtadu,. V.l'OVJdellülUS d~
llll: P11tlt ·t· i lli'O 1 u. de utn P.odt~l' inGapaz .u al Lamente. eor~·upto 
,, i, ntn t , 1·la 1 (.~e nsw.~a u i.. Vt' 111. 1111 i nLlu-sl' mnu a eu n::l~·Jene u-t da 
t'cJrc·a qttl' lt•t11 t'tll mãus letniH'êH' que t.a1npe1n wn clm us eon: 
~f·ll·]o:-; de• Tlll'l-!nl e. ll;nsmo. os de Ne~c·kcr · Jora111 po:~Lus a 
ttmr~·""'· <~ aqllella secular rPaleza ruiu J.Wl'. ten·a! apesal' (~u 
E.'IIOI:Jilt' urglllllu lil~ todos u:-:~ apaniguados, de Lodos os Vl'l
Yilegiadu~ qup Ütlll hauri r nella reeur8u:-:; pm·a manteren 1 a ex-

]JlOJ·a~.~ão du lH'uldal'iaclo "?! 
() Sn . ]~L YSEU 1\lAlt'l'l.l\S 

que nüu t~xi.-;t e THI BrazH. 
Ü lH'Ulelal'laÜU é Llllla. CULL:5H 

r.\l ~H. ltEPHI~Bl~N'l'Ar\TE ExisLe, sirn, Seulwr. 
o ~B. H"\IWOH.\ LL~.lA - I .. amento quu o nwu nobre eQl-

1.-•)..m i ~·tllH'P a :-;ignit'ieal:•ã.o desta palavra. :P1·uletario não quel' 
dizer J)l; rapac~o. 1~ão _quer .diz~1·. farroupi~~~a .. 

O vrulPtarw nat~ e u1n 1n~IVI~luo qt~e ~a9 tem de que sub
sistlJ', e Yiva mcncllgando; nao e um. JndlvJduo que anda ar
t·a:-;1 aúdo a sun mi:-;eria pelas r-tias da Capital; não: o. prole~ 
l ariu. t~:::;~., faetor de toda a 'C-ivilização, esse factor sem. o qual 
u tn;•u digno collega. ahsülutamente, não poderia subsistil', 
t·s~·-~ faeto,:- :-;pm o qual a vida de 1neu .collega seria ünpos
~i \'el., t'• pro\"ldencia JnatPt'ial da especie lnunana. 

o ~H. J~L YSEu MAwriNS - Ora! isso é romance. 

u ~n. BAHBOSA LnL\ - Sei qne isto póde ser ro1nauce, 
l'n''qLte n1uitas vozes os arroubes de urn coracão que se in
~P i r·a l'·lll um ich~al glodo:-:;o. para as almas terrenas:, podern ter 
a fú1·nm dn rornanec; 1na~ csLa ó a verdade, que lm. de vir 
lm!Pr-nn:-; ú:; pm'ta:-:;, primeiro sob a fórrua do bastã.o ln:nnilde 
üo ]Jl~t·PgTillo que pede auxilio. tnas que, urn dia·~ crm.tinuará 
a~ glorias da Hevolucão de J793, e. aproveitando-.;;6 da :-:u
Jl~'~''''.a. inep:eia qaqt~elles que não se q~üze~an1 pôr _no ponto 
dP YJsl.a hmnm11tano, daquelles que nan tem ·c.onsmencia do 
qtlP :o;eja HP-rmbliea. - ha de. vir 11111 dia, r01nancc ou não· 
r.otl_HUlet\ J't'maLnndo a ~bra g-loriosa do~ seus. predecessores, e, 
a:-;~nnr L'.lllltu a hut·gu PZHl lPvantava-se 1mpaviCla contra. os fi
tlalgu~, eunt1·a a !Vlonarch i a Jranceza ... 

O ~~~. ·1~~LYSEl i l\Lu{'.l't~s - t;ãu ~cousas ttLW nãu existem 
.na llt 1:-:;~a ~~ Jeit'dade - burguezia e fidalguia. · 

( 11 a ou lros upartc s . ) 
U -..;u. BAHBOsA LlMA - •.• .a~sim tambemJ u proletariado 

(•:-;;e. quat·l.u E:;.;l.~tlo, lia de expluctü:. elh~1inaudo a lmrguezia: 
(C J''ll ~um -se m u 11o . ..,. apa_l'tes, tf'U e nau d?·txo:m .. ou·vú· u o1·ado1'. )! · 
. ~t·nl.IUJ'(~~. 1:~11 l'l'~j)Ul Lo,' hmlto a defcreueta. que (~ vossivel, 

i.l::-5 UlJ1lllOP~ do lllf~U ('·Ollega ... 

q 8H. ]~L-YSEli MAHTINti - E sabe que sempre o eo1_1si~ 
dere.1, e mLnto. ·· 

U ~H .. HAHBo::-;.\ Lrl\T:\ -- ~Pi qtiP issu nãu t~ 1n.ais do que 
a manifetila~~ão de umu. oviuiãu tilte nwu di.~tinctu· colleg~ 
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formou cm r,onSI'iflUPnrüt ela ln i n! ra :SPlTl n1rrl i I .a~ fio \los f'X.l)O
sittWI~s clel'icir-nt.c~s dto. nm P.ociali~mo mal cnrnprf\hcnçlido, por
fJtH• a d1,1ssn rqv~rar1a rlifficilrnentc encontra tratadistas qt~e 
qunirarn dedicar os ~eu:;; .lalm~tos a oxpôr ao~ podci'osos do dut 
a Ler.rivel e prec.ar1a .süuaçao do proletariado. lVIas a 111~
rliLaç::ão das noticias que, Lurnnltuaria.rr1ente, aggTavando-se cha 
a dia. chegarn-nos rlo todos qs p.ontos do occidente, ora sob 
a. ·:rt'n'ÍTla. do g1·éves pacificas, e ora sob a fó~n1a de subleva
ções sangrE-ntas, bastaria var.~ nos fazer ver ben1 claro a 
gravidade rlPste problema, n1a1s fJ.Ue nenhum outrn lnomen
toso. 

Snnhm'ns, não acredito que nnssa Patria ost.rja a passar 
() batPn Ln por o nele se nnt.ea paea esse ·sol o· vnlcrnüco das n1a
nii'nst.aç0rs nilülistas o .r·.n11~1~-mnü;tas. E~tou inti~11~rnent'; 
conYene1rln rlo qno esLo lnnmhnw proletarmdo braz1lmro, Ro 
in•pnlsionaclo pelo terrivel aguilhão da fon1e, só co1no aquelles 
que se acharan1 sobre o desesperado .tablad.o da. jangada da 
medusa... · · 

UM SR. REPRESENTANTE - Ou pelos caprichos de um chefe 
potentado. 

O SR. BARBOSA LIMA - ..• poderia tomar a~s armas e ar
.ranea:r a'quillo que (\ seu, porque- R incontestavel que, todos nós. 
todos os que não sã.o 'proletario~, é sobre proletariado que. 
t.e1noe. ba~eado a nossa existnneia. . · 

SPjà-,n1f\: Heitn la.nH~ntar que o 1CongresBo Cons.tituinte 
· brazileüo nã.n qui.zesse rlar rntrada na. qonstituiçã.o a uma 
r~menda tão rnnprsta quanto aqnr.lla qne foi- apresentada a 
es!,a Casa por divnr~os rc~presenLanLes, entre os, quae~ o ora
dor. J~ssa enwnda que ~1ão era 1nais do que u1n corollario, do 
qual nãn havia fugir, da disposição que acabou oom todos os 
privilegias., convidava o Gover:no, convida:va a autocracia do 
dia a acabar ~com a distincção odiosa entre o operário e o em
pregado publico. 

Senhores, não ha negar, a:qui que não lha roma,nce, não 
lha prhantas-ia, :e, si 1plha.ntasia ha, nós. s6 poderiamos le1nbrar 
o conceito qun t.ã . .o bem :cabe a esta situação o quo resulta 
daquelle eelebre conto oriental. . 

Conta- a sultana Seheerazarla, quR u1na princeza, a quem 
se tinha rleparaclo para morada, que ella dis,fructaria no me,io 
de todos os g-osos, t'ormosissi,m.o palacio. havia sido aconse
lhada a que. sendn-lhe dado percorrer t.odas as s.ala.s orna
lnenl.adas eon1 os esplendores da l)1aiior rique:za, Jamais se 
lembrasse• dr. pcnrLrar mn Cfwto qua.rto. · 

l'Trn dia, porf1rn. aguilhoada pela ·curiosidade, esquece-se 
ella rla ,rrohihis·ão: passa os . batentes do nefando quarto. e 
todos vos sahe1 s qual a Slll'fn~rsa e a d,or da dPs:venturada 
princez3.;: deparoJ~-s.e-lho ~ e~pectaculo da P.obreza p~~inlitiva 
donde f.Inha surgido, constl f.nmdo o que havia de 1na1s deso
lador. de .n1n.is rlesanimaflOl\ ·dr.ante ela helleza do palacio~ qut. 
se rsvah1ra. ~ 

Nós os republicanos rstan1os na. 1nrsma ,situação: eon
ten1plavan1os no nosso eorehr.o uma Republica lwll'issirna. fl-111 
q~le hq_nvessr. _toga1~ para I odo.s- o .pa1~a cada um, e não a eon- · 
t121uaçao ela :~ogah.na drs.nnfl'niaíla., uma Repuhliea e-tn que 
nao _ _fossp e01~1nnnn vPr-~e, ,ao lado do cho.let opulento, eon
strulclo c~a !l\Hte para o ~~1a a .custa de notas de banco n1ais ou 
n1enos fiCLlülO, o operar10 r:nendigando~ para pocler viver. 



'Passo a referir-me a essas n1alslnaclas moçues, _sem: iieni 
.. {1c lonQ·c querér rn~goar aquclles que en1 sua boa fe as sub
.stJ'r~ver·am. Posso dizer qne fui. 11111 çlos pouc9s que vot:aea:J!t 
con t r· a, JlL)l'qne entendia que o Governo P eov1sor10 de:r1a 11-
mitm·-:-:e ao expediente comnrurn, abandonar:.do o prur1clo ele 
h·gislae. DiA'O isto, pouco 1110 importando ele l?corrcr na pecha 
elo clespcitaclo: aqucl1a mcsn1a pecha . que atirava-se. aos que 
tinham a yel1eic:acle ele ser republ1canos no re1nacl.o do 
Sr. D. Pedro .II; s.en1 re~cej o ele incorrer, ta:nbem, na pecha, 
de tenwrario. . , 

Neguei á n1oção Ranüro o n1en voto, como o_negar1a a, 
·do meu clisl.inc.i o collega ArisUcles :Lobo. porq11e nao n1e pa.
r.ecia que aquelle que tn.nto tinha abusado .da maior son~ma 
de poderes que jarn~is brazileir0 algun1 rel~n1u en1 suas n1ao~, 
:fosse capaz do conllnll ar a gern· os caros JnLeresscs da nossa 
:pa tria. fosse capaz de irnpcc.fir a especul~ção de toda~ as bar
pias que torr1<.1rurn parte no banqne!.c oa clemocraoia, >eons
purgando a sua obra. 

O Sn.. L:\1.\IOliNlER GooornEuo - Na Republica faltmJ) pa
triota::;. H a mui U::~; ~iYO~ de rapina. 

O Sn. BAnBOSA LIMA - E' necessario que ton1err1os esse 
Jacto eomo nn1 on~inamenl.o para o fuh1ro, que se vai abrir, ·.

1
·-.·r 

):-.ara 0sse futuro cujns portas ~ntreabrira1n-se já, e que tanto 
depende ela es::olha que tenl!~mos de fazer do supremo ma-
gisLrado, do prüneiro magistrado da Republica. 

Senhores, não nos esqucçan1os de que devem.os esco1her 
,11111 cidadão que dev.e· faz.er algun1a cousa pela Republica. um 
supx·emo magistrado que deve dirigir os destinos de un1a Nnção 
que as.pira a ser uma Patria grande e ·feliz, onde não haja um 
pequeno nun1ero de fo:i't.unas fabulosas para embasbacar os 
beocios, mas haja um grande ntunero de cidadãos felizes, erp 
un1 bem estar relativo. Não nos esqueçamos disso. 

E para que cheguemos a um tal fim é necessario, é in
dispen$avcl~ que esse cidadão seja capaz de cumpri~ o seu 
dever, em todo o rigor dess.a expressão. 

. Tem-se _dito~ aqui desta tribuna, que a NÇtção está an-
c wsa para entrar no regin1en da legalidade. · 

Mas, Senhores, entraremos no regimen da legalidade·,, 
porqu.e ~e~1os. uns t~ntos artigos escriptos en1 um papel ? A 4 

Const1Lu1çao, e certo, trata dos assumptos mais bellos - os 
l~ais ~ler:n~craticos ~ .os n1ais r.ept~blicanos. Mas, que se'rã p.s.,a 
Constitu1~mo nas rnaos de um 1nclryiduo que não tenha a mais 
rwqucnu. n::ç~o do verdadeiro ideal republicano ? nas mãos 
de. ~1n1 1ncl_lV1duo que seja un1 P.reposto de sua propi'ia fa
n)~ha.:. o vwa cer·cado de runs c1cladãos, os Cinaes, mettendo 
as ma.)s na~ a1·cas do }'h~sour9, não fican1, desgraçadan1ente, 
eom ellas presas pela 1ncllgnaçao da Patria? (Apm·tes.) . . 
. Eu _!lão. sei a qum~1 n1e ref~ri. Acho, pois. destituida de 
todo o !n~~a1_119nto a 1_nt~rrupçao <!o meu collega. Que ser:i 
(•.c;sa Cons.ti~,ui~.ao,l cc.mtmuo, nas maos de un1 individuo ow~ 
~e .. aprove1ta d~ 1,or9a para amordaçar a opinião publica? i1as 
rnaos \lo l~l.n InmvHJuo que não cornprehenda ,que deve ser 
o conhnuaoor ela obra de Benjamin Constant? 

. S~nhores, 0 n1on1cmto é grave. E' prec1so escolhermos um 
Cldadao que se.Ja capaz ele fazer a Republica, cie exerce~· o Go-
ver~o. . 
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E con1ó repillo as sng:g0st.õcs qne prornanàn1 do· roer~ i~_. 
s!.inclo ele conservação propria, e porque devo dar uma lwçao 
a quen1 suppoz que a pusilanirnidado póclo ter m~trada ~lL n211 
coraçüo republicano (Apoiados.: ?nu.ito bern), d1go: N 03 na o 
podemos votar _para Presidente da Republi·ca. no Gener~ü IVT_a
noel De odoro da Fonseca. (Apoiados:~ ?nwdo bem ! ·Jattlto 
bcn~ n 

O Sr. Assis Brasil, occupando-se das moc_:.ões, -pede ao 
Congresso quH ~.obre ellas decida, hoje n1esmo . 

._Faz varias considera~4ões relativan1ente ás moções, e apre
'senta uma representaçãQ de muitos ind,t1striaes, com relação
ao trata do. , 

Piscorda, em alguns pontos, da representação, e dá ra-·. 
zões por que o faz. · 

C01nbate a theoria do livre cam.bio, e mostra que, hoje1· 

o proteecionismo impera no Mundo ;nteiro. 
Por ql).e, nós, que precisan1os proteger nossas industrias, 

que nü.o temos· riquezas, que não temos. productos, nos ha
ven10S de, por simples espirito de macaqueaçãc, fazer livre
canlbistas ? 

Isso só o poderia fazer um Governo que pro,eedo levia
nanlente; isso. porém, não far(~ o Congres.;:;o. Por esta razão, o 
orador quor que a questão venha ·decidir-se no seio' do Con,.. 
gresso. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o. Sr. .Toão de .Si
·q_ueira. 

O SFi . J o}~o DE SrQUEIRA .,...__ Çedo ·i 

O SR. PRESIDENTE - Não havendo" mais nenhum orado~ 
Inscripto, vou declarar encerrada ~ discussão .. 

o SR. zi:~MA - Peço a palavr"a. 

0 SR. PRESIDENTE - 'rem a palavra. 

O Sr . .Zama começa dizendo que o dia de ho.íe ten1 sido' 
fertilíssimo: o Congre·$$0 tem sabido, por orgãos coní.pctentes 
de seus n1ernbr.os; eousªs -curiosis.simas; mas estamos; des
gx·açaclainer:te, ~n1 uma época mn que não ha. 1m.otivo para a 
ge:n.te achnrrar--se de ~cousa alguma. Parece que estan1os con
clf.~nlnados pe~~ Proviqencia a nos perqer, st nf.ío quizerrnos 
real~Y,OJ;lte tornar a posição que compete. ~~ repeesentanles da 
Naçao~ · . 

Não vem disçutir o convenio, que- está sufficientemente 
discl..rticlo pQr ::tquelles que precederam na tribuna o orador. 
A opinião pubUca ten1-se forn1.ado; o que não .~e conseguiu 
obtor é que o Governo forme a sua opinião. 

Çon1o acab~u de dizer. o nobre represe~1tante que occupou 
4.~ t:ntnuutl e nao é .·suspeito, o Governo nu.1l snbe o que faz. 
·~·H tO sabe o qmJ ae.s1gna. 

· Que pretende o Governo corn esse conYenio ? Pretende 
exccutal-ci_ por dclil?er?-ç~o propria dep.mô qu ,3 houvernws 
p:·.-,·mtth .. uuo a ConstltuiCao, que ten1o:~ r.::11 Infl.ns ? 

. Scr:'t vc1~dade o qu_õ <? _orador, di?se, ha p·)t:cos dias, na 1 
tnl?.tq~a - Esta Constltuu;:.ao sera vJ.olada pL•r aquelles qüo 
~3 -,,tO ;lc })OSSO dO poder ? . . 

J\Tas, si coutan1 violal-a con1 esta SOlYt-eoein.ionia, deven1 
contar qu_e a i.nda ~xisten1 h on1cns que ·Jh.~s h fio de torHae 
contas, por:quo não fizcn1os uma ;nepubJi.ca para sc-rn1os es-
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rra ,.,1:-; dt' pnrlt'l' algun1. (' mí~l~o.s de r~inist.ros represenl1~ntes 
rta vmti;Hlr do c1icLaclnl·, ;;:PE1 mLrrvnçao fia vnnt.a0r nacwnal. 

~ ~~~ p(lclP. di sctlt111clo 110 Cong~·csso CnnsLlLunüc~ I om.~r 
í·nnl.a~ a 1ninis! t·os euja exist.encia ·Jgnorarnos, porque ellega
mo:-; a un1 rstado. em qc·~\ são desrespeitadas ;lS regras que; 
dr\·r•m ;:;(•1' obser,;adas mn um Governo livre. 

O dirl.ador non1eou 3eus secretarjos de Estadq para au
xilia l-o t•ln ~na 1nissão. Poi"· ben1; aquillo que se 'f~z co1n os 
:·mhdrlngadns. can1aras n1unieipaes. ou que se faz1~ quan,do 
1 ars indivíduos eram investidos en1 seus eargos~ nao se- fez. 
L'IIH1 o Congrrsso Constituinte, que é a soberania _naejonal. . 

~i'l.o tPmos a honra de .receber a comn1un1caçao do dl
f•larltW, t.lf' qne havia mudado .seu minisl erio; e estas e.nLi,da~les 
qtu· anrb1n1 nünist.rando, nãn representam o Po~ler pubhcn 
qtH~. pPla Constituição: é o orga1n da vontade nacionaL . 

·liM ::-:.n. HEPRESE~T.:~!'{'rE - Está fallando pela carltll1a 
antiga. . 

. O Sn. Z,\.~'L\ falla pela cartilha antiga, appella para o rpar-
l:tn1ento um hon1en1 que diz que o parlamento nada ten1 de. 
ver co1n os nlinist:ros: ma~ fa11a em non1e da Constituição~, 
que acaba ele ser votáda, n qual diz: ao pre.sidente da ft;e
puhlica cabe toda a respGnsabilidade :que devia abrang-er 
lo.dos os funccionarios pubiicos, desde a 1nais elevada até a 
mais baixa posiç.ão. 

Q Rn .. Jo.~o DE SrQUEIH.A - Ergo. 
O S11. ZAl\:t:A -- . Conclua. V. Ex. sahe que 1.1n\ · "'I'ata.l10 

feito rntrn 11ações é, por sna natureza, um aeto i''e gr::tnde 
alnane1~ pt)lil.ieo. Ora, diz o 11. JG do art. /19 (U): 

"Entaholar nego.ciações internacionaes, aju~tes, cnnven
ç:i•rs n ll'al.actos, sem'pre ·od ref erendum do Congresso, c a:p
provar as que os estados eelebraren1 na conforrnidad~ do 
ar L. Gô, submettendo-os, quando eumprir, á ~uetoridade do 
Congresso." · 

Portanto, si é condivãü sine qna non pela Constituiç.ão, 
para ter execução depoi::; .de approvado pelo . Congresso, a 
('.lausula ad referendum, claro está que o tra:tado norte-ame
ricano lJão póde ser posto em pratica em 1 de abril. 
· Ma~~ porque cheg·ámo:5 [\, esta situação? Porque, na phrase 
íln Sr. APisl idP-s Loho, nós procuramos sarnas para nos eoçar. 

Qurm l.í•m nn1a rlisposição desl'.a ordc·m, bem poderia re-
1110\('.i' lttrln~ a~ cliffü~'ulda;des, soh a condi~.ão de ·que ~e ~uh
nwllt•l·ia {, 1r•l.tra da Constituição, fazendo-se ver ao mesn1o 
l em·po. qur n cnnvenio .não poderia ser posto r.rn prati.ca ~enã.o· 
depois clr~ srlr· su.iPifo ú ap.reciaçã.o do Congres~·o ordniario. 
I~so ~~ o qur ún·ia. C[ltn1.qner Governo~ n1as ·quP~ nã.o faz o 
G:oveno aclual. qnc .Julga que a :;;na 1n~uor hom'a e tratar eom 
.-lrspeezo qnalqnf~l' man i:L'estação deste Congresso. 

:\Ias. cp wn1 · TH~ r' de com isso? EssP. cUct.ador, esse Governo. 
qur loclo~ ns dias tPn1 deantc dos olhos o synl;ptmna de u1n 
n1al-r~tar g·rq';tl. n ~ymptoma do mal-estar da sociedade que 
sente-sr torlos ns dias :ferida mn seu direito. ' 

~sl.as g'l'r'>vrs, que se suppõem ser obra do8, oporarios, não 
P.Xprtl111'm ou h~a enn sa. senão o mal-estar g'eral. · 

_ R~ f;ll'PC.i~n flllP. o nr.v(~rnn ,r.;;n convença I(]P. quo a Republica 
nao ~P. I rz para go~o r. vnlupt.uosiclade dos jogadorAs da bolsa 
e oult'n~. af (Win narl.os. _mas pan~a mel_!wrar-~·e a soru~ popular, 
(_!, q111~ th~\ t~ Rt•·l' :.1 pr·tmPl i'fl. prnoccupat,;ao do ·G·ovPrno, mas de um 
CxoYrrno cru e, poryenl ura~ comprehend<:~ a sua n1issão. 
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Nós não t.cnws tido governo ele esprcie a1g-un1:::t.. O qur. 
temos Lido (~ nnl seric flc erros. Dir-sc-ia 11110 todos 8SSfiS ho
li1P.ns nstrw ceg'os, c, por· iss0, não vêen1 flllü can1'il1han1 para 
llln abysnío. 

O SR. SAMPAIO FERRAz -· - A proposito da gréve, nen1 
sequer foram poslos· en1 pratica os rneios suasor1os. 

0 SR. VINHAES - Apoiado. 

O Sn. ZAMA diz que chegámos a un1 tal ponto de infeli
cidade, .que já é nn1 crirn.e o dir.r.ito ctr. pctiç.ão; os opcea.rios· da 
Estrada dr. Ferr-o ·Central, quasi. con1 hurnildade, reclmnavam 
providencias que rnclhorassen1. os seus males, rnales que todas 
as r.la~scs sPntml1, cxce11to a elos folizardos da rua da Alfan
dega (Apo·iados), e o Governo, como si a Providencia lhe ar
raneasse a ulLiTn•a clóse de senso eo1nn1un1, nada diz a esses 
'Operarias; o Governo ten'l forças para suffocal-os. para n1andar 
bu~car ·extrangeiro:s, e· pa.gal-os ·pelo duplo ou :pelo triplo. 
(Mu.ito bem.) 
. Mas é até onde póde chegar a protecção do Poder publico 

de ante das massas populares affUctas. (Muito bem.) E esse 
Governo ignora que· é um poder ephemero, que ao meno'r 
sopro de vento póde desappa:recer? (Apoiados.) 

Que triste engano! O Governo, que suppõe-se forte, dá, 
todos os. ·dias, dmTwnstração da sua fraq;ueza, de sua pusillani
n1idaíle, porque, todos· os dias, se afasta do coração nacional, 
que ó a unica base que póde fazer perdurar os governos li-
vres. (Apoiados.: m,uito bem.) · · . 

Nã.o vistes, hoje, já o symptoma det estado de cnfraqueet
Inento. de molestia, por assim dizer incuravel, do actual Go
verno? P.ois elle ouvlu, hoje, neste Congresso, verdades duras. 
verdades con1o o orador nunca teve a eoragem de dizer, e que 
obrigaran:.: os intimos do Governo a conservar-se silenciosos, 
não tendo, ao. n1enns. a coragem do protesto, que é o ultimo 
recurso dos augustinos do dia. (Apoiados; muitQ·. bern.) 

Não, já não lhe inspira aversão esse Governo, já não lhe 
inspira sentirnento de mover-se contra elle. Esse Governo é 
para o orador um cadave•r, que começa a decompor-se e que 
só lhe inspira piedade. e eompaíxão, porque vê ·que vai. per

. der-se nos abys1nos do nada, sem detxar de .si nem, sequei:', 
tuna pagina na hi.storia. . 

O orador Já não fS · Uln aclve•rsario db Mare-chal D•eodoro, 
é un1· hmnem qne tem cmnpaixão. flo outro, que, J"l~.c~hendo da 
Providencia os 1n~ios ele trapsmitl.ir o sen nome ti })l)steridade, 
dentro de ponco ha do sentir o vam.1o immenso, que ha de 
fü'rmar-se pa:ra tragai-o. · . 

Nã-o, o Marechal Deorloro é um hon1e1n morto; qualquer 
que se:ia o rr.sult.ado da oleiçãn a que se vai proeeder, . dei
xa.nclo .flf\ ser ·nlei l.o Pr·e.siflente, é um cadave.r politico. que não 
surgirá~ porq.u e ha erros . tão graves, tão erueis, que uma 
vida intei.ra rio expiaçã.o não seria bastante para fazel-os per-
doar a 1.una Nação. · 

O SR. 1R:osA .TUNlOl\ dá um a·partc. 

· O Sn. ZAMA rliz que. si pudesse voltar atraz. si fosse 
hon1Clll eapar. de renuneiar princípios lealmr-mt,e acceitos, tor:... 
nalria a ser sc·bastianista, p·orque s6 un1 Governo ·destes. 
deant.c do::; erros. elas faltas e dos crilnes eomm•ettictos, seria· 
capaz de pron1over ~ restauração deste paiz. 
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o s~. R. os~~\ Ju:'\ron - Pois perca as esperanças; porqu'e, 
:Sc.ia eomo f'Cir o !Governo. a Hrpnhlica~ nf:io voltará atraz . 
. v\poiorfns e outros aJHu·tcs.) 

O Sn.. Zc\l\l.\ cl iz no 110bre represem lanLe de Sergipe não 
]'Jrolcncl~, do fórma :11gnn1a, :dirninuir: as sua~ . crenças~ pel9 
cont.ra~rw, augn1enta-as de d1a en1 dia; n1as f1C1ue eer to _do 
que, si se Ul1pl'oxin1ar elo Itamaraty, ha de afastar-se da Naçao. 

O SR. nos.\ JuNIOR - Nunca precisei subir as escadas 
do Itamaraty para occ.upar o posto que tenho, hoje, no Exer
cito. 

O SR. ZA:MA acredita perfeitan1ente, pois que n::e.srno 
a Esc·riptura n1.anda que julguemos os outros por nós _(Rtso) ~ 
c o orador não costun1a. julgar os outros homens senao pelo 
1nesn1o n1odo por que se julga a si mesmo. 

Q conven1o não póde ser executado, en1 .consequencia do 
numero 16 do art. li9; e si esse Governo quizer execuLal-o, 
ape.sar desta d1.sposição constitucional, fique eerto de que un1a 
ten--~, en1 que os otfi.ciaes superiores e officiaes subalternos 
do. J3jxercito, sontados neste Congresso, têJD o procedimento 
sohraneeiro, altivo e independente, que tên1 tido, essa te,rra 
11ão é un1a terra de cada veres (Apoiados), e que, no dia em 
que i'ôr preciso fazer valet' os dir.eitos do povo, qualquer que 
seja o preço do sac,rificio, esse direito se h a de fazer valer .. 
cm prirneiro logar, pelos rneios legaes, e, depois, pelos n1eios 
ext.r:;J.Ol.'dinarios, · si àbl'igarem á ~Nação a lançar n1ão desses 
meios.. (Apoiados.) 

Não ha dous can1inhos: ou o Governo entra na legali
. flade, ou o GovcTno sahe da· legalidade. 

O SR. EsPmrrro SANTO - V. Ex. não espere que esses 
n1ilitares o ac-ompanhem nesse plano de inimizade systema
tica ao Governo; é uma illusão de sua parte. Elles serão in-
dignos se assim proceder. · · 

. _ O SR. ZA lYI.A ·só espera uma c'ousa, e isto não lhe contes
T.arao os homens de t'ar.da; espera que em ch--cumstancias 
anorn:mes, o Exe,rcito não ha de abandonar o posto de honra 
e de dev<=:r, que a;llia a farda do soldado ao coração brazileiro, 
que palpita debaixo dessa farda. 

· O SR·. RosA JUNIOR - Não é preciso dizer isso· ·elles tên1 
çlado sobeJas provas.- (H a out1·os ápartes.) ' 

O. SH. ZAMA diz que o que abunda não vicia: si esta 
é _a verdade, que o nobre representante Len1 na sua consciencia 
nao pode levar u mal que o orador a repita da tribuna deant~ 
do Congresso Nacionl. ' · · 

. u~'[ Sn.. REPHESENTANTE - Nós não precisamos de conse-
lheiros. . · 

. _o SR. ZAlVrA não r:lá conselhos. apenas exprin1·e urr1a eon-
Yicqao, que ~leva o. ExercHo brazilc,lro; porque não comprre
hende :-hom.~ln ~~,ubll~o, quer. traga casaca, quer traga fa,rcla, 
que neto se.1~a C;:,~ravo d~ ~m, escravo do dever, esc.ravo da 
honra; 0 o Ex~rc1l o brazqe1ro h a ele ser, hoje, e o mo tem si ele. 
mn todos os t.e,11pos, o d.etensor dfl: lei~ o defensor dos direitos 
elo P~vo c elos vcrrladeuos e Jng1 Lin-:os int.e·resscs nacion ... es; 
(Apowdos.) . · c · u ·-· 

. l\Ias~ eomo dizia. ou .o Governo enLra no caminho da leO'a-
llcladc, .ou sabe do c::~n11nho ela legalidade. Si entra no ~a-
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'!üinho da IegnJicladc, nós sú teremos que o applaudir; riias, sí 
sahir do caminho .cln. lrgalic1ade ... 

O Sn,. JoÃo DE SI QUEm.· ... - E qual o acto illegal que elle 
jú praticou? (Tia ou.tros apaJ'tes.) 

O SR: ZAlVfA diz que é, exactan1ente, em no1ne do Di
~reito, que o nobre representante ele Pernambuco invocou, que 
ü orador está na tribuna. 

Si tivesse consciencia de que, aseendendo a ella. não po
:doria cxprimir-~e con1 a isenção. com a franqueza, que julga 
do seu deve~r, nüo subiria taes e·scadas, porque, con1o aquell~ 
·celehre orador i'rancez, diz que á tribuna, que não é livre, só 
póde subir um orador sem dignidade; e não pretende, em
quanto for representante do povo, sac,rificar a dignidade d.elle, 
·en1 circumstancia algtm1a. · 

Subiu á trihuna porque tem o direito de dizer aquillo que 
pensa que é a verdade, e h a de dizel-o até ao fim. (Apoia-
dos.) · 

Si o Governo sabe da legalidade, dá a cada um deste 
P.3.iz, egualmentP, o direito de sahitr della (Apoiados), porque 
é preGeito vel qo de Djreito, e muitQ conhecido - vis vi re
pellitur. Nós não podemos ser esc·ravos senão da lei, porque 
a lei ·6 a unica soberana absoluta que conhecemos. O Go
vr.I;'no çleve cQrnprehender que foi o~rganizado para defender os 
~nteresses populares e não para postergaL-os; que a sociedade 
~e~istia antes que elle surgisse, e que elle não é senão. um·a 
delegação da sociedade, que pó-de retirar essa delegação, quando 
·elle falta :r á sua missã.o. 

Esta é a ve,rdacleira doutrina; e o povo não está ainda tão· 
besti.ficado que não vá comprehendendo aquillo que elle tem 
o çlireito e o dever de fazer. (Apartes.) 

Em poucos dias veremos o valor dessa aureola qlJe que
.re:rn dar ao actual chefe do Estado; ve-rifical-o:...emos, e. de 
nwdo a não. poder .ser quebrado o prestigio que o cerca nas 
c.on,çlições aGtuae~. Não é uma eleição qualquer que pó.de bas
tar ao .Marechal Manoel Deodoro da Fonseca; essa eleiçã.o pr.E;l
,çisa · \1111 certo cunho. 

O SR. JoÃo DE SI QUEIRA -. Si elle tivesse a unanimidade, 
esta o deshonraria. 

VozE.S- Oh! Oh! 

O SP.. VINHAES -. V o Ex o não pó de di:?: e r i~Sso, ip.~ul
tando· o Congresso . V. Ex. mede o Congresso pela su~ bi
tola. 

O SR .• JoÃJ DE SIQUEIR~ -;· A unanimidade podi~ se1r in-
terpretada conlo filha da oppressão. .... · 

O SJ;l. ZAMA diz que,· si essa eleição tiver· certo eunho 
in~·os.ti~á um ho1nen1 de un1a certa fracção de poder, mas e~..: 
pru111Ea s~mp~e uma de,rrota n1oral, e far~ sentir a este paiz 
qt}e nao sao somente as p1assas populare$, os descontentes con1 
o. eRtad.o actual das cousas, poque ainda as;;is.te a ellas justiçÇt, 
ainda ha ':ln1a sontma c~e homei1s que estão dispostos a de
fender os 1n~eresses naClQn,ae~ á -c1,1sta de todos os sacrifícios, 
e a tarefa nao ha de ser est~nl, desenganem-se, - a causa da 
jus~:iça, a causa do Direito, ha de triurpph~vr, rpais tarde ou 
J1!al3 ~edo, e aquelles que comb::,ttem pelo :Oireito e. pel~ jus
tiça tern a grande vantagem de não desanimar no caminho 

' 
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(llÜit~\:-::.qnrt' cp 1r s0,jarn i\'-' l.lf'r·t·rll as qtlr.~ porYf'nllll'fl, possan1 

..;~~rrr·(;r·. . 1 .I 11 ('f' 1 J)r· · ~i n rnat·rr·hnl T>0orl0'r·o fnr jrivPstHo roa n r.ar::;o fí'. 1-
nwi r·o rnag:is! r·:1.dn ela llrpnbl iea. os hnns vnnLos o aco lhan1, 
;.;i í·nnsPgnir ntPlltnrar f\sln f"\~1ndo ele ennsn::::. 

o SH . .PHERTDEN'rE -- Lernbro ao nobre Ol'aclor qnQ se einjn 
:111 :tSRIIlflplo. 

n ~H. /..A:;.\L\ diz: que vai cnnclttir. ~ , 
Sig·;1 n g-nnnral 'DPocloro o se11 eaminho -, e nao se~ra o 

m·rHlnr o unieo a applaudil-o -, de un1a reforn1a 1noral_ e 
polit.iea, qtlr. aliú.s~ jnlga :imposRivPl, porqtH\ na Nlade. na.o 
tta rt>ún·nw po:;:;;ive1. . . . 

1J0pni s de h a vPrntos rr11.rado na csl.rarla. louca elos os~:::u1-
.iamP nl os ,\ nut.ros m·ro~~ pP lc a DrLlS q nn ai aslP rl·es1.e ]1atz: n. 
maior das ·calan1idades. 

O S:R. Ros~\ .JuNIOR - No clia do perigo seu posto deve 
se:r na vanguarda. 

O Sa. Z"\lVL\ diz que o nobre representante é infeliz em 
srm s apartes. 

''Nã.o vê que, apesar da sua posição militar, não lhe com-
pel.() rlesignar seu posto de honra? . . 

~-\ca.sn clnvirla que no momr.nto rlo per1go da Pat'l'la o 
orador não rs1.e;ja. na vanguarda? Sú perlr. a Deus qne na van
gum:r!a sr. rmcont.rem ambos~ este hom01J1 de paletnt e o il
ln~J rr· cnrnneL para ctm1prirr.lTI seu dryrr. 

U SH .. ln.~o n.t;-;, SlQUI<:IH:\ - En1 15 dn novmnhro ahanrlo
ll:t'rnm n Im}wrador, excepto V. Ex .. · honra lhe seja fr.ita. 

O Rn .. ZA:MA podf~ 2bandonar tudo, HNlS. nã:-o ha d(~· ú.ban
rlonar a causa das suas promessas. Estimará muito que S. Ex. 
se ache na vanguarda co!hnosco no dia desse movimento. 

O orador póde abandonar tudo, mas não ha de aban
donar a causa de sua Patria; ha de con1bater o inirnigo da Pa
IJ•ia. por e1nquanto, con1 :a .palavra na trihqna, co-m a penrt.a na 
imprrnsa; r quando for necessario ha de tomar a sua espin
garrla v0lha de paisano~ pois· o homem que morre peht. Pa
t.ria torna-se intnwrl.:d, corno os deuses da anlliguh~ln.rle. 
(Jini.to h em .. :; 

O Sr. Jacques Ourique - Sr. ·Prr.sirlentr., SrR. 1nembros 
1lu CnngTi'RRo, s'i ha na virla dr. Ll111 hon1rn1 po~içã.o rliffir.i,l É\ 
a qu,• nc.eupo nr~tr momento. Si. ha na vida rl0 11111 solrlado nn1 
momento arrojado (~ aquelle em que me aeho. 

Al.é a~·oNl, nrsl a tribuna, sob o pretexto de cornbat.er o 
r~onYt~nt.n aduanPiro, vi diseutir-sc a pessoa rlo chr.fr do Es
tado .eo!n maior 011 menor paixão. deyrndo, 110r isso. Rr~r-1ur. 
P.el:nut.f.Jcl'? .f!Ut-'. ccmtinu~nclo fir.l ao meu velho arnigo, ao pres
l.lgwso rmlrUn· qur. a J;J rle novembro de 1.889 era a alma da 
rcYnltH.:flo. t'l'it ,, ~Pu lwron, snlirmtc sr\118 in1poPtantes snl'Vir.os 
~·~. c:1usa ~!·epublicana. (A1JÓüuJos.) · .. 

. Assii:n _ eorno não está na minha índole rleixae-me levar 
pelas pa 1xors politieas~ nã.o est(t~ t.mnbem~ esqnncer-me que. 
quando m1 chegaya con1 r.ssc d1gno chefe, clr Matt.o ·GroRso, 
Yenrlo :1 Naefio aealwunharla clnantr,. rlns actf,::; rln ·GnvPr·no, que. 
com guanlf' flp Jpwrn. comp1·irnia a cla·;..;sp milita:-. í'llr ani~ 
mava con1 intei·ra r:lrclica~ã.o o trabalho de resisteneia. c pu
nha-se, denocladan1ente, á sua frente. 
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O SH. l\L\HCOLJl\u ~luUliA - Sen lfJt'e fui um g.!'ande pa
Lt·iota. 

O SH .L\CVUES 0UHl1JL'l~ - ~(\J'V i e.t 1111 u ({encral Deodoro 
duranle l '2. llll.'ZL':-i dn (:uvt't'llu tliL~I.aLot·i<.tl. eutu toda a abne
gação: :;;ahi pobi·e e uom LLllla patente ele <.WL~ussu. Esta pa
Cente. jú a eut1·rguei ao Exe'l'l~itu. e :-;ou, agu1·a. simples official 
re>l'tn·ntiHin. Put· L'.UllSI~QLLI~.twia. po:-:;:::;11 fallar :-;uuJ set· suspeito. 

Dut·anlt~ u L1~1upu lJllf\ sc•.rvi con1 o General Dcodoro, vi 
cr~r~~al·c•.tn-IHI nt u:i Los amigos deLlieado~. Aeompanhe i vout o 
.rna:xin:·o interess(~ os sPus autos tendentes a evitar luctas e 
pa ixÕL'S, 11as fll.l aes 11. sa.11gtt e bra~1 Jgi t'u pu.d~~sse ser· dcrramadu, 
nu dt·:~:H~nvulvereni-Sc as persPgttl~;ons :polti.H~.as. 

· Pnrguntu a esses que hoje aucusa111 o Gcueral Duudoru: 
~VIm .il.l.iudo augmtmLu dr~ flt•·s.pesas aeei..ÜP.Il La.t•s na s11 a i.Hhn 1-
n istraçfío, adm ittindo o~: .'.leus C'rro~ politicos uru época tão 
anot·nml. nãu t·slãu solH·.,j:unentc compensados LlllS e outros 
por 111n armo de lJl'ogre~so, do paz t\ de liberdade~ de que esta 
h;ibu ua aeaba de ser palpitante pl'OVa '? (A.pcniwlos.) 

~i, urn vez ele estar nas rnãos do n1 ilitar jut-ito e, tolerante, 
e~Uvt~lsso nrn n1ãns nuti~ :ferrenhas, os oradm:es que 1ne pre
cedt:~r·am nc~st.a tribuna. Leriarn. ]Jorventnra, podido levantar a 
voz para fazer aceu.saçõcs ao dictador~ eon1 .a liberdade· e isen
ção eom que o fizeran1? 

IViOZES - "reriam! rrori arn! 

o SH. SA:~Ú=>AIO FEl-lHA~ 
cleanto da morte. 

Tm·iarn. Nãu se l'l:.leúa nern 

O Stl.: .JAeQUEs ÜUIUQUE --· En não rue Jiz cornprehender. 
~J'ulgo por min1 o nobre collega que mn honrou corn o seu 
ap::u·le. Acima de tudo cu . tarnben1 zelo a posição qne occupo 
ne~l.e Coug1.·esso. -

Mas, .dizia eu. si· a DicLaclura esti.vcs:;;c mn ruãos Lytl'an
nicas, ou que a tivesscm1 levado á tyrunnia log'o após a Re
volu t.:ão, a mais livt'C ruanifcstação de pensamento nesta tri
buna esta,ria garantida, como está; ? 

O SR. SERZEIJELLO -·- Ser i. a un1a deshonr.a para a Hepu
blica. 

O Su. JAcQur~~ ÜUHIQU~ -- Julg·o crne ainda n~io n1e fiz 
('.t~llllH'niH•ndet",. ~~ i~~o t~ã.n admira, principahuente para quem 
JLao h•tn o ha1J1tc; da -tribuna, o que faz co1n que o l)rador não 
i:ie possa 'bem expliuar. . 

Si nós tivessemos tuna Revolução feita cotno succedeu 
em Prança. cru 178H, H.evolucão que. dependeu de n1uito san
que e. de muita lncl a -. podcriarnos ter formado um Con
gresso conw este e Iru1.n te1~ nelln todas as garantias de que ten1 
gnsado~ e oude. discntiinos eot.n a maxüna liberdade ? 

O Stt. B~\J.lL'I'lHTA DA ·Mo'r'r.\ -- V. Ex. n.te dá liüeuça para 
Un.t aparte? 

O Sn. J:\CQUES OURIQJ;; - Pois nãu? 

O Slt. B~\P'.l'IS"l'A D.\ 1\'lort".l'.A - IloJ e V. Ex. rnost.ra-se um 
cxlrellladu d,~reusur do Geuel'al Deodoro. 
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E por que rnoti\·o, ainda honLcm, ereou com o S1> _Conde 
ll'Eu uni. c·ireulo ele fc·n·o, rJara bater o 1ncsn1o General ? 

o Sn. .. T.\Ct..JL;E.s OUHJ!~L-E .- ]~n poderia responder a ""?· E:s:. 
~la~. allc't~dcndu " que JH'IJI 11 Jo~ar t~ l?roprio para ~cmclhante 
di.:::l~·U:;süu. J1L!lll Eiu VOLlt.:O as clJsm.J::;soes l1C'S~oacs 1ntercssan1 
au CongTL'::i:-:iU, Lkixo de Jaze l-o. 

o SH. :R\HBOS_\ LBL\ -- l'\uo csLú ft.tzcnc~u a el·,iti~a. pess~al 
du :-::.r. GL.'ncral Dcoclnl.'o, rnas a c1c~ sua pessnrw. aetl11llllStraçao. 

o SIL .Lv . .::cJL'ES 0L.1Hll~UG -- E. eu estou moslrando que a 
sua adrninislrnç.ão nfw foi pcssirna, c que, ~i elle er·rou, os 
se.rviços que tem prestado á ll~pybl_ic~a, .Prine1paln~enLe a 1110-
:lerac,:ão dos seus aetos nas c111.flcels cn·cuiT.slan~uls _ en1 que 
.-~r.· aclwu, o tornrn11 digno ela rsLuna dos seus conc1dadaos. 

O Srr. Z"\.~L\ -- Todn a rnanifcslação de dedicação n1erece 
sy1npulhi a; o nobre Depu lado cstCt proccdcncl? e orno un1 h~
mP-n1 de crn·a~ào, deYcn1os da·r-lhc cocn1pleta IJbcrclacle de tn-
bun::t. 

O SH. JACQUES ÜlJHlQLJE- Não me parece ele ,justiça sup
pôr~ nem pm· un1 mon1cnio sequer, que colloco o General Deo
doro acima d::-. yontadc ela Na~.ão, representada po:!.~ este Con
g·res.so. Nunca. (JlttUo benL.) 

J~~lle preza, respeita este Congresso, e Lern dado provas 
eH s::; CJ • (A p o i acl o~; ?nu it o b cm . ) . 

O Conges.so con1prebencle que não podia ea~ar-1ne, de 
rnodo algum, nesta occasião, cn1 que vejo dura1nente atacado 
aquelle corn quc:;rn servi duranl~ 12 111ezes de bastantes diffi
culclaclcs. 

Defendo os· aclos do General Deodoro, porque os reputo, 
na maioria~ bons e bern inte11cionados- (A1JOiados.) 

IsLo não quer dizm~ que approvc o conven10 e outros 
:1dos censurados pelos n1eus collegas. Opportunam:ente se 
diseulirão esses assuTnpios, e terei occasião de maniJesLar-n1ei. 
l'l'aucamontc, ::0bro clles. .. 

O Gene1·al Deodo1·o, entre as rnu i Las qua1 idades de ho1ne1n 
{~ de cidacEio, iern a de ~respeitar a opinião de seus anügos os 
quars jámais o pretenden1 guiar ou coagir, co1n mão de ferro. 
(Muito bwm; 1nuito bem.) 

q Sr. Rami~o Barcellos diz .que._ discutindo-se a n1oç:.ão do 
sou 1lluslre an11go e companhen·o ele bancada Sr. I)r. Assis 
Beasil, sobre o convenio; assignado pelo Gove•rno Provisorio,' 
com_ o Governo norte-an1ericano, e. ben1 assim rnais duas 
Inocões, que ha, no rnesn10 sentido, não faz O orador D1YS-
1crio elas suas opiniões, que, no caso, são as opiniõe::; de toda 
a represcnlaç5.o rio-grandense no seio do Congresso. Não po
rJiam concordar corn o convenio, sob pena de faltarem ao seu 
rlever, aLLenclendo ús c.ircumstancias especiaes do convenio, 
não só cm relação ás industrias do paiz, n1as, particular1nerite 
ü.s inclu~.Lrias do Estado que representam. : 

. Pede pcrn1issão ao Sr .. P_residenle para ~responder, pela 
nHin'1a vez, a 8.Laques success1vos que se têm feito no Con
gTesso a uma TliOÇ\ãO apresentada pelo orador, n1as que já não 
lhe pertence, desde que teve o assenLin1ento da n1aim'ia do 
Congresso. ·· · 

Refere-sr, o 9rador ?- essa moção, a que se ten1 dado o 
llomc de - n1oçao Ha.mno - e que disso se ten1 feito um 

··-- - -· -·---"! 
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c aYa llo c1 c biJ La l!J 1 a: st'ncltJ a h~ a l tribu i elo t'l mo<~ão o falseamento 
ela Hep"Ltbl i r·;1. . . . 

Pc•J·g·utJi;l, fJOd<tnlu, n cn:aLior SJ, f'Xturlln~tndo-.~~~ o pensa-
mento 'F'P 1 w.-~~, nüo o aueloc ela n101;üo. n_w.s o Congresso, que 
a ado v Lo u: L' XH nüu ando-se, a i nela, os ruo LI vos reacs que lev~
rtun o Cor1g·J.·f~s::;o a dil:igü· sun1elhante JDOçüo ao Goveru?, po
cl e-se aLil·iütl ü· ú. 1·cl'erida mo~ão fal sean1ento cl a Ilepublwa_? 

O ontL:m· enlenc.le que o Congre::;so deYe ter en1 v1sla 
este Jndo, po1·cruu eile conlribu:·~ além ele ouLros, 11ara hon
rai-o, e que lla de clar-Hli..l na Hislol'ia o nome de Congresso 
patrioiicc· . c ordeiro. 

O· Sr. Presidente e o Govcrn(] são testemunhas de que 
outros não Jormn os jntuitos do Congresso ao acc·eitar a 1110-
eão do orador, senão o· fazer reduzir :i sua ac(~ão aquillo que 
~~~ra absolutamente nece:::3~:;ario na occasião, isto é, - fazer a lei 
fundan1enlal, a lei constituinte, sent perLurbar-sc, desviando
se, corno se poderia desviar. 

Depois ele muitas outras considerat}õcs com referencia ao 
assun1pto, o orador conclue, dizendo que vota pela 1noção do 
Sr. Dr. Assis Brasil, não que ache descabida a outra moção, 
mas, corno se trata de urna. questão qne toca aos interesses in
ternaeionaes, julga rnais prudente ü ll10(}ão do Sr. Dr. Assis 
Brasil, quando eonsiclera, ainda, CJll e an1bas podem chegar ao 
n1csn1o resultado . · 

0 iSH. PH.ESIDENTE - A djscuss·ão das n1oções fica encer-: 
· ra'da, por não haver 111ais orador inscripto. 

O SR. RosA JuKroR requer que o Sr. Presidente consulta 
o Conoresso si coneede proroo·ac1ão por n1ais méia hora temoo ~ o O) , ' ""' 

~.u.fficiente para que a Com111issão de Redacção àpresente seú. 
iraba1ho. 

Consultado, o Congresso approva o· requerin1ento. 
O Sn. Pn.ESIDENTE declara que s~ vão v.otar as n1oções 

apresentadas sobre o tratado ~Com os Estados Unidos da Ame
rjca do Norte, na orden1 em que foran1 apresentadas. 

O SR .. J o .. ~o DE SrQUEIHA (pela orderrt-) diz que o rêqueri
lnento que acaba ·de ser votado en1 relação á prorogação da 
hora, foi feito no intuito de poder a Commissão de redacção 
apresentar hoj o mesmo o seu trabalho, afim. de ser votado 
pelo Congresso, e não l?ara votação das n1oções apresentada.? . 
.sobre o convenio an1er1eano. 

O orador chan1a a attenç~ão do Sr. Presidente para este 
ponto, pede oue seja consultado o Congresso, afim de ver si 
este consente- que taes rnoções sejan1 votadas desde logo. 

O SR. 1~:'~ESID~NTE diz que, effectivamente, a prorogação 
da hora peclwa fo1 para dar tempo a que o· Congresso pu
desse tornar conhecin1ento da redacção final do proje.c-Lo de 
Constituição. Este trabalho, porém, ainda não está conctuido 
segundo jnforn1ação que acaba de receber. Para não estar ati)~ 
aqui pcwalyza·ó,os, entendia que podia pôr a votos o assun·tptü 
cuja cUse:ussão fic·ou encerrada. ~ 

E1n todo o caso, e á vista da re.clan1ação do nobre repre
sentante, consultará o Congresso. Si porventura o CongTesso. 
não co~1sentir §ln que se~jam votad~s agora as n1oçJes, · su§.-: 
pendera a sessao pqr n1e1a hora, ate que a Commis6ão apre-
sente ·o seu trabalho. · 
· Ao ~er consultado o Congresso, reconhece-se niit:J haver 
gun~e.r_q purg y.QtaT; pel_q que Q S~'.·. ;rresid~gte geqlª-!~-ª ~uspenê-ª 
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a ::;':'~.-:;ü 11 a 1 ~·· qu ~~ .'f~j a ap t't'~'-' nl :uln. p!'la. Cl'nnn i ~:~üu Es.~~;~e ~a.l o 
lJt.U't '1'1' I' :--1 dll't' ~~ s ~~tw_•nda:-; u t'i'et'c"t'l da:-; a l'L•dacc.au du lH'OJedo 

L f III -:. I j I u l 1,.' ü (l • 

;-.;,:"lH'lltit•-''' a .'-\t• . ..;;-;w, ús ~ lwra:-: ~~ ~-~ lttinu''-1 :":1 • 

.\':-: ~~ lw1·a~ e I;, ttliuul.u:-; J't~<t!JJ·u-:::ie i.t tie::;:sao. 

\\• 1 rl ú \l L' :.ia ~~ ,·~ li du u :-:egu i 11Lu 

_\ l:lltlltu i~:-:Ütl .1<.::-:pc•eial, a qw· l'ot·unt l'n~sente3 diY•:n·.=::as 
1\lltt:'W.la:-; ul'l'l'l'"t'itla:-; ú n•.dtH'·t.:ií•, tia l:uu~tif.uk.ãu. aduptuu a:; 
:-.eg:u.illl•~:-.. qw· ~ublltL'l.lt~ ú LlelilJL~t·at;;ãu du Cougres::;o~ 

.. \tJ fll'l • •)O • 

E111 \ c•z de\ - ft'tl' ulJ"l' 1'\'adu u - diga-se: uãu se der 
l' XI:' L' Ut.:ftu. 

,\u :ti'L. 
.)11. 

" . 
'l't·an:-:.l'ira!ll-~1~ as l'ala\Ta~.- no planalto eeulral da Re

pubiil·a - para Llepoi:-; rJa palavra - União. 
;\o rL. 7··~ ~ ~3o: 

.~ttü~Lil.uatJJ-su a::; pal~·,.v1·a:-; fiuaPs - lJOdt\lldn a r.c~speetiva 
. a1t'~ u final~ por ~~~tas -- podnado, todavia, a exe•~Juçã.o. das 

pi' i llll'it·:~:-; :-;pr· t'Lmfiadas aos governos dos e~tado~~ 1.rnedmnte 
anrnt en~ ia du~te::;. 

~\u a t·L .. ·17: 

Diga-st•: - tl.taJJdal'Ú - L'lll vez d1~ - farú. ·- t:.' lt·ans-
fi ra-su. -·-·- pt·ueedet· - Imra. dupnis de hrunediatainente . 

. \us :u'Ls. 2~: e ~·1: 

R1·,jaJtl l'euHidos e111 LIIII ::;(, ar·Ligo, e l'Od.igidos do ~~:~guintc 
Jtludu: 

.\I'!. Nc•nhu.tn ltteullJt'o du Cong·reSS{)~ desdu que tenha 
~idu elt>ito, poderú. eelebra.r.· contractos ·con1 o Puder Exe
ntliYu, 1wm delle reeebcr cornmissões, ou empre.gos rcmunc
l'ados. · 

§ I i •. ExcepLlHUH-se. de~ta JH'ohibit,;ão: 

J"~ a~ tnis:-;õc•s diplurtmtitcas; 

:?.", a::> t·unttuhsGe~. u11 eotntw.tulios n.tiliLares; 

~l". n:-; {'argus de act.:essu ~~ as JH'.Ol.IJOij)es legaes. · 
§ ~.o ~Pnhun.t deputado ou senado1·~ porérn, podedt ac

eeita l' llUlllea~~·ãO '[JUra 'lUÜiSÕCS, CülUHl ÍSSÕCS, OU COirlll1aD.düS, 
ri e qui' I ralat n q~ ns. t e 2 elo pa1:agrapho an teeedonte, serri 
lie•·n~.:a da l't':-i[}P:L.L:iva Canmra, qualldu ela ae~Jeitaeão 1'e:::iultar 
pJ.'iYa~·àt• d11 t>:--m·ekio da::; fune~:,õi~s Jegi~lativas, ~al\ro llU~ ca'3os 
ile g'llel'l'U. IIII llaqllellns mu que a hOJU'i:l. e a integTid;!(le, da, 
Cnjão ~e nu IHn·ent entpenhada:-:;. ' · 

.. Ao art. :35. ·n. :!::3. 

Snb:·d.itua-se pelo scgn inLe: 

Lt•gi:.;lar soLn·n o Dil:elLu Civil, Crinünai e Connnercial 
da Hevubl.i0a~ e u pro{.)cssual da jusLiça federal. 
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Ao n. 211: 
Supprirumn-::;t"~ as palavras - c fnilenc:ia. 

Aos ns .. 25 e 28 : 

Supprllnam-s.c. 
Ao n. 37: 
AcercsccnLc-sc - adiar depois dn - rn'ot·ogur. 

Ao ar L. 38, ~ ')O• 
'-' . 

Heclija-se assin-~ : 
O silencio elo P residen le da ltepublica, no cleccnclio, illl

porta a sancção: e, no caso ele ser esta negada, quando .~~i 
estivCJ.' eneerradu o Cungeess·o, o PrcsiclenLo, clará pt.IIJliciílr:.lil! 
ús suas razões. 

r.1 () ·:t·t·t ;. n ~ I" · .... ·l.. c . • :L~ ' ~ . • 

Hedija-se assim: 

No"· caso eon trari u. ·vol vcrú ú CanJ<u·a, L' si as altet·a\:Õe'3 
·obtiverern dous terços elos votós dos rn01nbros · presente::;, 
considerar-se-ão approvadas, sendo, enLão, remettidas eom o 
projecto á Carnara iniciadora, que só poderá reproval-as pela 

· n1esn1a n1aioria. · 

Ao § 2° do mesnw artigo: 

H.edija-se assin1: 
· llejeitadas de~1 Le llJOdo as ülLcraÇões, o lH'ojeetu serú. s'.tb·-

nleLtido sen1 eUas ú. sancção. 

Ao art .. 4'1 : · 
Heclij a-se assin.t : 
Os projeel.os · r''.i0itadns. n,-, n~n san.r.eionarlns, não pn

dc•riin ser rc·no\·aflns 11a ·nH'Silla · sc·s~·.il,, log.islnti\'<1.. 

Ao art. 50: 
Substituam-se as palavras - e 'presidem: -·-, até final. 

poi' 0sl.as- e c~-arla tm1 dellos prr_isiclirú a: um elos. nl~_ni-:.-
. t.eJ:iU.'::l, em C[HU se diviclü· a acln!ini:::;tra(~·ão Jocle1·al. 

,~ 0. n ~··[· •-, ;_) ~ <)O ·r. ) • ' 
.o.\. '-' . • '"'"'' ~ ..., ' () • 

Depois ela palan·a --- .pen~ãu 
ve1·nn n~lt·angciru . 

aL:ct·ost~en Lc -se - de g·o-

..::\o art. '17: 

Bm vc~z 6e - ::-;eutmH~a tnaiot·· de dous al)nus 
cundeulUUI,:ãu cn1 ltJai::J de .. duu::; an110:-:;. 

Ao arl. :su elas Dispusi~õe~ -transitarias: 

O Governo Federal adquirirá, para a Naç:ão. a casa· em 
que falh.oeeu o ~r. -',:knjarnin Culls.Lê:ll1L. Botelho dl~· A'lagalh~tés, 
e lH'lla Hlandal'a colwLc:u: Ullla lapJLie, Clll homcnagm·n ú me
moria do grrmdc r•alriota --\o Junclador ela JlcpulJlica. 
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Pal'ii~'l'ilpllu UilÍt..:t.l. .\ :·iuYa do . m.csuw nr. Beujamln 
Ct.ln::-:!i!ill. tc·r·ú. ~llltJllaJ_llu nYcr, u u::;u1ructo ela .casa 1nen-

;--;ctla ela (':IJIJIJli:-;:-;;w, .:.::.1 dl~ l'c~\-Ul'L'il'O du HEll. - U. de_ 
.\ 11 ; 01 ~ 11 !. __ l~utu·u So(lJ'r;. ·- Luu.ro MúZLer. -. Lcupu~f/O de; 
}Jitíiltí,·s. -"" .lu.lio ele Custilhos. -·- .lose Jlyquw. -.. Jheo-
dliro .·\Ires flw:hcto. - JJ. Vuüudâo. - Lopes 'l'1'0VUO.,; ---
.-\uu!J'II CuNdc;uzli. - J!rmocl F·ra.ncisco 1liachado. - ·~~ao.J?. 
J.rtpi:l'. --- .Jol7ú S1!t:1·es .Yciva. - Gaúi;~o f!esou:t·_o. ·- 1 V·~·~·q-t,?'~O-. IJuiJW:.io. -- .:\.!j?U[Lno âo Amaral. - (rÜ Goulari. -- (.a.H;.JJH'l o 
Juniu1·. 

u Sn. p u.ES tDE.:\TE diz que a discussã.o elas emendas ap1·e
sc 11 La c~ as fi c ou encerrada. 

O Sr. Antonio Euzebio pediu a palavra, para que a Gon1-
rnis.sãn de Hedaer;ão lhe inforrne si não julga procedente un1a 
cuF~JHhl.. que apre6enLou ú red-acção elo art_. 2.0. Parece-lhe_ que 
a questão é tão elara que não pôde attnbu1r a falta sqpao a 
o:.-~4uecimenlo. 

O art. 20 c::;Lú redigido deste modo (lê) : 

"Os clupu ia dos o os senadores, dc.sde que üvcren1 rece··- . 
hic:o diplurna, até a nova elc1ção, não poderão ser presos, 
salYo caso de .JlngTancia en1 crime inafian~~avel, nern proces
sados cri1ninahnento sern prévia lircença de sua Gamara. Le.:.. 
Yado o processo até pronuncia.! exclusive., a autoridade pro
ccssanle rcmel.l.erú. os autos á Can1ara respectiva, para re
sol n:'r ::;obre a p1'ocedencia da accusação, si o a;cc.usaqo não 
o p La 1· p do ju lgarn onto imn1odiat.o". · · 

Ora. c si e "srn1_ rn·éyia licença de sua Can1ara" não pó de 
1'0fc1·i r·-::o ú prisão cm J'Jagrantc 1 porque está c lar o que ·para 
a prisão cm :flagrante não se poderia esperar licenç.a ele nin
Q·uem. 
"' 1\ssin1, pcl:1 reclacção da Commiss~o, o deputado póde ser 
pr·c:3n cm erime- de flagrante inafJiançavel;. m<_1s não pôde ~el' 
processado sen1 li~~ença da C amara. Isto· é· absurdo. 

Entende o orador que o pensaTnento do Congresso nfio 
fni (~:-:;Lc; preso o clepnLado, não pode dcixa1' ele ser, inune
d i aütnte n í l', pni:r·essaC: o. · 

O .orador e-ha1na,. por conseguülLe, a atlen~~ão do Con
gresso para este ponto, que lhe parece interessantissin1o. 

Em iodo o caso~ 0 Sr. Presidente deliberará COlYlO n1elhor 
cnLcnclrr. 

l\las lltr parecia que o rneio IY.1ais regular seria snb1netter- · 
csf.a cmc~uda á vola~.ão do Congresso. 

O Sr. Ub~ldino do Amaral (pela onJe1n) diz que. não ~.c 
dLqr pol' cq'.LlYoeu ela Cornrnissão a rejeic:ão da emenda do 
nnlli'P l'(:Jn·p:;;cnt.an!c da . Hahin: . .:\ ciisposição consti.tucional 
Jl<.ll','t'i~U-llH~. Jnelhcn\ _nnnl-o ma1s garantidora dos dh'citos c!o 
repl'L'~~nLamn na ~aça? do que aquella apresentada pelo noh:co 
rcpre:~entanle ela Bah1a. . . 

_ Sc:g·uncl~) a op i n i ü o \la Con1mi s.são, o representante da Na
<.:<~o 1_wo pode sec rn·occssaclo sem li:eença de sua Camara e 
~o po_de ser preso em flagrante delicio, tratando-se de criir~e 
mnafwn<;:.aYcl. 

Para n. Connnis:-:-:fw, cs! a hypothcsc, de que eogi tou 0 nobr'l) 
reprc:::cntantc, rcsolYc-~:o elo seguinte modo: 
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p J'l'::iL 1 tlllt t·c pt~~t~nLan L e da Na(;ão, ern virtude do erime 
üutl'i <li u.·a v e 1. q u andu 11ão csiej a aberto o parlamento, a au
Luritlud~~ nacla 1nais púdo fazer senão la'_Tar o auto de. l'la
gL·mlLc', e saLis.l'eHas m; JH)tl10iras i'orn:talldades, espcr9-r pela 
uberlu1:a do parlamento, yr:-:;Lo como o representante nao deve 
ser pr·oeessado sem licença cl0 sua Gamara. (Apartes.) 

Si o Congresso lhe clcr o clireito de explicar-se, elle dirá o 
que pensa. Dcpo~s, .cacla u1n di~·á _por sua vez o que pc-m~m. 
u oraclor I) a nlalOt'Ia ela Comnnss.ao entenderam que, na au
seneia ela Canlat·a, o 1·cprr:scntante da Nação só pocl1a ser proso 
en1 JlagranLe pot· crirne inafiançaYel, isto é, para satisfacç·ão 
das primeiras formi.tlidarlcs logaes. Si ad.optassem o sysV~ma 
apresentado pelo nobre Duputado, iriarn collocar o reptssen
Lanto da Nação em· condições n1uito inferiores ás de qualquer· 
cidadão, porque, prc::::o em flagrante, não estando aberta a sua 
Carnara, e lle :t'iearia prcsu, e o processo não poderia conti:m.J.ae; 
fi~car·ia, ·por lanl.o, en1 condições inferiores ás de qualquer ci
dadão. 

E' verdade· que a un1 representante da Naç.rão fica o di
reito de optar pela continuação do pro·cesso, mas a d1spo
sição da lei ten1 por fin1 pr.oteger, especiallnente, o repre
sentante da Nação, í'im este que não er·a conseguido, porque 
ell~e :ficaria, quancl'o n1uito, equiparado a ·qualquer outro c.i
cladão. 

O que se teve e1n Yista foi proteger, efficazn1eriLc, o re
presen!.anLo da Nação, para que nã.o possa ser perseguido 
(Apoiaçlvs), para que ern caso nenhum possa haver a conti
nuação do processo, nem nlesino nos .casos de pronuncia, nen1 
n1esn1o verificada a sua culpabilidade, sern que a respectiva 
Gamara seja ouvida. (Apoiados.) 

Era nisso que o ·deputado, ou senador, ficaria en1 con
dições h~reriores a qualquer outro cidadão: preso sein que 
pudesse ser pronunciado e, portanto,· sen1 que se pudesse de
fendr.r. 

Ora, a disposição da lei não podia ser simp les1nente o 
deixar a esse cidadão o diTcito de se equiparar a qualquer 
outro·, de, por sua OPCião, ter aquillo que todos têrn; mas si1n 
de protege l-o, efi'icazmente. · 

Si a ·sua ·Gamara bslú funccionando. é. imn1ecl ialan1enLe·. 
investjda do facto, e gm:ante, .ou não, cÕn1.ó entender; si não 
está, ó necessario que conUnu e a ter as. 'suas ilnn1unidades~ 
afim do lp.le os seus pares so pronuncicrn sobre a continuaç.5.o 
do processo. · · 

Ou is lo é uma garanlia: ou ó -tnDa inutilidade; ·si é urna 
ga.rantia, não póü~. ser do oub~a fórn1a senão assin). si é uma 
iqutHidado, para que figura nn: Constituição? (Apo·iados.) 

Portanto, ~ Con1missão comprehendeu, perfeitamente o 
pcnsanwnto do Congresso,, que estava no j)rin1eiro projecto. 
que pass.on em primeira discussão, e que, na Con1missã.o foi 
dis·cuticlo antes de ser apresentada a objecção do Sr.' re-
JH'CSPn ían~Jc pela Dahta. (Apoiados.) . 

. Poria nl.o, não Jui pot· 9quivoco, nern por om ·issão; l'óclc tr:r: 
SH1o, anLcs, mn erro da Interpretat;,ão. 

. O Sr . .A.ntordo. Euzebio diz que não ha duvida que o ar
bgo 2.0. tcrn por fnn estaboleecr 1.nna garantia ptna o depu
tado uu senador; rnas essa garantia, ê·OlTIO est{t. cletern1inada 
n~ rcfe1:iclo ~artigo, é ~completamente Hlusoria. ·(Apoiados c 
nuo upo1a.clos.) 
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E ;1 J-'l'OYa lh• q uc l cm razüo 1~a rcc1an1a~,~~o que fez é 
que o J 1 t llll'ado repl·e:-:;c•ntaHif\ não ve1u h~ r o art1go, para ~1os 
·::on\:c.JH:el· r}e que não havia motivo par·a. e~sa recla211açao,. 

:t:.:lle intel'l)l'Ctou o âl'l~g:u, deLI-:llle t~rna 1dea que nao esta., 
dl· Jónna nenllttm~L ~uns1gnacla, 1slo e, qu~ o c~epL~_tado ou 
::;ell<ulut, .. que for in·e;so em JlagrantB do cruno 1nahanç~avel~ 
é Jn·c~::;o, sómente, para sn· solto. . 

JJm· que ;! Quando e,nt uma desordmn s~e apan_ha urn ho-
lllc'n1 no àc:to cln corrnnetler un1 Cl'Ü11e, não é prec1so qu.e elle 
~uj a v t·uso vara se tomürcn1 sobre o facto os csclarecin1entos 
ueces.:-:arios. (Ha al(J'ans apm·t:es.) 

Como es·Lava no pl'ojccto prin1itivo, para dar-se o pro
cesso c a pl'isfw, e1·a net;essaria licença da Can1ara; de modo 
q ne o rPJn·esenLanLo, sendo preso, era processado, c _quando 
eiwgaYa u. uc.casião ua rn·onuneia~ elle tinha dOUS l~lelOS: _OU 
espe1·:.u· que à :-;ua Camaea ;o:; e 1·ecmisse, ou requerer, 1111111ed1a-· 

tarnentr-, ·o julgamento. 
Pf•la tli.~pu~ri~;üu uovaJJWilit•. J·ecligicla, qu_u (\ 9Lw .. Lernos? 

'J'emos que o representante <~ preso por crunu JnaJn1nçavel. 
J na::; não póde ser pl·occsscv1o senão quando houver li0ença 
da ~na ·Canwra; lteln atJ 1nenos ten1 o direito de p.e.ctir o jul
gamento ilr1nlecliaLo. (Apüüulos.) 

O Sn.. UB.\LDI~o :uo AJ\L\HAL - Pelo ~eu systenw., qual é 
a pro tc~cção ao relJl'esentante da Nação ? 

O SH. · ..:\l'iTüSIO :II:FZ.EBW ü]z que a p1·irneira protecção é 
u rliea, estú. no projecto, IS de não poder ser preso senã01 ern· 
fl<-q.~Tannte, sendo o cdn1e jnafianeavel. · 

.._ Cre que e~':la protcc(~ftü não é pequena, porque qualquer 
ou! r·u ct'.Jrnc lião dá logar a prisão, 1nesn1o ern flagrante_, do 
reJH'c~enlante ela Na<;ãu. 

o St{. 1JJ3AI ... nmo nu .. -\i\L\tL\L --- No crirne ina:l'ian<~a vel .. 
rit..:a em 'lJu::;i1~ão )nfedol' a qualquer cidadão.- . 

O SI\. A?\TO:N 10 EvzEBIO - Mas, 1con1o é que fica en1 po
sjt:ão i ufe1·ior '? 
. " .. Não póde ser pteso, ainda cm flagrante, senão em crime 
Jrrê.rliançayel. a.o passo que q~alquer outro cidadão póde ser 
pr·e~o em qm:uqu c r oul.ro· tCl'lme, n1esn1o sen1 ser flagrante. 

O rlr·ador faz_ estas obs,ervações, sôn1ente para ver se livra 
:t l:un::;Lj1.uit.:ã:_~ cU:;so, ·LlllC lhe parece un1a eoúsa irregular; 
<; !llt'C'~ a nl c .. nao pense o 1~obre J:epresentantc que, o or·ador 
11ear·:t llll_rito apa!xon~do s1 o _Cm~gr<:sso entender que as.sin1 
t"UIIJ.~l '';'.la 110 arL1go e que esla dn'eJto. 

O ~~~· PHE:::iiDENTE diz que o Congresso acaba de ouvir a 
i'c·rlarlla':·il<l \1~.~ _l.li·d:n·p rcqn't~:'enLa_nL~ pela .1->,ahia _e a resposta 
qtrt• d,.,, tl ltl':-,rdPJJ!t~ da LulllllllS:-Ian du.Heda(',(,~êW. 

. _!;; ~~~_!''1_11'1.1,'·'· :1 \_1dn:-; ~~ Jlill't~l·er da Cunuui~~á:P, c~JJI g;luiJO, 
~ t 1_1 au. llu_u \~~':i~~ c· l'Ccla1ua~:au, 1 •, adt.tpladu o proJ et.to, conside-· 
1·ana pn•J ttd.H~adas as ontra::; ernendas. 1,endu, porén1 havido 
l')~~a. l'('l~l~.ll_Htt.:·illl, :-;ulmwth-).rá a votos o pin·ecer da Con\rnissão, 
~·~tJrl_ p_re.JUll':tl tl,. !rHI.a:-; a~ '-~IUP!Jdas. ~~xcq..ito a elo 8r. Antonio 
.Euz,::l:llo. que tera ,·otaçao et;pedal. C.:-'! .. poiados.'! 
.. , Pqstç: a Yotos, é _unanin1ên1entc àpprovado · o pal'ecer da 
comm1ssao de Rcdaccao. · 

E_n1 segu~da~ é pos_ta a, :vot9s e approvada a seguinte 
t'll!l·'lldn. do 81' ... \nton10 Euzeb10: 

Art. 20. !Cl'.:, dc·IJUt.~d· Oo'· c -- " 0 fi'ld 1 1' ~-· d 'c::d · ~ '-' ~~ v U;:, ,::,._, c L. Eu, ' tv e qLlC tlY'21'8Ill 
rccebjdo diploma até. á noYa eleição, não poderão ser presos~ 



- 8(}0 

nem lJI'OC'L'~saclns criminalmente, sem pré v~ a licenç1a. de sua 
Cam a1·a. sal\· o ca:-o d L' flagranc1 a, en1 enme inafiançave l. 
Neslf~ casi.J. levado a rn·ocesso. eLe. - A .. .Eu.zeb'io. 

Tonel o· sj elo envin.clos ú Com missão Espr~cial con1posta ct.os 
Srs. Gbaldino elo .AJna1·al, Lauro Sodré, Lauro Müller, Leopoldc\ 
de Bulhõcs. Jul]o de Ca•stilhos~ José Hygino, Theodoro P'aciheco 
Olr";ejra Valladão, Lopes rrrovão, A.rnaro Cavalcanti~ l\1anoel 
Francisco Machaclt}, La.pér, Joào Neiva, Gabino Besouro, Vir
gílio Darnasio, .Aqullino do .An1aral, Gil Goulart e Casin1iro Ju
n]or, o parec~~r e a C'nH.mda 8,ippro.vaclos, afim ele seren1 ton1ado3 
e1n eonsiclerc.~ção, é, depois, ofí'eree]cla pela n1esn1a Comtnis:;;ão 
a redacção final, que, 11osta a votos, é approvada. 

O Srt. PnESTDENTE diz que, na fórma do Reg~n1ento, estando 
tlefinitivan1ente approvada a redacç:.ão, deelara adoptada a Cons
Lil.uioão d,a l~epublica dos Estados Unidos do Brazil. (Appla'usos 
pTolongaaos.) 

.'\. Cornrnissão elo Redacção vai incorporar, agora, a ernenda 
do Sr. Antonio Euzeb]o, e vão preparar-se os autographo~ que 
t.ôn1 ele seryil· de base á promulgação. Sobre isto desejava ouvir 
a op]nião do Congresso. A Secretaria infor.:ma que seria dif
t'lcll preparar tres autographos, de modo a s.erviren1 an1anhã. 
LenJ.bra o recurso de serem impressos. 

Ha na nossa historia politica um precedente neste sentido, 
que se realizou com n Codigo Criminal. Desde que as folhas do 
~.1npresso sejam· nun1eradas e rubricadas, e tenha cada ~mpresso 
:1 assignatura de todos os 1nembros do Congresso, pensa que, de· 
I al n1odo, fie ará :f]rinada a authenticidade. · 

Em todo easo, não quer assumir a responsabilidade desse 
pr.oceclüncnto, e pede ao Congresso. que resolva a questão. 

Consultado, o Cong:ress.o resolve que a prmnulga<;ão ::;e 
faeu. poe rnei(, de i111pressos. 

O Sn. PRESIDENTE pode á Con1n1.issão de Reclaeção que des
Laqn.n de sen seio um nu dnrt·s membros, para fazer, hoje., .n. re
Yi~ão do impresso ela Constilxdç.ão, na Imprensa Nacional. 

O .Sn.. SERzEDELI-o (pela ordem,) rerquAr qne seja consultado 
n Congresso solrec si do\re ser de~clarado de. festa nacional o dia 
da pronmlgaçãn ela Constitui.Ç1ão; e que a sessão de mnanhã 
seja, solrnnen1nnte, destinada a este acto. 

O Sn. ZA.\J:A (J!cla.. or-dern) reqúer prorogação da bm~a 
para ~·err·m votadas as rnoções sobre o tratado a.-mericano. 

O Sn.. JoÃo DE SIQUEIRA (pela Ordem.) pede que sejam 
succcssivamente, post.os a votos os reqner]mentos dos Srs. Ser
zeclello e Zan1<1. 

Consultado, o Congresso approva o requerilnento do 
Sr. Serzedello. · 

~~o ser C.Ot}S~Jltado o_ Congresso sobre .o requeefn1ento do 
Sr. Zama, -venfica-se nao haver numero para se vot.ar. pelo 
que o Sr. Presi.dente declara adiada a votação das moçfjes. sobre 
o tratado americano. 

Vo1n á Mesa a seguinte deela.raç.ão de voto: 

Declaro que votaria eonLra o arlditivo do Sr. Lauro l\lüJler 
n n11.trns - n1,anrlnndn enbrar~ em h0neficio rins pstados, 15 <;lo 



-·-- 870 .. ---

:t:ldiL'Ítlllttt'.s nu:; imDo~Los Je illllJUL'I<u;.i\u- si osLives·;;c p1~escnte 
:'t :'I'S~úcl do 18 do c'orrcnte. 

Sala elas :-:l..:s:;:íjcs, ~;3 d1~ fc\·crciro de 1891. - Lan~ounffJr 
t; 1,d o j'rcrh1 . . 

o Sn .. Pn.ESrDE:\TE de:::igna 1:::u·a arnnnhã. a ~J~~guintc ordmn 
rln •Jia: 

:\~si~·nc.dUJ·a e pr·onrulgação da Constituição. 

Lcvan! a-se a sessão ás 6 horas da tarde. 

GO" SESSSO El\l 2·1 DE FEVE!.\EIRO DE '189'1 

P1·esidcnr:ia do S1b:- P1·zulcnte de .Motaes 

An meio-ília. raz-s~ a charnada. ú. qual Tespondem o~. ~rs.: 
Prudente ele Mor.acs, r..hüta Machado, João Neiva, Eduardo Gon
t;al Ycs. Heturnba, Cosla H.oc;-rigues, Francisco Machado: Lcovo-
:..!.'i ldo Coelho, .J oaqüün Sarmento. Manoel Datara, AntoniO Baena, 
:Juãu Pedro. Cunha .Junior,, .José ·segunclino, J·oaquim Cruz, Theo
'lm·o Pacheco, Eivseu l\JarLi ns, J.oakim IZatunda~ Bezerra ~e· ~1-
lmqu~~rque JuniÓ.e, Thcocl~n·eto S.onto, .José B~;!l.ar~o, Ol.tvE'~1_ra 
c:alYaO. Amaro CaYakanLJ. Alrnmda Barreto, ~ ll'illlllO da Sll
\'1~ i J·n .. Jus,.J Hvgi no, .Josô S1m eão, Floriano Peixoto, PedL'f? · P_au
lil11l, T<iYa1·esv BasLos, Hosa .Junior, ~l,homaz Cruz, \rirp;1l10. l?a
waso, lh.ty Barbosa, Domingos Vicente, Gil .Guult~rt. Mon!·e1ro 
dt~ Ban·o::), Quintino Bocayuva, Lapér, ·Braz .JarH.jtl'O, ~duardo . 
\Vnndenkolk, .João Severiano, Saldanha Mannho, Jc:aqunn Fe
licirl, Americo Lobo, Carnpos Salles, Joaquim 1le .Souza, ~ilva 
Canc•do, Silva Paranhos, Aquilino do An1aral, .T 1J3.cp.nra lVlurtn1lw, 
Pi nll eit·o Guedes, Ubaldino do An1aral, San LtJS An.d rade, Esteves 
.J ttn ior, Lu i:! Delfi no, rtamiro Barcellos, Pinheiro l\faehado. ,Tu li o 
Frllta. Belfort Vieira, U-chôa Hodrigues, IncHo do Brasil, Lauro 
Sud J'é, Innorcncio S~rzeclello,, Nina Ribeiro, Cantão~ Pedro Cher
munt l\tnLLa Bacellar, Casüniro .Junior= Henrique de Carvalho, 
.\n frisio Fialho. Nogueira Paranaguá .. Nelson, Pires Ferreira, 
Ba1:bosa Lü11a, Bczerril, ,João Lopes, Justiniano cb~ Serpa, José 
Avelino, José Bevilaqua, Gonçalo de Lagos, Nasc1r.nont.o, Almino 
Af1'onso, Pedro Velho, Miguel ele Castro, Arnr:H'tm Gar;c1a, Epi
lncio Pessôa. Pedro An1crico, Couto Cartacho, Sá Anclead~;, To-_ 
leniino de CarYalho, Ptosa e Silva, João Barbalho, Gonçalves Fer
reil·a, Almeich Pernan1buco, .• Tuvencio d,Agu ial\ André Caval
c~ant.i, Hayrnun,do Bandeira, Annibal Falcãu. Permra de Lyra, 
l\lcira ele Vasconcellos, J.oão de Siqueira, Jofi,o Vieira Luiz de 
Andradr .. J~spirilo Santo, Bellarn1ino Carn~iro. Theohhilo dos 
~nnlos, Pontes ele Miranda. Oiticica, Gaoino Bezmti.'O, Ivo do 
P r·:1rln, Ol ivcira \i alladão, Felisbello ,F~reire, Augusto .de· lFirei
Las, Pa~1lo .Argollo, rrosta, Seabra, Antonio E:tzPbi·), Zama, Ar-
1lnn~ H10s, Gancia Pires, Mar~oUno Mo·Jra, ·Santos Pereira. 
Custodio d • l\lrllo. Pat1.la Guirnarães, Milton, Amphilo'Phio~ 
Fra!:cisco Sodré, Dionisio Cerqueira, .LeovigUcl·) Filgueiras, 
Rarno de S. l\Inrcos, l\Iedraclo Barão de Villa Viçosa Prisco 
Paraiso, l\loniz ·Freire, Athayd~ Jnni.or, Fonseea e Sjlv'a, Fon
seca Hcr_rnes. Ni.lo Pcçanha, Urbano Marcondc3, 1\Ianhães Bar-· 
Il~lo. C~TJJlo de Lemos~ Oliveira PinLo:. Viriato de MedeirD~ .. Joa
qtl :n( Brrvcs. Virgilio Pcssôa, ]~rança Carvalho, Luiz MuraL Ba
P L i.Slél ela l\1otta. Frócs ela Cruz. Ale indo Guanabara E rico Coc
ll.Hl, S~mpaio Fc1yaz, Lopes. Trovão, Jacques Ourique, Aris-
1 Hlr~s Lobo, Mayrmk, Furqu1m \Verncck, Doming.os Jesu i no,._. 
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Vinhaes. Thomaz Délfino, .Antonio OlynLho, Pa~cifico Mascaec
nhas. Ga}wicl do l\Iagalllücs, Leonel Filho, Chuga.3 ~obato. Jacob 
da Pa.ix~o, Alexandre Stoekler, .li~ranci.sco Vcig~, . t!:J.:;~a Scn1;~,. 
LamouniCr Alvaro Botelho, Felwwno Pcnna, Vwtti: Dutra NI
cacio, Cori~ca Rabdlo, l\lanoel Fulgencio, Astolphu. Pio, ,:A.ris·
tides Maia, Gonçalves Rarnos, Carlos Cha~;as,. P-:-~alet\;~, JoaC? de 
Avellai\ Ferreira H.abello, Btlcno de Pa1va, · :B erren·a P1res, 
Francisco Glícerio, Moraes Barros, Lorpes Chaves, Domjn~os de 
l\loraes, Carvalhal, Angelo Pi'nheiro, Mursa, Rodolpho Miranda, 
Paulíno Carlos, Gosta Junior, Hodrigues Alves, Alfredo F:llis, 
Moreira da Silva .. Aln)cida Nogueira, Fleury Curado, Leopoldo 
de Bu1hões, Guin1urftes Natal, Antonio Azeredo, Caetano de Al
I·mquerque, Bellarn1ino de lVIend.Q.nÇJ.a, Marciano de· Maga.lhfies., 
J~ernando Sim as, Laura· Müller, Carlos de Campos, . Schrn.idt, 
Lacerda Coutinho, Victorino Monteiro,'·Pereira da CosLa; Antão 
ele Faria, Julio de CasLilhos, Borges de Medeiros, Alcides Lima, 
Assis Brásil. Thon1az Flore~, Abreu, Homer.o Baptista, Rocha 
Osorio, Cassiano do Nascimento, Fernando · A.bbotL, Dernetrio 
Hibeiro e Menna Barreto. 

Abre-se a sessão ... 
Deixam de comparecer, con1 causa, os Srs. : Frea.erico ~er-

. rano, Coelho e Ca1npos, Saraiva, Raulino Horn, Rodrigues_ Per
nandes, Martinho Rodt~igües. Frederi~co Borges, Leandro Maciel, 
Conde de Fig.ueiredo, Ferreira Brandão, Gonçalves Cha've·s, 
A1nerico Luz, Cezario Motta Junior e Ernesto de Olrveira; e, 

. sen1 ealjsa, os. Srs. Rangel Pesta.'na, Generoso Marques·, Cesario 
Alvin1, Bernarclo de . Mendonça, José Marianho; Santos. Vieira, 
Alberto Brandão, Badaró, ~Toão Pinheiro, Francisco Amaral~ 
D01:ningos Rocha, Costa 1\'Iachado, Domingos· Porto, J,oão Luiz, 
Barão de .Santa Helena, Martinho Prado Junior. Luiz' .Barreto, 
Bernardino de Campos, Adolpho .Gordo, Carlos Garcia, Antonio 

· Prado e Rubião .Tunior. · . · · . 
E' lida.: posta,. on1 discussão e, sén1 debate, approvnda a 

actà da sessão anterior. . . . 
O Sr. Leopoldo de Bulhões - Sr. Presdiente, hontem·,Jogo 

depois 'de aberta a :~.essão, acbava-1ne na Secretaria tomando. 
notas d.e alguns erros que .me. ha;viam esreapado ·na revü;;ão da- · 

· COI\S titu ição, quando fui informado de ·que o Sr. José Hygino· · 
reclamava da tribuna contra uma emenda apresentada á Me~a 
por mim, assignacla pela n1aioria da Con1missão Especial ·e por· 
var'jos outro~ n1en1b_ros do Congresso • Chegando ao recinto, já 
S. lj3x .• -. havia lernnnado ·as suas observacões, e V. Ex. res-
pondia. · · . . · -- , . . 
. -Verifiq~éi, l~go, que a Me~ga es.crupulizava em .. sujeitar á 
emenda á d1s~mssao ~. approvaçao do Congresso. Caim-me, por

. que estou habituaq.o .. a ~cata~ as d~cisões de V. Ex~ e por co!ll
prehender que· devia evitar. d1scussoes .. quando todos nós anc1a

. 'van1os por 'ver a Constituição definitivamente .adoptada. e·- em 
execu9ão, mas, i~timamente convencido de que,· pela primeira 

. Yez, tinha a queixar-me de u1na in,justiç,a por parte da· Mes.a. 
. Com e:ffeilo, tendo sido aprese~tadas varias emendas, umac; 
Interpr~t:ativas _e outi'.as· suppressivas de var\as disposições da 
Constltui.ça:o, nao pod1Cl: a: Mesa, sen1 grave iniustiça, deixar de 
receber a que eu havm -apresentado, e que tinha por . si a 

· n1aiori a da Commissão Especial e n1u i tos n1embros desta Casa. 
. 'V. Ex., com intuito, Jouvavcl sem duvida, de econon1izar 
tOJTtpo, rcmet.teu todas as emendas á Cornmissão Especial, para 

.... 
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0 st•n p:u·t'C'Pr. (\xceptuanrln. ('nlreLanl.o. sem razão. a.qnella a 

q u 0 n1 ( ~ r e ri r o . . . . . . 7 .' d :-. f' · v _ 
n~,,it·. :-:.r. Presicl.enle. qne a_~onstltn19do ~st~ ... e.nn Lva_ 

men! 1 • a(!np Lati. a e ,·a 1 SI' I' promulgada, d_~:, ~ e~p ~l't:,~t ~to f ?~~.~. 
:..!.Tr·s:-:1) ():-:. ntotlyos qne lPYat·nnl a. Gmn~ni:s::;dO do::; _,I . .l ~-raz __ l 
j,:"fra (•sfl· :·e.~inlo a q1rrslão que fnz1a nhJ,ec_Lo c~~\~nlet:cl.~ · Y· ~.~; 
...:a!,c• a~ dJI'Iíc:n1dac1cs que encontrou a c,om1Tth~<to para red1g .. L 

; 1 (~ u 11 :-: I i iu i cfi o . 
· E:-;:-:.a~ rÜfl'iruJclacks; pelo 'Regirrwrtlo~ não 'podiam ser retSO~-

vida~. por dceis~w da Cornn~is~ão. rn~s. P,eln Congl~Cs~o;. O R.egl
llll·n 1 n (• c•xprr•s:-;o: a Corm111Ssao rrcl1gtra a Constll.u1çao de a.c
rnrrln emn n \"(•neiclo: ruas, si elo venci elo :crsultar 1ncohcrencw, 
('llll1.I'arlir<.:i1() n11 abstirdo, o Congresso~ pm· nr.rnsíão do_ approvar 
a rnrla r-ç:,ã', dr~fin i.i,1va, err:tenCial-a-á. para o que n ]Jre::n clen te 
da l\:lnsa abrirá nrna d 1seussão especial. . . 

C:on:::.l'gu intPn1cmte, não podia a Cnmrn issfi·J dos ::::1, a seu 
hel praz<' I'~ suppri mi r disposições .. .ou al Lera~-as, para ll~rnlo
nizar o Yencido: devia proeeder como procedeu: trazer a. co!?
sideraeão elo Congresso as suas cluYidas, o aguarelar a soluç.ao 
deste.· (A1Joiados.) ·. 

A Comrnissã.o foi, pois, correcta respe1~an1.io o :'olo elo ,Con
gresso e mantendo-se nos lin1ites traç.ado~ pelo l~egintt .. ~J:.to. a sua 
eon1pctencia. E ainda que. t.ivesse ~ Cor:"1r~·· 1 s~.~~o ~ d u·~li<? _do 
alte1·ar o venci elo para conciliar as .dlsposH;-cH~s ela Const.Itu1 çao, 
11ün o -dcYia :fazer neste caso. attenta a in1portancia do as
~un1pfo sobre o qual vcrsavari1 as SlJas duv1í:las. (.:..<\poiados.) 

Não se trataYa. Sr. PresiclC:mte, de u1na questão d:~ detalhe, 
de uma questão se-cundaria, mas de m::lt.3T'ia que aft'ectava al
lament.e o svstema ~eonstituc.ional e o Jur.tE'O do regirnen fede-
rativo em n'osso paiz. (Apoiados.) . 

Por essa razão, trouxemol-a para e:St3 reeinto, certos de 
qnr enmpriamos un.1 dever, mantendo-nos dentro dos 'lln1ites 
postos ú nossa con1petencia, pelo Regirncn.Lo. . 

Sr. Presidente .. ouvi commentari(!S c1esaP.:radave1s relati
va n1ente ao proceclimento que tivemos, e, cm }Jarte, V. Ex. 
aeoro('.oou esses cormnentarios, abr.in.:l .J para: ~" cn1cnda a que 
me tcnl1o referido urna excepçião rnenn.-s justa.. V. Ex. con1-
prclwncle que nós Unhamos ra:,~ão de espel'J.l' qu s- o Congresso, 
que crn diversas votações tinha-~;r; p1·on1.nt.~tado pela l'lurali
dade de legJslação, su.bstiLuissc un1a só rli~posição perturbadora 
ela harmoma elo proJecto, o. elo n. :::3 cL.1 ati.. :30. ent vez de 
:Supprin1ir ires e alterar outras, para eonse~·u.iJ.· r:Tn·a iHll)erfeita 
s~-s Lcm1 ati za(~ão das disposições ~~o n.:-3 1:i '· ue iCJnae.3 . 

. Tt•ria si do n:tais facil, Sr. Presidente; para se- estabelecer a 
nn 1 dad u elo sysLema. constitucio~:tl, Li r·m a;· -~:J a ) egislação -se
pal·ada~ tln que a umdade de lE!g'L.5laçao. 

V. Ex. bem sabe que todos aq,.telles que subscrever·a1n a 
c~11enda_ ao n. 23 elo art. 35. eran1 ineapaz~~s de trazer para as 
rh scussoc.~ do Çnngresso questões r;apc :: ,::._,.1.:-; ou de ~u st.ental:....as 
eom soph1sn1as. (Apoiados.) · 
, Est~ndo jrren1ccqavelmente .::acr.i ficad~ 11 quesLão, pE~rmi
' ~1-mn v. Ex. que chga, p~ra ~rue :; C·1ngTh3SO nos :faça jus
t.Jsa~ e comprehe_ncl.~ gtw. SI !twtn.r ~~n.:; C·!": ln to elo o esforço pcio 
1.1 1umpho elo pr1nC1p1o ela drver·s!rtad•~ de legislaç.ão, foi por
que _r:-:t avan1os p lm.1a1~1e_ntc E'onv?.n;,-. F.los de qut~, não sendo elle 
ac·~:llo, _es.1a_ ConstlL~nçao na~) cu!'l·•~:Spí,;uw::·:a ús a~pirações do 
l?a1z (A.zJmat.los) e. nao pnder1n !r.:.v.t~U.!l.' en1 real1cladc o l'eo·imen 
Jcderatlvo. (Apouulos.) <::> 

.-\ prolltlsitn, sP.i a-nw pcrn1 i !Lido rcr.ordar :profundos e 
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s~1hio:-; <·nne<:.iLns tlt·. TtlC'qlwvillP. );o rlizflr tlt-~lu illu~Lt·~~ p~
hl icisl a. o que h a cl1• ma 1s grave ~~ n~c-•1 i nrlr·nsc) üa ~H'?~ntza<_;au 
.recteralisa ~~ a parlillla ela sutwl'ama <•nln~ a LJllHHl c os 
ostados. . 

Ha assun1plos rlc• earaei er gc·nuinanlc'nle naelunal. cqmo a 
cliploma.cia, a Arrnacla c u Exer·eito. de.; lla nul1~os·. (le na~u·
reza puranH~nto locaL emno ns nt·(;aJnenlos p1·ovmmaes, c~1.c.; 
ha oulros, finalmenle, n1ixtos, isto <'.. nacim~ars, po1· 1.nn lado, 
poeque interessmn a lodos os h <ÜJlLan I es rlo v a iz. P lo r a,~s, fHH' 
oulrn, no1·que podem fiear a cargo rios estado:-;. 

Esses assumptos n;ix!os ~ãt> o c!ir·eito tln regulnr ns I'l'-
1ad)es rios indiviclnos enl1·e ::;i, o Dieei1n Civil. Cmnnwt·c~ial e 
CI:·iminal. · · 

Si conferi:; á Uniüo ou ao Governo nacional, o1Jsr~rv<t. 
'.rocqucvi lle, .alérn elas suas ai Lribtd GÕes~ o cl i rni Lo dr. J'C'gular 
os assun1ptos mixlos. investll-:-o-eis de um. poclPt' ('x:Lraordi
:nar:io. qnn .porá en1 per.1go as prerogaLivas na.turaes c nrces-· 
sarias dos estados: si .a que lle direito é cont'ericlo a0:s rsLados~ 
urna tensarias dos- estados; si aquel1o direito <~ eonferido aos 
estados, un1a tendr.neia invePsa domina a sociedade. 

A applicação deste principio depende n1uito das cil'cun1-
stancias espeeiaes de cada paiz. Quando d.ifferentes povos 
tratam de se reunir en1 urna Federação, para que se n1antenha 
a integ·riclade nacional, que se deseJá formar, é indispensavel 
dar-se ao Governo nacional un1a organização bastante forte, 
deve·nclo-lhe ·COJnpet.ir, neste caso, não s(:) os assumptos pro-
priam·ente naG1onaes, como os n1ixtos. · . · 

Dando-se .. porém, o inverso, isto é, un1a nação compacta 
e unificada querendo c~.:mstituir-se en1 Federação, neste caso, 
discriminados os negocios nacionaes e locaes, aos estados eleve 
cnn1pe~,jr o direito de regular a.s · ques~.ões mixtas. 

· O Brazil acha-se nestas condições; e, no en1tanto, que fi-· 
~emo.s nós ? Conferimos á União todas as attribuições que lhe 
erarn proprias, e, ainda não contentes, lhe entreg·án1os as de 
natureza n1ixta, sen1 :fazer conta elas tradições, dos cosLun1es, 
dos sentin1entos m:-eaclo.~ pela centralização, .en1 que temos vi:-· 
vido e que por n1ui.to tempo serão obst.aculo á realidade do 
systema í'ederalivo no ·nosso paiz. · 
· A União está armada de todos os poderes para sophisn1ar 

cornpletam.cnte as prerogaUvas elos estaclo.s. Não nos illu-
dan1os. . 

Não 1podeino-s dizer que n \Constitui~.ão tenha resolvido .no 
seu todo o problenla da Federação. 

Este continúa de pé, impondo a necessidade da discri
minação das rendas~ e a da autonomia legislativa elos estados. 

Por isso eu. disse e r.epito -- ella não póde satisfazer a 
este paiz. e sinto, profundamente, que, anLes de assignal-a, 
1ne veJa forçado a declarar a \T. Ex. que ella .carece de re
visão. (~1 poiados .) 

A revisão virá mais breve do que se suspeita, eonsagr.ando: 
A liberdade bancaria; 
A liberdade de navegação ele costeagem · 
A iJ?.COIJ!p~iXbilidade absoluta de cargos; 

·
1 

:1 A d lSCrJnlm::u;:ao real e completa elas re11das: e, ant·0s de 
~ur o, e sobre tudo : - .. -

.A liberclade de legislac,ão, isto é. o direito ele cada Es
laclo clecreLar as suas leis ci\;is~ cominerci aes c criminaes, _ 
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pt·itH'l[llll cs!t· CJIIe roi 110nl C'JTL sumn1a1'inrnrnLc, cxecul.ndo · 
11(·~·\a (::t~il. ' . 1 r· ! . 1al 'l'' o di:t 1\1• lttJ,it\ ;-.;c•nlwt·c~. c~ 1.11n clw c e. t)S a r~ac1~1 <- , ;n, :s 

11 cw L'. JlUl" tct·tu, ele alC'gl'la llLtl'Lt os l'uclerallstns. t)lntto [)( m.) 

o s1•. Urbano Mareondes ·--Sr. Prcsiden~c,. Srs. re_presen-=
ta111t•s, mui los ciclacl8os, cxLrangeiros e brazll.cll'os,. re~tclente.t; 
~· 1 n Fal'jz, enviaram ao Congecsso, por rrlCu Inlernled,w, un1 .. :t 
11 H' n;..;ag1:nl r! e pez;n• })C~lo passamcnlo prematuro do 8r. Ben-
ji.1lllin Constant. 

I 1. lP1~ "_ss. a nH'nsag·cm.. antes ele -a enviar á :ecn, .1.ccn~a 11ara __ L '-' • 

:\I (' 3 ii. 1) C i : 

,\ ~lessicu1·s lcs n1ernlwes clu Congr(;s Nalional de _la Ré-
1, u1Jl i que cl u Brési l, à Rio de .J n nciro - P.arj s, le 29 J anvl8r 
'1 t) ~'I 1 ('lc r 11 o 1n ~~r c, J O 3 ) . . . 

·\L~.ssicurs - ~ous vcnns nous assoc1cr aux rogrcls qu a 
dú néccssa ireu1cn l ins11irer la niorL prén1aturée, c t pour n01:s 
si inlpl'(~\'UC, de l'un c!CS l)lUS éminents fondateurs de la lte-
}lll1J1 iquo du Brós i l. . . 

. Adh(:renls cl'nno doe lr i no qui a pris pour drv 1se- 0'1't:l're 
et JJ1'0!JT'('.:s, nous avons élé tous frappés de la maniüre. si 
rcmarquable dont s·cst accon1plk, non pas votrc Révolutwn, 
111:tís v o Lre l~Yolu tion. Pour la 1n·em it~re fois peut-être dans 
l'll j si oin~ uns Lransforma tion polilique du prenlier · àrdre s'est 
nccompl i c sans convulsi on violente. Vous a vez lentement 
pt·('•pm·é 1 e passagc capilal clu régime n1onarchique ao regn11c 
1·t'~pulllieain; vous l'avcz accompli quand il était opportun eL 
nun Inoin::; néccssaire pour 1 'ordre que pour le progTes. . 

Rui V[HÜ noLre bellc Jorn1ule, le progres n'a ét.é pour vous 
qtw le développcmcnt même de l'orclre. 

::'\' ous sornmcs glorieux ele pcnser que c' est un po·sitiviste, 
T\l. Benjamin Conslarrl, qui a élé un eles principaux agents 
d' lln e 1 ransi'ormalion ainsi opérée; et que, placé uu point de 
Yllí' relat.if cn conscrvant la plénitucle de ·ses opinions .sy.sté
m;tLiqucs, il a surtout 0herc\hé à cn appliquer ce qui était 
opportun ct possible, 

Une mort prémaLuréc nous le ravit, mais son nom vivra 
panni C?llx quj contribLH~rent à l'évolution d'une portion im
pnl'l anl de no lro espe.ce. 
. ::'~_otre !l~flicli on légi ii me ser a adoucie en pensant que 

l espett qu1 avaiL animé Benjamin Conslant perpétu.era son 
ae\ l on, ·e L que vous continUC'l'CZ à donner 1' exen1ple de cet.tc 
lil<LJ~elle i'c'rn1e .el toujours modérée dans la voie dZlin prÕgres 
ton,Jonrs organ1que. . 

.Hecevrz. Messieurs, j e vous prie, ave c l' expression de nos 
~cntmwn!s ele condoléances, nos salutations respectueses et 
J 1·af orne llcs. - P. LaffiUe. · . · 

(Srgucm-se outras assignaluras.) 

. O Sr. Gonçalo de Lagos- Sr. Presidente, tendo sido de
SJ~n~d9 por V. Ex. o dia de hoje para a prornulgacão da Con
~:ltl mçao CI.uc nos h a de· reger, votada por este~ Con()'resso 
JJ_c·I·gu nlo s1 :1: l\lcsa fez convilcs ao Governo, para que cs;e ~~to 
ln·c·ssc a ma 101· solcnnidade. -

O Sn. PnESIDEC\TE -·- Aind:i não se fez. · . 

O Sn. PE\'TO GUEDES-- Estoü satisfeito . 

. -.. , O ~r._ A~ô::o Cavalcanti - Sr. Pecsirlcn.tc, o mon1ento pa
J.u 1 -me 0 ll!rll~ OJIIWr!uno pal'n apr{lsenlar um n•qucrimcnlo, · 
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rela!.ivo :í. conclusrw dos nossos Lt·~üw.llto~ ílr~ lc•.gis-tadorcs cOl:
sLiLuinLcs. razonclo-o aeornpanhar c\8 cer! a orc.lern cl.e eo~~' I
d eraeõcs, · sem duvidtl. .a 1gtt mn. cahi vei::; u n, 1nesrno, r no l\~Jtln-
Yt:Üs -nas eircun1sLancias. B con1o ncnhurn outl'o mcm~:n·o uc~! u 
Cong;r~:sso, de n1elhor cornpetencia e aucloridac1c (Nao apoul
doB ·) me qui zesse preceder nesla La l'cfa, 1·cso lvi c1cs8ml) cnll~~ l-a 
nor· 'rnirn rncsrno, ai11cb que seja o rnais ot~scuro o llurrnlde 
c}ue occul)a log·ar neste recinto. ()Vt.lo apoiadas ge·i·cws.) 

Peço ao Congresso quo me ouç:.:l corn a Stla costumada 
bencvolencia . 

. Senhores, poe e:nlre difficulclades illnun1oras, que se jn
[ crl)Õ2m_ú fundaç.ão constitue ional rle urn gTandc P.ovo,. VCTl
eendo obsLaculos feequenlcs elos interesses contearmclos, rias 
amlJieõcs dcscon1ccliclas, dos scntirrwntos diversos, que anirna1n 
o~ i}lt!ividuos e as diHercnLes cl[(sses sociacs, a sô111cn.lc pro
sPgn ir en1 busea do icléal ela PaLria cis-nos, emfin1, chcg·ados 
ao Capitolio ela lei e da. 1~berclaíle .. E neste pontn .ele\·acl~i; 
onde Len1 ass2nto c c1om1nro a JWOJWla solH~ranu.l. nacwnal, ,la 
poclcrnos conten1p1ar nn1 prin1ciro 1nomcnlo in1n1orredouro ele 
\íerdacleiro patriotismo, e·apaz de servir do base sol.icl~ ú 
rnaior elí~vação e engrandecimento futuro do povo braz1lcn·o. 

J~sLe monun1ento é, como sabeis, a ConsLi!uiç.ão PolHiea 
elos Jiistaclos Unidos ela Hepubliea Brazileira. 

Considero-a penhor certo e seguro elo hcn1 cornmun1, po-
1 itico e social, porque. nclle vejo consig·nadas, elo um laclo. a 
integridade do sólo sagrado da Palria, e, do ouh·o, a au! o
noiT'..ia dos estados federados, sen1 prejudicar a confl·aterni
zaçfio e a unidade da familia brazilei.r.a,- duas condições ba
sicas essenciacs, da grandeza rnoral e rnaLedal do paiz no 
üüerior, e ·de rnaior consideração e respeito, e ela continnaç:ãn 
do seu grande credito entre as nações extrang·eiras. 

l'\ello, tambem, vejo consignados, sabiarnenl.o, os dirt:iios. 
do cidndfto, publicas e privados, os meios effoctivos da ordem, 
da paz p~1blica c da .iustiç.a socia1, os elen1enlos de real peos
poridado o a garantia eeria elas libnrdacles publicas, de que 
gosanl os povos mais livres e clemocraticos que conhecen1os. 

E. Senhores, é mistér que fique ben1 .accentuado: obra 
i arnanha e tão complexa foi elaborada por este CongTesso no 
perioclo limitado, patrioticamente l.in1ilado, de 58 dias de suas 
sessões, aliás interrompidas por frequentes discussões de 
objectos e ma terias extranhas. . 

:F~ h.o~e, que já proferimos a respeito desta Constituição o 
nosso 1!lt-tfmo -voto, c, conseguintemente, cessaram torlas as 
cü·vergencias dn opinião acerca do .. disposto nestes_ou naouollcs 
de seus artigos, porque, para nós outros, ella já é a lcf fun
f;lairlental da Nação Brazileira, seja-me licito dizel-o corn toda 
JmpaJ•cialidade e franq_ueza: que j ámai.s se viu en1 povo 
algum um proceder rna1s correcto, nem mais digno, n8n1 mais 
elevado:Oo ,que este ·que teve o primeiro Congresso naeional 

· hrazHeiro. · 
s.~nhores, _a Carta const.itucional que vamos rn·omulgar, 

a munos _respeitos se avanta,Ja elas constituiçõ0s mais livrf's ~~ 
democratiCas que se conhecem; nem pelas theorias que ccm
sag:a, nem pela :fórma que ~doptou, cede ella, sequer, a esse 
mod0lo de ~O!'J1 senso e patriotismo~ que lhe serviu ele texto, 
e q_ue tem fel I o a grandeza elo povo norte-mnericano durante 
maiS de un1 seculo; mnbora de passagen1, talvez fosse pru
drn.Le recordar: l_á, un1 sçculo .antes, podemos suppôr qún n 
seu i.rabr.tlho ser1a_. r0lahvan1Pn1 c, mais f~cil; Estados .i:i 
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~j 0 ')" r1n nun1 ern total cles1~ CongTcsso. se \ nam, rtc::;c~c 

1:-~f!~~~~ clen~1tc · dP obr-a tarna1~lla e t~o ... con1.pl~~x<:1, .q~JP. r•ne,<~j~~ld~) 
'il'ii.-=- !J·aha1lws a 11~ r1 0 n1a1o r1r._l;8,, e P!O~f'~llHHlo :1c C.-, a 

1 ,,n·lí:~:;; fc·r:ltndas. cmn todo o sjglll0, 11ar~. t~~c,!lJI.~n· ~~~ ::;u)as.!l,~
lilH·rar·():•s comn qu::' f'xlranhos as cPn::;UJcl::-; \n:da~. rlt Jota, 
:'{, 11 1'·; d~ sr.tnml1rn, mais de qt~!ll~·t: rnezrs (lrpms .. I' .que~ ~)t!
d (~J'arn l'1H'g;n r a um n cctn'rln r:1 PI m1!1 v o. ao q u ~ 1. a mda a:s:-; 1m, 
..;~·, :1\1 tlt>s;:;c•::: c1c•1r;gadns pl'esl.aram as -suas assJgnaL1n·as" 
· I~~. p<H::t. ava 1 i á1· c1 as. di ffkul~ad cs cmn q u r~.: ~1.cL_;; t'a~,n. -,bas-
1 nrú lliz{'l' qup n propr10 \V:aslnngl01~, qu:~ p\r,:-;1d1a. ,; t.'tl:n-
111i~::;8il. f•.1tegnn a rscrevrl' qnr\ quas1 -dr.~2·spuaclo ~rk .\rL _a 
Cunvc•neão a·lran~ar o fin:t proposto, já eslava aTl'PlWlld ulo (~O 
~r· 1 f'l' 1·;wl h tlo rin sPmrl han !0 1wgocio; r n sab11). nctngf'lHU'In 
BPnjarnin I'l'nnldin. ao rl<n n srou ttll;inw YOI~"'~· dlSSPra a. mn 
d11s ·t:omvanhoir-os (alludinclo <.1 urn patnr1 do ~nl nns~'Pnl.r .. quo 
sr. via na Jnrlr~1Jrndrnce Hall) : "No c<?rrr1~ c~as noss.as tast.1rl10sa~ 
r lo1lg·a::-; discussões. muitas vezes 1nqun1 rln m_Im n~esmo s~ 
;-dll rstava o Sol nascrmtó ou Sol pornt.e... Hn.1e VPJO qur e 
1: Sol que se lc-~\·an ia." 

Ftll'a. cnm pffPiin. o Sol da liberda-dP, á euja luz medraran1 
(' f:r·cscf-~rant Lorlas c~sas insti Lnições~ qu1~ tôrn fei I o a fel iei-
darlr._ claqur.lle g;ranrle povo. _ . ~.. . _ 

Bc:'nl rJ rsrj o que, com a pron1u lgaçao ela Const1 I ut~,:ao rr-
iHihli~ana brazileira. possamos augurar s\~n1.elhan.tes clcstlnos 
para n nnssa Pat.J'Üt, porque nas sabi.a·s cUsposiçõPs desta L8i 
r·~d i'in fnndaclos I o dos os meios e e lcnJent.os p·ara a fui ura gran
tl ez:l. c1 a. ~-a e 5o. 

Quanto· a n11n1, não desejo para m·inha vida rln hommn 
rm1-dico g:lm.'ia rnaior do que a ·ele ter dado C!~ n1eu vnlo n a. ele 
1 t'l' prcst:.Hln n rneu fraco esforço par.a a sua eont'rc<:ão. 

O que importa ó que eada um de n6s~se eon1peneLre ele. 
nu:~ ('~~a gloria não é maior rlo que a somma fle n~sponsabili
darlc. cnntrahirla para respeitar e fazer res11eitar a cxecuc::ão 
i'irl c]p nossa Magna Carta. 

O qun ·imporla é -CJue todos os men1brns deste Con.gresso, 
r.omo nm s{l corpo. 1nn só oensan1ento. uma só vnnLacl·?, uma 
:;;(> Jorr,a. saiban1os. :'i semelhança dos paLriarchas da Consli-
1ui~i1o .\mc~rieana.· prestar obecliencia effec.Liva c fiel ás 
~ilbie~s disposições estntuidas. 

~cmbores, todos os oscriptores são aceórcles crn firn1ar 
-que. a gTal:rleza. do povo norte-americano tmn sido. en1 grande 
parte, clev1 da ú rev(-'rencia constante pela propria Const Huieão. 
helln exrn1plo dado pelos seus auctores e seguido por to'dos 
:1quelles a qur-m ten1 cabido as funcções do Governo no pa1z. 

. 9umpre imitar tão sabia conducta. Seja réu ele leso pa-. 
lrJOtlsmo. todo aqnAllo qup a1Jenf.ar contra a lei fundamental 
r~tabr.lecJda . 

. gnmo nlf.im~ ac.to ele Poder consl.ituinte, nos resta a 
r_l 01 ('ao do prnne1rn Presidente da Hepublica Brazileira. 
11gaclos entre si pelos laços de uma Confeclera~,ão clemocratica, ~ 
TWOC'll_tar~m~ apenas. estabelecer, e1n artigos de maior garantia 
·~ ~f,fowaeJa, _as normas .clr.sse regimen de Uh2rdade. cm que 
(lt~r:l 1,~. eontmua1~ a ex.Js!Jr, para ~ua. n:minr lWOS1!Pt'iclnde. c 
l11<lltl, 1mpnrlanr11 e srguranca da Umão. · · 
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N c:nllunm uonsiciet·a(~ão 1nenos elevada, nen_huma 1lesi
t~wão n1enos reflecLlda, deYe influir mn neg?ClO A de tant~ 
1ncmta. elo qual clc:pende a prin1eira consequenc1a, boa ou 1na, 
ela grande obra ele que vin1os de elaborc..n. . . . . , 

E' 
1
nistér, neste monwnto, que cada um attenda, son1enle, 

ao:s eonsellws da razão e elo patriotisn1o, afiln de que o. Pre
sidente eleitl1, aquelle. que vai encetar o regin1EHl da legalldacle, 
esteja na altura das cil~cun1stancias. . _ 

Preci·san1os, antes que tudo, ele un1 _pat~~lOLa Je~tl e. snl
eero. E, tan1bem, seria rnistt';J~ que o pr1me1ro l\IJnlsterlO ela 
Hepublica tosse cmnposLo ele homens que, pelo seu saber, pelas 
suas virtudes pesso.aes, pelos .SOLJ.S ·procedentes e pelo seu de
votado mnor á nova orrlen1 dQ cousas, fossem capazes de 
irnpôr-se ú confiança publica e, tamben1, a deste CongTesso, 
o qtíal. sern rnenor idéa de· jnterven~,ão em Po_cler ext_eanlw, 
Júra clr.~ todo o regirnen parlarnentae, nen1 por 1-sso. derxa ele 
tet· a missão suprerna L~ ekvacla, ele dar as lrüs uc n1cio o adrrli
niôLradw. ou de neg·al-as. ao Govern.o, quando e::;le cstiYer 
abaixe; das exigenci.3S patrioLieas do paiz. (l-\.po'iallo::;.) 

Mas, ~erihor·es, a bôa 1·azrw 1nancla esp.erar que u pri
Jneiro Presid~:.nte da Hevubliea torá todo o bmn ~Rnso,_ stmLil'
se-á, rnesrnu, ubrigadu, ern cunscien:cia, a não ustalJelecei' urna 
eonducta governmnentn1 clivorciada das . vis Las deste Con
gresso; pot·quc-:~ ser] a u 111aioe absurdo suppôr alguem que este 
Congresso, c lei Lu par.a r·estabt~l.ecer o rcgin1en eunshtucional 
do paiz ao eleger, nos termos deste, o . pf·ünciro. Presidente, u 
prüneiro executor da Lei funclarnental. fosse elle propl'io es
eolher para tão elevado posto a urn individuo que viesse desde 
logo desrespeitar a Constituição, e desprestigiar o Congresso, 
seu eh:litor. Sen1elhante hypothese .deve ser posla ele lado, 
eon1o inadmissível: porqw~, ~m qualquer emergencia, bem es
p~r'_Q que eada um de nós, como co-auctor da Constituição e 
co..:..responsavel pelo bern publico, ,que a Nação nos eonfiou, 
saberú. cun1prir o seu dever ern ben1 da leg·alidade, custe o que 
eustar, · -.... · 
. Agora, Sonhores, ·para ·concluir corn un1 acto de justiç-a, 

chan1o a attenç,ã.o do Congresso para o requerin1eúto que vou 
apresentar. · 

. r~odos saben1os, o son1os iesten1unhas. do rnodo correcto, 
condrgno e eleYado, po:c que a :Mesa do Congresso soube fli
rig·tr os nossos traba.ihos. Seria injustiça que. depois ele vo
tada a Lei funclainenial. Jr.ão rwat.icasscnws. tambcm1. n1ais este 
acto ele inteira justiça. · , 

~en1 mr;tis palavras, p:as~,o a lêr o n1eu requeriJnonto (lê) : 
··n.equen·o que se eonsrgne na acta de hoje um voto de 

solenno reconhecilnento ao ·Presidente o mais membros da 
Mesa ·deste Congresso: pt·~lo modo condjgno~ leal e pal.riolieu. 
[WP til I L~ c·~ I a suul.H_' rl H'l gre u~ H I.' ~so::; I ntha ll1 os, fac ll i 1 and-o -• ,::-, 
sn.breu_li:1l~'H'a_. vela:;_ ~t~a5 dellut:raç9e~ c expc•.dieules ela rnaitll.' 
pondel'açao, nnparCJ ahctade e_ .J ustrça. . , 

Snl:t 'cb:-:; Sl't;:SÕes~ :'2-'t -de 1'evcreil·o de t 8Ui. - Auwro Ca
valcan{i. 

-~nte~. àe descer da_ tribuna, ainda vos direi: De nada 
valer3: ~ste grande padrao da Lei de liberdade que acabamos 
ele. cr1_gn·, en1 1~on1e da soberania nacimial, si' nós formos os 
pl'tmrtl~n::; .~ d0L'G~1-_u, cl1~;.;;do logo, ao abandono. ou eonfiar a 
sua gnarcla a IncllYJcluc.,s 1nenos aptos ao aspecto elas. cirenn1:... 
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· s r_ll.!-!JlO~ aos olhos do l)<lLl·iu!L:mlO. (1lluilo :-;lant:J<tS, nu mcno. _ . ..~ 
lirnn: 'mui!. o benL) 

~ ··"r · li·l.ltJ, aJ.)Oiado c .. :::;e1n (it•lJa!t•. appt·uvado o \ ~'111 a h rs.[L e 

s: • g' 1 i n L t~ 

R eq uc 1· i111..e i/lo 

Jtequciro que se consigne na acta de 1.1o.ie um yol o de sn
]('nnn reconhccilnent o, ao Presidente c rn aiS nwmbrc:s ~la Mesa 
clesLé CongTcsso: pelo rnoclo condigno, leal r: p~ !r J.o.LJco. por 
que esLa soube dirigir os nossos trabalho~. iaclll tanclo-:os 
sobrcn1ancira, p2las suas deliberações c c:xvccllenl es ela rnawr 
pouder·ação, imparcialiclado e jus Liça. 

Sala das scssues, 211 de feverci1·o ele 1891. ---Amaro Ca
·c,Llcm; t 'i. 

ORDEl\1 DO DIA 

ASSIG~Nl'UHA E PROl\'IULGAÇÃO DA CONS'l'l'J'UIÇ-~0 

O Sn. PHESIDEN'l'E convida os Srs. rcpi'PSen! an Les 
signnr os Ü't'S auLographos da ConsLituic;ão. 

São assig·naclos os autographos, pela l\Iesa e 
Jncmbros uo Congresso presentes á sessão de hoje. 

a as-

pelos 

O Sn. PRESIDENTE (levanl-rzndo-sr\ e c·om e'lle lodo o Cf!H
UI'essr) r! todos os espectadores) pl'ofere as seguintes palavras: 

"l\ós, os l'epresentantes elo Povo BrazHeiro~ rcunic1os om 
Congresso ConsLiLuinLe paPa organizar lun rcgimen livro c 
cl1~nwcrat ico, esLahelecemos, decret a1nos e rn'omulgauws a 
Si'f!'U inte Constituição. 

Constituição da Republica dos Estados Unidos do Brazil 

TITULO PRIMEIRO 

D.-\. OHGAN lZ:\Ç-~0 FEDEIL\L 

JJisposiçDcs 1JI'elüninw·es 

A l'!. 1.0 
_\ Na vão Braziloira auopla cu mo Jói'lll::l d;• D-'O..., 

Y1.:1'11o. :-:ul.1 u l'l'gimcn l'epresentaLivo, a llepubli~.a Federát1va 
pt·c!~l:tnlada a 15 . de. novembro elo 1 88!), e consLi 1 u o-s0 1 )m~ 
l~nwo pc•rpr~lua r. JndJSS(?luvel elas suas an.Ligas pr·ovineias' cm 
hslados drnclus elo Braz1l. ' 
,', . ,A1·t., 2." Cac!a urna_ ~:lil;S. antigas p1·ovin~ia? , fonnar.·á um 

J ~::-;I.L1.Jo .. c o ~11L1go mulllC.lplO neutro eonstlttura o Districto 
l' __ :cter~l,_ ~.ont~~1uanclo .a ser a Capit1;1l ela U1~ião, cmciuan!o não 
~l der ex~CU(.:tp ao chsposlo no artJgo scgmntc' . 

. ~\r_·t. ~·" .1< 1ca pert::-nccncl.o ,-~, 1Jnião. Ii(J planall u c.enLr-al 
~~t}lf?JJU~llea~ uma z9na d ~ '14 .flUO 1;;: iJ OJJH:~ LJ.·:1~; qtwrlrac!os, que 
'"~l.::t OJJOll.unan~e1JLc~ rtcJD:ncaclu, para nclla es! alwlccrJ'-sr ·t .r 11 _ 
Lw'a Cap1lal I,cdcral. ·· "'' .. 

Paragrapho unir.o. Fffccl 1 , 
ncL ual Districlo Fcclcr"'l 1 "' ~ ,~~a c a a ll}Uu.an~,:a da Cav i la 1, o 

lt pa:::-s:u tt a cunsLJt uu· urn Estado. 
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ArL. 1. 0 Os J~slados podem incorporar-se entre si, süb
d iv.iclir-sc. ou d csmmnlH·ar.·-sc•, para se <mncxar a outros; uu 
formm· nóvos ]~si ados, mcdianlo acquiesccncia elas respectivas 
assernld(~:ls legislntiYas, crn cluas sossõ::s annuas sncecssiYas, 
o approyaç;Ho elo CongTcsso Nacional. 

Art. 5.0 Incumbe a cada Estado prover; a expensas 
proprias, as necessidades. de seu governo e adn1inistração; :1 
União, poré1n, preslará soccorros ao Estado qu.o, em caso de 
calam idade publica, os solicitar. 

Krt. 6.0 O Governo Federal não poderá intervir eiQ. ne
gocias peculiares .aos Ii~stados, salvo: 

1.0 Para repellir invasão extrangeira, ou de um Estado ern · 
outro: · 

2·.q Para manter a fónna republicana federativa; 
3.0 Para restabelecer a ordem· e a tranquillidade nos Es

tados, a r.equisição dos respect.ivos governos; 
4.0 Para as.segurar a execução das leis e sentenças fe

dora.e~. 

Art. 7.0 E' da competencia exclusiva da União decr.etar: 
1.0 Impostos sobre .a. importaÇão de procodencia extran

O'eira · 
.~ ''.2~. Direitos de entrada, sabida· e eslada de navios, sendo 
Uvre o commercio de cabotagem ás mercadorias nauionaes, 
bein cumo ás extrangeiras que já tenham pago impos~o de inJ-
podação; · · 

3°. Taxas de sello, salvo a restricção do art. 9°, § 1 o, 
1• 

' 
4° .· Taxas dos correios ·o telegraphos federaes. 
§ 1°. Tan1beftl con1pote privativamen.te á TJnif.".:: 
1 o. A instituição de bancos emissores; 
§ 2°. Os irr.postos ·decretados pela União devern ser uni

forr.pes para todos OS' IDHtados. 
§ 3°. As leis da União, os actos e as senteniYt':i de· suas . 

auctoridades. serã,o executadas, en1 todo o paiz, por funccio
r.nrios feder;-aes, podendo, todavia, . a execução das primeiras 
ser .confiada. aos governos dos Estados, n1ediante annuencia 

· destes. 
Art. · 8°. E' vedado ao Governo Fed.eral cre::tr, .Jc ·~Junl'

l']uer nwdo, distincções ·.~ pteferencias em f.11vo-r do~~ pf.rr:toE de · 
uns contra os de outros Estados. 

Art. go. E' da con1petencia exclusiva dos Estado~ c!ecre-
tar impostos: · ) 

1 o. _Sobre a exportação de n1ercadorias de: su,l P'~"op~·Ja. 
fJl'Oduc~,ão; 

2°. Sob:re in1n1oveis ruracs e uPbanos; 
3o. Sobre transmissão de prop-riedade; 
4°. Sobre industrias e profissões. · 

§ 1. 0
• Tambem. compete exclusiYamcnte aos Estados ~le

cretar: 
1 o. Taxa ele sello qt·.anto aos aclos en1anados de seus r<J-

spectivos governos e negocias ele su.a econon1ia · 
· 2o. Contribuições ·concernentes aos sons' lolographos e 

correios. 
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s :2". E' isenta de irnpostos, no Estado por onde se ex-
porlat·. a produeção dos outros· Estados. . ,.., 

~ :3o. Sô (~ licito a urr.: Estado tributar a 1mportaçao de 
n1erc~HJorias ex:trangeiras quando destinadas ao cons'-;ln1o no 
seu ten·itorio, revertendo, porérn, ·O p~roducto do nrrposto 
para o Thesouro Federal. . 

~ !t". Fi cu sn lYo aos Estados o direito de estabeleceren1 
1 inlu1s telegTaphieas entre os diversos pontos de seus terri~. 
Lorics, e entre r::stes e os de outros Estados que se não acha
rern servidos l)Or linhas f'ecleraes, podendo a União desapl~J
prial-as q1.1 ando ~o r de inLeres~e geral. 

Art. '10. E. prohibido aos· Estados tributar hens e rendas 
fc.del'áes, OLl serviços a cargo da Uniã.o, o recip.rocmnente. 

Ar L. J '1. E' vedado aús Estados~ como ú União: 
. J". · Cn~ar inn)()sLos de tntnsilo pelo tcrl'itorio de un1 Es-

1 :1du, utl 11á passagern de urn para outro, sobre productos ele 
oult·us Eslad.us da 1\eJmblica, ou e:x:l.rangeiros, e, bem assirn, 
sobre os vchiculos. ele terra e agua, que os transportarern; 

zo. :Estabelecer, subvencionar, ou ernbaraçar o exer-cicio 
de eultos religiosos; 

3°. Prescrever leis retroactivas. 
Art. '12: Além das :fontes de receita discriminadas' nos 

ads. 7o e 9°, ·é licito á União, con1o aos Estados, cumulativa
ln ente utt nüo, crear- ouLras quaesquer, não contravindo o dis
posto nos .arts. 7°, 9° e 1'1, n. 1. · · · 

./u·L. ~13. O clireito ela Uniã·o e dos. Estados de legislarem 
sobre . ·vi::u:ão fcrrea e navegação interior será regulado por 
lei i'L~c!(~l·al. 

Paragrapho 1mico. /~navegação de cabotagem será feita. 
por naYios naeionaes. 

~\r L. 1 '!:. As forças ele terra e mar são instituições rtacio
nacs permanentes, destinadas á defesa da Patria no exterior 
c ú n1anutenção da5 leis no interior. ' " 

A :l'orça arn1adn. é 'cssencialn-:·entc obedient.e dentro dos 
1 imites. da lei, aos seus superiores hierarchicos e obria:ada a .. 
~ustentar as institu,iç,ões constitucionaes. : ' · ~ _ 

..:\rL 15. São· orgãos .da soberania nacional .. o Poder Le
::-=.i':ilat.iYo, o ~~~:'t'mllivo c o Judiciariq, harrnonicos e indepen
•luill~''-' l'ill1·e :-:;t. 

SECÇ .. iO I 

O PODEll Ll~G'I:::lL.\TIYO 

C . .:\Pl'rULO l 

\ ,., I li. U .Poch·r_ Lug·i::;l~d i v~J ~~ exercido pelo Congresso 
:\at.:i~;l~~~i, LOlll a ~an~5«,;ao do Prmadcnte da: Hepublk::.t. 

. .... § ot". O Congresso Nacional con1p6e...:se de dois ran1os: -a 
Cmnar·a elos Deputados e o Senado. 

s 2o .. .:\ elciç:üo p~1ra · sena·dores c clepuütdos far-se-á si-· 
rnnll anr'fHl1Pn!e nrn lodo o pniz. . 

~ :\". ~inp:nt'rn p{Hle st:'J', ao rnesn1o lc~1npo, Lleputacl_o ·esc
ltadu!'. 

•. 
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Arl. '1'7. O Cun;..;1:es:-:u l'f~!Hlil'-:S(~-:i ua Capital JTedc,rál. indc
puuckn Lenwnte ck ~~.onvoe::a·t;ão. a :J d(~ Ina.io de cada anno, si a 
lei nãu clcs.it;Tlar ouLro dia, e funccionai'Ct quaL1·o Jnt~í':us da datt\ 
da a bm·Lura, podendo ser fH'Ol'ogaclo, ali i ado, ou convocado ex
traordinari arncnte. 

§ '.1. 0
• Sô ao CongJ'c;-;so co1npete delibera[' sobt·c a proro

gação c acliau1cnlo ele suas sessões. 
§ :? 0

• Cada legislatura dur;u·{J, tres annos. 
§.;)o. O Govet·no do E~La(Jo Pn1 cuja representação se de~ 

vn.ga, por qualquer cansa. inclusivo renuncia, Ir:andará in"l'rne
cliatan-::-enLc pro~eder ft 11cva eleição . 

. . Art. JS. A Gamara elos n·eputados c o Senado trabalharã-o 
separadamente c, quando não s'e resolver o contrario por rnaio
r.ia de votos, en-::: sessões publicas. As deliberações serão to
rnadas por ntaioria de votos, aehando-sc. presente em cada uma 
àas earnaras a 111aioria absoluta dos seus membros. . 

Paragrapho unico. A cada urna das 'Can1aeas eon1pele: 

Verificar e reconhecer os podcees de seus n1en1bros; 
Eleger a sua Mesa; . 
Organizar o sou Regin::-ento interno; 
Regülar o serviço dE' sua policia interna; 
Non1e~r os empregados de sua Secretaria. 

· Art. t 9. Os deputados e senadores são inviolaveis por 
suas oniniões, palavras e votos no exercício do Inanclato. 

Art. 20. Os deputados e o.s senadores, ·ctesdc ·que tivcren1 
recebido diploma até a nova eleição, não poderão ser presos, 
nem processados crilninaln1ente, sen1 pr.évia licença de sua. 
1Can1ara, salvo caso ·de f.lagrancia mn crime _ ina1fiança.veL Neste 
caso, levado ·o processo até pronuneia exelusive, a auct.ori
Lbde pro.cessanLe re1natterú. us autos á Can::-ara respectiva, 
para resolver sobre a procedencia da accusação, si o accusado 
não optar pelo julgmnento immediato. · - ' 

Ar L. 21 .. Os 1nembros das duas ·c amaras, no toniar assento, 
contrahirão con1promisso Jo.rmal, cm sessão ,publiea, de born. 
curnpr-ir os seus. devei·es. · 

_ Art. 22. Durante. as sessões veneerão os sen~dores e os 
deputados un1 subsidio pecuniar~o egual, e ajuda de custo, 
QU<} serão fixados pelo Congresso no fin1 de cada legislatura, 
para a seg·uinte. . . 
. Art. 23. Nenhum n1en1bro do Congres~o, desde que tenha 

sido eleito. poderá celebrar .contractos com o Poder· Executivo, 
nen1 dello 'receber comnüssões, ou empregos, ron1uncrados. . 

§ to. Exceptuam-se desta prohibiÇão: 
1 o. As rnissões · diplomaticas; · 
\:2°. As comnlissõe$, ou con1n1andos, n1ilitares; 
3°. Os cargos de accesso e as promoções legues. 
§ 2°. Ni:mhum deputado ou senador, poréin, ·poderá ac

ccitar nmncação para n1issões, eon1n1issõos, ou·· con1-mandos, de 
que tratan1 os ns. 1 e :2 do paragrapho anteeedente, sen1 li
cença da respectiva Carnar.a, quando da aceQitação resultar pri
vação do cxcreicio das funcções legisltivas, salvo nos easos 
de g·uerra~ ou naquelles en1 que a honra c a integridade da. 

União se _acharem 01npenhadas. 
Ar L. 24. O deputado ou senador não pódc. ta1nbmn. ser 

Presidente; ou fazer parte elo directorias de. báncos, coÚ.1pa-
Vol. Ill 56 
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nhias. ou eTnprezas que guzüln elos favores do Governo J?e--
deral ·definidos ern lei. . . · 

Paragrapho unico. A ·ino:,.::;ervancia dos preceitos con
tidos neste carr·go e no :1ntecedente importa perda :do rnan
clato. 

Art. 25. O nl'andato legislativo ·é· incon~pativel con1 o 
exercício de qualquer outra funcção durante as sessões. · 

Art. 26. São condições de eleg·ibilidade para o Congresso 
Nacional: 

1 o. Estar na posse dos direitos de cidadão brc:~zileiro n 
ser alistavel como eleitor~ 

2°. Para a Gamara, ter mais de quatro annos de cidadão 
brazileiro, e para o Sene.do, mais de seis .. 

" Esta disposição não comprehende os cidadãos a que ~u 
refere o n. 4 do art. 69 • 

.Al't. 27. O Congresso declarará, en1 lei especial, os casos 
de incompatibilidade eleitoral. 

CAPI'J.1ULO II 

DA CA~·LAR.A. DOS DEPU'rADOS 

A.rt. 28. A Cam·ara dos Deputados compõe-se ae re.pre-
'"'eutantes do povo eleitc..a pelos Estados e pelo Districto Fe
deral, n10diante o suffragio dir.ecto, garantida a representaçã.o 
da minoria. 

§ 1°. O nu1neró .dos àepulados será fixado por lei, ern pro
JJul·ção que não excede.rá àc un1 por setenta mil habitantes, não 
devendo esse nun1ero ser inferior a quatro por Estado. 

~ 2°. Para este filn, mandará · o Governo Federal pro
~eder, desde já, ao recenseamento da população da Hepublica, 
o qual será revisto decennallnente. · 

Art. · 29. Compete á :Can1ara a iniciativa do acl:imnento da 
sessão legislativa e de todas as leis ·de impostos, das leis de 
fixação das forças de terra e mar, ela discussão dos projectos 
offer.ecidos. pelo . Poder_ Executivo, e_ a declaração da proce
dencJa. ou lmprocedenCia, da accusaçao contra o Presidente da 
B.epublica~ nos tern1os do ar L. 5:3, e contra os n1inistros de 
'Estado nos crimes connexos .eon1 os do Presidente da Repu-
blica. · 

. CAPITULO III 

DO SENADO 

i: Art. :30. O ·~ena~o _compõe-~~ de cidadãos elegi veis, nos 
LU mos do art. 26 C lllalOl'OS ele .)ü armas, em numero de tres 
senadores por Estado e tre_s pelo Districto Federal, e1eitos peJ CJ 
mesrno n1odo. por que o for01n os deputados. · · 

· A~t. 31. O. mandato ·cte Sena~or durará nove annos, renu
\auclo-se. o Senado peb teeço tnennalmente. 

Parag.rapho unico. O Senador eleito em substituicão. ele 
ot n.td.ro exercerá o 1pandato pelo Lernpo que restava ao substi-
Ul o. · ·· 
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· _·\rL. 3:::. O Vi~o-Pc(.:siclerüe da Hepublica será 'PresidenL1\ 
tio Senado, ondo sú teni voto de qualidade, e será substituído, 
nas ausencias o impodhnentos, pelo Vice-Presidente da mesma 
Carnara. _ · 

Art. :33. CompeLe privativarnente ·ao Scnaào julgar o Pre
sidente da Republica e ·)S demais funccionarios federaes desi
gnados pela Constituição, nos terrnos e pela fórma que elln 
pres-creve. 

§ -1 o •. O Senado, quando deliberar como tribunal de jus
tiça,_ será presidido pelo Presidente do Supremo '".rribunal Fe
deral. 

§ zo. Não proferirá sentença condemnatoria senão por 
dons terços dos nwn1:bros presentes. . 

§ 3°. Não poderá irnpor outras penas n1ais que a pe;rda 
do cargo o q, incapacidade de exercer qualquer outro, sem pro
juizo da ac-ção da justiça ordinaria co:çttra o condemnado. 

CAPITULO IV 

DAS NlvfRIBUIÇÕES DO CONGRESSO 

Art. 34. Com:Pete privativan1ente ao 'Congresso Nacional: _ 
§. :L o. Orçar a- re~eita, fixar a despesa federal, annual

rnente, -e tomar- as contas da receita e despesa de cada exer--
. · c·icio financeiro; · 

2°. Auctorizar o Poder Executivo a contrahir empresti
n1os, e a Jazer outras operações de ·credito; 

3u. Legislar sobre a divida publica, e estabelecer os meios 
para o seu pagamento; . . 

- 4°. Regular a arrecadação c a distribuição das rendas· 
'federaes; . 

5o. Hegular o con1mercio . internacional, bem como o dos 
Estados entre si e com o Districto Federal, alfandegar portos, 
creaL\ ou supprimir, entrepostos-; 

- 6° •. Legislar sobre a navegação dos rios q1,1e banhem mais 
de urn Estado, ou se extendam a territorios extrangeiros;; 

7o. Determinar o- peso, o valor, a inscripção, o typo e a. 
denominação das moedas; , 

8°. Crear bancos de emissão, legislar sobre elía, e tri-
·butal-a; · · 

9°. Fixar o padrão dos pesos e medidas; 
:LO. Resolver definitivamente sobre os limites -dos . Es

tados entre si, os do Districto J:Tederal, e os do territorio na
ciü'nal con1 as nações limitrophes; 

• · 11. Auctorizar o Governo a .declarar guerra, si não tiver 
-togar, ou 1ualograr-se, o recurso do arbitramento, e a fazer 
a. paz; 

1~. H.esolver definitivan1ente sobre os tratados e conven-
ções cOJ;n .as nações extrang,eiras; · 

13. Mudar a Capital da União. 
14.. Conceder subsídios aos Estados; na :hypothese do 

art. 5°; · 
· 15. Legislar sol:rre o serviço dos· correios e telegraDhos 

'federaes; 
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J ü. ~\Liuptar o 1·egiweu conveuieute ú segurant~a Lht6 fL'on-
1eirai3: 

1~. Fixar annualJill'llLc• as forças de len·a c Jnar; . 
1 N. Lc·~·i-:-dnr ~oln·p a ot·ganizaç;ão elo Bxer·eito e da Ar-

nlada: . 
tH. Cnoecdci·, ou negar, passa~·crn a. ;ror\~as exlraugcn·as 

vl'ln I l'l'l'l tori o do pn jz para ope·l'ê~ÇOCS lll llllal'CS; 
::o. :\lobilizar a _-..::-unrda Nac10nal ou 1nilicia civica, nos 

e aso:-; p reYistos v c 1 a Constituição; . . . 
:21. Deelarat· (•m estado de sl1.1o 11111 ou rnats ponLos do 

lerrit.ndu nacional. na en1crgencia ele ag-gressão por :fürças cx
Ll'a ng·piras. ou dt~ con1n1oção interna, c approvar, ou susp_en
der, u sHio que houver sitin drelaraclo pelo Poclt'r Executivo, 
ou seus ag·cnl es rcsponsaveis, na ausencm do Con!S1:esso; 

22. nc~gulnr as condições e o processo ela ele1ç.ao para os 
c:arg·os fcclera·c~;; cn1 ! O(tc o paiz ~ 

23. l.egi;;;lar sub1·e o Direito Cisil. Conunet·cial e Cri
minal da H.epuhlica. e o Proeessual da justiça federal; 

:2!1. Estabelecer; leis unifor·n1es sobre naturalização; · 
25. Crcar e supprimir empregos publicas federaes, fixar

lhes as aJ..Ll'ibuiçõcs, e estipular-lhes os vencilnentos; 
26. Organizar a ju~;t]ça federal, nos termos do art. 55 

c seguintes da Secção III; 
27. ConcNkr arnnistia; . 
:.?8. C01nrnntar e perdoar as penas impostas, por crilno de 

rc;::;ponsa.biliclaclc, aos :funccionarios federaos; · 
:?H. Legislar -sobre terras e nrinas do propriedade dà 

Cniao; 
:30. Lc·g·i:~;];_u' ;;;nbrc a oq:;'aniza(;ão n1unieipal do Dislricto 

Ff•Llcral, lw1n corno sobrn a policia, o ensino superior e os 
demais sPevieos que, lia _ Ca.pital, formn reservados para o 
Govf'I'll o da União; 

:lJ. Sut~HwUcr a legislativo cspceial os pontos do tct'l'.i
lorio da Republiea ncccssarios ·para a funclauão de arsonacs, 
nu uutros estabclcein}entos e instituições de conveniencia fe
deral: 

32. JlPgnlae os easos de extradição entre os Estados; 
2:1. DC'cref i:H' as 1 eis e resoluções nccessarias ao. ·cxerci.cio 

dos podcr·cs que pcrtença1n á União; 
:11. Deeretae as leis org,anieas para a execução completa 

da Cunstitu ic,:ão; 
35. Prorogar c adiar suas sessões . 

. . Art. 35. Incumbe, .'ouLrosiin~ ao Congresso, mas não pri
Yahvanleiüe: 

:to. Ye1ae na guarda da ·Constituição c das leis e provi-· 
dcnciar sohre as necessidades de caracter federal· ' 

' _''o _Animar:. no paiz, o desenvolvimento das letras artes 
n ~f.'Jene1as, bem. (~oruo a in1rnigraçã.o, a agricult.1a·a, a 'indus
ll·Ja e o eonlnwt·cio, sern pr-ivi1cgios que tolharn a ac~~ão dos 
g·on·1~nos loeae:3; 

:1o-. Ct'car .insl itui(:·õc~s de ensino supoeior c secundario 
1w::: Es [a elos; 

·!o. PrO\'l'l' a in:sll'ucção seeuudaria no DistrieLo Federal. 
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CAPITULO V 

Ari. 3G. Salvas as cxcep·ções elo art. 29, todo~ os peo
jectos de lei llOdenJ. Lct· orjgem, inclislinc.LanlP.nte, na Carnara, 
ou 110 Sl•nnrlo, ~~ob inicinliYa de qualqnee elos seus ínernbros. 

Al'l. :=n. O Dl'Ojrc 1 o de h• i ·adup lado nurna das can1aras 
·ser{~ snbmr~t tido :'t outra; e esta, si o approvn·r, envial-o-á ao 

Pocler Exrculivo, que, ac.qniesccndo, o sanec.ionari e pro
n1nlgará .. 

1 o. Si, por(·rn, o Presidente ela Repuhli'ca o ,julgar in
constitucional, ou contrario aos interesses ela Nação, negará 
sna .sancç:.ão d.ent.ro de dez dias uLeis, daquellc ern· que rec.eben 
o projec.to, dcvnlvenclo-o, ncss.e n1esmo prazo, á ·Ca1nara onde 
ellc sr: houver inieiaclo, con1 os rnot.ivos ela recusa. 

§ 2°. O silencio do Presidente da R.epublica. 110 decendio 
hnporla a sancção; e, no caso de ser esta negada quando .iú 

estiver encerrado o Cong-resso, o Presidente dará publicidade 
ús suas. razões. 

§ s·o. Devolvido o proj ec.to á Gamara iniciadora, ahi se 
sujeitará ·a. uma discussão e a votação nmninal, considerando
se approvado si. obtiver dous terços dos suffragios presentes . 

. Neste caso,-o projecto será ren1ettido á outra Camara, que,. si 
o approvar pelos mesmos tramites e pela mesina maioria; o 

. e,nviará., con10 lei, ao Poder Executivo, para a formalidade da 
p.romulgação . · 

§ /1°. A sanc.ção e a promulgação effectua1n-se por estas 
formulas: 

1 o. "O Congresso Nacional dee:reta, e eu sancciono a se
guinte lei (ou rcsoluç.ão) , .. 

2a. "O ·Cong-resso Nacional deereta, e eu pron1ulgo a se
guinte lei (ou resolução)". 

Art.. 38. Não sendo a lei pron1ulgada .dentro de 48 horas 
pelo Presidente da Republica, nos casos dos §·§ 2° e 3~ do 
art. 37, o Presidente ·do .Se·nado, ou o Vice-Pres.i,dente, si o 
priineiro não o fizer em egual pi'azo, a pron1ulg·ará, usando da 
stgninte formula: "F., · Presidente (ou V ice-Presidente) do 
Senado, faço saber· aos que a presente ·virem, que o Cong·resso 
Nacional decrebi c pron1ulga a seguinte lei (ou resolução)". 
. Art. 39. O projecto de tu11a. Gamara, en1endado na outra; 
volvel'·á á primeira, que, si aeceitar as emendas, envial-o..:.á. 1no-, 
dificado err:t conforn1icla·de dellas, ao Poder Executivo. · 

§ 1 o. ·~O.. caso contrario, vólve.rá á Camára revisora, e. si 
as alteraçõ·es obtiverem dous terços dos votõs dos membros 
presentes, considerar-sr.-ão approvadas, sendo então remet
tidas con1 o projecto á Can1ara iniciadõra, que só. poderá re-
proval-as . pela rpesma n1aioria. · 

. § 2°;. Rejeitadas de~te mod ... o as alteraç.ões, o.projecto ser:.í 
subrnet~1do, sen1 ellas, a sancçao. , . 

Art. lt{). Os projectos 1~ejeiLados, ou úão . san.ccionaclos: 
n5.o poderão ser renova'dos na n1esn1a sessão legislativa. 

I'!' 
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SEC(]i\0 II 

DO PODER EXECU'J'IVO 

CAPITULO I 

DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE 

Art. 41. Exerce o ~Poder Executivo o Presidente ~a Re
publica dos Estados Unidos do Brazil, c~m1o chefe electivo da 
Nação. 

§ 1 o. Substitue o Presiden~e, no C?-SO de inTr~:.diin.ento, e 
succede-lhe, no de falta, o VIce-Presiclente, ele1vo simulta
nt~amente com elle. 

~ zo. No in1pedimento·, ou ·~aHa, ~lo V~.ce-Pre?idente, 
serão, successivamente, chamados a Pres1denc1a o V~ ce-Pre
sidente do Senado. o Presidente da Carnara c o rJo ~upr~mo 
·rr··ibuna l Federal. 
· ~ 3o. São condições essonciaes parti ser eleito Pr.esidente, 
nn Vi ce-Presidente, da Republica: 

1°. Ser J)razileiro nato; 
2o. Estar no exercici o dos direitos politicos; 
3o. Ser 1naior de trinta e cinco annos. 
Art. 42. Si, no caso de vaga, por qualquer caus::t, da Pre~ 

sidencia, ou Vice-Presidencia, não houverem ainda decorrjdo 
rlous annos do periodo presidenc1al, proceder-se-á a nova 
r~lejQão. 

Art. IÍ3. O Presidente exercerá o cargo por quatro annos, 
não podendo ser reeleito para o perioclo p1~esidencüll ]mmr
djat.o. 

~ 1.0 O Vice-Presidente que exercer a Presidenda no ul
timo- anno do periodo presidencial, não poderá ser elleifn 
Presidente para o ·periodo seguinte. 

§ 2 .. 0 O Presidente deixará o cxercicin de suas f"úncr~ões. 
irnpror-ogavellnente, llO mesn10 dia ern que terrilinar O SAll" JH::. __ . 
rindo presidencial, succedendo-lhe logo o rec~ern-eleito. 

§ :3. 0 Si este se achar impedido, on faltar. a suhstH;n i <iRo 
rar-se-á nos termos do ai't. 111, parftgraj}hos 1 o e 2°. 

~ 4.0 O priineiro periodo presidencial termi.nará .a 1!) cl (~ 
novembro de 1.894. 

Art. ~·1. Ao empossar-se do cargo, o Presidente prontin
(·.iará, em sessão r1o Congresso, OU 1 si este não estiver .rennido. 
ante o Supren1o Tribunal .Federal, esj~a affirmação: · 

"Pron1etto manter e cumprir com perfeitá lealdade a Con
stituição Ferleral, promover o bem g;oral da Republica, obser~
var as suas leis, snstentar-lhe a unif:io. a integridade A a jndP-··· 
pendencia." · · 

Art. 45·. O Presidente e o Vicc-Presiclente não poder:rJ 
sabir do territorio nacional sem permissf.ío rlo Congresso, sob 
pena de perderem o cargo. 

Art. 46. O :Presjdente e o Vi~e-P1·esjdente pel'ceberão suJJ
sidio, fixado pelo Congresso no pe.ripdo ·presidencial ante
cedente. 
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CAPITULO II 

DA RLEIÇÃO DE PH.ESIDENTE E VICE-PRESIDENTE 

Art. 47. , O Presidente e o V ice-Presidente da Republica 
serfw eleitos por suffragio directo da Nação, e 1naioria abso
luta de votos. 

§ 1.0 A eleição terá logar. no dia 1 de março do ultimo 
anilo do período presidencial, procedendo-se na Capital Fe
deral e nas capitaes dos Estados á apuração dos voLos ·rece
] lidos nas respectivas citcumscripções. O Congresso fará a 
apuração na sua primeira sessão do mesmo anno, com qual-
quer numero de n1embros presentes. · · 
. § 2:o Si nenhun1 dos votados houver alcançado maioria ab
soluta~ o Congresso elegerá, p·or maioria dos votos presentes, 
um dentre os ·que tiverem alcançado as duas votações mais ele
vadas na eleiÇão directa. 

En1 caso de empate, consi derar-se-á eleito o m·ais velho. 
§ 3. 0 O processo da eleição e da apuração será regulado 

por lei ordinaria. 
§ 4.0 São jn0legiveis para os cargos de Presidente e Vice

Presidente os parentes consanguíneos e affins, nos 1 o e 2° 
gráos, do Presidente, ou ·vice-Presidente, que se achar cn1 
ex:eT·cicio no mon1entO da eleição, ou que o tenha deixado aV~ 
seis 1nezes antes. · 

CAPITULO III 

DAS AT'l'RIBU!ÇÕES DO POD~R. EXECUTIVO 

Art. 48. Compete privativamente ao Presidente da Repu
hlica: · 

1.0 Sanccionar, promulgar c fazer publicar as leis e. reso
luções cio Congresso; e:x:pedir decretos, instrucções e rcgula
Inentos para a sua fiel exec1,.1ção; 

2.0
· Nomear e demittir, livremente, os· ministros do Es-

tado; · 
3.0 Exercer, ou designar quem deva exereer~ o commando. 

supremo das forças de terra e mar dos Estados Uriidos doBra
. r.'il, quando fore.m chàmadas ás a·rmas, em defesa interna, ou 

externa, da União; 
4. 0 Administrar o Exercito e a Armada, e distribuir as 

respectivas. forças, conforme as leis federaes e as necessi-
dades do Governo. Nacional; . 

5.0 Prover os cargos civis ·e .militares de caracte1"' federal, 
salvas. as· restricções. expressas na Constituição; 

6. 0 Indultar e com.mut'ar as penas, nos crimes sujeitos ú 
.iuí·isdicçã.o federal~ salvo nos casos a que se refercin og ar~ 
Lig·os 34, n. 28 e 52, § 2°; 

7. 0 Declarar a guerra, e fazer a paz; nos termos do ar-
Ligo 3'4, n. 11; · 

8. 0 Declarar immediatamenle a guerra, nos caso.s de in
\;asão ou aggressão extrangeira; 

·9.0 Dar C·onta annualmente da situação do paiz ao Con
gresso Nacional, indicando-lhe as providencias e reformas 
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lll'gonl es. 0111 mensagem, fllH' r<•nwllet•{t no Scerr.tnrio dü Sc
na;·!o no dia ria nhr~t·lut'a ria sPssã.o lpg·islntiva; 

tn. Con\·nca1· o c·ollgl·rssu exlrruwrlinnrianwnf ~~= 
·11. _"\onH'<ll' -tt;.; Jnagisl!'ados Jc·rie1'aes, JnPtl!rtn!..~ pl'CI]1n~~la 

dn ~~ 11 wt'lllO Tl'ibunal; 
l:!. .:\ nm Nu· os rnrrnbros rio Su pN~mo Tt• i!l un:d F_NiP t'fl l 

t• os m ·i n islto:-; di pl o mal iens, suje ii anrl o {t nomN1eãn ú. ap
pt·n yar·fio (lo Senado . 

.:\a nusPnc.·ia dn Congt'('SSit, designa!-os-ú •'m e.onnrt :ssfio, 
ntt': qtw o Srnacln ~c JH·ornmeic; 

·l:l. Xornrm.' ns drmajs 1ncmbros elo eo~-r~n diplnmalieo, c 
os ag·rm I os .consulares; 

H. ManLcr· as l'f~lar.ões corn os Estados. (~.xt l':tl\P-'f' i ens; 
H>. Declarar, por "-si. ou seus. agente~ respo-nsaveis. o 

r.st.aclo rln siUo cnn qualqu0.r- ponto fio ·tt•rJ·if_n!_·io ~uvional, 
nos casos flp aggecssiio nxi.J'angnü·a, nu geavn eomna~~::io in-
te:;;Lina (arl.. G0

• n. :3; arl. 3!1, n. :?.L c art. RO) .. 
·J (). Entabolal' nog;ociaçõe~ inicenacionaes, cclcbi':l r· aJus

tes. convr1wõc~ e- -Lentados~ ·scmpr·e arl J•ej'erc-ndnm do Con
gP~Sf-iO. ~ :-l.l)proYal' ns qun os Esl arlos colobrarrnn n-:t eonfor-
rnidade do arl. (i5. snbmPII Pndo-n~. quando e1nnprn·, :1 an
r.t.nrirl:Hlt> cln Conp:rcsso. 

CAPITULO IV 

DOR 1\ILN I STH.OS DE EWI'ADO 

Art. 49. O Presidente da Republica é auxiliado pelos 
ministros de Eslado, agentes de sua confiança, que lhe suh
:;;creYeJn os actos:. e cada un1 clelles presidir{t a 11111 dos nü-
nislre.ios cm que se dividir a adn1illist.ra<}fio. federal. . 

A1'L. 50. Os n1inist.ros ele Estado Dão podcr·ã.o . uecumul~n· 
u exercicio ele outro emprego ou funcçã.o publica, nem -ser 
t•leltos Presidente, ou Yier.-Presidente, da União, J)oput.ado 
n 11 Senador. 

Pa1·agl'apho unicn. O Deputado, ou Sr.nador. que acceiln.r 
o 8argo de Minislro dn EsLnclo, perderá o n1andato, e m~oce-. 
dt•r-sr-:'t imn1edia.tamentn a nova eleição. na qual nflo po-
tlerú s0r voLado. · · · 

.:\rL. 5:1. Os rninistros · de Estado não poclcl'fto campa-. 
reeet· ús sessões elo Congresso, e só se corrmltJ n íe.artío- con1 
elle po1' escript.o~ ou, pessoalmente. en1 confereneins eon1 as 
rommissões das c amaras. · · 

Os rclai.Ol'ios annuacs dos n1inisLros serrw dil·} g·idos ao 
Prcsidcnl e. da Republica, e distribui dos por todos o~ mern~ 
hros do Congresso. · · 

Art. 52.. Os ministros de· Eslado não são responsaveis 
p0ranf.e o Congresso. ou :perante os tribuna-es, pelos conse-
1 h o~ dados ao Presidente da HepubUca. 

~ 1. 0 Hesponclern. porén1, quanto aos seus ::wl.os, pelos 
cl'imes qual i ficados em lei. . 

§ 2. 0 ~os r1·imrs enn1n1n1H e de l'cspon::::1hiliclad0. serã.o 
prnr.r~:;;nrlós n julg-arlo~ 1wlo SuprPmn 1_,rihllnal F0rlnral. r, nos 
•·onne::--:fu enn1 os do Prnsirlenlc da Tlcpubtiea, pela ~me!ori ... 
dnde comprl enf c pal'a o julgamento deste. 



C.\PlTULO V 

DA rmsr~00;~.\n1Lll.l.\DE DO PHESIDEN'l'E 

.Ar L. 53. O P t·esiclenl e dus E si adns Gn i elos elo Draz i i ~Cl'Ú 
Slthn1oLtido a peoeesso e julgamento, depois que a Can1:n·a 
clcelurn~· proccclente a_ aetTtSa\:flo, pe1.·anLe o Supremo Tei
h_unal Fccleral, nus Cl'Unes comrnuns, e, nos- de~ res.ponsabi-
lldacle. pcran h~ o Sen:ulo. - · 

Pa1·agraphn unieo. Decretada a pt·ocecle~1·.:\ia da af:eusa
çün,- ficará o Presidente suspenso de suas fun!WÕt~~ . 

. Ar L. G-1:. Silo ceirncs de responsabilidade os :·te los lln Pre
siclenl o ela H.epublica que attontarcn1 contra: 

1. o A cxistoncia politica ela União; 
-2. 0 A Constitui(\Üü o a fórrna elo GovctTIO Fech'ral; 
:3. o O livro exerci e i o dos podcrrs poÜt i c os: 
!1. o O goso o exercício legal elos dü·ci I os ll:-1li! lí'.ns. ou jn_, 

dividuacs;. - -
5.0 A segurança jnlerna do paiz; 

_ 6. 0 A probidade c1a adn1inistrac;:.ão; 
7. o A guarda e on111rego constitucional elos 1! illlH~ i I' OS pn-

hlicos: 
S. o' As leis_ orc;:.an1cnLarias votadas ]1Clo Cong·r0Úo. 
~ Lo Esses clelictos serão definidos ern lei cspec.ial. 
§ 2. 0 Outra lei regular:\. a ·aec.usacf'io~ o processo .~ G jul-

gan1ento. · 
§- 3.0 Ambas essas leis serão feitas na primeira se~sfio 

do_ prin1eiry- Congresso. 

SECÇÃO III 

. DO PODER .JUDlCL-\1110 

Ar L. -5r). O Poder .Judiei a rio da União Lerá por orgã.os 
urn Süprc'n1o · ~l:ribunal Federal, con1 s1~de _na Capital ela 
Hepubl:ica, c tantos juizes e tribunaes feclel~acs, clistrihuidos 
11clo paiz, quanto~ o Congresso crear. ,.. · _ 

Art. 50. O Suprcn1o Tribunal J?eclcral con1por--sc -~ de 
qüinzc juizes~ norneados na fórma do art. /l8, .n. 1 ?., denJre 
os cidadãos .da notavel saber c reputação, eleg·ivets pal'a. o 
Senado. 

Ai·t. 57. Os juizes federaes são vitalícios, o lV~edorfio o 
ca_rg·o, unicanleilte, por sentença judicial. 

§ 1.0 Os seus vcncin1entos serão determinados por ll}i, e 
não poderão ser dinlinuiclos. 

§ 2.0 O Senado ,julgarú os n1en1bros _do Suprerno Tri
bunal Federal nos crin1e.s de responsabilidade, c e~te os- j111-- · 
zes federaes inferiores. 

Art. 58._ Os tribunaes fcderaes elegerão de seu seio os 
seus presidentes, e organizarão -as 1·espcctivas secn·l_~Lal'in~ .. 

-§ 1.0 A nomcacão e a den1issão dos en1pregaclos de Seevc
taria, hcn1 eon1o o proyirnPnlo dos officios de,. justiça nas 
circun1scripçõcs .iuclicial'ins~ con1pclc rcspeclivam(~nte no~ 
presidentes elos tdbunaes. -

~ 2. 0 O P1·csiclcnte ela Hepublica designará, rlenfl··~ ns · 
n1en1bros elo Suprerno Tribunal :Federal, o Procur3.dor Gr.ral 
da Hcpublica, cujns attribuições se definirão em lei; 
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Ar L. 59. Ao Supremo Tribunal Federal con1petc: 
I. l)rocessur e julgar, originaria e priYativamente: 
a) o Pl'csidenLe da Republica, nos crin1es communs, e os 

mi11 is I::_· os de Estàclo, nos casos do ar L. 52; 
b) os ministros diplomaticos, nos crin1os communs e nos 

de responsabilidade; , 
c) as causas e eonflictos entre a União e os Estados, ou 

C'nLre estes uns cmn os outros; 
rl) os liUgios e as reclan1ações entre nações ext.rangeiras 

~~ a União ou os Estados: 
e) os conflictos dos· juizes. ou iribnnaes, federaes. entre 

:.:i, ou enlre estes e os Estados, assim como os dos juizes e 
u·ibunaes ele um Estado con1 os juizos e tribunaes de ouh'O 
Estado; 

II. Julgar, mn gráo ele recurso, as questões resolvidas 
·pc~los juizes e tribunaes fecleraes, assin1 con1o as de que tra
I an1 o presente artigo, § 1 o: e o art. GO. 

JTI. H.ever os processos findos, nos termos do art. 81. 
§ 1.0 Das sentenças das .iusUças dos Estados em ultima 

instanr..]a, haverá recurso para o Supremo Tribunal Federal: 

a) quando se questionar sobre a validade on a applica
,:~o d~ . tratados e leis federaes, e a decisão do tribunal do 
J~~sladó for contra ella; . 

h) quando se contestar a validade de leis ou de actos dos 
g·overnos dos Estados em face da Constituição, ou das !eis 
recleraes. e a decisã.o do tribunal do Estado considerar va-
I i rl os esses actos, ou essas leis impugnadas. .· . 

§ 2. 0 Nos casos en1 que houver de applicar leis dos Es-
1 nrJo.s, a justiça federal consultará a jurisprudenchl do~ lri
l llmacs · Jocaes. c, vice-versa, as justiças dos Estaclos C«)DSlJl-
1 :.n:ão a .iurisprudencia dos tribuaes federaes quando 11onvr.
J'Am de interpretar J eis da União . . 

!\ 1·1. GO Compete aos juizes.. ou tribunacs, federaes prn
cr_~:-sar e .iulgar: 

a) as causas em que algnma das partes .. fundri.r a ~eeft.n 
illt a defesa em dispos}ção da Constituição F'eder·al: 

h) todas ::ts eausas propostas contra o Governo d:'t l.Jnião 
r 1!] Fazenda Nacional, funrladas em disposições d:t. Constitul
':fí.n. 1 eis e regu lan1entos do Poder Executivo, ou rm t~ontrn
c-1 o:::. r~r:.lebrado~ eon1 o mesmo Governo_ 

r:) as causas provenientes do compensa(~ões, re·;vincl 1ca
':ücs, indernnização de prejuizos~ ou qnaesquer (1utras, pro
llOSLas pelo Governo da Uniã.o contra parbeu1nres~ ou ".licc
Ye,rsa. ~ . .,~ · . 1 

d) os 1iíigios entre lJill Estado e cidadãos de (JuLrü, 1Yn r~n-
tre cirlarlft.o~- de Estados diversos, diversificando a~ Jeis 
dPsles; · 

e) os pleitos entre Estaclns oxLrt~ngciros c eichuJfíns lwa.:.. 
l.·ilt~iros: · · 

n . as ar~çõr,~ rnovidas por cx!-.rang-niros -r, fund-adas. :qlJel' 
(~rn c·rn1Lractos com n Governo da União. quAr cm convenr.õe::;, 

'111 traLaclos. da UnH'í.n r,om outras nações; · ·· 
rt) as I]Ucstões de Direito Maritin1o c naveg::wilo, nssirn 

!LO occ~:no~ eomo nos rios· e lagos do paiz; ·· 
h) :ls questões de J1ireito Crhninai, ou Civil Inte,:na-

eion~d; · 
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i) os criTnes poli Lieos. 
. ] Lo E' ve~lad~ a~ Congresso con11netter qualquer jur.is-

diCçao federal as .1us L1c:as dos Es Lados. · 
§ 2.o As sen L~?ç.as e. ordens da magistratura· i'c~dcrnl süu 

o.x~cutadas por o.fhClaes JUdiciados da União, aos quaes a •10-
llcu:t local é obr1gada ll prestar auxilio, qu::\n.do invocada }Jor 
olles. · · 

Art. 61. As. decisões ·dos juizes. ou tribunac·s, dos :Es
tados, nas n1atenaE; ele sua con1pe Lenci a, porão te L· mo a':ls pr·o
(~cssos e ás questões, salvo quani o a: 

1°, habeas-corpus, ou 
2°, espolio de extrangoiro, quando a e.s;)ecie n1o estiver 

nrovista em convenção~ ou tratado. 
Em t.aes casos, haverá Tecurso v o 1untar1o pa.ra o Sapr·e

rno Tribunal Federal. 
. Art. 62. As justiças dos Estados não pod0n1 intervir ·:::>n1 

questões submetUdÇts aos tribunaes federaes, nmn annullar·, 
alterar, ou suspender, as suas sentenças, ou orden~.. J~. reci
procamente, a justica federal não pó de interv: ;' ern que . .stôPs 
submet.tidas aos tribunaes dos Estados, nen1 annrtllar. altr.:-
rar, ou suspenclel', as decisões, ou ordens. clestes~ Axceptnaflos 
o~· r.nsos expressamente declarados nesta· Gonstltu içã.o. 

TITULO n· 
DOS ESTADOS 

Art. 63. Cada Estado reger-se-á pela Constituição ~ 
pelas leis que adoptar, respeitados os principias constitu
c;i.oriaos da União. 

Art .. 64. Pertencen1 aos Estaclos .as minas· e terras devo
lutas siLuadas nos seus resn,ectivos territorios.. cabendo á 
União~ sómenle, a porção de terrüorio qnc tor indispensave1 
para a defesa das fronteiras; forLifiC'acões, construcçÕAR mili
tares e estradas de ferro j~ederaes. 

Pai'iagrap ho unico. Os proprios nacionaes que não 
rorem necessarios para serviços da União, ·passarão ao dorninio · 
dos Estados 81).1 cu.io territorio estivcren1 s1 L nados. 

Art. .65. E' facultado aos Estados: 
1.° Celebrar entre si a:iustes e convenções .sem caractce 

politico (a.rt. 4:8,n. 1.6); .. 
2. 0 • Em geral, Jodo e qualquer poder~ ?U d~r~üo, que lhe,s 

nã.o ror negado por clausula expressa. on: ~r11pl1c1tn.mente r,on
tirla nas cl~usuli:ls expressas da Constrtn1çao. 

Ar L. 66. E' defeso aos E·stados: 
1. 0 Recüsar Jé aos documentos publicos. de natureza íe

gislativa, administrativa, ou judiciária, ela Uni;ão~ on. de qual
quer dos Estados; 

2.0 Rejeitar a moeda, ou a ern1ssao bancaria cn1 ~ircula-
, ção por acto do Governo Federal; 
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F·nzct\ 011 clec.l:.u·Gr, guerra enlre si, e usar de rcpr-G-"") () .. ) . 
Ralias; 

h." Drmcg:nr- n. exlracJjçfío de cri1ninosos reclan1ados pelas 
.ittsl it:ns de onii'Os Estaclos ou do Dislrjel.o Fcclcral~ segunuo ü~ 
leis ria Unifí.o, poe que cst.a matcria se reger (nrL. :3/i,, n. 32). 

_\l'L. 07. S·alvas as resLrieções cspeeHicaclas 11a Con.st·:.
f.uição c nas leis i'ederaes, o Districto Federal C> adnJ.inislrado 
JWlns ;l.uctoridaclcs n1tinic.ipaes. 

J)aragrapho uni c o. As ·clesvesas de caracter local. na Ca
rJ itat :la Repub 1ie::l1 ÜlClTinbcrn, c.:.xclu~ivanwnl.c, á auctoridade 
Jntrn idpal. · 

TITULO III 

Do Municipio 

.\ri. GR. O:-: Esladus nrgan iza1'-sr-ã.o de• fóema que :fique· 
~~~~Pgut·ada a nu! nnomia dos m:nniri pios. e1n tudo quanto 
rr•speitc an ~c·u JIPCuliar· inl~'l'I'SSP. ·· · 

TITULO IV 

Dos cidadãos brazileiros 

SE,CÇ.iO I 

DAS QUALIDADES DO CIDAD.t\.0 BH.AZlLEIRO 

J~rl. ô8. Suo eidaclãos brazileiros: 
-1. 0 Os nascidos no Brazil, ainda que de pae e:Xtrang;ch~o, 

11~.0 residindo este a serviço ele sua na.ç.ão; 
2~" Os filhos de pae brazileiro, e os illcgitin1os de 1nãe nra

zileirfl, nascidos ern pniz · extrangeiro, si ·estabelcceren1 donu
eil1 o na Hepub li c a; 
. 3.'' Os filhos· de pae brazileh·o que estiver noutro ·paiz ao 
ser·vieo da Hepubliea, embora ne1la não venhan1 ,don1icUia1·-se; 

-1." Os extr·angeiros que, achando-se no Braz:il aos 1.5 de·. 
lWYembt·o do t 8fH), nüo deelararen1, dentro e-rn seis n1ezes dc
poi ~ cl(~ nntl·ar em vigor a Constituição, o animo ele conservar 
a naciollaliclade de origen1; 

5.0 Os cxtrangeiros que possuirem bens in1n1oveis no Bra
z il e forem casados com hrazileiras. ou tiveren1 filhos brazi
lejros, comLant.o que, res·irlan1 no Brazil, salvo si manifesta

. l'OJn a inten<::ão de não n1udar ele naei.onaJidade; 
G~o Os extrnng·eiros por outro Jnodo naturalizados. · 

Art.. 70. São eleitores .os cidadãos n1aiores de 2'1. annos, 
qnc se :alislarcm. na fórn1a ela lei. 

§ 1.0 ~[to 1)2dem alistar-se eleitores para as eleições fe-
' lPJ':.tP~. riu para ~'s dn~ Estados~ 

Lo Os mendigo5; 
2.() Os a na lp llabelos; 
3.'~ .As praças de prof, exceptuados os alumnos das esco

la~S n111Jtarcs de ensino superior; 



-893-

'LI)_ Os l'eligiusus dt;. unl(~ll~ tttu11asti~a~, tCJJJ)panhias con
~?'l·.ega<;oe~, uu tOl11UlL~tudades, de qualquel' úenominar-ã:J ~u
JOltas ~ voto ~I e olwd tc~tei~, _re.gTa, ou estatuto, que inipo~·tc a 
J'euuncHL da lJbel'ctacie IlldlVIciual. 

§ 2." São inelegiveis os cidadt'ws não alista veis . 

. A.rL. 71. Os direitos ele cidadão hrazilclro só se susven-
dem, ou perden1, nos casos aqui pa1·ticularizados. 

§ 1.0 ;:;uspcndem-se: 
a) por :i.ncapaciclaclc physica, ou rno1·al; 
b). por conden1naçã.o crün inal, em quanto uur·arc1n os seus. 

efl'cit.os. 

~ 2. 0 Perden1-se: 

a) por naturalização en1 paiz extrangeiro · 
b). por acce_itação de emprego, ou pensão,' de g·overno ex

trangeiro, se1n llcen~.a do· Poder E-xecut.ivo federal. 

§ 3.~ Un1a lei federal detern1inará as condicões de re-
acqui::;ição dos direitos de cidadão brazileiro. ~ 

SECÇ.~O II 

Dl!:CLAHA(:.Iu DE DIREITOS. 

ArL .. 72.. A ConsliLuição assegura a lJraz:ileit·os o a exLran:
geü·os . rc:~iclentes no paiz a inviolabilidade do::; d it·citos con
cernentes á liberdade, á s_cgurança individual c á propl'ic
dadc, nos tor~~1os · seg·uintes: · 

§ 1.0 Ninguen1 póde ser ob1~igado. a fazer, ·.ou ueixar de. 
Jazer. alguma cousa senão en1 virtude .de lei. 

§ 2.0 Todos são eguaes ,perante a lei . 

.. A. Republica não adri~itte privilegio de· nascin1etllo, des
conhece fóros ele ·nobreza, ·e extingue as .ordens honàrificas · 
existentes, e todas as suas .prerogativas e regalias·, bem como 
os tlitulos · nobiliarchicos e ele conselho--. 

§ 3.0 Todos . os individuos e confissões religiosas podem 
exercer _publica e livremente o seu culto, assoc·iando-se para 
esse fin1, e ad,quirindo bens, observadas as disposições elo 
!)irei to commum. 

· § 4.0 .A RepubHca só reconhece o casan1ento civil, cuja 
ce1cbracH.o será gratuita. . 

·§ 5.0 Os cemitetios· terão caracter seculàr, e serão adn1i ... 
nistrados pela auctoridade n1unicipal, ficando livre a todos 
os cultos i·eligiosos a pratica elos respectivos ritos' crn re-
1aç·,fio aos seus crentes, desde que não offenclam á moral pu-. 
hlica o ás lelis. 

~ ü. 0 Será Jcig·o o ensino ministrado nos eslabelccimenlos 
publicos. 

~ 7.0 Ncnln.1n1 eülto. ou egTcja, gos<n'·á de subven(~ão 
nJ'fieial. ncn1 terá relações de dependencia, ou nlliança, com 
o Governo ela União.· ou o dos Estados. 

• 



::: ().0 A iodos ú licito ~t~:)i'L'i~l1'8Il1-SC o r·ounü·cnl-.:SC Livrc
lili.~-Jll-0 e sem armas; nCw podendo intervü· a polioia sr~ttüo 
vura man cee a ordem publica. 

§ 9." E' pern1ittido a quern que1· que seja ropresr~utae, 
1nediante petição, aos poderes publicas, aonunciar aJJusos uas 
auctorldades, e pron1over a respo1~sabülidadc dos culpados. 

· § 10. Ern Lernpo de pnz, Q}lalquo1· pócle entrar no terTi.
Lorio nacional. ou delle sallir, con1 a sua i'orLuna e bens~ 
quando e corÍ1o lho convier, independenLernenLo de passa-
porte. . 

§ 11. A casa é o asylo inviolavel do individuo; ninguern 
póde alü penet1·ar: llo nu1Lo, sen1 consentilnenLo do rnOL"aclor, 
::.;euao para. acuuu· a,. vwLinms ele cl'irnes, ou clesasLres, · rteJ.LL, 
Je dia, senão nos vasos e peia :tórn1a prescriptos nu lei. 

s 1~" Ern qualquer as8umpto, é iivre u 1nanilesLaçüu du 
vensumento lJela lllliJl'L~nsa: ou pela tribuna, sern clependencia. 
0e censura, res'l~911dendo cada .un1 pelos aJJu8os 4ue t;Onl
lHeLter, nos caso::; e pela fórrna que a lei deterrninar. Nüo 
e permiLtido o anonymato. 

s 13. A' excepçao do flagrante delicto, a prrsuo não pu
verá executal'-se senão depois de pronuncia do lind1ciado, 
:-;alvos us ~.,;a~os tll~Lur:rnrnaelo::; ern lei, e nwcliantu Ol'dem. es
~.,;l'ipta da aucLoridade cOinpetente. 

s 111. Ninguern podera ser conservado ern prisão se1n 
L:ulpa iorn1acia, sal'/.as as excepções especificadas em. leri, nern 
Jt~vauo à pn:sao, ou nclla cLetruo, sr presLar ilança ruonea, no~ 
t.:a~os ern que a lei a adnuttir. · 

s 15. 1"1 rnguern será senLenc·iado senão pela auvtol'idadF~ 
~.,;uwyet"ente, e111 vir-Lulie de lei anter·wr·, c na iunua l)Ul' ell.a 
regulada. 

§ 16. Aos accusados se assegluará, na li:i:l, . a nmi:::i J.Jlel.ra 
defesa, corn Lodos os re.cursos e n1eios essenc,iaes a clla, ctesde 
'Lt nola de culpa, entregue ern vulto e quatro llor·as ao preso, 
u a::ssignada pela auctoridade con1petento, corn os non1es do 
accu::;ador e das testemunhas. 

s 1'7. O uire1Lo de propriedade rnanlérn-se .ôru Ludu ·a :::iUa 
1deuuude, salva a desapeopl'iação ·por ncc~ssiclaclc, ou utili
dacle, pulJlka, lll:JclianLe inçiernnização p1·évia . 

. As nliua:::; perLe~lcênl ao proprietat·ios do sülo, ·salva:; as 
li n ti LaçGes que :r orem estabelecidas por lei u bern da c:x:p 1 o
J'<l')üo desLu 1·amo de industria .. 

s 18. g' i n v.Lolav0l o ·sigillo. da corrospoÚdenc\iÚ. 
~· 10 . .Nen.hun1a pena passarei da pessôa do delinqu.uni:u. 
s 20. Fi~a abolida a pena de gatés, c a· de bantmnnto. 

judic.ial. 
§ 21. J.i'ir.;<l, eguallnento, abolida a pena de nwrtc,· reser·· 

vaclas as di~posiçõcs da legislação m:ilitar en1 tempo dr~ 

§ 2.~ ~ Dnr-.~~~-ú u habeas-corpus sempre cru e o i.udivi.duo 
:-:-:ul'frer, ou ~e achar l:mt imrninente perigo de .:;of.t'ror, vio-· 
km e ia, ou euaeção, po1· i ilegalidade,· ou abuso de podel.'. 

§ 23. A' u.s:cepção elas causas que, por f:iLla · nalul'eza, 
!Jt~1:Loneen1 ;t .iuizos especiaes, não haverá fóro p:rivileg·iado. 

~ 2'1 .. E' ~·nrantido o J·ivre exercicjo de qua.lrpJor IJI'O
ú~;-:-;üo rnn,·al, i nte 1leetual c i ndustrjal. 
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§ 25. Os jnventos industr·ü1es pertencerão aos seus au
. ctore~, aos quae~ fical'ú ~·at·<mtido, vor lei, um privilegio tem
porano, ou sera concedido pelo Congresso um premio ra
zoavel, quando haja conveniencia de vulgarizar 0 invento. 

§ 26. Aos auctores de obras i iterarias e artisticas é 
garantido o dire(ito ~xclusivo de reproduzil-as, pela imrprensa 
ou por qualquer outro processo n1ecanico. Os herdeiro~ dos 
auctores gosarão desse direito pelo tem·po que a lei deter
minar. 

§ '27. A lei assegurará, tamben1, a propriedade elas 
marcas de fabrica. 

§ 28. Por motivo de crença ou de funcção · rel.igiosa, 
nenhum cidadão brazileiro poderá ser privado de seus di
reitos CiViS e politicas, nem eximir-se do CUID1primento de 

· qualquer dever civico. 

§ 29. Os que allegarein motivo de crença religiosa com 
o fim de se isentarem de qualquer onus que as leis da Repu
biica imponham aos cidadãos, e os que acceitarem condecora
ções ou titulas nobiliarchicos extrangeiros, perderão todos os 
direitos politicas. 

§ 30. Nenhun1- iinposto, de qualquer natureza, poderá ser 
cobrado senão e·m viirtude de uma lei que o auctorize . 

. § 31. E' n1antida a instituição do Jury. 

Art. 73. Os cargos .pubr.icos civis, ou militares, são 
accessiveis a todos os brazil e ir os, observadas as condições de 
capacidade especial que a lai estatuir, sendo, porém, vedadas 
as accumulações remuneradas. 

Art. 7 4. As patentes, os postos e os cargos inãmovive'is 
são garantidos em toda a sua plenitude. 

ArL 75 .. A aposentadoria só poderá ser dada aos func
cionarios publicos em caso. de invalidez no serviço da Nação. 

Art. 76. Os officiaes do Exercüto e da Armada só per
derão .. suas patentes por condemnação em mais de dois annos 
de prisão, passada em julgado rios tribun.aes competentes • 

....-\rt. 77. Os militares de terra e 'mar terão fôro especial 
nos delictos militares. 

. § 1,0 Este fôro compôr-se-á de um Supremo Tribunal 
MHitar, cujos membros serão vita~icios, e. dos conselho~ ne
cessa.rios para a formação da culpa e julgamento dos crimes. 

§ 2.0 A organização e attribuições do ~upremo Tribunal 
Militar serão reguladas por lei. 
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Art. 78. A especificação das garantias e direeitos ex- .. 
pressas na Constituição não exclue outras garantias e direitos 
não enun1erados mas resultantes da fórma de governo que 
ella estabelece, e dos princípios que consigna. 

TITULO V 

Disposições geraes 

Art. 79. O cidadão investido em funcções de qualque_r 
dos tres poderes federaes não poderá -exercer as de outro. 

Art. 80. Poder-se-á declarar em estado de sitio qualquer 
parte do territorio da União, suspendendo-se ahi as garantias 
cÕnstitucionaes, por tempo determinado, quando a segurança 
da Republica o exigir, em caso de aggressão extrangeira, 
uu commoção intestina (art. 34, n. 21). 

· § 1.0 Não ·se achando reunido o Congresso, e C<;l_rrendo 
a Patria :imminente perigo, exercerá essa attribuição o Poder 
Execptivo federal (art. 48, n. 15). 

§ 2.0 Este, porén1~ .durante o estado de sitio, res-tringir-se-á, 
nas Inedidas de repressãq contra as pessôas, a impôr: 

1 o, a detenção em lagar não destinado ao E? réos de crilnes. 
communs; 

2°, o desterro para outros sitios do territorio nacional .. 

§ 3.
0 

Logo que se reunir o Congresso, o P.resüdente da 
Republica lhe relatará, motivando-as, as medidas de ·excepção 
que houverem sido tomadas. 

§ 4.
0 

As auctor·idades. que tenham ordenado taes medidas, 
suo re_sponsaveis pelos abusos co·mmettidos. 

Al~t.. 8"1. Os processos findos, em ma teria crin1e, poderão 
ser revistos, a qualquer te-mpo, em beneficio dos condemnados, 
pelo Supremo Tribunal Federal, para reform:ar, ou confirmar, 
a sentenca. · 

§. 1.o A lei In~rcará os casos e a fórn1a da revisão, que · 
podera se~ ~'equerida pelo sentenciado, por qualquer do povo, 
ou ex-ofbcw o elo Procurador Geral da Republica. 

§ z.o Na. revisão, não pode-m ser aggravadas as penas da 
sen tenca revista. · . . · . 

§ 3. o As disposições do prese.nte artigo são extensivas 
aos IJroc.essos m)ilitares. 

.,· 

. i 
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ArL. 82. Os l'uncciunaJ:ios publicns sf'io esLricLan1eniP 
1·espoüsaseis pelos abuso~ e urnissões e·n1 que incorr~ren-1, no 
exereicio de seus cargos, assirn con1o. pela 1ndulg;·enr.ja e-m 
não rc.•sponsubUizarem- erfeet.ivarnentc os seus s_ubalternos. 

Paragrapho unico. O funccionario publico obTigar-se-á, 
por con1pro.misso forn1al, no acto da posse, ao desempenho 
dos seus deveres legaes . 

.Art. _83. Continuan1 en1 vigor, en1quanto· não revogadas, 
as leis do antigo ;regimen, no que explic·ita ou · implicita
lnente não fôr contrario ao systema de governo firmado pelá 
Constituição, e aos prüncipios nella consagrados. 

Art. 84. O Governo da "União afiança o pagamento da 
divida .publica inter.na e externa . 

.Art. 85 .. Os officiaes do quadro e das classes annexas 
da Armada terão as mesmas patentes e vantagens que os do 
Exercito nos cargos de çategoria correspondente. 

Art. 86. Tüdo o b.razileiro é obrigado ao serviç.o. rnjlit.ar, 
en1 defesa da Pat;r:ia e da Constituição, na t'órn1a das leis fe-
deraes., .... _ _,__ . _ ... · ........ -..~. __ , 

Art. 87. O Exercito federal compôr-se-á de conting·entes 
que os Estados e o Districto Federal são ob;rigados a for
necer, constituidos de conforrnidade corn a leü annua de· fi
xação de forças .. 

§ 1.0 Uma lei federal determinará a organização geral do 
Exere·ito, de accôrdo com o n.. 18 do ar.t. 34. 

§ 2. 0 A União se encarreg·ará da instrucção rnilit.:re dos 
corpos e arlnas-, e da instrueção ·militar super.ior. 

§ -3.0 :Fiea· abo~ido ·o rec1~utamente n1.ilitar forçado. 

§ 4.0 O Exercito e a Arn1ada compôr-se-ão pelo· volun-· 
tariado, sem: premio, e, em falta deste, pelo sorteio, prévia...; 
1ne.nte organiz~do ~·. 

Concorrem para o pessoal da Ar1nada a Escola Naval, as 
de -~prendizes · Marinheiros e a Marinb.a rnercante mediante 
sorteio. · 

Art. 88. Os Estados Unl.dos do Brazil e·m caso algum,. se 
empenharão etm gueri:-c~ de conquista, directa ou· indirecta
Inente, por si ou em alliança com outra nação . 

.Art .. 89. E' jnstituido um Tribunal de Contas, para li
quidar as contas da reeeita e despesa, ·e verificar a .sua 
legalidade, antes de sere·m prestadas ao. Congresso. 

Os membros deste T-ribunal serão nomeados pelo Presi-
-li- dente da Republica, com approvação do Senado, e són1(ú1te · 

. perderão os seus lagares por sentença; 
Vol. ITI 57 
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Ar·!. 90. A GrJnstlluiçiãu poderú ser l'eforJnada, pot' 
.inldat iYa do Congresso ~\"a c ional~ ou das assen1bléas dos Es
tados. 

~ J .(· Considero.r-se-ú ptoposla a roforn1a qu:tndo, sendo 
apresentada por uma quarta parte, pelo 1nenos, dos membros 
de· qualquer das camaras do Congresso Nacional, fôr acceita, 
ern tres discussões, por dois terços dos votos numa e noutra 
Can1ar-a, ou quando fôr soli~itada .por dois terços dos Estados, 
no decurso de un1 anno, re1presentado eada Estado pela 
maioria de votos de sua Assembléa. 

§ 2.0 Esea proposta dar-se-á por approvada si no anno 
seguinte o fôr, mediante tres discussões, por maioria de dois 
terços dos votos nas duas ca·maras do Congresso. 

§ 3. 0 A proposta approvada publicar-se-á com· as assi
gnaturas dos presidentes e sec;retarios das duas ca·maras, e 
ineorporar-se-á á Constitüição, como parte integrante della. 

§ 4.0 Não -podeNio ser admittidos como objecto de de
liberação, no Congresso, projectos tendentes a abolir a fórma 
repu.biicana federativa, ou a egualdade da representação dos 
J~stados ;no Senado . 

.ArL 91. Approvada esta Constituição, será ella prolnul
gada pela Mesa do Congresso, e assignada pelos n1embros 
JesLe. . ..... : ~: ~ ..... ~~~~ 

Disposições transitarias 

Art. 1. o Pron1ulgada esta Constituição, o Congresso, re
unido en1 assembléa geral, elegená, em seguida, . por maioria 
absoluta de votos, na prhneira votação, e, si nenhum can
didato a obtiver, por maioria relativa, na segunda, o Pre
sidente e o Vice-Presidente dos Estados Unidos do Brazil. 

§ 1.0 Essa eleição será feita em dais . escrutínios dis
tinctos, para o· Presidente e o V ice-Presidente respectiva
mente, recebendo-se e apurando-se em primeiro logar as 
cedulas para Presidente, e procedendo-se, em seguida, do 
mesmo modo, para o V ice-Presidente. , 

§ 2.0 O Pre·sidente e o Vjce-P.residente, eleitos na fórma 
deste artigo, occuparão a . Presidencia e a . Vice-Presidencia 
da Republ·ica dqrante o primeiro periodo presidencial. 

§ 3.0 Para essa eleiç.ão não haverá incompatiblilidades. 

§ 4.° Concluída ella, o Congresso dará por ter1ninada a 
sua n1issão constituinte, e, separando-se em Gamara e Se
nado, encetará o exercicio de suas funcções normaes a 15 
de junho do corrente anno, não podendo, em hypothese ai ... 
guma, ser dissolvido. · 

.. /' 
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§ 5.(} No prin1oiro anno d~l prin1eira leg1islalura, logo nos 
trab~Uws preparatorios: discr.irnmará o Senado o primeiro e 
.se~·unpo terço de setLS rnernlJl·os, cujo 1nanclato laa de eessa~ 
n0 t.ern1o do prin1eiro e elo segunclo · tricnnios. 

§ 6.0 Essa discrirr~inação cffectuar-sc-á ern tres listas, 
correspondentes aos tres terços, graduando-se os senadores de 
cada l~stado e os do Districto .Federal pela ordem de sua 
votaçüo respectiva, de n1oclo que se distribua ao terço do 
ultin1o trierúiio o prin1eiro votado no Districto Federal e en1 
eada um dos Estados, e aos dois terços seguintes os outros 
dois nomes na e8uaHt dos sutiragios ontidos ~ 

§ 7.0 Em caso de empate, considerar-se-ão favorecidos 
·os nTais ve111os, decidincto-~c por sorteio quando a edade fôr 
egual.. · 

Art. 2.0 O Estado que até o fim do anno de 1892 não 
houver decretado a sua Constituição/ será subn1ettido, por 
acto do GongTesso, á de urn eLos ouu·os, · que mais converuente 
a essa adaptaçáo parecer, até que o li:sLado SUJelLo a esse 
reg·1men a reror·n1e, pelo processo nella determinado. 

Art. 3:) A' proporção que os Estados se forem organi
zando, o ·Governo Federai entrega~·-llles-á ·a admlinrstraçao dos 
serviços .que pela UonstituH;:ão lnes compet1tem, e liquidará 
a re.sponsabilid.ade .da adnlinistração federal no tocante a 
esses serviços e ao pagamento do pessoal· respectivq .. 

Art. 4.0 Emquanto os :E~stados se oecuparen1 ern r·egu
larizar as despesas, durante o período. de organizacão dos 
seus serviços, o Governo abrir-lhes-á para esse fim creditas 
especiaes, segundo as condições estabelecidas por lei. 

Art. 5.0 Nos Estados que se forem organizando, entrará 
en1 vigor a .classificação das rendas estabelecida na Const.i-
tuiçãQ.l .... I 1 :._ _,; ,_,; • • ··•···· •• _ 

A;rt. f:Lo Nas primeiras nomeações para a magistratura 
federal e para a dos Estados, serão preferidos os ju{izes de 
Direito e os desembargadores de mais nota. 

·os .que não foren1 admittidos na nova organização judi
ciaria, e tiverem mais de 30 annos de exerci-cio, Serão apo
sentados, co.m todos os seus vencimentos. 

Os que tivere-m menos de 30 annos de exer~Ic1o, conti
nuarão . a perceber os seus ordenados, até que sejam apro
veitados, ou aposentados, cmn ordenad.o correspondente ao 
tempo de exerc·icio. 

As dçspesas · con1 os magistrados aposentados, ou postos 
em disponibilidade .. serão pagas pelo Governo Federal. 

Art. 7.0 E' concedida a D. Pedro de "Alcantara; ex-Im
perador do Brazjl. uma pensão que, .a contar de 15 de no
vembro de 1889_. garanta-lhe~ por todo o tempo de sua vida, 

, 
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.'"'UlJ::j.:.;!_l·ltcia dt'l'!~HI.e .. {) Cungt·t~·~;:.;tJ ur-diuur.io. I'Jtt sua lH'J-
Jltl~ira rc,uni;~UJ. 1'ix<.trú o t}U.'(ulflnll d1:~ta ppn:-:;fí(J .. 

. \ri. S." U Guvt'l'W> }'~_,deral adquir-jt·ú :pata a l\acüu a 
ca:-3a dn qth~ Jalleer~u o :D1·. Hr:njanlin tjunstant J~utelr~u d1• 
_\lagalilâes: e nella rnanda1·ú eollnear tnna lapide ern homc~-
nagenl á n1emorla do grande patriota --o J?undaclor da 
Hepublica. 

Paragrapho unico. A Yiuva elo nH:3nlO Dr. Benjarnin 
Constnnt tcr·á. em quanto Y iYe1·, o usofruclo da e asa men-
cionada. · 

Mandamos, portanto, a Loclas as auctoriclades a quern o 
conhecü11ento e exccuçfto desLa Constituição pertencermn, que 
a executem e facam executar· e observar fiel e inteiran1ente 
como nella se eo-ntén1. 

Publique-se e cumpra-se en1 lodo o territorio da Naç:,ão. 
Sala das sessões do Congresso Nacional Constituinte, na 

cidade do Rio de .Janeiro, em vinte e quatro de. fevereiro {~e 
n1il oitocentos c noventa e um, terceiro da Hepubllea. 

' ;·· ' 

• i'. ~ '··: . ' 
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Está assignaclo. (Applau.sos [Ji'Olonaar.los. Viva.s â Repu
blica.) 

Está prOJnulgada a Consti tulção rla H.epubl ica dos Es
tados Unidos do Brazil (1.Vuito be_rn!); e a nossa. Patria, aa)óS 
15 mezes de urn governo revolucionaria, entra, desde este rno

. n1ento, no regimen da legalidade. 
E é força eonfessar que, graças aos esforços e á dedica

ção deste Cong-resso, legitin1o representante da Nação (Apoia
dos), aliás recebido com desfavor e prevenção pela opinião, 
n. quem conseg,uiu vencer, e que termina os seus trabalhos ro-

deado da estilna e consideração publica: o Brazil, :a nossa 
Patria, de hoje en1 deante tem uma Constituição livre e de
Inocrati~a, com o regimen da mais larga Federação (ftf~tito 
bem.! Mu.ito bem!), - unico capaz de mantel-a unida, de. 
fazer com que possa desenvolver-se, prosperar e correspon
der, na America do Sul, ao seu modelo da America do Norte. 
(ilhlito bem! ]}Juito bern r) 

Saudemos, meus c~n1cidadãos, ao Brazil e á Republica 
Brazileira. 

··viva a Nação Brazileira t (Applausos jrrolo.ngados, do J·•e .. 
c·into, (las trib·unas e das galerias. ) · 

UMA voz- Viva o Presidente do Gongresªo! (Applausos.) 

OuTRA voz - Viva a Re[)ublica! 
VozEs - Vivat Viva! 
U~1:A VOZ DAS GALERIAS -. Viva O cidadão Prudente de 

l\foraesi 

VozEs·_ Viva! Viva! 

OUTRA_ voz - Viva o Congresso Nacional! 

VozEs - Viva! Viva! 

O Sr. Serzedello (pela orden1) (Attenção) -. Eu não 
podia, não devia mesmo, como o mais humilde dos membros 
deste Congresso (lJ'lu-itos · não apoiados), interromper a so
lennidade deste acto; mas, Sr. Presidente, eu. julgo· que nos 
achamos no rnomento mais extraordinario, mais solenne da 
nossa Patria. 

Acaba V. Ex. de -declarar que está promulgada pela 
soberania nacional, que está promulgada pelos representan
tes da Nação a Constituição que. vai reger os destinos dá 
Republica Brazileira. 

Senhores, si esta. Constituição é o ~ructo da sabedoria, si 
esta Constituição coordena, si ella concretiza em si tudo que 
o espírito humano tem produzido de mais elevado e d'e .. mais 
:pratico; na s.ciencia social, dil-o~á o futuro, dil-o-ão, com cer
teza, as gerações que nos succederem. "' 

Mas bôa ou má, a verdade ·é que, hoje, só nos cumpre 
um dever: o de respeitai-a, o de acatai-a, o de defendei-a,. á 
custa da nossa propria vida. (Nun:terosos apoiados; muito 
be·m.) 

Senhores do Congresso, estou profunda1nente certo, pro
fundamente seguro, de que jamais .esta Constituiç.ã'O, que é a 
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tll.Jt'a 11~1 -:\al::ill, qne (~ ~1. obra ch~slc~ Ct)ngrc·s~o, lia ele ser vio-
1ada. (.-lJJiiiwlo".) ~Eslnu e.eclu, J)l'Ofnn.clrunc·nl e certe•, por
qtw sct·in jssu, cun; Ct:deznl urn crirnc-.-ser]a a deshonra d.a 
lL!\'uluç:üu {A1wiw.lus), dessa lü~Yulu(;,ão trur~ fez a imnlOI'ta-
licbdc ele-. .B(~njanün Cunstnnt, dessa Revolução ·que fez a 
jnmlo~·Lalidade do soldado glorioso que a encarnou e que a 
personii'icou nestes n1ezes de dictaclura (Apoiaclos) . 

Nestas condições) acredito interpretar os sentimentos 
deste Congresso, pedindo a ·v. ]Lx. que sujeite á votação a 
indic-ação que, hontem, apresentei, e que é a seguinte: 

''O Congres.2o Nacional, hoje u:üco poder so1Jerano, por,que 
céssou a H.evolução~ porque cessou a dictadura, porque tudo 
closappareceu deante da Naçã·o, aqui reunida, decreta que ~ 
um dia de fe.sta nacional o dia .de hoje, 24 de fevereirü, 
o n1ais exlraordinario de nossa Pntria. (Ntt'lnerosos. apoiados; 
'IH'lt'ito be1n; 'nLuito ben".) 

O Src Zxi\L\~ obtendo a pahnTa pela ordcm1·, diz que .pro
rneLte, por sua honra, dci'cncler á custa .ela propria vjda,, a Con
stiluioão que acaba de ser votada. 

Vozri:s - Todos nós. 
O Sn. PnESIDENTE - O Congresso acaba de ouvir o reque

I·imcnto do Sr. representante Serzedello. S. Ex., na sessão de 
honten1, propoz que o .dia da pr01nulgação da Constituição 
Josse pelo Congressó~ considerado dia de festa nacional. Na 
hor·a em que f'oi apresentada a proposta, não ponde ser sub
n1ettida á deliberação do Congresso. Agora S. Ex. requer que · 
o dia de hoje, en1 que se promulg·ou a Constituição, o Con
gres·so o declare~ por deliberação sua, dia de festa naci.onal. · 
Está em discussão a indicaeão. 

\/ozEs -. Votos ! Votos ! 

0 SR. l\1EmA DE VASCONCELLOS - Permitta O Congresso 
que o mais obscuro de seus n1en1bros levante-se para propôr 
que a proposta do Sr. Serzedello sejà votada por acclamação. 

VOZES - Votos I votos I 

O Sn.. PrmsmE·xrL'E - Não havenó.o n1<ais quen1 .peça·' a· 
1)alavra, ·encerra-se a discussão. 

Os Senhores que entenden1 que o dia 24· de fevereiro deve· 
ser considerad_o dia de festa _nacional no Brazil, por ser o dia 
da prmnulgaçao da Republica Brazileira, queiram levan
tar-se. 

O , Congresso approva, unanin1on1ente, o requerimento do 
Sr. Serzedello . · 

O SR. PRESIDEN'rE -- A orden1 do dia de amanhã será a 
eleição dos Presidente e V ice-Presidente da Republica. 

Não havendo n1ais nada a tratar-se, encerra-se à sessão. 

(Applausos p!'olonga.clos. Vivas â Re]Jt(.blica, dados do 're
cinto e elas galerr·ias.) 

Levanta-se a sessão ás .1 horas e :30 n1jnutos ela ·tarde. 
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~-:51~ s:E·ssÃo, EM 25 DE FEVEREIRO bE '1891' · 
L..;, __ ... • . . • ... 4 • .. - • - - •• ....... • - ~ 

· p_r~$}ilen·cia fl~ s_r, ... t!_rude_nte. f;ie_ fr1 o·?'ãé~ 

Ao n1·eiO:-dia, faz-se a chan1ada, ·á qual respondeili os Srs::: 
J)rudente de lVIoraes1 1\:Iatta 1\:Iachado1 Paes de Carvalho, .João; 
Neiva, Eduardo Gonçalves, Francisco Machado, Leovigilclo 
Coelho., Joaquim Sarn1ento, Manoel Batata, Antonio Baena, 
.Jo[io Peàro, Cunha .Tunior-, .José Segundino1 J·oaquiu1 da Cruz~ 
Theodoro lJachec.o~ Elyseu lV[artins, Joakin1 I\:atunda, Bezer1·a 
de Albuquerque Junior, Theoclureto Souto, José Bernardo . 

. Oli\reira Gal vão, Amaro Cavalcanti, A.lmeida ·Barreto, Firrnino 
da Silveira, J·osé Hyg-ino, J.osé Sin1eão, Floriano Peixoto, Pedro 
Paulino, Tavares Bastos, Rosa Junior, Coelho ·e Can1pos, Tho
Inaz Cr.uz, Virlgilio Damasio, Ruy :Barbosa, l)orpingos Yicente~ 
Gil -Goulart, l\:[onteiro de Barros. Quintino Bocayuva, Laper, 
Brli,Z Carneiro, Eduardo \Vandenkolk~ João Severiano~ Saldanha 
l\fa.rinho~ Joaquin1 Fel.icio. Cesario Alvim, An1erico L.obo, Canl
pos Salles, ~oaquin1 de Souza, SHya Cailcclo~ Silva Paranhos, 
~\quilino An1aral, Joaquiin Murtinhó, Pinheiro Guedes, Uhal
dinó do An1aral, Santos Andrade, Esteves Junior, Luiz Delfina~ 
Ramiro Barcellos, Pinheiro Machado, Julio Frota, Belforti 
Vieh..,a, UcU1ôa Rodrigues, Indio do, Brasil:- Lauro . !Sodré,. In
nocencio Serzedello, Ntna Ribeiro, Cantão, Pedro Chern1ont. 
J\fatta· Bacellar, Costa Rodrigues, Caseh1iro Junio1', Henrique. 
de Carvalho, Anfrisio Fialho, Nogueira Paranaguá, Nelson, 

, Pires Ferreira, Barbosa Lima, Bezerril, João Lopes, Justinia-
·no de Serpa, Frederico Borges, ~Tos é Avelino, José Bevila.qua, 
G-onÇa~o de Lagos. ;Nascimento, Almino: :A.ffons.o, Pedro 
;Velho, Miguel de -Castro, An1orim Garcia, Epitacio Pessôa, 
P-edro -~n1erico,. Couto Cartaxo, Sá 1\.ndrade, Retumba, Tolen
tino de Carvalho, R9sa e Silva, Goncalves Ferreira, José Ma
rianno, Almeida Pernambuco,. Juvencio d'Aguiar, A.ndré- .Ca
valcanti, Raymundo Bandeira, ~,c\..nnibal ;Falcão, Pereira de 
J ... yra, .Meira :de :Vasconcellos, João· :de Siqueira. João 
,Vieirà, Luiz .. da . Andrade, Espírito' Santo,

1 
Bellarmino. 

-· Careniro, Theophilo' dos Santos, Pontes· de Miranda, Oi:.
ticia, Gahino Besouro! Ivo do ·Prado~ Oliveira Valladão, 
;Felisbello Freire-, Augusto de- Freitas, Paula :Argollo, Tosta, 
.Seabra, Antonio Eusebio, Za1na, Arthur Rios, Garcia Pire·s, 
.1\farcolino Moura, Santos Pereira, ·/Custodio de l\{ello, Paula 
Guilnarães, Mjlton, Amphilophio. Francisc-o Sodré, Dionísio 

·.:Cerqueira, Leovigildo Filgueiras, Bar-ão de S. l\Iarcos, Medra
do, Barão de. Villa Viçosa, Prisco Paraíso·, Moni2; Freire, Athay-

·,de ·Junio.r,. Fonseca e Silva, Fonseca Hermes, NJlo Peçanha., 
Urbano Marcondes, Manhães Barreto~ Cyrillo de I ... en1os, Alberto 
Brandão, Oliveira· Pinto, Viriato de Medeiros~ Joaquim Bre
:ves, Virgílio Pessoa. França Carvalho, Luiz. Murat, Baptista' 

. 'dá. Motta, .Fróes da C1:uz, Alcindo Guanabara, Erico Coelho, 
Sa1npaio Ferraz, Lopes Trovão, Jacques Ourique, Aristidés 
J ... obo, Mayrink~ Furquim Werneck, Do1ningos Jesuino, V!
nhaes, :Thon1az Delfina, [Antonio Olyntho, Badaró, João PI-
1lheiro,. Pacifico Mascarenhas, Gabriel . de 1\:Ia~alhã~s, . Cha~as 
J ... obato1 Jacob da Paixã.o, IA,lexandre Stockler, Pranc1sco Veiga. 
!Costa . Senna, Lamounier,.. Alvar10 Hotelfl:o, Gonçalves Chaves~ 

. Feliciano Penna, Viotti~ Dutra Nica~io, Corrêa Rabe.Uo, Ma
. noel· Fulge~cj.01 ~~tolph.o' ~io, ~~-~iªtiç!es ~l.aia, Çto:Q.çalves: Ra-

.V ot. 1n ss -: 
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J uu::; Carlos das Chagas, Francisco Am~ral, Paletla, João de 
A vellar, Ferreira llabello, Bueno de Paiva, Ferreira Pires, 
Francisco Glicorio, Moraes. Barros, Lopes. ühaves, Domingos 
Jc Moraos, Carvalhal, Angelo Pinheiro, 1\iursa, B.odolpho Mi
l:anda; Puulino Carlos, Costa Junior, Rodri~ues Alves, Alfredo 
l~llis, lvloreira da Silva. Almeida Nogueira, ],leury Curado, Leo
poldo de Bulhões, Guimarães Natal, A~tonio Azer.edo, Caetano · 
Ju Albuquerque, Bellarmino de Mendonça, Mare1ano de Ma·-
galhães, Fernando Simas, Lauro Müller, Carlos de Campos, 
~chmidt, Lacerda Coutinho, Victorino Monteiro, Pereira· ~a 
Costa, Anlão de Faria, Julio de Castilhos, Borges de Medei
ros, Alc1des Lima, Assis Brasil, Thomaz Flores, Abreu, Ho-
Inero Baptista, Rocha Osorio, Cassiano do Nascimento, Fer
:uando :A,bbott, Deme.trio Ribeiro e ;Menna ;Barreto ó 

Abre-se a -sessão. 

. Deixam de comparecer, com causa, os Srs.: Frederico Ser-. 
rano, Coelho e Campos, Saraiva, Raulino Horn, Rodrigues Fer
nandes, l\1artinho Rodrigues, Leandro. Maciel, Conde de Fi
gueiredo, Ferreira Brandão, Cesario Motta Junior e 'Ernesto 
.de Oliveira; e, sem causa, os Srs.: Rangel .Pestana, Génerosu 
Marques, João Barbalho, Bernardo de Mendonça, Santos Viei
ra, Leonel Filho, Americo Luz, Costa Machado, Domingos Ro
uba, Don1ingos Porto, João Luiz, ·Barão de .Santa He~lena, ·Mar-
tinho Prado Junior, Luiz Barreto, Bernardino de ·Campos, 
:---idolpho Gordo, Carlos Garcia, Rubião Junior. e Antonio Prado. 

E' ljda, posta· em discussão e, sem debate, approvada a act~ 
da sessao antecedente. · . · 
o • • 

.O Sa •.. i 0 SECRETARIO procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Of:ticios: 

Do chefe do Governo Provisorio, datado de 25 do corrente, 
de~lar~do ter recebi4o o autogra~ho da ConstituiQão da. ·aepu
bhca dos Estados Un1dos do Braz1l, promulgada em sessão do 
Congresso Nacional Constituinte. - Inteirado. . 

Do· rnes1no chefe, de egual data, declarando estar soiente .. 
de que a Constituicão da :Republica dos Estados Unidos· do · 
.B:r:azil foi promulgada pela. Mesa do Congresso Naoiqnal. _.., Jn-· ··- .. 
te1rado. · · 

• 

·-· 

.IORDEl\1 DO DIA ' .· 
,. 

ELEIQÃO DO PRESIDENTE E. DO VICE-PRBSIDENTB DA 1\EPUBLJCA ; . · . 

. · O Sn. Pn.ES.IDEWrE -· Vae proceder á eleição db Pre--
Slclente c do VICe-Presidente da Republica.· . · 

O' Em .a.ttenç~o á importan.cia desta.eleição,. a Mesa do Con
tsresso, pa1 a obv1ar qu,alquer Irregularidade que por ventura 
~o .P9ssa da.r, estabeleceu o seguinte processo:' será feita ·a 
eleiçt~o rncdwnte chamada nominal; e cada um dos :UAemb.ros 

• .i ~. ~ ; ri •.• 
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~do Congresso terá O trabalho ele vir ft Mesa depositar a cedu
la na urna, entrando pela direita e sahindo pela esquerda. 

O SR. ZAMA - A cedula é fechada? 

O Sn. PRESIDENTE- O Regimento nada dispõe sobre a for
~nula da cedula; esta pode s·er fechada ou aberta; é indiffe 
rente. . 

O SR. QurNTTNo BoCAYUVA (pela ordem) -Rogo a V. Ex. 
·se qigne de s11bmet.ter á apreciação do Congresso, antes ·de 
proceder-se á eleição do primeiro magistrado da Republica, 
a seguinte indicação, firmada POr mim e 111eus collegas, e que 
peço licença para ler. (Lê.) -

· VozEs - Muito be!n; muito bem .. 
'· 

· Vem á Mesa, -é lida, apoiada e1 sem debate-~ approvada2 
unanim·emente, a seguinte 

MOÇÃO . 

Considerándo que a veneração pelos grande·s patriotas 
1'alleciclos é um sentimento que ·concorre para a elevação 

· moral do .homem e · aperfeiçoamento dos costumes. publicos) 
tanto é verdade que "somos sempre,. e cada vez mais, gover.

.. nados pelos mortos'"; · 
. ConsiderandÓ que as majores homenagens rendidas. aos 

qu~ bem m·ereeeram da 'P'atria e da Humanidade, em nada. 
absolutamente, deslustram o brilhantismo dos feitos que assi

. gnalaram. de modo glorioso aque1les que ainda estão servinfl;l 
objectivamente; . . . - . . 

·. , : Considerando que, ao contrario, estas homenagens. d.igni-
. · ficam aos que as tributam, e constituem o melhor estimulo 

-' :•· 
,. 

.. 
' .. 

. :\. 

. ~' . ~ . 

à novas e, crescentes benemerenciãs.: . . 
!.CoÍl.siderando, . filiaÚnente; ou e este -pensament~ syrithetiza . 

os Justos sentimentos e as manifestações unanimes externadas 
· ·nesta Casa e no paiz em geral; · 

. O Congress-o Nacion!ll Constituinte, consubstanciando nestà 
moç,ão a gratidão devida a·. todos os patriotaEl que pugnaram 
tlelá Republica, res·olve lançar na acta ·da sessão solemne de 

.l1oje o .seguinte: • · 
"O fundador rla Repul;llica BraziJeira, Benjamin Constant 

. Bof.elhq de Magalhães, passou ela vida· objectiva para a imn1or
. talidncle a 22 de janeiro do 1891, tendo nascido a 1.8 de ontubw> 

de 1837 ~ . , . . . . · . . . 
. O .Povo Brazileiro·, . pelos se.ns representantes ·no .~con

gresso· Nacional· Constituinte, se desvanece de lhe . ser facul
tada a ·gloria do apresentar este bello modelo do virtudes aos 
seus futuros presidentes. · 

Sala das sessÕes, '2'5 ,de fevereiro de ·.\891, 3° da Republica. 
-. Ouintino Bocmfn'IXt. - Aristides Lobo. - Campos Salles ~ 

--.. Saldanhrz JJ1arinho .· -· - Francisco .Glicerio. - Demetrio Ri-
1)eiro. -· ~!ursa. - Lanro Sndré. ·- Paes de Car-valho. -
Nina Ribe'i'ro. - MaUa Bacello:r •. - Nelson de Vasconcellos; 
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.Uin•'iJ,,. ·-- J11,rlolpho Jfil·a,ula. -- An(ielô Pinheiro. - 'A.l.-:
j'.,·edo I:'ll.is. -- Pnulino Cui'los. -.. - .:\lmeü:la Nootwü·a. - ~o·
·nli'''fCJs t'lt· Jhn·tt1?s.·. -- A . .A zercd o. - iro do Pro do. - $rn·
~ed(:l/o ('uiTÓl. .. --- n. Osorio. -- V·ictorino Jlonlc'i-to. -. ..A.n
'íiÍIFrl Falt"dn. -- :.Ucindo Uuanab.a'l'·a. - R.·tnt Bm·uosa. -
Sui/'1 pnio J'e,·tn:,. -- C1'1Jono Jlm·conr~tes . . - i.l~owiz .F'f'(~ire .. -
('onfrio - Xilu Pet(lnha. -· BeUru·m·t.no Cn.tnc·Jro. - Jnd-w do 
I:J'tt:·i'il. -- t:st:e·1.'e.~ .Jnn'ior. - ·F. $chmüll. ·- Laccí'lla Cou
fit~hn. --Carlos r.le Crunpos.- Felisbell.o J?r·eir·e.- Lu:iz 
J.)ef/'iJW. - A. Mm·eü·a da SU.ca. - Manoel Bezerra de Souza:· 
---- _\thul]de .fn·noior. - Baptista da JfoUa. - .José Si.nwlín 
de Olire.h·a. -Custodio de 31ell{r. - JoíJ.o Pedro. - Cu.'rtha 
.!nnim· .· -- Badwsa Lünn .. - Reze-r-ril. -- J.llanoel. Uchlja .Ro-. 
rh·itJnes .. - A.ntorâo Ol-ynt.lw. - Cas·in'Liro Junirn·. -- E·J"i~co 
Cnel.hn. -- Gonealrcs Brnnos. - Ale.1:andre Stoclcl.er. - J oo.
qn i.m. âf' .A·-nellai·. - Próes rla Cruz. - Rayrnunâo BandC'iJ'a., . 
--- Floi·iano Pei:rJoto. -- A.·nlâo de F.aJ•ia. -- Theodureto Sou ... 
to. - A·mr.·i'i.r:·o Lobo. - A-dstüles Jla-ia. - Dionis·lo Cér
qu.ei'i·a. - .Tófio LA.>pe~. - Pedro .CheYmont. - (}onstartt'ino 
Paletta. -··· FmTP-ira Pire,-.·. - C. Zarna. - Lapér. - San. tos. 
Anrlí'rule. - Re!fnrt Y·ieira; -- Santos Pe?~e·i'J~a.· - Jl. l'al
ládtio. --- FredeJ·iro Bor-gt?s. -José Bevilaqua:" 

O Sn:. PBESIDEi'ITE - Vai-se proceder á eleição do Presi
denü: da Republica. 

Procedo-se á chan~·ada dos Srs. rnembros ·do Congre-sso, 
ns qeaes~ suceessivarnentc, clApositarn na urna as .suas cc
du1as. 

O Sn. PRERIDENTE - Votaram 234 Srs. representantes; 
vai-se>. abrir· a urna~ para se verificar o numeró das cedulas.; 
(DP.pois da. veri{'icação.) Estavam na urna 234 cedulas. 

Apesar de não ter sido candidato á eleição a que o :Con
gresso vai proceder, constando-n1e que n1eu non1e está envol
Yiclo nessa eleição, convido o Sr. V ice-Presidente do Con
grr~so a oecupar esta cade'ira. · 

YozEs -· Confian1og mn V. Ex. ; _temos· plena confiança·:·. 
Ot:iTRAs vozEs - E~ correcto o procedimento de v. Ex. 
O SR. VrcE-.PHESIDE&TE (âe'i)ois de or:cu.pa·r a .cadeira) --. 

Ya i -sn proceder á a1)uração .. 

.Apnraclas as 234 c-edulasJ. é obtido p · següinte resultado~· 
• 

Mano e] Deodoro da Fonseca ... 
PrudentP lle M·o1·aos Barros 
l1'loriano Peixoto. . . . . • . 
.Joaquin1 Saldanha Marinho. • . . ., 
.Jns0 Hygino Duarte Pereira~ .. • • 
CeduJas ent branco. . .• .• • · •. 

Votos 
12-9 

97 
3 
2· 
,1 
2 

\; 

0 Sn. P~E~JDE~'l'E --- Está elej to ProsülenJe da. Republica 
fl,J,;;; Estado lm trlos {lo Brasil o Sr. Manoel Deodoro da :B\:m
seea. 1 A pplausos J~rol(?noodns e viNr.s ele m-ui.tos S?·s. rem~esen:.. 
.tontrs e drt_s galí'I'W.s.) · 

. .·.· ': 

) ; . 
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··-.r.·, ;Vai-sé procedf•r á c"'lc·ic.:ão para Vjce-P:tlesidenü: da Repu
blica. (O s·, .• Pnalente de Mm'aes 1Y:assume a cadei1'a da pr·e
side.ncia, e este acto é ar:olhülo com. pJ•olonuadas sctlvas de 11al .. 
1nas, e 'oivas âe grande n.un~era ele ·ment7:n·os do Conuresso, e düs 
c.sJJectadores) 

Proeede-se t.~ eleicãtJ pa.ra vice-nresidente ela Htmublica. s 
. recolheJ:n-se 2S:2 cedülas, tiu e, apurada~, dão o seguinte r~sL.rl-
~ado: · 

F.lo:d.an.o Peixoto. . ·u: :•: :"': ;o: ~·: ... ; : .. ~ 153 
Eduardo \Vandenkolk. . • ... ..: :·. :•: 57 
Prudente .J()·sé de l\Ioraes Barros ..... o: 1.2 
Coronel Piragihe. . . :... • .•: .~: :... .. 5 
;José d'./tln1eida Barrelo ..•.•. :.: .... · 4. 
Cüstodio José de Mello ., .• :• ............. : .. : 1 

O Sn. PHESIDEN'l'E - Em vjrtude do re.sLJ,ltado d:i ele.ição, 
pro.clan10 Vice-·P'resiclente da Republica dos Estados Unidos. do 
Brazil o Sr. Flor.iano Peixoto. (Applauses de Srs. 1'Wpr·esenta·n
tes, _e vivas das galerias.) Na fórn1a do disposto na Constil.ui
.ção, o Presidente e o Vice-Presidente eleitos devem t01•na1~ 
poB.se .de . seus cargos perante o. Congresso., · 

· An1anhã, á 1 hora da tarde, reunir-se-á o Congresso, en1 
sessão solenne, para empossar o Presidente e o Vice..:.P.re$idep.te 

, da Republica, e encerr·,lr o. Congre:sso Coru;tituinte . 
. :V ên1 á Mesa· as seguintes 

DeclaraçÕes de voto. ' 

Declaramos ter votado. para 1Presi-àen.te <ià R.e:p.u1,lica d.0~ 
Estados Unidos do Brasil ne? Dr.l Prudente. de ·Mo.raes •. 

Rio, 25 de feverejro de '1891. - José S:irne~e. -·R .. Qso
r·i@. - V'ictorino .. ~f.onteü·o •' - Sampaie Fernaz. - Antão de 

:Faria. -·João Ped'l'o. - Alcides Limá .. - Santos· Pereira. -
. ·· A11tphilophio. -''Le·ite .Oiticica .... - Alcinclo Guan:aba1·a.1 - Be- .· 
· 'Jf!etrio Ribei·r·o. -Custodio de IJtlellà. ·-. Pereira LyNI.· , 

Nós, representantes do Rio Grande do Sul, declaran~:os que 
votámos no Dr. Prudente José de ~Ioraes Barros, para presi

. dente.da Republica dos Estados ·Unidos do Brazi1.1 

Rio de Janeiro. 25 de fevereiro de 1891 .. - V·ictorino 
Monte1~ro. -.R. Osório. -,- Alcides Li~m.a. - Antão de· Fa'ria .. ~ 

· · - Dcm,etrio Ribe_i1·o. ·1 · 

. . Declaram·os haver dado nossos votos parà o elevado cargo 
de primeiro 'Pre.sidente àa Republica Brazileira ao cidadãa Dr. 
Prudente José de Mora3s Barros. 

Sala das sessões, 25 de fevereiro' de 1.891. -- .F'. Badaró. ~ 
Dut?~a Nicacio.- Alvaro Bote·lho. ·-Gabriel de Paula Alm,eida. 
Magalhães. - Asl'olpho Pio. - Polycarpo Rod1·;igues Viotti •1 
- G. Avellar.~- Ant'onia Olyntho.- Chagas Lobato .. - A1·is~ 

. t'ides 1l1aia. ·- Ferrei'Pa Pires. - C. PaleUa . . - Gonçalves R a-~ 
mos.. .. - .ti?n~r-·icQ L.qbo.,.: - Er_i,cQ ÇQ..e.l.ho ..• : -. Thop_y:r~ D_elf'i!UJ •l 



~ · Tendo ·sempre pugnad_o pela ,conducta ~ás· 'clara:s, d~vo âe ... 
clarar que votei para Pres1~ente aa_ Republica J?.O CI_dadao J?ru
dente de Moraes, e para V1Ce-Pres1dente, no c1dadao Flor1ano 
·Peixoto. · .. · ·· 

Quen1 n1e conhece sabe que o· sentimento de ingrat_id_ão não 
se aninha em n:·eu coração, e, portanto, só o <:Iever ClVlCO_ ep:1 

'face dos acónteciment:::~s poderia ter sobrepuJado a grahdao 
pessoal que nunca deseonheci a quem devo. 

Sala das sessões do. Congresso Nacional 'Constituinte, 25~ 
de fevereiro de 1891, 3" da Republica. - José-· Bevilaqua. 

Declaramos qúe votámos no Sr. Prudente José de Morae$ 
e Barros para Pres~'den~c da Republica do Brazil. 

Sala das sessões, 25 de . .fevereiro de 1891. -.NilO Peçanha .. 1 

-- Urbano Marcondes. 

Declaro que votei para Vice-Presidente da Republica no: 
Dr. Prudente de Moraes . 

Sala das sessões, 25 de fevereiro de 1891. --:o:o Victo'rinO: 
M ontei1·o . · 

Declaran1os que 11ã 'J votámos no Generalissim:o Mànoel1 . 
De odoro da Fonseca para o cargo .. de Presidenté .da Republica, 
em que elle acaba de se-r investido pela maioria dos ~uffragios 
do Congresso, levados pelas seguintes razões: 

1 n. · Para a verdade da installação do regimen republicano, 
tal como elle deve ser pela intuição scientifica de sua organi
zação, e tal corno ficou estabelecido na l~i fundamental do paiz, · · 
o chefe da Naç.ão precisa impor-se ãs opiniões como o chefe 

· real e e~fectivo do. 1~üverno, pela . sua . superioridade moral e 
1ntellectual. tomando sempre a iniciativa do conselho, ·a parte 

· mais energica. na acção, o a mais directa nas responsabilidades. 
Sem estas cQndi~ões, o Governo ~epublicano será uma f~cção 
perfeitamente congenere das monarchias constituciona.es, que 

. se c-aracterizam por uma direccão. nominal attribuida á n:~aior . 
som ma de poder; 

· 2a. Para. honra da }lepublica Brazileira, e para glor1a das 
classes· armadas da Naoão, que tomaram a si o papel culminante 

. e decisivo da Revolução, por uma fatalidade historica . anenas. 
·cuja confissão, que mais as ennobrece, porque liber~a 'a Histo
ria do feito revolucionaria da injustiça que se lhe faz, pintán- . 
. do-? ~como '!lma surpreza. armada, irr..·porta a passiv-idade do 
esp1r1to namonal, pa~ece que o nosso dever seria testemunhar 
3: ~ação e ao Mundo as exub~rancias de u.ma organizacão po-· 
ht1ca forte, francamente apoiada na conf1nça irreductiv.el de . 

.. to~as as classes, extre~e ~de todas as oppressões internas, ac-. 
ce1ta coroo uma cond1çao de progresso e não · 0omo uma. 
transa~ç.ão hu.roilhantr,. com o espírito de manutenção da ordem 
n1aterml, e, sobretudo, assente no magnanimo desinteresse 
das classes armadas, qu ~ tinham o direito de exigir de nós 

. esse 1rib~to .de justi9a. historica que. seria o melhor penhor d~ 
· sua ~lo~ Ia. o e. seu CIVIsmo, de seu Incomparavel patriotismo .

1 

· -. 1\:{on~z Fretre. - Barbosa Lima. - Frederico Borge-s ·.-
. Anntbal . Falcão ., - :Dem,etriO: Ribeiro--:.- . · . . • . 

I 
/; .•. 
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Declaração de renuncia do maridatO. · 
~·I·' 

Declaro que não vot~i no Sr. Marechal Manoel De odoro da 
LFon·seca para Presidente à a Republica. 

Pessoalmente, eu lhe devo provas de affecto, ·e distincções 
muito acima do m'-éu merecimento. 

Patriota e antigo propagandista da Republica federativa~ 
devo-lhe immensa gratidão, por haver contribuído, decisiva~ 
m.ente~ para a definitiva destruioão da Monarchia. 

Estc·s sentimentos, porém, não me tiram á razão a sua na~ 
tural serenidade e inteireza, vara reconhecer, auxiliado pelá 
observaoão de longa série de factos, que faltam a tão digno ci~ 
dadão as qualidades elementares do homem de governo .. 

A convicção, que tenho - de que a sua administraÇão serã: 
funesta só é egualada pelo intimo e patriotico desejo que ali ... 
mento - de que o futuro não dê razão ás minhas preoccupa ..... 
ções. : . · · 

.. · Não se pagam dividas .de gratidão, ne·m servem-se senti ...... 
·mentos pessoáes, por nobres que sejam, com o sagrado interesse, 
da Patria. . · · 

. Nem me impressiona a supposta necessidade de evita~· 
possíveis exhibicões de forc::t, legalizando·-se com o voto o que 
·se teria de impôr pelas armas. . 

Si o despotismo militar existe, de facto, elle que se im..:.., 
· plante .sem a c.apa mal ,cosida de surffragios extorquidos a() 
· t·emor; ·e a Nação,· de ante d·a ·evidenc.ia, que se disponha . a ser 
. livre. oü escrava . · . · . . .. . . 
· · Mas. antes de tudo, faco idéa bastante justa e digna do 
'Exercito brazileiro, para crer qúe elle. em qualquer em-ergencia, 

· · s.aberá conservar-se o que sempre :foi -. nobre instrumento 
·da soberania nacional. · . . · . · 

Declaro mais que, sendo_representante de eleitol'es que em· 
tempo aceitaram: a candidatura :que agora repudio, corre-me 
o ·dever ife honra de resignar, ·como resigno, o meu manda~o .. 
. Si não observei .este procedimento· antes da votacão, fol · 

·p·or estar firmemente persuadido de- que agi de conformidade 
· çom· os verdadeiros sentimentos de quem me elegeu. · 

E, si ficar . demonstrado qué assim não foi, espero que. não 
mo negarão a 'justiça d~ reconhecer que agora, . como s·empre, · 
·fui superior a toda _p,, qual que):' consideração que não· fosse o 
bem da Patria e 'da. Republica. .·. · · · .. . . · . · 
· Sa.l a das· sssões do Congresso Nacional, 25 ·de. fevereiro de 
189!. - J. .. F .. de .Assis Brasil. ., .. . . · 

Levanta-~e a sessiio ·á i horas da tarde. 

62a SESSÃo ... EM 26. DE ·FEVEREIRO. DE i89l 

presidencia do' Sf'., 'Prudente de Mnraes 

A' i hora. faz-se a chamada, á aual .respondem os Srs.":· 
·Prudente de Moraes.. Matta Machado~ Paes de Carvalho. 
'João 'Neiva. Eduardo Gonçalves. Francisco Machado. Leo.:. 
vigildo ·Coelho, Joaauim Sarmento. Manoel Barata. Antonio 
.Baena .. Jo.ão Pedro, Cunha Junior .. José Segundino .. ·Joaquim da 
Cruz, Theodoro Pacheco~ Ely~eu Martins, Joakim Katnnqa~ Be-. 

... .-. 

··.: •' 
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· 2(•l'rn ele _\lL,f,-qiú~i'qür :runior: Theocture.lo' Soillo~ 'Jõ§ú Ber:·úür.dô~ 
Ol.i\·eiJ·a Gahão. Amaro CaYaleanti. Aln:.eida Ban'eto, J:'u·n11no
-da SHvC>ira~ .Tosfí Hygin\), .l o~é Simeão, Flori ano Peixoto, ·P~dro 
iPanlino. '.l'aYarF•s Bastos. Hosa Junior\ Coelho e Carnpos. '1ho
m·az Crúz, Vh·gllio Datn.asio, Ruy Barbosa, ·Don1ingo~ Vicente, 
fGil Goulart. Monteiro de Barros, Quintino Bocayuva, Lapér, 
Braz Carneiro. Eduardo \Vandenkolk. J'oão Seve-eiano, Saldanha 
~\Iárinho . .Joaquiin Felicio. Cesario Alvim, Atnerieo ·Lobo, :Can1-
J)OS Sane~ .. J'oaquin1 . de Souza. Sil:va Canedo, Silya Paranllos1 
Aquilino do .A.n1aral~ .Joaquinl Murtinl1o, Pinhe~ro 9ue.des, Ul?al
:flino do Arnaral. Santos Andrade, Esteves Jun1or, Lu1z Delfnw, · 
~arr~:jro Bar.c.elfo:s. Pinheiro Machado. ~Tulio Frota, Belfort 
.;"\~ieh·a, Uchôa Rodrigue.s~. Indjo do Brasil. Lauro Sodré, Inno
(lencio Serzeclello, Nina Ribeiro, •Pedro Chern1ont, .Matta Ba~ 
r~e1lar. Costa. Rodrigues. Casimiro Junior, Henrique de Carvalho, 
,Anfrisio Fialho, Nogueira Paranaguá, Nelson, Pires Ferreira, 
J1·arbosa Lin1a, Bezerril. João J .. opes, Justiniano de S0rpa, Fran-

. Cisco Borges, Jos.é Avelino. José Bevilaqua, Goncalo de Lago's, 
:N,ascimento, · Ahniro Affonso, Pedro Velho, :Miguel de :Gastro, 
'r'\.n1orirn Garcia, EpiLacio Pessôa, Pedro Americo, Cou~~ Cartaxo, 

· 'Sá .Andrade. Retumba. Tolentino de Carvalho, Rosa e Silva, IGon-
·~alves E'err.eira. José ·Marianno, Allneida 'Pernambuco, Juvencio 
.r.L\gniar, André .cavalcanti, Raymundo Bandeira, Annibal ;Fa-l
cão. Pareira. de Lvra. Meira de VasconceHos. João de Siqueira. 
João Vieira, Luiz ··de· Andrade, Espírito Santo, Bellarn1in.o Car-

·:neiro, Theophilo dos Santos. Pontes de. Miranda, Oiticica, Gabino 
.:Besouro, Ivo do 'Prado, Oliveira Va.lladão, F·elisbello ·Freire,. 
A11gusto de Freitas, Paula Argollo. To·st.a~ Seabra, Antonio EU- . 
;sebio., Zarna~ Art.hur R] os~ Garcia Pires, ·l)!Iarcolino Moura, San
tos Pel'eira, Custodio de Mello, Patlla Guimarães, Milton, Am
philophio, Francisco Sodré, Dionísio .Cerqueira, Leovigildo Fil~ 

- gu'ei;ras, Barão de S. Marcos, :Medrado, Barão de Villa Viçosa, 
Prjsco ·Paraíso, Moniz Freire, Athayde .Tunior, Fonseca e Silva, 
·:Fonseca Hermes~ Nilo Pecanha, ·Urbano 1\far,condes, 1\~anhães 
Barreto, 'Cyrillo de Lemos, Alberto Brandão. Oliveira Pinto, Vi
riato de :Medeiros, .Joaquim Breves~ Virgili.o Pessôa, França 
·Carvalho, Luiz Mu~'at, Baptista da Motta~ Fróes da. Cruz, Alcindo 
Guanabara~ Erieo Coelho, S~unpaio .Ferraz., Lopés rrovão, Ja
eques Ourique, Aristides Lobo, Mayrink, l?urquin1 \Verneck, ,, 
Don1ingos Jesuino, Vinhaes, Thon~az Delfino; Antonio Olyntho, · 
Badaró. João Pinheiro, :Pac.ifico Mascarenhas, ·Gabriel de :Maga
lhães, tChagas Lobato, .Tacob da . Paü:ão, Alexandre. Stockler 
:Fran·cisea: Veiga.· Costa Senna, Lan1onnier ~ Alvaro Botelho, Gon~ 
~alves Chaves, Feliciano . Penna, Viotti, Dutra Ni.cacio, Correia 
Habello, J\Ianoel Fulgen~io, Astolpho Pio, Aristides ·Maia, Gon
ça~ves Ra1nos, Carlos ;das <Chagas, Franci~co 4maral, P~llettà, 
Joao de Avellar. Ferreira Rabello, Bueno de 'Paiva, Ferreira Pi-. 
re!?, Francisco IG!icerio~ l\foraes Barros, Lopes Chaves. Domin~ · 
gos de Moraes, Adolpho Gordo; Carvalhal. Angelo Pinheiro 
Mursa, Rodolpho Miranda; Paulino Carlos, :Costa Junior Rodri~ 
gues AJyes, Alfredo Ell1s, Moreira da Silva, Almeida,N~gueira 
.F!mn'Y Curacl9, Leopoldo de B'ulhões, Guimarães Natal, Anto: . 
n~o J\zeredo, Caetano (.le Albuquerque, Bellarn1ino de Mendonça, 
Marciano de Magalhães, Fernando Sin1as, I.auro Muller Carlos 
de C.arnpos, Schmidt~ Lacerda Coutinho, Victorino Monteiro 

. Pere1_ra da Co~t.a, An.tão de Faria, Julio de Castilhos, Borges d~ 
l\fede1ros, Alc.Ides Lrma, Assis. Brasil, r:J~homaz Flores, Abreu. 
Homero Baptista, Rocha Osorio, Cassiano do Nasein:·ento. Fer..: 

· :nando Abbott, Den1etrio R.ibeiro e M~nn.ª ;Barreto •: - · 

··,·.' 

' ' 
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Abrc~se a sessão;. 

Doixanl de cornpareeer, cOTn C3Ui;à, os sr-~.: Feaueisco Ser·
n.·ano, Coelho e :Can1pos. Saraiva, Hanlir~o Horn, Rodrigues Fer-
11andes. M.arljnho Rodrig-rtr~s, I.~eandro l\lacicl, Condü ele Figuei
redo. FciTcira Brandão. Cesario l\1ott.a Junior e Ernesto ele Oli
veira; e, sém eausa, os Srs.: Rangel Pestana, Generoso Marques, 
Jüão Barbalho, Bernardo de :MendonÇa, Santos Vieira, Leonel 
Filho, An1f~riro Luz. Co~ta Machado, Doming·os Rocha, Dmningos 
Porto .. João Lulz, Barão de Santa Helena, ·Marinho Prado .Ju
nior, Luiz Bárrcto~ Bernardino de Carnpos~ Carlos Garcta, Rn
.])Hio .Junior e .Antonio Prado. 

·E' lida, posta mn discussrw e~ sern d~:·hriJe, arrpro"\'ada a acta 
· da sessão an tt'lcedente. 

ÓR.DI~l\tl .DO DIA 

POSSE. DO Pf-Úl:STDEN'fE E. VTC'E-·PR.ESlDENT'E DA REPt.iRLICA. 

Achando-se na anl e--sala os Srs. Presi.denle e V ice-Presi
de-nte, o Sr. Presidente nomeia para recebe l-os as seguintes 
conuhissões : · · · 

Para rec.eber o Sr. Presidente da Republica, os Srs. Cam- .. 
_ lJOS ·salles; Cesario A.lvin1, Quintinó Bocayuva, .An1aro Ca-
. valcànti., José Segun,dino~ Elyseu Martins, Arthur Rios, Re-
tumba e Indio do Brasil. · . 

Para receber o- Sr. Vice-Pre.sidente da Republic-a, os Srs. 
< . A.ln1eida Barr·et-o, Ruy Barbosa. ·r.Juiz Delfina, Bezerra de Albu-. 

· qüerque Junior, Rosa Junior, GUeerio, Gonç.alves Chav.es, Ser-
. zedello e Astolpl:lo Pio. · ' · · .' . · · 

.· - · . Se-ndo introduzidos no recinto." pelas co1nm1ss.ões acirna no
·.· meadas, os. Srs. ~Ianoel ·De odoro da Fonseca, Presidente, ·eleito, 
· · da. Republica, e Floriano ·Peixoto, Viée-Presidcnte eleito da · 

B.epublica, tomaín assento á Mesa, o primeiro á drieita e o se-
. gundo á cesqt~erda do Sr. Presidente: do Congresso. 

Prestada a affirrr.aç:.ão ·pelos Srs. Presidente e Vice-Pre-. ~ 

l~ -~ '>!'• ---.!, , .... -- ::.1,..,; . ' 

Abrc~se a sessão;. 

DoixaJn de cornpareeer, cOTn C3Ui;à, os sr-~.: Feaueisco Ser·
n.·ano, Coelho e :Can1pos. Saraiva, Hanlir~o Horn, Rodrigues Fer-
11andes. M.arljnho Rodrig-rtr~s, I.~eandro l\lacicl, Condü ele Figuei
redo. PciTcira :Brandão. Cesario l\1ott.a Junior e Ernesto de Oli
veira; e, sém eausa, os Srs.: Rangel Pestana, Generoso Marques, 
Jüão Barbalho, Bernardo de :MendonÇa, Santos Vieira, Leonel 
Filho, An1f~riro Luz. Co~ta Machado, Doming·os Rocha, Dmningos 
Porto .. João Lulz, Barão de Santa Helena, ·Marinho Prado .Ju
nior, Luiz Bárrcto~ Bernardino de Carnpos~ Carlos Garcta, Rn-
, ... .: ~ ~-, T ..... ,...,. ; /""\-.·. n /\ .,.., .f· r\.n i r... l)·r"':l [l (\ 

' .. •·. 
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rriulgadà, foi pelos referidos cidadãos proyer_id_a: a seguinte af-
ifirmação, constante do art. 44 da IQonstiturçao: -. . 
· "Prometto manter e cumprir com perfeita lealdade a Cons-1 
tit.uição Federal, promover o bem geral da Republica, ~bserva~ 
as suas leis, sustentar-lh~ a união, a integridade e a 1ndepen- · 
dencia. ~' · 

"E para constar a todo o tempo, lavrou-se esse termo, que 
vai assignado pelos rr:~esmos cida.dãos e pelos m·embros da Mesa 
do Congresso Nacional. - "fl.Ianoel Deo'doro da. Fonseca . ..;._, 
Floriano Peixoto. - Prudente J. de "fl.Iorae,~ Barros. -. Dr . 
.João da .Yotta }.{achado, 1. Secretario. - Dr. José. Pa:es· de 
Car-valho 2° Secretario. - Tenente-coronel João Soares Neiva, 
3o ·Secretario. - Ednar-do Mendes Gonçalves, 4° Secretario.~ 

O SR. PRESIDEN'I'E - Estão empossados os dous primeiros· 
magistrados da Nação, eleitos pelo Congresso Nacional Consti~ 
tuinte, na f6rma da Constituição promulgada. · . . 

Neste momento sõlemne, eu, fiel interp~ete do ·Congresso 
Nacional, legitimo representante da Nação, faço os meus fervo
rosos votos pela felicidad~ da Patria, ·e pela felicidade dos mes
mos elevados m-agistrados deste paiz, certo de que cumprirão,. 
seus deveres, procurando fazer com que a Patria caminhe para: 
a consecucão de seus altos destinos. (Applausos.geraes.). 

!Convido as commissões a acompanhar os Srs ~ Presidente e ; 
Vi ce-Presidente da Republica. · · . ..·· 

Os Srs. Presidente e Vice..:.Presidente da Republica retiram- _ ·· · .. ·. 
·se, acompanhados das respectivas comniissões. . · · . . . · . · · 

O SR. 1PRESIDENTE smspende a sessão· até ser- lavrada·::{ acta~· · , 

A' ·f hora e 20 mint!tos r~abre-se a sessão .. 
E' lida e approvada a acta .. 
O SR. PRESIDENTE.-- 1\feus collegas. deixamos. ao·retirar- . 

nos. promulgada a Constituição da Republica dos Estados Unidos . 
do Brazil. - . . .. · · · .· 

Esta Const.itujção, el[l.borada durante o periodo de. tres me:..;: 
zes e alguns dias, com•- trabalho assiduo, naturalmente terá de- i · 

feitos. porque não ha obra humana· perfeita; entretanto, é forca ·. 
reconhecer que o Congresso Brazileiro esforçou-se nor conse.:.. 
guir, e. conseguiu, con,signar no pacto fundarr:·entai com aue . 
dotou. o paiz todos ·.os principies cardeaes d~ Republica ·Fe~ · 
d~rahva. . . · . . · . 

E elles ahi ficam bem claramente consignados.: a pratica:· 
poderá desenvolvei-os, e trará ao nosso paiz a prosperidade e 
a felicidade de que é elle digno. . · . · · · ... 
. 9umprimos o noss~ dever; ?_ Congr~sso p6de r.etirar-s.e sa

t.IsfeJto, porque, como tive oceas1ao de d1zer deste mesmo Iogar 
. este: Congresso, !ecebido com despavor pela opinião pubiica. com . 
. mntta prevenoao, procedeu de modo a destruir, a .combater 
pelo n:enos, es~a prevenção, e a ganhar. prestigio e confianc~ 
na e~tur.~a pubhc~, que o rodêa ao termmar os seus trabalhos .. 
(.llu:tto bem; mntto bem.) 

. Entretanto,_ não está tudo f~it<?;~é preciso qne todos os po
. deres estabelecidos pela Constitu1çao~ que o CongTesso pro
m~lgou. ~olloqu~:n.:-se :.1a altura _de seus deveres, procurem cum
_pr~l-os fiel e religiOsamente, af1m da que as idéas cardeaes alli: 

. \ . 
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consignadas sejam praticamente realizadas, como é necessario 
para a felicidade da Nação. (Muito bem; muito bem.) 

São estes, meus collegas, os votos que externo, em nome do 
Congresso~ ao encerrar os seus trabalhos. 

Por minha parte, ainda uma vez tenho de agradecer-vos, 
penhoradissimo, a posição em que me eollocastes sem ~ereci
mento. (Não apoiados • ) 

VOZES - Com muita merecimento honrou a cadeira. 
O Sa. PREsiDENTE- Como vos disse, ao assumir esta ca

deira, nunca ,me passou pelos meus sonhos de propagandista 
a idéa de, um dia, caber-me a extraordinaria honra de ser o 
Presidente do Congresso Constituinte da Republica Brazileira; 
e, si acceitai o posto, apesar de que era extraordinariamente 
superior ás minhas forças •••. 

VozEs - Oooupou-o brilhantemente. 
O Sa. PRl!SIDENTE - ..• foi contando, como dil!lle então, 

corr. o vosso concurso, com o vosso auxilio, os quaes. felizmente, 
nunca faltaram-me durante o periodo da sessão •. 

vozxs - ra o nosso dever. 
O Sa. •Pa !DENTE - Agradeço, ainda uma vez, este teste-

munho de esti nsideração. 
Si, em uma ou outra occasião, usei de alguma phrase um 

pouco energica, ou impertinente, desculpai-me; ella tinha por 
movel o fiel cumprimento do dever, tinha por unico fim fazer 
com que o Congresso uão se afastasse de sua linha de conducta, 
fazer com que o resultado a que chegou com a calma e reflexão, 
para obegar âo resultado a que chegou, de dotar o nosso paiz 
com un:.a Constituição, cujo confronto com as dos paizes mais 
adeantados faz honra. (Muito bem; muito bem.) 

Assim, reiterados os meus agradecimentos do alto desta 
cadeira, que vossa generosidade me confiou, tenho a honra de 
declarar eoncluidos os trabalhos do Congresso Bra<ileiro1 no 
seu caracter de Coll!'tituinte. Está encerrada a sessão •. ,\ÂP.-
pla'UIOI; palmas e v111tu polonQados.) 

Levanta-se a sessão á .1 hora e 55. minutos da, to,rde •. 




