


CON"G-RESSO N" ACION"AL

TND1CE

DAS

SESSOES DE 2 A 26 DE FEVEREIRO DE 1891

So1.>l'e o Il'Jtado com a Republica dos Estados
Unidos da Americ2. do ~orte e apl'esentando
uma moçiio. (Sessão em U.) Pagos. 93 e 94.

Sobre a sua mocilo e a du Sr. D<cmctl'io Riheiru.
(Sessão .)m "I:2~) PaS". IUS.

Augusto Vinbaes (O Sl'.)- Dis~Lll'sos:

Contra o estado de cousas fIne actualmentll op
prime os habitantes dest:t vasta capital. (Ses
siLo em '1.) Pai!s. 2G a 2'J.

Soure o ü'ata,lo feito com a Republica elos Esta
elos Unidos da .-\..meL"ica do NOL'te. (Sessão em
V.) Pag". 81 a 83.

Sobl'e o tl'atado rle commel'cio com os Estados
Unidos da Amel'ic" elo :\orLe. (Sessão em23.)
Pagos. 253 a 256.

Bada..ó (OSr.)-Discnrsos:

Sobl'e bens ecclesiasticos, olltr'ora pertencentes
aos j"suitas no Estado de S. Paulo. (Sessão
em 1"1.) P~gs. 91e92.

Sobre" consll'ucção do prol"n:zamento do ramal
dlt EstL'ada ele ferro de Om'o Pl'eto a Itabir~ de
Matto Dentro. (Sessão em ltl.) Pags, no a
172,

Baptista lt-Iacbado (O Sr.) -Discllrso:
1::>0bL'e o c1en'eto elo goverllo l'elativo a conti

nencias. etc., ao Santissimu Sacl'amento, etc.
(Sessão em 13.) Pag·s. 113 e 114.

Da..ão de Vilia Viçosa (O 81'.)-Dis
Clll'SO:

Sobre as mOeõ~s dos Srs. Demetrio Ribeiro e
Assis Bl'aziÍ relal ivas ao trat"c\o commereial
com os Estados Ullic\os da America do Norte.
(Sessão em 17.) Pags. 218 :t 225.

Barbosa Lin.l.a (O Sr.) - Discusl'o:

Apresentando um I'equerimento sobre o nnmero
de operarios empregados nas reputições e
olicin"s da Republica, etc. (Sessão em 13.)
Pags. 114 e 1"15.

Sobre as moções apresent:J.das 0 relativas ao
convenio celebrado na Repnblica dos Estados
Unielos da Amel'ica do Norte. (S8ssiLo em 21)'
Pag.s. 271 a 275.

Almino A1f'onso (O Sl',) -Disc1ll'so: Assis Brazil (O SI".) -Discursos:
Sobre o [lroiecto de Cons~itnição. (Sessão em 3.)

Pags. 18 a 20,

-'"In....o Cavalcant;i (O Sl'.) - Dlscursos:

SoLll'e as mor'JeR dOR Srs. D2111etrio ltiheit·() ,
Assis Brazi!. (Sessão em 12.) Pag·s. 106 e 107.

_\present'l nllo 11m l'eCl'lerimeIl to pal'a q lIe se
consigne na aeta ,Ie hoje (24) um voto ue so
"'m'le reconhecimento ao presidente e mais
mem bl'os drl me'a Ih Congresso, pelo modo
condigno, leal ,~ p,l.ll·'otico por rI ue soube dil'i
g'Il' os sellS tralJalbú'. (Se.,siio em 24.) Frlg.
289.

Amel'ico Lobo (O Sl'.) - Discnl'sos:

Pel'g rl~tanclo si a nlêsa já l'ec:>beu algnl1u\ 1'8
sposta do governo wLre ri deliberação do Con-·
gresso [l:1.l'a que ilcasse p.tra selnpre grrlvado
no Almancwk j\} ilitar' o nome immo~'tal elo
generrl~ Benjrlmin Constant. (Sessão em 2.)
Pago "lo.

Pedi'ldo cineo minutos de p,'orogaçiio de hora
prlra justilicu uma:. illdicaç~o relativa ao pro
Jecto de Constll1l1çao. (Sessao em 3.) Pago Hl.

Antão de Fal'ia (O Sr.) -Discursos:

Fazel1(lo 11ma l'ectirtcação, formulando um rf
raro e levantando um protesto, (Sessão em
,.) Pags, 64 a 68.

Ap,'esentando diversos t"le~rammas que rece
be:1 do Rio Grande do Sul, protest;{nelo contra
o tratado feito c,)m OR Estado" Unidos da Ame

. rica do Norte. (Se~siio em ~3.) Pag·s. 112 e 113.
Sobre o tratado de commerclO com a Republica

dos Estados Unidos da America do ~ol'te.
(Seôscto em 18.) P~gs. 226 ~ 231.

Antonio Euzebio (O Sl'.) - DiscnrSüs:

Sobre llma'emend" ao projocto de Constituicão.
(SeSSltO em 23.) Pags. 281 e 282, -

letem idem. :(Sessão em 23.) Pags. 282 ~ 283,

Aristides Lobo (O SI'.) - Disclu'so:

80b"e as moç.Jes apre;;ent,,:das pelos Srs. Assis
Bl'1l.'l.d R DemetrJO Ribeiro. (Sessão em "12.)
Pags. 107 e 108.
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Bernardino de Canlpos (O Sr.) - Dis
curso;

Sobl'e °proJecto de Constituição. (Sessão em H,.)
Pag'i. 179 a 186.

Bevilaqun (O Sr.)- Discurso:

Sobre um incidente que hOllve entl'e elle e os
representC\ntes do Rio Grande do Sul. (Sessão
em 16.) Pags. 174 e 175.

Cantão (O Sl'.) - Discursos:

Negocias do Pará (SessiLO em 5.) Pags. 37 a -11.
Sobro uma declaração de voto a ,·pspeito de uma

emend<1 sua. (Sessão em 7.) Pags. 68 e 69.

Conf'rontação dé\s emeudas approvadas em
2a discussáo com o projeclo ap[Jrovado Of.

mesma discussão. Pags. 13\l a j 60,

Couto Cartaxo (O Sr.) - Dise<11'SO:

Sobre apartes dados qual1do orav~t o Sr. Epi
tacio Pe.ssoa e dos quaes foi apenas publicado
um no DÚ""io OfticiCiI. (::Ses,,'io em 3). Pags. iG
a '18.

Declarações:

Acompauhando oa meus ill'lstres collega'\ do
lnínisterio qne se d~mittin na declat'rt<:iio ele
que. nel1l,uma parte tivemos na ul'ganização
110 qlle nos sllccedeu, devo. en~ret"tllto, ac
crescentar, a bem da verdade, que. conver
sando POl' vpzes com o digno Si'. Barão ele
Lucel1asobre a possibilidadA de 110S re,irarmos
antes de concluida a OLL·il. da organizn.ç5.o le
gal da Repclblica, appellei sempre para o seu
pa.~riotismn, il.l1m ele iuclllZll .. o a não reC:li\ar o
sen concurso ao 1l0bl~a chele elo g-oyeeno, caso,
como a todos nós parecia, ele.lle carecesse e o
er.igisse o governo.

Sala das Re;;s<Je;;. 17 ele fevereiro de 189l. - Ce
sar"io Alvim.•

Declar,) tel' votado em favor da emenda do Sr.
Campos SaBes e oukos, substitutiva do art.
49, por parecel'-me illicit~ e immoral que mi
nlstro, e secretarios do Presidente da Reru
blica pre'endam accnmnlar as fnncçõe. ,lejlli
zes de"a antol'idade, quando é cer(o que
aqllelles Sel'velltuarios participam semp"e da
responsabiliL1ade dos acto~ pcrvent·,ra eleli
ctuosos "ohre qrre h"jam de rlecidir, quando
~rasladaelos do gabinete ministerial para o
Td bu nitl Federa I.

Sala das ,sessões. 'l(l ele fevereiro de 18'-'1.- Bc",,
bosaLíma.-Jlarci,mo de 11lagctlhc7es.

Declaramo, '1ue votámos a favo,' da emenda do
:>". A. Azered" ao a,·t. ()\l e que concede o di
reito de voto aos estuclantes maiores de 18
annos, das acadenlias s:lp':'riores, por acredi
tarmos que na mocld"ele das escolas ha com
p~tencia bastante para o exercicio desse di
reíto, e COlno uma liomenag'em aos seus gran
des serviços li Musa da libe,dade.

Sala das sessões, i8 de feverei,o de i8\l1. - Ser
zedellJ Con'8a. - José AUGusto Vinhaes.
Fleu·rv Clwado.- .-llexandrc Stockler.- Aris-

tz'des L'lbo,- J.'uJ'(jHim yV~I"J?(:C~!('- LOjJe.i Tr
,'ão.-Polyc,,,'P0 VlOtti.-C. l'rt./cttlJ,.- F
dlo ClzerJl1ollt.- cll?CT'to B,-ancl<'io. - DltC'
~ico,cio. - Fe,'rcir" Pi,·cs. - J. i[·vcil'If·.'
E. Ramos.- A,·istide., Jlaia- :1Ioniz ]i','ei,'
- Alva ,'o Botelho.-l'lzoma.; Flo,'e,.- H
me,·o Bapci.,c,•• - R,0111.iro Barcellos. - Gu
marães .vo,to,l. - Leopoldo de Bulhões. - V
ctorino 1110nceiro.- Rocha Oso,·ío.- Anton
Ol'jntho.- Schmidt.- Esteves Junior.-.'
Pinheiro Gz.cdes.- Lalt1'O Coutinho. -llfaCI
Bucellar.-Ce.',w Zama.-Jo-é Bevilaqua.
Antão de FJ.,-ia,,- F. Pei,,;oto.- G. BC,'Oltl,
- .-1. A,;cI·cdo. - 11lanoel Valladiio. - Cas
miro .IWlior. -Ruy B,wb~sa. - A. G""nc
bUlra.-Ra1j!1l1.P1do Baurleiru.- Fonsc:cClJ HeI
mcs. - Lúi.; Jlur"t. - Dionvsio Cewjtleinl
- Cantão. - Pacs de C't1-valho.

Declaro '1ue votei contra a emenda sllppressiv
do art. 82 do projecto constitucional. appro
vac10 em 2a discussfio.

Sala das sesqões. 18 ele fevereiro üe 1891.- A
de 8cvcr'ino Gurcil;r,.

Declal'o que votei contra a emenda do Sr. Lam
Mullel' estabelec.enelo a taxa ?'ddiciolla I ele 15'
.sobt'e o~ di,eitos de impo,'wçao. porque cnn
vel,ci-me que a medida consii(nada ness
emenda at<1cclV<L de f,ente os ill teresses ri
maiol'ia dos Estados do NOl'te, em lo~al' el
favol'ecel-os, como SllppllZ (l'taJlUO subscl'e'
a raferida emeuda,

Sala elas se<sões. LD (le i'eyereiro üe '1891.- F
Schmidt.

Declaramos haveI' votado con.tra a emenclaell
Sr. Blllhõe" e ,)utros ao art. 70, § 26, porqll'
ella favorece aos brazileiros perderem sna qna
lidade c\e ciC\:<daos I""Lzileiros para se libero
tarem do serviço militar obrlgatorio e de 0'1
tros deveres.- Gil Gon/a,'t. - D011líl1QOS ri·
cente - Athayde .1""io,'.- Thoma: C,·"z.

Declaramo~ ter vot~.do a favor da emenda qnE
cooce,le o direito de voto aos estudantes daf
academias superiore,. maiores ele 18 annos.

Sala das sessões. 18 de fevereiro de 1891,-A,·is·
tide" Jlll!a. - H011le,'o !J'Il'ti.ca. - Tlzol/laC
Flores. - RWll iro flarcellos. - Anto11io 01'1"
tho.-.I. Avellar.- .-IlvC"·o [Jotel/to.- Gon
ç,;dn"s R'k1]1os. - VictOl'i no 111 on tei·,·o.

Votamos contra a emenda do Sr. Leovigildo
Filgrreiras, supprimindo ° art. 82.

Sala das sessões, 18 ele fevAl'eiro de '1891.- An
tonio Baena.- llICltta Bw-ellu.I'.- CCllltão.

Decla,'amo, que votámos 1l favor da emenda do,
S1'8. Call1tJo~ S,tlleq e olltro~ 110 art. -1\l
do p,'ojecto de Constituiçiio estabelecendo"
incompatibilid"cle do cargo de mlllistl"O com
quaesqneroutros.e contra a emenda do mesmo
senhot· ao art. 78.

Sé\\a rIas sessõe.q. 17 ,le fe,"erei,'<) de 18"l.- As
to/pho Pio.- b'ureÍl'a Rabel/o .

Declaramos ter vot:J.do pela emenda do Sr. A.
Azereuo dando aos alulllnos das academias su
periores, maiores de 18 annos,o direi to de voto.

Sala das sessões, 18 de fevereiro de 1891.-üliz
de And)'ade.-JoÜo de Siqueira.
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Declaro que volei l~nJltt'a OS L:"") ~~, pOt' Ler' ~
emenda pl'endido a cobranca d"st" 'll\pO~~O,
no pl'aw de cinco annos,

Sala das sessiies, 18 de reverei,'o de 189I,-.'b'i,~
tlCles Lo'Jo,

Declaro que votei pela emenrla do Sr, Azeredo,
[1'le reconhece o direito de vo~u aos est'ldantes
das academlUs supedores, maioNs de 18
[l,DOOS.

S,da das sessõeB, 18 de fevereiro de 18)1, - J, [~.
"lIci,'(' de Vasconc,·Uo<,

Declaro ainda uma vez (1'1e votei contl'a a
emerlda <10 S'·. Virgilio Dam asio, pela q mt I se
distinguen-l em constltuclonaes e não con~ti
tucionaes as disposições da Constituição. para
o elfeito de serem as ultima.~ reformadas pelos
tramiteB orc!inario"

Sab das sessões, 18 de ferereit'o de 1891,- J.
E, 111eirc, do V"sconcclios.

Decbram/)s he.vel' v}tallo c'>ntrn a emen[!n. ao
ar~, 13, por a~lenderll1os que rlão era ll1ateria
cor.stitucional nem !ibem!.

Sala das se,sões, 18 de fevereiro de 1891, -Tho.
ma: C",'=,-Gil Goulc",t, -DOI71ZHOO.' Yi·
cente.-lllontci,'o de Ba'Ta" '

Declaro que, tendo votado na l' [liscllssiio con
tl'a a emenda ql18 cOllcedia aos esLados 15 %
adLlicion~es aos impostos Lle impol'taçiio, votei
agora a favOl' da emench cios ~rs, Lauro Mul
ler e outros, por uio se ter cOl1sep:uido dar á
qnestão outra solllção mais Yall~ajosa e Bel'
essa cios 15 %, aillCLt que defeituosa, a ullica
que restava alls estados ,lo nor~e,

Sala. das sesoões, 13 de fever'eiro de 1891.-J, E .
.NIeit-a de F".· c mce! /os,

De~laro q Lle v,)t~i COIJ t"a :tS emendas suppres
Slvas do~ arts. 20 A:3° (la~ disposiçcles tranSl
tori~s, por ter ~lelO si'tnatario elos ad1.li~ivos
approvaelos em '1a eliscu.• s,lo,

Sala das s'ssões, 18 de fevereiro de 18QL.-}<',.e
eliel-ico EM'90s,

DecLt l'amos te I' \'otad" a Ú\Y01' da emenda d0s
SI'S, Campos ::ialles e outro;, apresentad'L a0
art. 49,

Sala, (las ~essões, 18 de revel'eiro de 1891.- Ba,
ptz,tc, da Ilhtta, - F,óes da C,'u_'.

Declaro q ne votei pela emenda que doon o di
reLto de voto aos estldantes elas academias
superiores, maiores ele 18 annos,

Sab rias se'SIJeS, 18 de f,,\'er8iru de 18)1.- Pre
clerzcu S, BoI'9'JS ,

Declal'amos ter votael" pela. l'men'la do S,', A
Aze:'erlo dando ,tos alulllnos das academias
superiores, maiore., de 1d annus, ° ,!lL'lJitO de
VO~0, .

Sala das sessões. 1" d~ felereiro ele I~:ll,-L"i::;
d: ",II"/"",/e.- JJi'iu de Siqllei,"', PaSso 2;,0 a
:b2.

DO SR. QUINTINO BOCAYUVA

Declaro que votei coatra a ChSPOSiÇã.O cOllsti~u-1
clonal que. transfenu da União para os esta
dos o domllllO LIas terr"s devolutas. :';'5:0 sen

(;OXt,lRES'W () - Ir!

do esta a unica dlvel'~'enciado meu VO~O,COIl1
l'efel·encin. a ont.eas (Üsposiç6es, a~signalo-a,
com ~uelo, pela excepciona I g-r,widade elessa
llelibera,iio, segunelo a minha humilde opi
Ilii\o, Pag 87,

DOS sr..s . .-\.RISTID~S MAL\., PALETTA. J. AVELL/\,R,

PAI~Ão E OUTROS

N6s, abaix:o assignados, declaramos tet' vo~ado
contra a emenda snppressiva do art. 2u das
llisposições provisorias, por en~endermos que
a eleiçã/l para;l. organizaçiio dos estados não
devia elTec~nar-se sinão depois ele approva
da a Constitnição Federal e quand0 o paiz
tivesse já enLrarlo no regimen legal, sendo
irregnlare~ as feUas anteriormente áq uella
apP"ovação e realizadas no intltido ele fal
sear a vontade popular, como acontecell em
Minas, em que a compressão e a fraude foram
a mola predominanle, apezal' da. abstenção,
q It:\S i e III massa, llos repLllJlicanos si 11ceros.
Pag', '125.

no ~H.. V[~IIA8~

A emen[la relativamente 'L Cunr.cionarios Pll
blic/)s e opem\'Íos do quadl'o e jornaleiros foi
a,signarla pelos cidadão~ Deme\rio Ribeiro,
,\nnilml Falcão. Antão de Faria, Alcindo
Guanabara. Hal'iJos'L Lima e eu. .

.\ es~es cidadios cabe em grand.' parte a in
Icia~iva de tal emenda, pois lizera:n-na che
g,Lr ao conhecimento lIa commissiio dos 21.

O cirladiio Demetrio Ribeit·o, quando ministro
,la AgriculLura, chegoLl a esiJoçal' decreto
consagTando a idéa nella contid:l.. Ao mesmo
cidadáo derem os orerarios a licença annual
de 15 Llias, sobl'emodo altruista e h)'gienica,

.\ presso-me, portanto. a faze I' tal declaração,
pois llesejo que todos os operarios conheçam
uS que pugnam pelos,seus intel'esses e bem
e:staL'.

DOS ~RS. F. PEIXOTO. \Vc\.XDE~KOLK, GL!cEIUO~

C.\.Ml'QS S.\.LLES E RUY BARBOSA

Não tendo estado presentes na occasião em que
o ~r, João de Siq'leira. digno representan~e
pOl' Pernambuco, elhse em aparte « que os
ministros demissionarios instarallL para que
[J nobre Barão de Lucena fizesse parte do novo
mioisterio", CLlmpre-nos declarar, que não
intervimos de modo algum, directa 0,1 indi
l'ectmnente, na orianização que suecedell ao
ministel'io de '15 mo novembro, do qual fize·
mos parte.

Devemos igualmente declarar, em contestação
ao referido aparte. que a proposito de tal
organização não ti vemos a honra de formnlar
pedidos ou indicações ao nobre marechal
Deodoro, nem a qualquer dos honrados ca
valheiros qLLe actualmente occupam as pastas
de ministl·/ls. Pa~', 201.
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DOS sas. JOSÉ DEYIL.\QU.\ E ALCIDE.> LI:lIA

Declal'o qne votei e voLarei sempre svstelllati
cament.e por todas as emendas tenélen~es 8,l)
l~elle llei o ela.s classes prole tD..t'i:l.s ~ [l.s~i 111 como
JJ.Z pOI' Ludas aquellas '1"0 gal'anli'lm a plen"
ltherdade e illclepenclencia MJJil'itu~'es.

Decial'o qlle votei COll~I'a 8, emenlb tio Sr. Ba
ptis,,, da Motta prol1onlto Cjue " IHl,~e~-al'iLo
de cabotagem seJa le!t8, )lOl' n[l.\'io~ nado
nae3. Pag-. 22:,.

DO sr;. L.\~IOU)jIEn. GODOFnE110

Declaro que votaria contra o additivo tlo SI'.
Lauro lVlüllel' e Outl'OS manelando cobrar
em beneficio dos estados 15 % aeldiciollrl,es
aos impostos de imp0l'tação si estivesse
presente 0, sessiLo ele 1~ do correllt.e, Pag,
284,

Declarações de voto:

Declaramos que votámos a ü1.vor flOR aelditivos
assignados pelos Srs. Arthul' Rios e Theodn
l'~to Santo, que transfel'ülm pal'a a Tjniii:o a
d iyida dos ~stados.

Sala tias seSSões. 3 lIe fevel'eil'o ,le ·l89il.-Ruy
J]f.l7"bosa. -A,'thlll' nios. -Bll7'ij,o rle S. :1I (l.,'

cos.-S. L. J[ell ..ado.-p,.,:.\,CO Paraiso.
Pa-nlclJ c..;uimllsj·iT.cs. - J{vl'coZino Jlolo'a.
l:f~nf,o ele T

r

i!'c6 l~'ú;osetl.-l0naci() Tosl.a.-_"l.
Jldton.-P,l'lue'L,·a.,._.1. J. 8ea')\'o -.'1"
!Justo de F,'eitlL". -/l. JClIsebio. -Feli.<bello
PI'ei,.e,-Ivo do P,'arlo.-Ro'u, .1uniú'·.-SWl
tos Pereim,-Custodio de Jldlo.

Decl<l;ro que votei contra as ementas d~s SI'S.
iViéu'a de Vasconcellos, Espirito Santo, .\.1'
t!lur Rios e T!leodllrl'to SOllCi) ao art 5". e
q;le. se ref~rem ao pagament.o peja União das
(li vIelas dos eslaelos.

Sala cla~ sessões, 3 ele íaneil'o tle 1801.-Uc1l&,
Rod,-igucs. .

neqneiro quese consigne na act.a a elec1n.ra"iio.
q~'e faço, d". rjlle hontcm, (juando o S,'. prp.
sldente explIcava um ~cto rla rnes[t, rjlle mo
tivou uma l'eclamaçiio, não )ledi a pairlna,
como entendell S. E,. e COlb la cio jOl'JIal
omcial Ile lloje. .

S. R.-J. ele Scl'P(L

Declar;:trnos que votámos con~l'a a en1enrta. elos
Srs.llosa e Silva e Al1llib[t1 FalcClO, pOl' não
COllslderar os bancos de cI'edit·) I'eal. com"
ballCos de emissJo, ur,i.·os exceptuarlos pelo
nUlllero G elo art. '7."-Scr.:;edeUo COI,,.J,,.
.T. .r. Scab,." .

~ão fOl dado pOl' mim (J apll..l'te 1!lle !lH', e ,lttl'i
lmiclo no discurso elo Sr. Mn.t'tinlto Pl'[tdo
pnblicado no Di,,,.io Ot/iei"l de 30 ele jalleil'o:

Sala das sessões, 3 ele fevcrei,'o de i89l.-li'. A.
nos" e Silve,.

Declaro que, mesmo pela circltmstn.neia occ:!.
siona I de não ter divirta [tlgumn. o estado elo
Ceal:;Í., qlLe tenho a honra ele l'epl'e~entar,
voteI !J.. fi.tvoy· da emenda que consj~'nava á.

Uniii.o o pn.g-~ll1ento das .llvilln.s de todos os
es tarlos e dei prefeeendll. :l. do cidaeliLo sena
dOI' Theoc1ueet') Souto, pOt' ser a 111ais o.mpla.

Sala das sessÔes~-Jus(.: lJcvilil.qtra.

Declaro qne. se es~i fesse p,'esenl,e " .sessão de
:1.0 de janeil'o, \'o!D.l'ia, cuntl';J. o encel'l':unel:to
ela 2" eliscllssiio dn. COllStlt'!ÍC:,(" pOI' t~r sldo
enlnhi rlll elo que es~:l cl U;Ctl!=;Ri"l,O sE"riu 1n eg'll,
aliln de q/le plldessem ~el' fluviclos os membl'os
eles~e Con~TesBo. rl'le, como 011, fOl'1J.11l l)['iva
elos de fallal" em vil'tflele rlo~ relwtluoS eu
cel·l'~l.mentos votados na 'liL clisCllSS~O.

Sala elas seilsões. 3 de reyereil'o de 1SJl.-D",·,:;" I
de ViUc, ViçoSCf.. i

Volei pela emenda snbstitnliva ao al·t, 5°. assi- i
gnach!. pelo l'~present.ante Almino Affonso.j

Sala elas sessões, 3 ele fevereiro de 1891.-Al1l1Uu j
Ca,-,c,lcamti, Pagos. 24 e 25 I

Declaramos ter votado contl'a a emenda do Sl'. I
Lfl.Ul'O M(jll~r e outros <]lIe estabelece n. tn.xa I
addiccion:>l ele 15 % sobre o valor ele< im ;
por taçiio, em favor elos estados. .

Sab das sessões, 4 de Cevereiro de 1891.- B,
C"1111'08.- A. 601·cio.- Domingos de .1[".
,·"e-,.- Almeiel" NO.'J"eir'''.- F'1"CLnciseoGli-!
co,.io. - Co,'ta )uniol'.- "1l{"cdo EUis.- 1
P"u/';,,» Ca>-1o'.- }\lw'sa.- flodolpho J[i-!
,'andL<. - Anqelo Pinhcir'o.- .4. '\10,·c,:,·".1
rlu, SiZ,v('. - C{/;I"l~(lJlho - Clvm'lns Sa"l,,~. - }
.11. P,-"clo .1"11;0'1",- n"ui,'.o Jnnior'.- ('",.. ,
Los G-arcic". - 11~')(ll·i.Q/tes Alves. i

Decli1l"'alnostpl· vot;ulo eOlll..l'l\. a EHlIellüa q llt' •

estatllill, enl1>elleficio dos l~8t:ldos, a colwalt<::t. ~
durante cinco anno!=;, d~ 15 % adclicionaes :to:)
impORtos de importarão cobrados e111 cada
lllU ele!!es, pOl' pr~fel'irmos a el11~nda '1"(,
<1eixav~, Cacult.ativa eRila t[txaciio, o q'le llW

lhor con~ultava os interes,es dos estad<1s.

Sala das sessões. "de f~vereiro de 1891.- V",-
J'O Snd,'é < - Se,'~ecl::,{l() (J()I~rda.- C (,nt:l'). !
_ ..'lnt0nio }-]a,encL- .Ll'1illtt rt,. lJafJell!.t,r'.- Jllf~
??Del 1Ja>-aC,,-- Pecll'o Chel'l1lOn.- P,,~> rir
C,,,">:aI1l0.

Declal'aluos ter vot[tdo a CavOl' do § l" <I"
el1lentla elo S,'. L;1.uro 1Iüllel' e out.ros. que
isenta °Rio GI'ande do Sul dos 15 ~; [tcldi
(~ion<.l.es,

Sala das "essões, 4 de fevereit'o ele 18'.)1 ,-v",
de :1;"Il'allc.- Jouo de Slqnei,.c!.- Espi,'úo
SanttJ.- José l1I(f.,ri(~no.- André Cavalo(/"lItl.
-J(}S(~ II.lJq'Lno.- AntonifJ de Cu?,()(dlw.
.To'é !$imeêi.o.- .llmeid" PC\'l1amb"co.- JJc:/
htrm,ino C~/,.,~ncro.

Decl:l..l'a.mo'S qne cerle.mos os n()SR()S" yoto,..; ;t!

pl'incipio (Vlo i1u:thlade ele S\lll~lclLO P~11;) ,\~
dllrt.3 eanl:ll'n,:'i, no sentirlo de 11;10 ba\l']
allg-n:ento algum no sa1JsieJjo que corl'es!,"llIl
"OS cleputados.

Sab das sessõ~~, 4 dG j'evel'ejro de 1891.- ,lue!'
'11tim. Yalladüú.- Ioo do PJ'C,do.

Declal'amos que vOt':111l0S contra [t elllellfb 'jll
estatue :1. al'rec~.Jação d~ 15 ~v n.dcliei,
naes ao ixnpo,to de importaçu.o: 1°~ pOl'fl 1
julgamo, essa medida summamell tB pl'e.im!lci
aos intel'esses d[t União, pesando so])1'(' :I ,l



principal funte de l'eceita e Lil'anclo-Ilte a [Jus
sibilidn.de ele procurn.r nella recnl'SOS para o~
ca~os necessarios ; ,2u • por([LLe, po~ta ella em
pl'aLica, mais (lillicil ~e tomar" a viela elo
povo, já. g-t'avaclo por Impostos pe:adissil1lns;
30, porque JuJg,l.Ino~ tal ellspo~lçao pedmba
clora do systema l~deratlvo, lllal'0ando aos
estados materia tribllta,·e!. evitlent9men te eLe
exclusi va impol'tancia elJ. Ulliilo. l)edal'J.mo~
wais. ([lIe vot:imos a hvoI' da pxcepçáu. q U:Ln to
ao estado do RlO OrallCle elo t)Lt!, além ek
llltlita8 ontl~as l'aúj~s, peJ(l de .llllgal'lnOR il1l"
possivel a repres~ao elo cUllt,'almnc1o, desde
(lne ~e eleve extl'aordinarlamente o imposto
ele importaçiio.

Sala da,s sessões, ·1 ele fevereit'o de 1891.
Pe,·eit'u. da Oo~ta.- Thoma:: Flore~.-Abrell.
_Alcides Lim(,.- Victodno Mont"il'o.- 0('5
siano elo ]'.j'c(,scirnento.- Ilalnir'o Barcellos.
B. Osorio.- Jllenna Btt'Teto.-Julio FI'ota.
_ As~is Bl'azil.- [i'e"'nando A)Jbott.- Pio
nheiro JiLóOlwelo.-Julio de Ca'tilho~.- Bor
.fIes ele Jlerlei,'os.- Homero Baptista.

Declm'amos 'l"c' votCuUO" conLra a emenda qlW
~l1ppl'illlO a 1i ];el'(lrul0. d:L n:1vega(~iT.o de êabo
t.ageIll~ <?uLeullpndo qtW em ~ei Ol'<1in(ll'ia
,Ieve:n SOl' eqniptu'adas as condições üa na
"Bg~ç~l.u IL1.ciunul e est.r3.n~·eira,- .lulio de
Castilhos.- lIo111~"n Eaptistc,,- .T/dio ]?,'nl".
- PO'l!t"/'[(, (la. Custa,- Pinheiro i.1Iacht:.ulo.
lJo"!J"S LI.; Jlcrlei,'os.- Tho11ln~ FIMe~.- F~I"
nando AMot/.,- As~is iJl',,=il.- Al.;il!e,'
Lima.- R, ()su"ÚJ.

Os L'epresentantes de~. Paulo voLan,m contra a ,
emenda do SI' Baptista da Motta e outros.
que s'lpprimiu a liuerclade da nave!,mç'LO dp
cabotagem, ex:igiLHlo CJ ue ~" seja feila pOI'
na ..... tOS naClOnaes.

Sala elas ,'es~ljes. -l ele fevel'eiro ele '1891.- B.
- Call1J)'lS.- A. Go,'c/o.- JIn'u,c,~ lJa,'ros.
- .1. JlorciJ'a da Silva.- Campos Sttilcs.-
C. GCI)·CH.- .1nrjdu Pinhciro.- GostCI .Tu
nio,·.- (;a,'v"Lh,,;!S.- Paulino Carlos,-Ro
c/,'úJucs Alves.- Al.meicl" Suquei.,,, ,-Rabüiu
.T'tulO.'.- AI{"cl!J Ellis.- Doming'Js c/<'
JIorat's.- L ;jJe:) Clu./.,oes.- Gliccl,io.- RocZo/
pitu ill im,nda.,

Declal'o '1'le votei a Lwul' ,1:t emel1'ln. ao § U
do l~"oJectoele Constituição, para <L"C U llave
~'aG1LO (l(~ cabotagenl seja pur.Lllle.nte nacío
nal, ~OJlltUlallto_ Iae ?PpULJ ba, CaIU') clfunon.~
Il'al"'l em seSSlLO ol'tltnal'ia, a qualquer mo
nOIJo1Jo (.l~ na"eg'.1çitO nacionaL COllIO agol'U
,,"cee,le COIll a Companhia Lloyel BL'azilei,'u
(lllf' reune em "i eincu companllias de nave~
;;'aciit1 s't!,,·encionadas. pel'celJellllo todns essas
"t!,,'en,;r',',s. '111e mOI) ta))) 'luas; lL 3,UOO: 0008')01),

:,;",1" tias se",s""s, 4 ,Ir~ fe"el'eil'O ele 1:)(11.':'" .T.
Itr:tUJJ1.1)(/."

H.eqlleil'o (l11e se consígne na. ae~a. que~ tendo as
RIg-natlo a emenda dos Sl's. Baptista da
~lott" e Olltl'OR ao .'\I't. '1:3. 'tiVe depois de vota"
contL'a, pUI' vel'litcar, POI' um estudo accu
"ado do as~nmpto, (ILle YisD,"<l. tal emenda
um pl'ivileg'io inslIstenta"eJ._S. R.-J. de
Sc,])a.

Declaro LJlIe votei cOlltra a emenda do :)1'. 8er
zeelello, ao an. lU elo pl'ojecto, lJem COIllO

contl'a as emerHlás elo~ Srs. Artllur Rios e A.
Stocklel' :tos U:>. 3 e 4 do 8.1'1.. V.

t),tla elas sessões, 4 ele fevereiro ele 1891.- Jose
IJI/r;ino,

;Si llt'I,O estiveSH8 pl'esic1indo a sessão elo Coa
,Q'L'esso, votai'i" hDntem contl'a a emenda elo"
S\.'S. Lauro i'.1üllel' " outros e~tabelecendo o
imposto adelicional ele 1::> % soul'e a imllOl'
ULeão, em beneficio elos eiltados : 1", porque
S.- r'<mlo uão pl'ecisa des~e augmento de im
posto: 2". pDI''l"e, determinando lL emenda
'lIlB o proclucto dos 15 ui° addicionaes arreca
ela/lo na ulfanelega ela Capital Fedel'al seJil.re
]lartido entl'e os estados elo Rio ,Ie Jane1l'o,
iVlinas Geraes e Goyaz, dar'l um resultado qne
S. Paulo contribuir,' com o imposto (J o the
SOlll'O elaquelle estC\do náo recebel'J:o elous
~eL'ços do seu producto cOl'l'esponele.n~,ti. im
pOI·tação (lue para aquelle estado e feita .pOt·
inl.erllledio da aHandega desta capital.. VIsto
'lue so IIDl terço de sua ImjloL'tanCla e feIta
directamente pOl' Santos.

Vot<ll'ia igualm~nte contra a emenela elos Srs .
Baptista da Motta e outros, que suppnme a
libel'dn rle <Ie cabotagem, que representa um(,
conquista lilJeral, feita lla cel'ca de 30 annoS.

S"la das sessões, Gde fevereiro de 1891.- P,-11
dent.; (/.; Jll)/,ile,_

Declal'ucllle, si estivesse presente na sessão de
llonLem, VOkl..l'Lo. conLl'n o. Oluentla. tIos repre
santantes Jo~c Mariano (J Lauro Müller dos
1.) uí" uddicionaes, l'Ul'<l"e o' estados peque
nos, l~Olno Sel'gipe, llne não teeuI importação
direeta, uada lucram com a emenda. Ao
contrario, ella é inconveniente, porque sobL'e
car~'ega o contdbuinte e auxilia SÓInente o."
grandes estados vizinhos, para onde veem
dit'ec tamente u.s mercadorias.

Sala elas RessÕes. G de Cevel'eü'o ele 1801.
Fdi,bello F,·ei,·e.

Dedaro flue votei a tinol' da emenda do S,·.
Gil UOLllnrt e oUtl'OS, sUllPL'essiva da incompa
tibili,lade estabelecida no art, 2-i do pro
jecto de Con~ti tuição relativa aos membros
de di,'ectorias de bn nC08, cOlllpanhias Oll em
lJl~eza::) .

Sala das ses:iões, -l de Cevereit'o LI" 1891.

(N. B.-~oDia"iu 0tliclU1 nãu se declal'<l. quem
assignoll esla declaração.)

Votei contra o adigo do projecto de COllS~i
Iniçâo qrlC dispõe-,;el':1 o vic~-pre:>idente elo.
Repnblica ip~o (,'CI! presi(lellte llo Senado;
e bem assim votei contL'a a disposiçilo do pl'O
jecto de COllsLituiçiio, ql1e estabelece a regru
de sei' o senado pL'esidido pelo presidente do
Snpremo TI'ilmnal Federal, qnand,) deliberar
cOlllotl'iullual de justiç,t, e Cllle este nil,o pro
fel'id. sentença eoutlemnatoria sinilo por dOUR
terços dos membros preseutes.

Sala !las s'~S,SÕBS, G de Cevel'eiro de 1891.-P'"c.
d';"ico BOl'ge~.

Declaro 'lLle votei pelu "roendo. de! SI'. ArtllllL'
Rios, ([lIe manda suppL'imir a palavra-igual
llo art. 22 do projecto de COIIstituiç.Lo, redi
gIdo em 2" discussão.

Sala das "essões. ;:; de fevel'eit'o de 1891.-JlcÍl'u,
de Vas/.:Jrl.Gi.:lIo,'\.
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Declaramos que vo~ar:::.os contl'a a emenda ao
ad. 27 do ))l'ojecto de Comtitlliçiio, apl'esen
tada pelo Sr. Gabl'iel de Maga.lhiie~. no Ren
tido de an~orizar o Congl'eBRO Nacion:cl a
regular por lei ordinaria o numero de de
plr~ados ,

Sala das sessões, 5 de fevereiro de 1891.-Ma.
noel F,-ancisco 11Iachado. -Joetq1tim Leovi.
gildo de Souz f Ca,-wtl1w,-Joaquim Sal-menta.
Uchôa Rodrigues.-Bel(ort Viei,..". Pago 51.

Declaramos que votámos contra a emenda do
Sl'. Cantão ao ar~. 36, depois do ~ :3° do [>1'0
jecto, visto como essa emenda é ofi'ensiva do
principio da dnalidade das camaras e tende
a annnllar o senado.-Jo'é I-IY,Oino,-Almeidc,
B"n-cto.-Fi,-,nino da SilvúNL.-Ped,..o Ame.
l-ico.-Co-",to Cewt[óxo.-L1<Í::: de .lndnule.
João de Siq "e,,-a.

Declaro ter votado pelo suhstitutivo do § 80,
apresen~ado pelos Srs. Julio de Castilhos e
outros.

Sendo vencido este Ruhs~itutivo. votei pela
emenda dos 81'S, Amaro Cavakanti e outros,
que extinguia o monopo lio hancario.

Sala das sessões. 6 de fevereiro de 1891.-An
gelo PinheiJ-o:

Declaramos que votámos a favor rias emendas
dos Srs. Julio rle Ca.~tiJhos e ,\.marn Caval
canti, que cornbadam omonopolio de emissão.

Sala das sessões, G de fevereiro de -[8(l1.
.Cados G",..c,:a.. -Domillgo., de l1fol-aes.

Communico ao COllgr~SSO que pOl' incommoclo
de saude deixei de comparecer ás sessões
uitimas, desde o di", 29 lle ,1alleiro a~é 5 do
corrente.

Aproveito o ensejo pal'a declaral' que si esti
vesse presente á sessão do dia 4, em qLle se
voton a emenda de 13 0io adelicionaes 'l.OB
impostos de impor~ação. teria vo~ado contra
ella.

Sala das sessões, (; de fevereiro de 1~91.
Fe1'1tal1elo JJI. de Simas.

Declaro que vo~ei a favor da emenda apresen
tada pelo Sr. Theodul'eto Santo maLldando
que U111rt. lei elo Contj'resso ol'dinal'io marcasse
as incompatibil idacl~s eleitol'aes e parlamen
tares, e iRto, niio só por me parecel' injuAta
a incompatibilidadé elos directores e de bancos
e companhias, como pnl' julgar a materia
impropria da Constituiçiio.

Sala das sessões, (\ de fevereiro de 1891.
Fmlloisco Veiga. Pai(·. G3.

Declaramos que votámos contl'a o § 60 do
art. 47, que confere ao Presidente da Repll
hlica a faculdade de dispensar na lei, pelo
indulto e pela commu~ação. .

Para corrigir os erros possiveiB da Justiça
ordinaria, é preferivel inves(ir os tribunaeR
superiores, ou o Supremo Tribnnal Federal,
da attribuiçiio de I'e,el' os processos, mediante
pedido da parte e nos casos e fôrmas expres
~amente taxados em lei.

O con~rario é injusto e perturbadoi' ela inde
pendencia e harmonia que deve reinar entre
os tres poderes.

Sala das sessões, 7 de fevereiro de 1891.
Assis R,-azil.- E,..nesto /llves.- AI. Prado
Jttniul'.

Declaro que votei contl'a a emenda do Sr.
Campos Salles e ontrossobre incompa~lbJ1I.
dalle dos minis~1'os de E~tarlo.

Sala lIas sessões, 7 de fevereiro de 1891.
Epitaoio Pessoa.

Declal'O que votei contra a ~ndieação do S:.
Serzedel10 Correa relatlva as lllcompatlblh_ I
dades entre os presidentes dos bancos e em_ j
prezas e os membros do Congr~sso. I

Sala das sessões. 7 de fevereiro de 1891.- 1

Espil-ito Santo.
Declaramos que votámos con~l'a a indicação

do Sr. Serzedel1o, relativa á incompatibili
dade de presidentes e directores de bancos,
que gozarem de fa,:,ores. do governo, POI' ser
contrario ao que p decidlll o Congresso. j

Sala das sessões, 7 de fevereiro de 1891.
Vúiato ele JJledeiJ-os.- 11Iiguel Cast,..o.- F'róes
ele' C""~.- Vugilio Pessoa.

Declal'o que votei por tod~ s as emendas q ne con
siO'navam podero ministL'O ser elei~o sena.dol'
o; deputado ou qualrluer destas poder sel' I
minis~ro. I

Sala das sessõas, 7 de fevereiro de 189L-
U cM[ó Rod,..igv,es. ,

Votamos contl'~ a indicação do SI'. Sel'zedello !
C01.)10 votal'i,"mOS con,ra. as moções dos srs.,
Uhaldino e Sel'pa, por uos pal'ecel' que. tra
tanrlo-se de materia já vencida, não porliam
ter cabimento emendas que levam o Congresso I
a reconsiderar soiJ,'e asónmptos ácel'ca dos I
quaes deliberou oppol'tunamente de ~odo j
ir1'etractavel. nem tao pouco lllterpl'etaçoes de I
leis que ainda n5.o en;tem. I

Sala das sessões, 7 de fevereil'o de 1891,-/1
B",..bosa Lime,,- Clwge,s Lobato. I

Declaramos que votámos contra o adrlitivo do l
SI'. Barbosa Lima ao art. 45 considerando I
crime a diBsolução do Congresso pelo PreSl-!
dente da Republica, sómente porque conBide-1
ramos ociosa essa medida, já comprehendida 1
no ad, 53, § 3. ° 1

Sala das ses.,ões, 7 de fevereiro de 1.89 L. - Epi- :
t[ócio Pessôc,. - J. Rett,mba. I

Declaramos que votámo~ contr~, a indicação I
do 81'. representante ::>erzedello, relativa ao ,
ar~. 21 da Cons~ituiç5.o. Assim procedemos.:
porque, entre outros motivos, julgamos ab- !

surdo votar indicações que interpre~em dispo- ;
sições constitllcionaes antes de estar votada!
a Consti ~uição.

S. R. - Sala das sessões. 7 de fevereiro de
189 L - Julio de Castilhos. - Julio Toste" 
11Ienn" Ba?"?"eto.-Pe,'eirL' da COJt".-Holl1c'-J :
BL'ptiste<.- Alcides LimL'.- Abreu.- 'l'homa:
FluI-es. - Pernando Abbatt. -Pinheiro lif<t
,·hado. - Cassiano do 'Vascimento. - Alv",'o
Botelho.- José 11IarÍLw.u. - Guimarães Natal.
- L. de Bulhões. - Bor.qes de 11I~dei,..os.
Tolentino de Carvalho. - J. de llIet,..a e Vas
ooncellos.

Declaramos haver votado a fa\'or da emenda
do Sr. Almeida Barreto e outros, que igua.
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lava o eleitorado dos. estados na eleição do
Presidente da Republica.

Sala das sessões, 7 de fevereiro de 1891. - GIl
Goulart. -Domingos Vicente.-AtJu~!JdcJu·
nior. Pags. 79 e 80.

Declaro que votei contra o art. 55 do projecto
de Constituição, que estabelece o modo de
organização do Supremo Tr~bunal Federal,
preferindo nesta par~e as ldeas ,contidas nos
substitu~ivos offerecldos pelos 81'S. Amplu
lophio Botelho e Leovigildo Filgueiras, assim
como em uma emenda do SI'. Serzedello
Corrêa que, incontes~avelmenle, consuHam
melhor, não só os interesses dos es~ad(Js da
União, que terIam rejll'esentantes .seu~ no pr.l
meiro tribunal do palZ, como as Jus~as aspl
rações da classe da magistratura.

Sala das sessões, 9 de fevereiro de i891.
Frederico Borges.

Declaro ter votado contra todas as emendas
que transferem para os estados.o dominio das
terras e proprlOs naClOnaes e mlnas.

Sala das sessões, 9 de fevel'eiro de i891. - Ruy
Barbosa.

Declaro que votei a favor da emenda que man
dava restabelecer as disposições dos arts. H,
45 e 46 do projec~o primitivo, que prescreviam
o systema eleitoral indirecto para a e,colha
do Presidente e Vice-Presidente da Republica,
pelas seguin ~es razões :

i". porque a eleição do primeiro magistrado da
Republica directamente pelo povo poderá
occasionar, nas épocas eleitoraes, perturba
ções de orde.m publica, maxime neste paiz,
onde a instrucção não está generalisacla, e os
galopins eleltoraes facilmente arrastam as
massas popula"es;

2" porque um eleitorado escolhido pelo povo. do
qual sejam eXcluidos os cidadãos qne exerçam
cargos retrib'Iidos, e consegl1intemente snspei
tos de dedicação e reconhecimento para com o
chefe da nação, poderá com mais calm,\, Isen
ção, independeucia e acerto escolher o Presi
dente da Repllblica e seu su bstitutJ, que devem
ser cidadãos no~aveis pelo talento, saber.
virtudes cívicas e expe·L'iencia dos negocias
publicas;

3a , finalmeate, norelue a França, 0S J'stado.
Unidos e <L Suissa, republicas mod~los, O<lLle a
instrucção está mais genel'alisada entre as
diversas classes sociaes, adaptar" me manli
veram até hoje o systema da eleição indi recta,
e a e:Iperiencia ainda não lhes aconselhou a
sllbs~ituição pela directa -Ignacio Tostl~.

Declaramos que votámos a favor da emenda do
representRn'te Aristides Lobo, que dava en
trada aos minis tros no seio do Congresso para
responderem por seus actos, á relIuisÍ"ão de
qualquer representante ela Nação, votadoc pelo
Cong'resso; não podendo em caso a.lgulU ~el'
minar a discussão parlamentar paI' moção Oll

acto que determinasse a retirada do ministro,
pelas razões que se seguem:

ia, somos um povo d8 habdos pariamental'es,
acostumado a ver os ac~os mais importantes
da adminish'açiio examinados e discutidos no
seio da represen ~ação nacional. A tl'ansição

rapida, sem gradaçiio, do regim~n 'parlamen
·tar para 0 preSidenCial, chocara Iney~ta,:el
meute a maneira de pensar geral da ISaçao e
trará consequencias ditl'el'entes, que poderão
sel' perigosas conforme a capacidade e a indole
do pl'esidente da Republica;

2" não sendo a escolhe. dos ministros depen
dente de approvação do senado, o que aliás é
exigido pela constituição da America do Nor
te, a possibiliebde das interpellações levaria
Presidente, zeloso de seu prestigio, a não col
locar á frente das repal,tições ministeriaes,
por mero patronato, individuos inhabeis, pouco
aptos para o bom desempenho das arduas
fUllcções do cargo;

3~, o receio de rlue as interpellações se succe
dam frequente e caprichosamente, desviando
o ministro dos ·~rabalhos de sua repartição
com o fim de desacredi~al-o,desmoralizai-o e
forçaI-o a pedir exoneração, desappareceria
desde que as interpellações só fossem admis
siveis á requisição ele qualquer repl'esentante,
votada pelo Congresso. Com esta limitação a
presença do ministro só seria exigida quando
se tratasse de mat~rias importantes.

4a fi na lmente, aexperie ncia dos povos cultos.
~la Allemanha o cons81ho federal, cujo presi
dente - o chanceller - é funccionario da
confiança jmllledia~a do imperadol', tem en
trada no Reichstag pal'a discutir e dar expli
rações, apezar de não poderem seus membl'os
fazer parte do parlamento.

Na ::luissa acontece o mesmo com os membros
do conselho f8del'al.

Nos Estados Unidos da America do Nor~e ~.
constituição não dá a'JS ministros o direito da
palavra no Congresso, mas não ha lei que o
prohiba. e cada camara r>óde convidar qual
quer delles a assis~il' ás sessões. si deseja
ouvil-o sobre tal ou tal questão, como obser
vam Adams e Cunn in;,-llam na sua notavel
obra-A Confederação Suissa.

Sala das sessões. O de fevereiro de iSOl.
IgnclCio Tosta.- F,-ederico Borges.

Declaramos que votámos pelo substitutivo do
Sr. l'epl'eSen tante Amphilophio á secção 3" do
projecto de consti ~lLição.

S. R.- Sala das sessões, 9 rIe fevereiro de iSOl
- Antonio OI!Jntha.- '~'Jw.g(" Lob(~to.

Decla~amos que vot0.mos pela emenela do SI',
AmphllopltLo sol"'e () poder .iudiciario,

Sala das sM,ões. O de fevereiro de i801.- San
tos Pires. - CI<stoelio de l11ello. - Pa lllc~ Ar
gollo.- Hen"i1t"" ele CC!l"valho.- Garcü~
Pires.

Declaro 'Ille si estivesse presente, votaria
con ~ra a indicação do Sr. Sel'Zedello. Em pri
meiro lagar, por julgar ex1ravagallte e ex·
temp0l'" nea a interpretação de uma disposição
tão recentemen~e votada e com conhecido
intuitu. )';m se;undo, lagar porque queria
manter o meu vot) anterior. Sem querer
()t!ender aos maLs collegas do Congresso, de
claro que votei pehts incompatibilidades, afim
de S?gl'eO'~lr os representan~es do povo de
q Qalq uer dependencia de O'0verno.

A subser viencia e corrupção poli~ica nes~e paiz
tomam ~aes proporções, que ll1'gem medida
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claquella natUl'ez<l..- llIal-tútho Prado JU-'
nio,'. Pago. 89 e 90.

Declaramos qlle votamos pel<l. suppl'essão do n. 4
elo § lodo art. 69 neg<l.nelo aos re lig-iosos os
elireitospoliticos, por encerrar gl'<l.nde atten
t<l.do ;Í. liberdade eS[Jirimal.

S~cl<l. das sessões, 11 de i'el'ereil"o de 1891.
fl""{Jcs c/<; illcdeiros. - Fe,-nc<ndo Abbúlt.
.[,si, BI-a~il.- ('cossiemlJ rio .Yasaimenl.fJ.
..Julio (le rastilhos.- .7nlid l~I'(jl"(L- Tí'u.J1na::
Plwes.- illc1lJW Ban'cto.- IIolltCJ'o 1/Ct
)JIJ;'I.(j/,.- Abreu.-.éHcicles Lima.- RIMÚI'o
B"rccllos.- ricto,-i,w ]'Iontcij'().

Declaro que votei p<l.r<l. rlu~ fo~se sllpprimirlo o
11. 4 do § 10 do al't. 69 ,lo pr0.lecto de Consti
tuição, pOl'g lIe en tendo qIl? todos os relig-iosos
rl~\'em exercer o direito (le voto, meúno os
cic!;\.diios mendigos e analph<l.betos; pelo quc I
tmnbem votei pela suppreosão dos 118. 1 e 2 elos
referidos §§ e <l.rt. 69.

Sah das se~sões, 11 de fevereiro de 18Dt.
Fl'ancisco .1mal'al.

Decl<l.ramos haver votado pelll.S emendas '(ue
estabelecem a lInidade da ll1ll.Q"istratllra em
todos os estados rh Uniiio. ~

Sala das sessões, 11 de fevcreiro de 1891.
Barii.o c/o, 1ft/la Viçosa.- Fil'mino d,.', Sil
"einJ,.-Pcd,·o .Jmenco.-B",.iio de.';. lliaJ·r,,)s.
- A11l0J'im GarcicL.-.1. "lIilton.- Gil Gou
lart.-Atlwyde J·unior.--llhnteiN) de !Jarros.
- Domingos ricelJt~.- li. GttÍma,-ães.
E"lJirito 8cmto.- TOSt(L.- .T. fle,.ncwamu.

Declaramos ter yotado p~la emenda elo Sr. Dl'.
:\[ilton ao § 20 do ll.rt. 71 do projecto de
Cons\itniç:io em rJnc mandon respeitar os
dil'eito~ nc!quil'idos.- b"'CLl1cisco ,ü·gullo.
ES.p,:,~ttO SL~nto.- ](,()SI1J .,T1tnio1·,

Declaro que votei pela emend;\. suppressiYll. elo
§ 40 elo art. 69, e bem <l.sSilU pe1:J. emelldll. do
~l". Azeredo reconh..,cendo o c1treito ele vol,l)
0.0'; alumnos da~ escol<l.s superiores.

Em 11 de feyereiro rle i8~1.- J. de S(l-PI],. ,

Declaramos rlue vot6.nlos a l'ayoe ela emenrb ,lo I
Sr. Dl'. I\Iilton, qne mandava respeitar a 1'1'0

priedade cios cemiterio~ ll.ctnulmente exis
~e,ntes, constrnidos por rlllaesquer lel1Jan
dade" ou ll.ssociaç'ies re ligiosa.~.

Em 11 ele fe.ycreit'o de IS\.il.- Jr/1w,cio T,,,/'CL.-
Santos Per'eira. '

Declaramos tel' votado cout,':> as emendas do
Sr. represcnt<l.nte Bpitacio PeSsOlt aos §i' 4u

e 50 do art. 68, porque eLlas importam 11. an
nullll."ão de uma conqnista lil.>eral - a natll'
l'alisac5:o tacita - o\Jtida. <l.t.l·a\'és ele uma
pl'opaganda. ll.]t;\.mente conveniente ;\.os inte
resses nacioll<l.es.

Elias importam a destl'uiçi:Lo de uma. ,las ma is
gloriosas" liberaes rel'ormas instit,üdas apos
" alI vento da Repnblic<I., di(flcllltam o pOYO<l.
mento do solo nacional e tornam estr<l.ngeiros
cid&d[i.os que .ii s[i.o, pOl' ,lr:i. brll.zileü·os e
como talls vot<l.ram n<l. clelçl\O qne compoz
~ ....; Le.: Conol'e'5~o !

'oah das sessões, 11 de fevereÍl'o de 18'2' L.-L.
,Vúllcl' -Este"es JwúoJ'.-DLccrda Ontti/llw.
-F. Sclullir/t.-C'CL!'los GCLl1'l"J,.-B. CctJ1ll''JS,-

Gl'Ú"io.-.1 Ellis.-PcLulino Ca,·los.- D,
71l111Qos dó 11[ol'CLes.-RuhiiLo Junior. -Lu
Dclfino.-llIol'MS B(LJ·J·os.-A. llIoJ'GÍro, (
Silw.

Declaro que votei pelas emendas e(ue manL
nhall1 ~L Uni[i.o o rlominio sobre as terras d,
"oltll<ls.

Sala das SC%<Jcs, 11 ,lo revcl'cil'O ,le lSQI .-J,
Ifyoino •

Doclal'o rlUl) votei conll'" a. ClllC(Jlb <[lW "'1
fcro "u~ estudantes d<l.s escolas superiol'
maiol'e, ,lc 10'3 annos, o clil'eito do voto.

Sala d~" sess0e~, 11 Ile ['o"orei1'o lle l8~11.-.I
II.'J!Jino.

Decla.ral1los qno \'olámos peja snppressií.o
di~posi~.ii.o qUI) se contém no <l.rL. 60, §
n. ,I. <I. qn,d exclue cio direito de \'oto
membros de ordens religiosa.~.

Sa.h elas sessões, 11 ele fevereir o de 1801
.1m]Jhilopltio.- SCLntos Pe·J'e;'·a.-B. Cc
neir·o.-Uwtodio de Mel/o,-Almeida P
1wmbllco.- Jo.,.é SimciLo.- Gil Goulcwt.
Jl:[mteiro de Bal'J'os.-Dol1tingo.< 'Vicente
PCHtl<;! Gnim,o-iLe.,·.- PI-isco P(Lr'CLiso.
mino Alves Affonso.-Thoma:: Coelho.-F
leta.-IrI1WGÚJ T,sta,.-BaJ'üo ele 'Vilh! ViÇl
-A, J[ilron.-llIíguel Castro,

Deelaramos que si e,tivessemos pl'esen
quando foi votada a ,qecção 3"- do projecto
Cnnstit'lição, teriamos vota,lo a f<l.vol· do ô1

stiLntivo dos Ses. Amphilophio e outros.

Sala das sessões, i1 ele feverciro de lSOl
])ionysio Ce'-q"cir·a.-JoCLf[tLim elC6 Crll::.
S·)dl'c.-Przoco Pw-aiso.

Deduramos que vot(cmos contl'n. a emenela
fez com qne os mil itares JlerdeS'em as c
J!ecorações g"(J b;\~ COlll os ,acrificios ]:
prios 0. pl'oftss:io militrtl·.

Sala ,las sessÕes, 11 de fevereil'o ele 1891
r,lll'onc! Pires F'el',-eira.-J. Rettt1llba. p[
100 e 101.

DQcl<l.ro r(llP, votei pela. adopçiio das emen
'Lue concedi<l.1ll direIto de voto aos esturJa
Ilasescolas sllpeL·iol's~. inclusive "s milita
e. pelas emendas snppressivas 1I0 § '[O do
,1), n" ])<l.rt" cm rp~ sasl'enrk direitos ele
,[adios, [10l' illea paCi(\<l.Cle l' hy~icll. ou mo

1}~dal'o, ouLro!;irn 1 '11\0 vnV:-i p~la nl:1nl.Üel
Ilos §§ 2" a 4u 00 :Lrt. ,1 c contl'a toda
rlisf'osicões I·~stl·icti\·ll.~ ,la liberduoe ps\
lll<l.l e da rcspons;\.biliclilcle in,livitlnal.

Salll. t1ll.S sessões, 12 de fe vel'eil'o de 189t.
l"J-mino Ca,1'1lci.,.o,

Declaro que lUais um<l. yez votei conLl'a a
de mCIL'te no exercHo e :trluac1:=.,. mesnl'
tempo de gnerra. -Cul'onel PÚ'JS FeJ'p
P~LS'. 111.

VottLlllOS pelas el11endas cios Sl's. Stocklel',
nhae~ e Outi'OS pl'opondo r(ne os oper
clllpl'egados no sel'viço ,b Ul1iií.o 011
nsttu1.os g'ozelll de lOllai; o.s vau tn.:S'en~ C(

ridas aos elupre;:;<l.elos publicos.

S<l.b das sessões, 13 lIe feyel'eil'o de 18C
S~l'.:cddlo.- Pa:·' d~ C',q-L'cLlho. - ,1n l
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"(,tt" lJaccllal', - CCLnt,/.O. - ,YincLBetCneL. -"'" .
Ribeiro.

I moS que vot:lmos contl':I :I emencb do
Dec ara ' I E I d P' G neleS' O'enel'al senador pe o 'st:l( o o dO l'a't Sul Julio FI'Otfi, estabelecendo, p:ll'D pre

(O I imento das fileiras do eXel'Clto, o voluu
~'~I~i~do sem premio. de [lreferencLa ao SOI'~elO,
, iul~al-o de neuhulll resultaclo pratleu,

por. '? " '" hoas r(~{l't·l.S ele orQ'l\.n lZ"V';Oe<:;conl,r1lLlO d"-:l L , "D" .~ - - l
)lli.litares~ perigos0.. :~ pl'()JH'i~ COl\tpU~IÇ~\'tI" \~
cxerciLo e pOl' ter [.'u" o lncouvculenlc ( e
;,bsliluir ~I, ull.im:t p.ar~e do. arldgo em 'I'te

~l'a prohibida. a isen~~a.o peCnnllt.rla.

1 das sessões, 13 de fevereiro de 1891.
Sa(~ Be~ouro. ~ M. T-allMlã:>., - p'auia A,'golo.

_ B"rbos(, Lime,. - ES]Jlnto !~,ont~. - Ivo
do PradJ. - Joe'1/Jim d" Cn(~. - A.thaye~e
Jmtior. - Sc?':::edello Co,'rea. - Jose Bzm
/('qua. - C?/nha .11/,n:io,'. - Caetan? de Albu
querque. - F'. Sch11lult. - Be.7e>'?'ll.

Declat'o que votei eoutra a primera parte da
emenda do SI'. Retumba. substL~utlv", do
;l'~' 86, por(l'Ie faz depender a composlçao do
exereito do fornecimento de contlOg:ntes pelos
estados, o que, étlém de atteutéttorlO d?" dl
reitos da U llião, desde qu~ o exe~cüo e uma
ins~ituiçãopurétmeute nétc:onal, rode acane
tal' serias diJl1culdades á lormaç~tO do mesmo
exercito.

Sala das sessões. 13 ele fevereiro ele 1801. 
k[circó de Y"sconcellus.

Declaro que votei contra a emenda d~ Sr. :V~I'
"'ilio Dalllasio, que distingue as dlSpOSlçues
da COll~titlliçi.'i.o em constiluciona,es e ntio oon
stitllcionaes para o effei~o de serem ,'sta.R
alteradas ou reformaebs pelos tl'amlte9 ordl
nl'Lrios.

S,üa d~,s sessões. 1:, ele fevel'eiro de 18,1[. 
11[eil'" de YM('oncellos.

Declaro ter votado em favor das emenda9 elos
Srs. Stockler e VinlIaes, conferindo aos ope
ral'Íos em serviço da Unii\o e dos es~a,Jos os
Inesmos clil'eito-; de qne gozanl os enlpre.~"lllo;:;
Jlublicos.

Tambem votei, porém. contra étS emenllD~ tenden
du a alJolil' as is(~n(:(ies pessoal e pel·.llJ]Jn.l·l~L,
C(lntl""~l. a Pl'illlCil'a parLu cl~~ (lu :-\1'. l~l"()la,
tirando () pl'em in ao V0111tltarlO do CXCl'~lt() e
al'malla e a Lwor da dos ;:;rs. Gil Gonlal'l. eM.
de Barros ao § 6° do ar~. 1" das di.<posiçiie,
transitori~s,

Sala d:ls Re,sôe9. 18 de 1",vereÍl'o do 1.3')1. 
1J0hô" IIoddyu('s.

Declaramos ~er yotad'l em favor da cmenda c10
Sr. Slockler e em seguida pelo do Sr. Vinbaes
extinguindo as elistincções enLre .101·llalelrI)S
e empregados do fJU1\dl·O.

S.11a das sessões, 18 de fevel'eil'o de 1801. 
Barbosn Lim". ~ Chag.ts Loúatn. - It'?'anê"
Ceorve,lho. - José lIHg,"sto Vi1lhaes. - Ce:::",'
Za?1w. - Annibal F,ólciío. - JosJ Simei<D.
.1lmeide, Pcr?UW,Ú110'). - Joiío Pcdl'o. - Cus
todio de Jl[âlo, - 8,mt0s Pi!rci~a. - Lopcs
TroceitJ. - ~,lJ·I~:::I.idcs Jlaio.,. - Lcc}f1f:,l Filh(l.
- J. ~-llidla,I'. _. p,_~I'I'eirc'-' PiJ<cJ~ -- Dl',
P,,"q'''1i~ [-Vc"/leoh. - T/wI/w; D<!lfino. -

Se?'.'cdcllo C9l·,'ea. - Bcl(o"t Vieircó. - Cunlw
Junto'·, - Casimi,'o Junior. - Ceóetano de
Albuqucrque. - Julio de Cc,stilhos. - Cas
siano do jVeósoimento. _. Alcides Lima.
Thoma.~ Plol'es. - Salde,nha J1!Ic,~inho.
_Yilo Peêcmha. - Lo Bulhões. - F. Peixoto.
- A. A~el'edo. - Joaquim 11111rt~n/w. _
lIeóYlJ1undo lh,ndei-,-a. - .'1nleílJ de Fal·ia. _
A. Stooklel'. - Victol'ino J1Iontei,'o. - Leite
Oiti('ico. - DUIY(I, .Yir~a,r;ilJ.- J;';·'(j;!,s cl(lJ rru:..
- (~, P"lctt(("

Ntis al)í.\i~o a~si~·i.l\l.r1n.'5 clecl~l.r;l.nlOS (flle votáln(l~
P"l'ét qne não fo~,,·, prejndicalla a emeuda do
81'. Dl'. Gonlal't no urt-. 7(j do pl'ojecto consti
tllcional. vis:o C'Jmo entendemos gue a in
compatibilidade absolutét entre as f"ncções
dos tres poderes attende melhor ás aspirações
3·eraes do pensamento republicano, com ét
vantétg'em suprem[\, da boa marcha e da re
gularidade em todos 0:3 ramos ele adminis
traçãu.

Sab das sessões. 13 de fevereil'o de 1891.
- Sampc,io p.,,-nl.'.- Julio dc Castilhos,
Reómi,-o Be,,-oellos.- Pinheil'o 11úlchado.
T-iotorino 1I10nteir'l.- Gon,,'-Ilves RWHos.
Antonio Olyntho. - .!b'istidcs Jllaia.- Leonel
F'illw.- J, "J.vello·,,-.- C. Paletta.- Pel,roto.
- Dutn, _Yioe'o''''- A;-i.·tides Loúo - Thoma:::
Delfino. - R. O;o,'io.- LO]J~s TrovãJ.
Th')lJl(lJ~ F!or'cs.- Cezar Zam,((,.- JcJ:;é Sirnerio.
Hu.ptista da J1iutt,ó,- Fl'úes de, Cru.~.- A/
cilldo c;.uall"bareó'-J. Augusto Yinhaes.
Ca",ic07Io do _Ya"Gimento,- Fenwlldo Abbott.
- B""lJes .1[,'deiros.- Home,-o B"]Jtistcó'

Declaramos qlle votámos con~ra a emenda sup
pressiya ,lo :lrt. 89, que determinava a aboli
~iio das loterIas.

Sétla d," se~~')es, 1:3 fIe fevPI'éÍl'O ele 18\11.
J[:wocl lJ"ratn.- 11,fJttco B('ocll,,~.- ,Yin"
flibeil'o.- L~w'o Sod,'J.- Ce,simil-o J"niOl'.
- P~d,'{J Chctmont.- SCI':::edello C01-,·de., por
lwet'el'ir 'lHe tic:lsse I) art. 8!1 com a emenda
'lue mandava respe~tar cs dil'eitos.ad'l'lÍl·idos
por cert1\s Instltlllçoes.- R. Osorw, ldem.
_-1ntonio na.cna~ idem.- C::lJntL/'o.- (){(,ssiano
<lo) XC/.\cimcnto.- T"ictol'ino l1Io11rei,·O.- F.
f]"du,'ó.- Espi"itn Sconto.- BalltisU< d,ó
J[,t!r6.- PC/cs de l'éWIYIlIw.

]Jeclal") 'fuc votei ('outra as emellllas do Sr, rle
Jl'ltado :\Iartinho Prado Jl1IlÍor, rela~iva' ;"
~onc:~ssões ele terras e garantias (.le JLll'OS,
pd:J.s raúiAs seguin ~8S :

Porque. tellClo yolado pel1\ sllppressão elo art. ;20
ela, elisposiç0es tl"ll1sitorias do proJcC~o elo
Governo PI'oYisorio, por entendeI' CJue ao
Cong-resso onlinario compete o exame e estudo
elos ~actos dI) governo, não ,Julgo conYenien~e
üelegar es..:;a attrílJtliçàn aos estados, (!'-Ie enl
n:lda contl'ilJlliram p:ua a confecção elesses
cou trDctos, fJn<l ndo pela possi yel rescisão do.,;
mesmos p'ide resultar um accrescimo ele des
pezas aos estados.

Accrescendo qne tla. boa ou m:', execuçiio c1essét
facul.:lalle dada pelos estados púc1e reslI!tar
tal.l1 be nl IUll;l, conlpict.:1. Licsorp;alli Z~I,(~:TI) d!)
:-;el'·vi~.u pn1lli.cu.

::";J.la d<l3 Se.53t)€.-" 11 d,=- [~:\'ereiro üe 10~L.,..."
CU,)'{u:) Ga,1'cia.
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Para evitar duvidas que se q\1eil'am su~ci
tal' sobre a verdadeira intelligencia a dar-se
ás emendas approvadas pelo Congresso aos
arts. 49 e 78 da Constituicão. os abaixos as
signados, corno autores das-mesmas emendas,
apresentam a segllÍnle declaração:

No al't. 49, conforme dispõe o texto, trata
va-se particularmente. de incompatibilisar o
exercicio simultaneo do cargo de ministro rIe
Estadu com o de outro emprego ou funcção
publica.

A emenda approyada, amplianclo eSsa clis
posição, estatuiu que a incompatibilidade
resuHari, nio do exercicio són,ente. mas do
simples faeLo da accumulação desse carg'o com
algum empreg'o pnblico. Assim, o cidadão
que aceitar o cargo de ministro de estado,
perderá, e.'l: vi desse preceHo, o empre~'o ou
fUllCção pública em que se achar investido.

O art. 78, abrangendo a generalidade dos
casos, dispunha sobre a ineompatibilid"de
relativa aos cidadãos investidos em funccões
de qualquer dos tl'es poderes, sem cogitar do
caso partic:ilar relativo ao ministro de es
tado, pois que este jil. ficára previsto e regu
lado pelo art. 4!J.

A emenda, corrigindo o rigor do texto (em Yir
tude do quaL nem siquer o deputado ou se
nador poderia ser eleito pl'esidente oa vice
presidente da Repnblica), e'itabeleceu sim
plesmente incompatibilidade do exercicio
sim.ulwneo das [unccões.

Em conclusão, do~ precp-itos constitncionaes
consagrados em virtude da approvação das
emendas, res:;lta que:

1.0 O cidadão que aceitar o carg·' de ministro
de estado perderCL, só por esse facto, o em
prego publico em qlle se achar inve"tido ;

2. 0 O cidadio que, estando inyest·ldo em fllnc
ções de qualquer dos tres podel'es feder~ees.
aceitar outro empl'ego pllblico. qlle n"o sejClo
ccwÇ/o de mi "i,tro de estudo, sómen te deixa",e
O exerckio daquellas [([ncçóes.

Nã.o existe, porlanto~ antinomia. nem COll
tradicção entre as elisposiçrje'i das duas emen
das; ao contmrio. dispondo sobre hypothese,
diversas, ellas se llarnlOnísam perfeitamen te,
re"tahelecendo, com apropria lettra, o sys
temn do projeeto ele Contituição apresentado
pelo tlovuruo Provisorio.

Sala das sessões, 14 de fevereiro de 18'1l.
Campos Sallcs.-B. C",mlJoli.- C'l/'Ius G,"r
cia.- A. 11Io,-el>'a, d,. Silva.-11Io,'a,s fJ'f'-'·OS.
- Lopes Clwves.- Pa,ulúw Ca1"los.- DJ1JÚn
qos de 11Ioracs.- Rodolpho JIi'"C."rICL - A.
Gu'/'(lo. - Almeida Nogueira. - r;tic,,"io. 
J. A. Rubi"o Jnni"r. - A. PinheiJ"u.

Declaramos que votámos a favor dos addi
tivos do Sr. 1I1al'tinho Prado Jllnior. tor
nando depelldenles de appl'ovaçir; do' Con
gresso ordinario as garantLas ele juros clln
cedidas pelo Governo Pl'ovisol'io e não au
torizadas por lei; já concedendo aos estarias a
faculdade ele rescindirem os contractos de
eoncessõe~ de terras elevolutas, sit'\i1llas nos
mesmos estados, sem outl'a indemnizaçio aos
concessional'ios, que o preço ela acq1Lisiç,lo,

juros de 5 0 / ° ao anno sob\'e O capItal em
gaelo e despezas de medição.

Sala rias sessões, 14 de ferereiro de t.
- Homero Bapti.,til.- C,I,:súlno do Xc
mcnto. - Thomaz Flo,'es. - Borges de
delJ"os.- Jie1Plo, Ba,-rcto.- Pe,"ell'C! da a,
-Rami.'o Barcellos.- Assis Brazil.- DI
Nícacio.- ,lb,'eu.- Antonw Olyntho.
Paletta. - F. PiJ"es.- P"i.'l:c1o. - J. Ave
- F. Badcwó.- S"Jllp"io FerrC!z.- Abb
- Pinhei.'o JIclchado. - Julio de C"stlhc

Declnril.mos ter votado a Cavar do additiv(
Sr. F. Veiga, que torna dependente de apI
vação do Congl'essl) toelas as concessões
importarem em augmento de despe7-a ou
In in uição de receita.

Sala das sessões, 14 d~ fevereiro de 1:
- Aristides 11I"úl. - Gonçalves Ramus
Autonio Olyntho.- J. Avellal'. - Arist
Lobo.- Ducm NicC1cio.- F1Il'quim VI
neck.- Jesuíno de AlbuCjucrque.- Tho,
Dclfino.- Samr'io Perf"z.- R. Ozo
- Hom e,'o BaptistC!. - VictO/'i no 11Ionte
- Aleides Lima. - Abreu. - Pcreira
Costa.- Assi, 13fC!úl.- Abbott. - RaJ1
Bcwcellos. - Lrpes T,'uv<i,u. - C. P"letl,
F. J]clClarô.-Ir. Pircs.-Paixiio.-M
tiuho Prado Junio". - C"ssiclJlo do 'Xc
mento. - Bo,'ges de JIcdel"os. - Tho""," "
1"CS.- Julio d" C"stilhos.-111enJwlIal""
- Pinhci,-o JIac1zado.- Bulhões.- .Vat(,
Canedo.- Fnlllcisco Anwral.- Jotio LI
- 11I"noel Pnlgencio. - Fer,'cir" Rabell,
G"briel de 111agalh"cs. - Carlos Chagus
I? Pennu.- Lamowúe)" Godofredo.- A
J'Íco Lobo.- BcoptlSt(l d" JHotta.-p,·óe.
C,-,/z.- Bclfort Viei,'''.- Santos Pereú(
SWf'aiv". - R(I?Jl1l'lmdo BClJ1deira. 
Silllõt?-:i. - l3eU..t.nni?lo Cct.'~nciro. - ,_
Pedro. - Se,-;;edelz" Co,"rcia. - Antão
F't11·ict.- Clw(jas Lobczto.- F,""nç" C"I"oa
Pags. 136 e 137.

Declaramo. ter votado para Presidente da
publica dos l!:stados Unielos do Brazil no
Prudente de ~loraes.

Rio. 23 de ferereiro de 180l.- José Simeã
li. 0$ú1'io.- YictO/'ino 11Iontei,"0,- S
lJCào }?crr'ulz.- Antt::'io dd jflar icL- ./n(ju
rlrv, - .'llcír.l(~s Limct., - 8(1nt'J~ PCI"eÍJ~(
AmphiloplLio.- Leite OiticiC1l.- .l/ci
Glfn.liab~trcL- De?net"iv Ribc~l·u.- Cn~t(
de 11Id/o - PCI"ei,-",. Lyra,.

:\'ós, l'epresentantes do Rio G"'lnde elo :
declaramos qne "otiemos no Dr_ Prud,
José de Moraes e Banos, para PresidentE
Republica cios Estados Unidos elo Brazl!.

Rio de Janeiro, 25 de fevel'eiro de 18!J1.- i
to,·iJw JIonteiro- P. OSOl'ia.- Alcides L
- Antüo de F,J,I"i".- Demetrio Ribei,·o.

Declaramos haver dado nossos \'otos p:t
plevado cargo de presidente ela Rep'lblica 1
zileil'a ao cidadão Dr. Prudente Jose de
l';.\eS e Ba.rros.

Sala elas sessões, 23de fevereiro ele 18D
P. Bw/cwô-Dut,-" Yzc"cio.- A/caru
tdho.- Gabl-iel ele P,wl(1 Almeidn 1110
Ihües,- .lstol1''',j Pio.- I'olycarpo Ru
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gue" Viotte.- G. Aüellu,'.- Antonio Olyn
tho.- CfLa.'las LJbe,to.- A"i,tides 11Iaia.
FJrrei1·cfJ Pi·j'e~.- C. Pí.fJLett(c,.- GI)11ç~lves
Ramo;.-.4meJ-lco Lobo.- !i,"ico CoelJIO.
17!Oma::: De/fino.

Tendo semp"e pugnado pela conducta (~s cla
ra' devo declarar que votei pal"a PI'Bsidenie
da 'Rep!lblica no cidaelão Pmelelll,' de i\Io
raes. e para Vice-Presidente no cidadão Flo
riano Peixoto.

Sala das ses,ões elo Congresso Nacional Con
situinte, 25 ele fevereiro de 1891,3° da s'epu
blica.-José Beüilcu]/w.

Declaramos que votámos no Sr. Pl'lldente José
de Moraes e Barros para Presiden t~ da Re
publica do Braz;l.

Sala das sessões, 25 de fevereiro de 1891.- ),-dJ
Peçan/w.- U /"banJ ,lIareondes.

Decl~ro que votei para vice-presidente da Re
Pllblica no Dr. Prc,elente de Moraes.

Sala das seSRões, 25 ele fevereiro de 1891.
Victorino l1fonteiro.

Declaramos que não votámo., no g-eneralisRimo
Manoel Deodoro rIa Fonsecn para o cargo de
Presiden te eln Republica em qne e!lo ncnb" de
ser investido pela maioria dos sutTnwios do
Congregso J leva.dos peJa'3 seguintes razões:

1.a Para a verebde eln installação do rezimen
repnblicano, tal como elle deve ser p2la in
tuição scientifica ele sua organização, e tal
como ficou estabelecido na lei fLlnc1n.mental
do paiz, O chefe da nação precisn impor-se
ás opiniões como o chefe real e elTec\ivo do
governo, pela slja superioridade moral e in
tellectual, lomando sempre a iniciativa do
conselho, a parte maIs ellergica na acção e a
mais dit·ectél. na respoJlsabil'dade~.Sem essas
condições, o governo republicano será uma
ficção perfei tél mente congenel'e da.s monar
chia~ constitucionaes, qlle se cal'ac\erisam
por uma direcção nominal attribuida á maior
somma de poelel' j

2.a Para honra ela Republica Brazileil'a, e
para g'lona das classe~ al'madas ela Na"ão,
que tomaram a SI o pap31 culminante e decio
sivo da revolução, por uma fatalidade histo
rica apenas, cllja conlis>;ão, que mais as
ennobrece, porque liberta a historia do feito
revolnccionario da injustiça qne se lhe faz
pintando-o como uma sorpl'esa armada, im
posta ápassiviL1ade elo espirito nacional, pal'ece
que o nosso dever ser,a testemunhar á Nacão
e ao mundo as e:dmberancias de um a orO'a'ni
mção politica forte, francamen~e apoiad~ na
confiança irredllctivel de toelas as cbsse" ex
treme de todas ag oppressões internas acceita
como uma. cúnc1if;ào de prog'l'esso' enio
c?mo uma transac.ção humilhante com o espi
rito de manlltençao da ordem materh 1. e,
sobretudo, assente no luagnanimo desi,!
teressse das classes arm:J.da.s, que tinllam o
direito de exigir ele nós esse tributo ele jus
tiça hislorica, que seria o melhor p~nhor de
Blla gloria, do se'l civismo e do seu incom
paravel patriotismo.- l1Ioni;; F,'eit-e.- Ba)'·
bose~ Lima. - 1,rederiao B )rg~s. - Al1nibc~l
Fe,lcEio.- Dem~tl'io Ribcil"O.
CO~GRJlSSO 7 - !lI

DECLARAÇÃO DE RE)/U'lCIA DO 3IAND,'TO

Declaro que nilo votei no marecuDJ Manoel
De,)riol'o da FO:1s~ca pal'a r'resiclente da Re
p'lblica.

Pessoalmente lhe devo provas de alrecto e dis
tincções muito acima do men merecimento.

Patriota e antigo pl'Opagandista da repllblica
fedemtiva ,elevo-Ibe ~mmensa gratiehlo, por
havei' contl'llJll,do dec1sivamenle para a de Ii
nltiva rlestrnição da u;onarchia.

E~teg scntinlentos, porém. não ll1e tiralll 6.l'n.zão
a sn:1 llatllral serenidade e inteireza para
reconhecer, auxiliado pela o IJservaçiio de
longo" _série de faclos, q lle faltam a tão digno
cldat1ao as qnallllades elemeutares de homem
de governo.

A convicJ;ão, que lenho - de que a sua n.dmi
nistração será fLlllesta, só é ignalac1a pelo in
timo e patriotico desejo. que ali men to - de
que o futuro ncio de l'azãu ás minhas preo
cupações.

Não se pagam dividas ele gL·a.~ic1ão, 11e01 ser
vam-se sentimentos pe~8oaes, paI" nob,'es qne
sejalU, com o sagrado inte"es~e da patria.

Nem me impl"essiona a S,pposia necessidade de
evitar po~siv~is exhibiçõ'~ de fol'"," , lega
lisando-se com o voto o qlle se leria de impor
pe:a'3 arnl;}S.

Si o despotismo mili tal' existe, ele- fac Lo, elle
que se implante sem ~. capa mal cosida de
s'Jffragios extorquidos ao temol", e a Nação,
L1e~nte da e,-ide'lcia, que Sd elis[lonha " ser
livre ou escrn\'a,

i\Ias, antes de tudo, faço idéa b~Rtante i'lsla~ e
eligila elo eX?l'ciLo hl'azileiro, par<l. ci'el' 'lue
elle, em qludqner emerge'lcia, saberá congel"
val"-se o que sempl"e foi-nobre instrnmento da
sober:ll1ia. nacioual.

Declaro mais, que, sendo re-pl"e~entan\e de ele i
bres que em tempo acceitarem a candidatura.
qlle agol"a repudio, corre-me o eleveI" de re
signar, como resigno, o lllell mandato.

Si não ooservei eRse pI'ocec1imenLo antes ela vo
tação, foi por est<l.r fi"memente persuadido de
que aqui de conformidade com os verdadeiros
sentimentos de qnem me elegeu.

E, si licar demonstrado Cj'le niio foi, espero que
não me negarão a justiça de reconhecer que
agora, como sempre, fui superior a toda e
q!lalquer consideração q lIe não fosse o bem da
Patl'iae da Republica.

Saladas sessões do Congl"esso Nacional, 25 de
fevereÍl'o de 1891.- J, F. cl~ Assis Brazil.
Pags. 3D3 a 308.

Decretação e pl'omulgaçiio ela Constituição
da Repuol ia dos Estados Unidos do Brazil.
Pags. 28:> a 303.

Eleições:

Do Pre,idente da i.\.e]1l1olica dos E~tados Uni·
dos do Brazil. Pag·. 30S.

Do Vice-Presidente da mesma Republica.
Pag". 307.

Emenda do S,", Antonio Ellzebio ao projecto
de Constituição.
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Art. 20. Os deputaclos e os senl\dores, desde
que ~iverem recebido diploma até á nova
eleição, não poderão ser presas nem pl"oces
sados criminalmente, sem prévia licençu ele
sua camarrt, salvo caso ele fl[\.g'l'ancia em
cl'ime inl\[iancavel. Neste caso, levado o
processo, etc. Í'ag. 288.

Approvada. Pag. 283.

EI'jCO Coelho. (O Sr.) - Discursos:

Requerendo que as moções apre~elltadas pelos
Srs. representantes do Rio Grande do Sul
Demetrio Ribeiro e AS5i3 B~azi! sejlln dadas
para a di8cussão na la pMte da ordem do
dla da proxima se8silo, visto conterem ma
teria identica. (Sessão em 11.) Pago 25.

Sobre o projecto de Constituição. (Sessão em
2'3.) Pags. 202 a 271.

Espirito Santo. (O Sr.) - Discursos:

Explicações pessoaes. (Sessão em 6.) Pags. 50
e 51.

S ,bre a rno~ão do Sr. SerzedelJo. (Sessão em
7.) Pago 75.

FelisbeUo Freire (O Sr.) - Discurso:

Sobre o projecto de Constituição. (Sessão em
16.) Pags. 175 a 179.

França Carvalho. (O Sr.) - Discursos:

Sobre o projecto de Constituição. (Sessão em
5.) Pago 47.

Henrique de Carvalho. (O Sr.) - Dis
cu~so :

Sobre a~ moções dos Srs. Demetrio Ribeiro e
Assis Brazi!. (Sessão em 14.) Pag. 128.

Garcia Pires ( O Sr. ) - Discurso:

Sobre as moções apresent<tdas pelos 81'S. De
me trio Ribeiro e Assis Brazil, relativas ao
tratado de commercio com os Estados Unidos
da America do Norte. (Sessão em 16.) Pags.
195 a 201.

Indicações:

DO SR. JosÉ MA.RIANO

Proponho que o regimento seja re1ormado para
o fim de ficar limitada a um quarto de hora a
meia hora do expediente. e a s sessões durarem
cinco horas. - Empatada. Pago 45.

Proponho que se reforme o art. 58 do regimen!o
para o fim de ser permittido que por occaslao
da segunda discussão das_emenda~ apreRen
tadas em segunda discussao do proJecto con
stitucional possam ser offerecjdas emendas
que terão uma só discussão, ampliativas, re
stl'ictivas, modificativas ou suppressivas, e
bem assim additivos contendo materia nova,
devendo neste caso o Congresso, por votação
previa, considerai-a importante e urgente.
Pags. 44 e 45. - Empatada. Pag. 45.

DO SR. LEITE OITICICA

Indico que o Congresso, aguardando o conheci
mento do tratarIo celebrado entre o Govern
Provisorio e o dos Estados Unidos da Amel'ic
e p'lblicado hoje no Dial'io O/Iidal e tendo er
consideração a diminuição dos direitos d
importação, base da receita rll\ União pel
projeeto da Constituição, adie as disposiçõe
ap,Jrovadas sobre discriminação das renda,
para ser feita esta discriminação em lei ar
ganica na primeira sEssão ordillaria, qoand
serão conhecidos dados cer~os sobre a dimi
nuição dos impostos rle importação trazid
por este tratado; reformado para isto
regulamento do Congresso. Pago 58.

DO SR. SERZEDELLO

Considerando q!le o art. 26 confere ao Congressl
em lei ordinaria a det'rminação dos casos d,
incompatihilidade eleitoral;

Considerando mais, que o art. 24 estabelece.1
uma excepção~ q lle para n~o ~er a ~tinomic{
ao art. 26 e para não attlnglr odrosamentl
uma classe numerosa de cidadãos, precisa
para ter execução, que uma lei ordinarü
determine claramente a natureza elos Ctvo·
res que constituem motivO de incompatibili.
dade;

Considerando que essa disposição não pôde tel
jJor fim neste regimen de liberdade e de tol~.
rancia, q ualldo o deputado e o senador sar
apenas legisladores, afastar do seio da re
presen tação nacional os d;rectores. e íl'~ia'
das classes industriaes, hOJe que o Ideal e J

conc'lrrencia e a intervenção de todas af
actividades competentes para l\ confecção daf
leis:

Considerando, fina] mente, que a palavra - fa·
vores - não pôde ter sentido clubi~ e sé
poderá t"eferir·se a clausulas que tran~tormer.J
os bancos ou emprezas em prologamentof
da administração publica de modo que o,
directores sejam pela natureza mesma de,
favores, por suas dependencias do executivo,
especies de fllnccionarios publicos - resolve
este C0l100resso declarar que o ano 24 só poded
ter execoução depois que uma lei ordinaria
precisar e determinar c laramente a nature~a
dos favores que serão causa de incompatibilI
dade. - Pago 74. Approvada. Pag.75.

DO :MESMO SENHOR

Por occasião de serem impressas as emendas
que davam sotfrer nova discussão, ficará a
mesa autorizada a indicar os artlgos OH

emendas que, tendo passado em primeira e
se oounc1a discussão, encerrem, todaVIa, mcon
gr~encias ou cuntradicçõ,;:,s, afim de sere~,
sem discussão, sujeitos a um;). nova votaçao
qne os eliminará ou mante;o{\ definitiva.mente.
Pago 83.

DO SR. QUINTINO BOCAYUVA

Indico que, além das emendas de que trata o
art. do regimento, sejam postos tambeUl
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a votos em 3a discussão os a:-tigos do projec~o
a que essas emendas se re lerem. Pa!'". 9;>.
Retirada a pedido do seu autor. Pago 96.

DO SR. LAURO MÜLLER

Indi~o que a mesa do Congresso seja au torizada
a modificar o art. 58 e seus paragraphos no
sentido de poderem ser acceitas emendas êm
3a discussão, restrictivas ou ampliativas das
a,pprovadas em 2a <!iscl1s'ião ~o p.rojecto e con
tidas nas dlsposlçoes tr<1-nsltorlas, sem qUê
por isso haje 4' discussão.- Pago 115.

DOS SRS. LAURO MÜLLER E OUTROS

o Congresso Nacional:

Considera ndo que o systema dê discriminação
de rendas entre os estados e a União, appro
vado ultimamente, tem todas as probabili
dades de se torn<1-r o definitivo;

Considerando q'le este systema só podel'á pro
duzir oS seus bons etreitos, depois de um
periodo de tempo mais ou menos 10nl2'0 ;

Considerando que OS estados federados, com
raras excepções, não toem actualmente os
recursoS precisos para se tornar etl"ectivo o
mesmo systema, sem grave desequilibrio entre
as respecti ViiS recei tas e despezas ;

Considerando que a emenda relativa aos 15 %

addicionaes aos impostos de importação,
assignada pelos SI·S. Lallro Müller e outros,
não satisfaz os intel'esse~ de todos os eBtados,
e, ao contrario, levanta grandes difliculdades
á economia de muitos, attendendo ao modo
por'l"e é feito o nosso commercio interno;

Resolve colJocar a referida emenda nos termos
do art. 64 do regimento, por encontrar-se
neHa «absurdo manifesto», e a(lmittir outras
emendas que tenham «exclusivamente por
fim» sllbstit,IiI-a; podendo conter, cada uma
della<. systemas radicalmento. differentes da
P"oposta pelos Srs. Lauro MüIle,' e outr.1S.

Sala das sessões, 111 de feverei"o de 18)1.
Ivo do Prado,

DO SR. SERZEDELLO

O Congresso Nacional, hoje unico poder sobe
ran~, pOI''lue cessoa a revolução, porque cessou
a dlctaclllra, porque tllClo desappareceu de
auje ela Nação, a'lui reunida, decreta 'llle é
um d,a de festa nacio~1al o dia de hoje,
24 de fevereiro. o maIs extraordinario de
nossa Patria. Pago 30ei. Approvado. Pago 30ei.

Ivo do Prado (O Sr.) - Di.curs0:
Ap"esentando 11n1'\ indicação. (Sessão em 16.)

Pago 172 a lU.

..Jacob da Pnixão (O Sr.) - Discnr,o ;

Sobre as eleicõe'i do Estado de Uinas Geraes.
(Sessão em H.) Pagos. 123.

..Jacques Ourique (O Sr.) - Discursos:

Defendendo os actos do Governo Provisorio e
tratando do assalto á T,·ibltlla. (Sessãu em
2.) Pags. 12 a 14.

Sobre o conveuio celebrado com os Estados
Unidos da America do Norte. (Ses1ão em 23.)
Pago 278 e 279 •

..João de Siqueira (O Sr.) - Discursos:

Re'luerendo prorogação da hora por cinco mi
nutos para continuação da discussão da in
dicação do Sr. Ubaldino do Amaral. (Sessão
em 7.) Pago 74.

Requerendo o encerramento da discussão da
wesma indicação. (Se,são em 7.) Pago 74.

Idem preferencia na votação para a indicação
do Sr. Serzed9110. (Sp.ssão em 7.) Pago 73.

Requerendo 'lue sejam snccesSÍvamente postos a
votos os re'l uerimentos dos Srs. Serzedello e
e Zama. (Sessão em 23.) Pag.283.

E' approvado o re'luerimento elo Sr. Serze
eldlo Pag. 283.

..José Avelino (O Sr.) - Discursos;

Requerendo urgencia para qne a discussão das
moções dos Sl's. Demetrio Ribeiro e Assis
Brazil continue da sessão seguinte na 1a pat·te
da ordem do dia. (Sessão em 12.) Pag. 108.

Sobre as mocões dos Srs. Demetrio Ribeiro e
Assis Brazil e a.presentando uma moção.
(Sessiío em 13.) Pag". 119 e 120.

José Hygino (O Sr.) - Discursos:

RectiHcando alguns apartes d<ldos por elte
quando orava o Sr. Leopoldo de Bulhões.
(Sessão em 17.) Pags. 202 a 206.

Sobre o projecto de CO:lstitnição (Sessão em
23.) Pags. 261 e 262.

José Mariano (O Sr.) - Discursos:

Explicação pessoal. (Sessão em 4.) Pags. 29
e 30.

Apl'esen tando duas indicações, (Sessão em 5.)
Pago 41.

Requerendo que essas dnas indicaçõos sejam
daelas para ordem do dia da sessão se
guinte. (Sessão em 6.) Pago 57.

..Justiniano de Sel'pa (O Sr.)-Discursos:

Sobre a moção elo Sr. Zama. (Sessão em 2).
Pags. lei e 15.

Sobre a indicação do Sr. Ubaldino cio Amaral.
(Sessão el11 7). Pags. 70 a 72.

Sobre a prefercncia na votação do seu substi
tutivo á 11101'ão do S'·. Ubaldino do Amaral.
(Sessão em 7). Pago 75.

LaIllounier Godof'rello (O Sr.) - Dis
cnr,o:

Sobre a votação das indicações dos Srs. Ubal
dino do Amaral e Justiniano de Sel'pa. (Ses
são em 7). Pago 75.

Lapér (O Sr.) Discurso:

Sobre as mocõe.s dos Sr.,. Demetrio Ribeiro e
Assis tlL-az'il a respeito do tratado feito com 08
Estados Unidos da Alllerica do NOI'te. (Sessão
em 14). Pags. 129 a 136.
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Lauro ~llülIer (O Sr.) - Discursos:

Pedindo prol'ogação da hora da sessão de 13 por
5 minutos. (Sessão 1:3), Pa~·. 115.

Apresentando uma indicação. (Sessão em 13).
Pago 115.

Pedindo que a mesma indicação seja riiscutirla
na s~ssão. seguiute. (Se.ssão em 13). Pag.1I5,

Sohre o proJecto de ConstltUlcão. (Sessão em 18).
Pag.233.

Leopoldo de Bulhões (O Sr.) - Discursos:

Terceira discussão das emendas approvadas
em ~a ao proJecto de constituição. (Sessão
em 16). Pags i\)2 a 195.

Sobre uma emenda ao projecto de Constituição
apresentarIa, pelo Sr. José HYfliuo. (Sess5.0 em
23). Pags. 285 e 286.

de vue relalif en conservaut la plénitude dE
ses opinions systématiques, il a sl1rtout cher·
cM à en appliquer ce qui était opportun e
po,sible.

Une mort prématuré~ nous le r:J.vit, mais SOl
nom vivra parmi CCIlX qui contribnerelJt 1
l'évolution d'une portion lluportan te de notr<
espece.

Notre affiiction lé2itime sera :J.doucie en peno
Slnt que l'esprit qui aV:J.it anime Benjamil
Constant perl'etll~ra son aetion, et que vou:
contilluerez 11 donnel' l'exemple de cett,
marclie ferme et toujOlll'S modéréc dans 1<
voi:; d'un progreó tOllJours org:J.nique,

Recevez, messieul's, ie "ous prie, avec l'ex·
pression de nos sen'timents de condoléance3
nos saiu tations respectueses et fraternelle3
- P, Latlitte,

( Seguem-se outras assignaturas.) Pag. 287,
Leovegildo Filgueiras (O Sr,) - Dis-

curso: ~IUtOD (O Sr.) Discurso:

Fundamentando em requerimen lo sob,'e a rlis
pozição do n. 24 do art. 33 do proiecto de Con
stituição. (Sessão em 17) . Pago 202.

Lopes Trovão (O Sr.) - Discurso:

Sobre o projecto de Constituição. (Sessão em J7).
Pago 212,

~IarC'iaDo de ~Iagalhães (O Sr,) - Dis
cursos:

Requerendo prorogação de hora do expediente.
(Sessão em 18,. Pago 231.

Sobre um decreto que dá liom'as militares aos
santosdo catliolicismo. (Sessão em 18). Pags.
231 a 233,

MENSAGEM

A messielll's les memhres du CongTes Nationa.l
de la I~ép!\blique du Brésil, á Rio de hneiro
-~arls, 29janvier 1891 (ler [Jomere 103).

l\lesSIl'urs '- NOIlS venons nous associeI' aux
l'egl'ets qu'a. dú nécessairemellt inspireI' la
mort pl'em<lturée, e pour nous sí imprévlle
ele l'nn des pius émilleuts fondalenrs de l~
Répu blíque du Brésil.

Adhérents d'une doctrine CJllÍ ::t pris pOlir
eltvlse: orelre ctprnqré,;, nOllS al'OIlS ete lous
frappés de la maniere si remal'quable dont
s'est accomjJl ia. non pos votre révolution.
mais votl'e evolutlOn. Pour la pt'emiere fois
peut etl'e clans l'hisloire nne trollsfol'malioD
poli tique du premier ordre s'est accomplie
sans convulsion violente. Vous a"ez lente
ment préparé le passage capital du r"glme
monarchique au régime républicain; vous
l'avez accomplie quand il était Oppol'tun et
non moi?s nécessaire pour l'urdre que pour
le progres.

Suivant notre helle formule, le progres n'a été
pour ,-oue que le développement mêllle de
l'ordre,

Nous .son;mes glorieux de penseI' que c'est nn
1?O~lttvlste, M. Benjamin Co~stant, qni a
ete uu de prlnclTlaux a.O'ents d une tl'ansfor
mation ainsi opél'ée; et que, placé au point

Dando explicações e protestando a1tament,
contra a organização jndiciaria, qne o pro
Jecto do governo engendrou. (Sessão em 21.
P~g. 2.

MOÇÕES

o Congresso Constituinte espera e conta que
governo da Repui.Jlica não descausará em
qnanto não forem descobertos os autoL'es cl
attentaLlu, no dia 2D de novembro do ann
passado, contl'a a. typogl'aphia d" T,'ibunc,

Outroslm : conta o Con,Q'l'esso que, UJll;). vez l'e
conhecidos os c"iminosos, sejlm elles puni
dos com todo o l'igor d:1s leis, e de modo qu
a Slta puniçãn sirva de exemplo a todos
prove ao mnndo que a Republicll Brazileir,
em tempo algum pactua com os cl'illles e COIl

os criminosos.
Sala das sessões, 2 de fevereiro de 18\)1. 

CCoal" Zwna. Pag, 12. App,-Pag. U.
Consit1el'anclo que o Q'overno, isto e, o eleposi

ta.rlO ela [orça social, p:J.ra exercei-a legiti
mamente. só deve applical-a no sentido d
bem publico;

que deste preceito se afastou a dictadur:J. assen
tindo na convanCllo commel'cial resolvida en
t,re ° represen tallte do Brazil e o dos Estado
Unidos do Norte, e confirm"da por decret
n. de do corren te ;

que ess:J. convenção üu tralado i'olpeia profunda
mente a iniciatim individual, hem como mui
t:J.S elas indllstria.s nl.scen tes, urna e outra,
incontestavelmente, em frauco pel'iodo d
desenvolvimento em nosso paiz; que contr
Ulll tal desacerto estilo a protestar os inlE
l'esses todos das classes productol as da Nação

que os deputados e senadores. aqui l'ellllidos er
Assembléa Constituinte, niin correspondE
riam á confiança publica e mil! cnlllprehencle
l'la.m os deveres sllperíores da f:lllC\,ão CJu
desempenham silencianc!o sobre aclo tão in
conveniente e niio imp2rlindo as suas preju
dicialissimas consequencias:

O CongTeSSO resolve recomme ndal' ao chef
provisorio elo g'overno que faça immediata •
mente declaral' sllspenso,s em seus effeitos
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referido tratado, a~é que sobre elle decida a
representação nacional. - DC111Ct,'io Ribei>·o.
-Erico Coclho.-Custodio de Mello.-José
Simeão.-Alltão de Faria.-1110niz F,-eire.
Annibal F"lcão.- Alclndo Ganc,bara.-Bcl'·
bosa Lima. Pags. 92 e 03.

O Congresso Nacional conla qlle o Governo
Provisorio não assignará tratado algum in
ternacional. sem a clausula da referenda do
poder legislativo; e qnanto ao recente conve
nio com os Estados Unido; dl\ America si
não contivey tal clausula, e8pera que o 'il'o
verno prOVidenciará no sentido de .er ella
admittida e ele não tel' execução o elito con
veuio antes de pronunciar-se a respeito o
Congresso ordinario.

Sab das sessões, \J ele fevereil'o de 1891.
Assis Brazil,-J71lio Frota.-Bo,·qcs de lU c
dciros.-Thcmaz Florc,.-JIennl. Barreto.
Pereira dCI Costa.-.Tulio de Castilhos.-C.
Paletta.-GonçCtloos RWJ1ns.-Alcides [,il1w.
Cassiano de Vascolleellos- L. l.1iiller.
Abrcu.-Tava,-cs Bcostos.-F. Sehmidt.-A
Stockler.-F. Vlctti -DlIt'-a ,Vicacio.-Fer-.
reira PlI-cs.-Lconel lt'ilho.-Pacifieo ;I[as
carcnhas.-Urbano llIa'·conde.s.-Rami,-o BeJ.r·
ccl/os.-Haptistel da 111otta·.-.'Vistidcs 11lata.
-Pinheiro '\Iachado.-Homero Ba.ptista.
Fernando Ahbott.-Erneoto Alces. Pags. 94
e 93.

O Congresso recommen da ao governo a COn ve
nlenCla ele trazer ao seu conhecimento, na sua
p."·oxima l'euniilo ordinaria, a corl'esponden
Cla e documen~os relativos ao convenio adua
ueil'O. celebrado COlll a Republica dos Esta
dos Unidos da .... merica do Norte afim de
que em devido tempo sejam apreci~dase es
tudadas as vant"gens do di~o convenio. Pa~.
120. o

Considêrando que a veneração pelos grandes
patrIOtas fa\lecldos é um sentimen to que con
corre para a elevação mOl'al do homem e aper
feIçoamento dos costumes publicos, tanto é
verdade quP. « somos sempre, e cada vez mais,
governados pelos morios» ;

Con.'Hderando q ne as maiores homenag-ens ren
dIdas aos qne bem mereceram da Pa~ri:l e
da IIunl:lrriJaele, em nada absolu~amentede.~
lustram o brilhantismo dos feitos que assi
g'nala~:ln! de moelo g-Iorioso aquelles que ain
da pstao servmdo ubjeclivamente .

Considerando que, ao contrario est~s homena
gens dignificam aos que as t~ibutam e con
,t,tuem o melhor estimulo a novas e crescen
tes benemerencias ;

Consid3L'ando, ~nalmente, que este pensamento
synlhetlsa oSJustos sentimentos e as mani
festações unallimes externaclas nesta casa e
no paiz em geral:

O Conl?resso Nacional Constituiute, consub
slanclando nesta moção a gratidão dedda a
to~los os patriotas que pugnaram pela Repu
Ilhca, resolvI' lançar na acta da sessão 30

lemne de hoje o seguinte;

O fundador da Republica Brazileira, Benjamin
Consta~t ~utelho de Mag-alhiies. passou da
:lldaobJectlva para a immortalidaele a 22 de
.JaneIro de 1891, tendo nascido a 18 de outu
bro de 1837.

O Povo Br:lzileiro, pelos seus represer,tantes no
Congl'e,;so Nacioual Consti~uint"se desvanece
de lhe se,' facLlltada a glorie' de apresentar
este bello modelo de vütude aos seus lutu
ros pl'esillputea.

Sala das sess6e<, 25 de fevereiro de 1891, 3D da
Repu blica .-Q"intino Bocay" ca.-flristides
Lobo.-Cwnpos Sa/les.-Salrlanha Ma)-inho_

-F,.,.,nciooo Glicerio.-Demetrio Rlbclro.
Jlf"rsa.-Lallro SocZrJ.-Paes de C"rvcdho.
NinaRibeiro.-.lla.tta Bacel/ar.-Nelson de
V cL.'co11cellos AlmeidLI.-Rodolpho ,\1 i,·anda,.
-Anqelo Pinhe;'·o.-AI(rcrlo Ellis.-PC!1lIi
no CLI,-Ios.-·Almeirin ,Vognei,·a.-Domingos
de l1ioroes .-.1. Azeredo. -Ivo do Prado.
Se'I·;!erlello Cot,"éa.-R. Osorío. - Viatol"ino
11Ionteú-o.-Annibal Falcão.-Ale,ndo Glla
nabar".-I1"y Barb;)Sa.-Sa11lp,LÍo Ferra,s.
-Urbano klclrcondes .-1110niz F,·eire.-Can·
tc,o .-Nilo Peçemha .-Bcl/armino CClrncú'o.
-Inàio do Brazil. -E,tercs Junior.-F.
Schmidt.- Lllcerdcl Coutinho. -C,wlos de
Campos .-Fclisbello Freire -Luiz Ddfino.
-A. 1110re/Ta àCI Sllva,-111llnoel Bcze,,-a de
Souza.-.4th"yde .lunior.-Baptista da i\1 ot
(a.-José SlmeCio de Oli..cú·a -Custodio de
111ello.-João Pcd.-o.-Ct,n/w JlInior.-llar
bosa Lim".-Bczerril.-111ancel Uchôcl Rodri
gues.-AnLnio Olyntho.-Casimiro Jllnio,-.
-E,-ico Coclho.-Go1lçCllves Rc,mos.-Alexan
dre Stockle,·.-Joaquim .11,clIJ.'·.-Fróes dc,
Cruz.-H"y,nundo IJa11dei'·".-F'loriano Pei
xoto.-Antão de Paricl.-·Theodllreto Souto.
-Americo Lobo.-Aristides Maia .-Dionysio
Ce>·quc;"a.-Joã? LOl'cs.-Pedro Chermont.
Constantino P"lettc,.-Fel'rci,·a Pires.-C.
Z!1,ma.-Lapcr. - Santos Andrade.-Rcl(OJ-t
Viei1"CI.-Santos Pcrcú-a.-J\i. Va./ladão.
Fredcrico Borges.-José Bevilaqua. Pag. 306.

I\loraes Barros (O Sr. ) -'cDiscursos ;

Sobre as indicaçõe.~ apresentadas IPlo Sr. J05é
Mariano. (Sessão em 5. ) Pago 105.

Communicando um telegramma recebido de
S. Paulo eque demonstra qne a pcpulação toda,
nacional e eska ngeira, se interessa pelas
deliberações do Congresso Nacional. (Ses5ão
em 17.) Pags. 205 e 206.

Nilo Peçaoha. (O Sr. ) - Discurs03:

Apresentando um requerimento sobre a ai~en'
tado de que foi vicLima. o jornalista Dl'. Oscar
de Macedo Soares. (Sess5.o em 3.) Pag·s. 18
e 19.

Sobl'e as moções apl'esentadas pelos Srs. Deme
trio Ribeiro e Assis Brazi\' (Sessão em 12,)
Pago 106.

OflicJos:

Do Ministerio dús Negocios do Interior, ele 3
do corrente, cOillmunicatldo que na presente
data Sê tr8nsmitte ao Ministerio da Gl:erra a
resolução do Congresso Nacional, approvada
em se~são de 28 do mez finelo, propondo fosae
indicada ao GO\'erno Provisorio a conserva
ção perpetua do nome do fallecido Dr. Ben
ja.min Cunstant no almanach militar, no
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logoar que lhe competia eu tre os generites de
brigada. Pago 35.

Do Ministerio dos Negocios do Interior. ce 11
do corrent3, declarando que na mesmit data
fOI :I'a nsmittida ao (Ü\. Justiça cópia da re.~o
luçao doC"ng-re~soNacIonal, relativamente ao
att.entado da Triblllla. Pago 112.

Do Chefe do Governo Provisorio, elalado de 25
do corrente, declarando ter recebido o au to
grapho ela Constituição da Rep'lblica dos
~sta_dos Unidos do Brazil, promulgada em
sessao do Ccngre,so Nacional CQnstituinte.

Do mesmo chefe, de ig aI data. declarando
es~ar scier;te de que a. Constituição da Repu
bltcn elos ~,stados UnIdos do Brazil foi pro
mulga~:: pela lIJesa cl~ Congre~so Nacional.
Pago 3~::>.

Oiticica (O Sr.)- Discursos:

Sobre o tratado feito com a Republica dos Es
tados Unidos da America do Norte. (Sessão
em 6.) Pags. 51 a 57.

Ped indo p"orog'ação da hora do expedien te, por
10 lI~lnllt~s. para npresentar lima indicação
relatIva a celebraçào do tratarIa com os Es
tados Unidos da America do Norte. (Sessão
em 8.) Pago 83.

Sobre as m06ões elos 81's. A~sis Brazil, Demetrio
Ribeiro e José Avelino. relativas ao tratado de
commercio americano. (Sessão em 18.)
Pags 240 a 250.

Parecer ela .commissão especial a que foram
presentl'S diversas emenda.s offerecidas á re
dacçào d:t Constituicão. Pags. 230 e 281.
Approvado. Pago 283.

Pinh(~iro Guedes (O SI'. )-Discursos :

Sobre a .vot'l.~ão das emendas ao projecto de
ConslltUlçao. (Sessão em 4) PaO's. 30 e
31. o

Sobre a s moções dos Srs. A.'sis Brazil e Deme
trio Ribeiro a respeito do tratado de com
merclo com a Republica dos Estados Unido,s.
(Ses~ão em 17.) Pags. 2l! a 218.

Presidente (O Sr.)- Observações:

Soke o discurs8 do Sr. Jus'tininno de Serpa.
Pags. 14 e 15.

Sohre uma pergunta do Sl'. Americo Lobo.
Pago 15.

Sobre o projecto de Constituiçfí.o. Pago 19.
So bre as moções apresentadas pelo Sr. José Ma

nano. Pago 57.
Sohre uma reclamação do Sr. Cantão. Pago

69.
Sobl'e a indicnção elo SI'. Ubaldino do Am~,

ral. Pago 6';).
Sobre uma reclamat;.ão elo Sr. Espirito Santo.

Pag.75.
Informa'.lelo ao Congl'esso eI~ que. tendo mano

dado lndagar si terça-feira havia conclucção
regular de bonds. o fiscal da companhia res
p"nel~u que para vinda el'a possivel haver con
dlcGao, mas que para volta a compnn hia não
p'dla comprometter-se a ter conducdio re
gular; que por conseguin! e. é occasião elo
Congresso detel'minal' si devia ou não haver
sessão terça-feira.

Sobl'e a pl'orogaçii.o da sessão ele 9, por mais
llm:lo hora.

Consul'aelo, o Congress0 approva o requeri
men lO de pl'ol'ogação da ses~ão. Pago. 87.

Sobre nma indicaçiio apreRentaela pelo Sr. Quin·
tino Bocayuva. Pago 95.

Sobre um eli~curso do Sr. Nilo Pecanha a res
peito das moções dos Srs. Demetrio Ribeiro e
Assis BI'azi!. P"g. 10G.

Sobl'e uma pergllllta do Sr. Tolentino Ile Carva
lho ácel'ca ele um requerimento vel'baI elo SI'.
José Avelino. P''!;'. L08.

Declarando que só havei'á Ressào no dia 23 ele
fevereil'o. (Sessão em 18.) Pago 252,

Sob~e o encerramento ela eliscussão das moções
:lo respeito do t:ataelo com ns Estados Unidos
da America do None. (Sesslo em 23.) Pago
280.

Sabl'e a votacão das mocõeil. (S~ssão em 2:3.)
Pago. 280. - .

F'xpliCat;(Jeil. (Sesgão em 23.) Pago. 28.
Sobre a emenda apresentadn pelo Sr. Antonio

Euzehio ao proiecto ele Cons:ituição. (Ses;ão
em 23.) Pago 283.

Sobre a reelacçãn fiual do projecto ele Consti
tuição. Pag-. 28'3.

Decretando e prol11ulganel[) a Constituição em
nOl11e do Congreqso. Pago. 289.

Saudanelo o Britzil e a Repnblica Brazileira.
Pag·. 303.

Sohr~ a indicaç'lo do Sr. Serzedello. Pago
30-1.

Sobre n "Ieição do Presidente e Vice-Presi
dente ela Repuhlica. Pag 305.

Dando por empossados os dous primeiros. ma
[istrados eleitos ]plo Congresso N:~clon~1
Gonstituin'e na fôrma da Constltlllçao
prom'llgada: e depois de fazer ontl'as cOllside
rar,ões de alcance politico, termina agrade
cendo os teslemunhos de estima e considera
ção que me,'ecen dos SI'S. Congreqsistas.
Pago 310.

Projecto de Constituição:

Observações dos Sr~. José Mariano. Erico
Coelho, Pl'esident., Arthur Rios, Almino
Affonso. Americo 1.01>0, Aristides Lobo, Al
meida N0'S'ueira, Assis BI'azil, Uhaldino dó
Amaral, Rosa Junior. Espil'ito Santo, Bar
hosn Lima, glyseu Martins, Co~ta Junior e
Vinhaes. (Sessão em 3). Pal!'s. 20 '" 2-L

Idem idem. Observações elos Srq. Presielell te.
.José Mariano, Viriato de ilIec1eil'os, Lauro
1I1ul!er, Tolentino de Carv,.!tIO. Stoclder,
Arthur Rios, Fróes da Cruz, Couto Cartaxo,
Frederic') Borges, Justiniallo Serpa. Altnino
A!Tonso, ~lal'ciano de Mag'alhiies, Quintino
Bocayuva, Gabriel de M .galhães e José
Hrino. (Sessão em 4). Pa!!s. ::lI a 33.

Idem~ idem. OI servações dos 81'S. PeRidente,
Assis Brazil, Meira ele Vasconcellcs, Epitacio
Pessoa. e Lacerda Coutinho. (~essão em 5).
Pags. 45 a 47.

Idem, idem elos Srs. Leovi<:61e10, AUg'usto ele
Freitas, José ll-Iariano, Presiclente. Carlos
Garcia, Moraes e Barros, Lauro MlIller. José
HyO'ino, Proqiclente, Arthur Rios, Olticica,
i\1ef'rn ele Vasconcellos. Frederico Borgos,
Leopolelo rle Bulhões, Espil'ito Santo. (Sessão
em 5). Pags. 48 a 51.
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Ao Congresso.- Como cidadão hrazileiro e cuja
vida tem sido até hoje, e continuar a ser, de
um combate Jirme a favor da liberdnde e da~
garantias individuaes e sociaes, permittir
me-Ites que cltame a vossa ,[llustra.da e pa
triotica attenção para o art. 71 § :lo dn Con
stituição, cuja redacção precisa tornar-se
mnis clara para que ~e.ia impossivel toda e
qualquer má interpretação futura.

No tempo da mooarchia, um senador. con
fundindo igreja com irma ndade, e mal inter
pl'etando leis bem claras, apez:tl' de ser le
gista, accusou-me perante o Senado, sem que
nem uma voz se erguesse em defesa dn lei,
do direito ultrajado e a justiça torturada,
de ser eu pastor de uma igreja sem que pre.
viamente constituisse uma associação munida.
de estatutos approvados pelo g"verno. e sob
pena de prisão, multa e fechamento da igreja,
que aliás estava garantida pela velha Cou
stituição; e est \ndo eu além diSSO reconhe_
cido pelo governo imperial, pelo registro
legalmen te feito no 1Iinlsterio do Imperio.

A exdl'uxula hermeneutica de um senador
advogado deu-me um auno e tanto de honi.
vel, atl'oz e iniqua perseguiçáo, que percorreu
todos os seus tramites, degde a policia subal
terna até ao Conselho de Estado. sucumbindo
finalmente :i fOI'ça da verdade levada á eví
dencia.

A Republica deve offerecer perfeita garantin
em tudo, e POI' i.~so mesmo torna-~e itldispen
savel não só a confec:;fio de boas leis, mas
tambern que sejnm redigidas de modo 11. não
deis:al' margem a bermeneuticas obtusas
capciosns ou apaixonadas.

Peço venia para tranSCl'ever o artigo como se
acha fOI'mulado, e em seguida apresentar-vos
como penso dever ser redigido para traduzir
fielmente o vos,o pensamento. Não discuto.

Art. 71 § 30 da Constituição: « Todos os in
dividuol e conílssões religiosas podem exerce,.
l'nblic:r, e lit:,remente o seu culto, associando
se para esso fim, e adquirindo bens, obser
v:1dos os limites postos pelas leis de mão
morta e g'lardadas as leis criminaes."

O gr.ypho é meu. A redacção deve ser: Todos
os individuos e confissões religiosas podem
exp-rcer publica e livremen te o se'l culto:
reltnir-se,associalldo-se ou não, para esse fim;
e adquirir bens, observados os limites postos

(O Sr.) - Discuro

Idem, idem dos Srs. Presidente, Espirito Sob r,) o convenio celebrado com os Estado~
Santo, Valladão, Meira de Vasconcellos. Unidos da America do Norte. (Sessão em 23.)
Cyrillo de Lemos. José ~l"riano. França Pog.279.
Car_valho. Lanro iYlnller, J05é Hygino. Val- _, ~ _
ladao, Gabriel de lIlagalhães, Costa Machado, Reab."e-se a sessao de 23, as v horas e 1::>
MOl'aes Bal'ros, Oliveira Pinto, José Mariano, mmutos. Pago 280.
Zama e Bal'bosa Lima. (Sessão em 6). pa<>s'l
58 a 62. D Redacção final do pNjecto de Constiluição.

I I Id d S
Pag·. 2-'3.

( em, em os rs. Fra ncisco Veiga. Presi-
dente, Astolpho Pio, Presidente, Barbosa Approvacão. Pago 283.
Lima, Zama, Leovegildo Filg-ueiras, Presi- .
dente, Ednardo Gonçalves, Almino Afron~o, Representaçiio dos industriaes brazileiros
Moraes Barros e Presidente (Sessão em 7). contra o convenio commercial celebrado en-
Pags, 713 a 79. tre o Brazil eos J!;stados Unidos da America

Idem, idem dos Srs. Presidente, José HV"ino do Norte. Pag', 250.
Amphilophio, Serzedello. França Cal:,:~lho:
Augusto de Freitas, Feliciano Penna, Fr.ies Representação do Pastol' da Igreja Evan.
da Cruz, Gabriel de Magalhães, Quintino gelica Brazileira.
BocayrJVa, Bernardino de (;ampos, Casôiano
do Nascimenw e Sampaio Ferraz. Pa"s. 84 a
89. o

Idem, idem dos Srs. Gabino Be~ouro, Presi
dent" Alexandre Stockler, Ta vares Bastos
Chagas Lol,ato, Almino Aft'omo, Americo:
Lobo, Almeida Barreto, Serzedello. Epitacio
Pessoe', José NIarian o, Gabino 'Besouro.
Espirito Santo, Presidente, Tosta e Barbosa
Lima. (Sessão em 11,) Pazs. 96 a 'lO0

Idem, idem dos Srs. Presidente, TosLa: Guedes
Chave;;. QUlntmo Bocayuva, Barbosa Lima,
Costa Machado, RetLlmba, Francisco Vei"a e
Vinhaes. (Sessão em 12.fPags. 109 a 111.

Idem, idem dos Srs. Presidente, Vinhacs Bar
bosa Lima, José Mal'Íano, Leovegild~ Fil.
gueiras. Presidente. Gabriel Mag'alhães, Ga
blllO Besouro. Preslden le, Serzedello. Oiticica,
Vil'gilio Damasio, Barbosa Lima, Presidente,
Ser~edel~o, Presidente, João de Siqueira, Jus
tLnlanO Serpa, Presidente, Zama, Frederico
Borges, e Preside n te. (Sessão em 13.) Pags. 115
0.119.

Idem, idem dos SI·S. PresidenLe. Barbosa Lima
Feliciano Penna, Leove"ildo Fil"ueiras'
Thomaz Delfino, Francisco VeiO'a Au''?usto d~
Freita~. Carlos G:l.rcia. e Tos"'ta e Barbosa
Lima. (Sessão em U.) Pags. 125 a 128.

Idelll,idemdoSr. Presidente. (Sessão em 17.)
Pago 208.

Posse do Presidente e Vice-Presidente da Re
publica.

Proclaluaçào do Presidente e Vice-Presio
dent3 da j{epublica dos Estados Unidos do
Brazil .Pags, 3~6 e 307.

QUiDtiDo Bocayuva
sos :

Apresentandu uma indicação sobre um dos arti
gos do regimento. (sessão em 11). p,\g. 95.

Es:plicaçõe, pessoaes. (Sessão em 17.) Pags.
206 e 208.

Submettendo á consideração do Congl'esso uma
moção. (S2ssão em 25.) Pago 306.

Ranliro Barcellos (O Sr.) - Discursos:

Sobre a votação das indicações apresentadas
peloo Srs. Ubaldino do Amaral e J ustiniano
de Serpa. (Sessão em 7.) Pag, 75.
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pelas leis ele miio-morta e guardadas a~ lels
cl'iminaes.

Capital Federal. aos ·1:2 ele fevereiro de 189l.
Dr. ,11 ipl.tel ricir'a F~""cim, pas~ol' da ign
.ia evangeliea bl'azileim. Pago 1:22.

Requerhnentos :

DO SR. NILO PEÇANllA

Requeiro por intermedio lIa Sr. ministro ela
j,s·tiça, informa<;õe, .,obre as providencias
que tomO\lO poder puhlico em face do atten
tudo de que foi victima o jornalista Dl'.
Oscar de Macedo Soal'es. Pago 19.

DO SR. UIlALDINO DO A'LI.RAL

Re.qileiro ui'gencia pua ser votado amauhã (7)
o meu re.luerimento de hontem. Pago 57.
Appl'ovado. Pago 57. "

DO SR. DADARÓ

ReClileil'o que pelo mini,tel'io do interior se re
metta ao Congreso cópia elas deliberações
tomacb,s pelos governadore, dos Estados a
l'espeilo elos bens ecclesiasticos, ontr'ora per
tencentes aosjesUita3. Pago 92.»

DOS SRS. t:RDA.NO l'lARCO:'ol'DES, ERICO COELHO,
FRANÇA CAR.VALHO, FRÓES DA CRUZ E BAPTISTA
DA l\LOTTA.

Requeremos pol' intem1edio da mesa elo Con
gresso ao governo provide ncias para obstar
a violencia de que estiÍ. sendo viclima a im
prensa do Estado do Rio. como ainda hon
tem se deu em i'Ilacahé, Pag.92.

DO SR. B,-\H.DüSA LutA.

Requeiro qne sejam p,didas ao governo as
seguintes informações:

1.0 Qnal o numero de operarios empregados
nas repartições e oflicinas mantidas pela
Rep~blica?

2.0 Quaes as distincções creadas pelos reg~la
mentos entre esses operarias e os chamados
emp1'egados do quadro 1

S. R. Pag, 114. Approvado. -Pago 114.

DO SR. BADAR6

Requeiro que, pelo ~rinisterio da Aí\ricu!tiira,
se remeL~a ao Congras;o cópia elas r3zões
em que se fllndoll o governo para snspender
a cnnstruccão do prolon~ame:Jtodo ramal da
Estrada de B'erro ~te Ouro Preto a ltabira de
ilIatto Dentro. Pago 172.

DO SR. LEOYIGILDO FILGUEIRAS

Tenelo sido o encarregado de restaurar a dis
posição do n. 24 do art. 33 do primitivo projecto
de Constituição, subs tituindo a expressão

codificCl/f" pela expressão Icgislar, o pensa
mento que prestdill 6, emenda C/ne offereci. n"
2a discltssão do mesmo projecto, ao corres
ponclenle n. 24 do art. 33, r8qllelro pai'a
eVltar-se incobere.ncia entre Og termos dessa
emenda, aPl'rovacla. e o systema de orgaui.
zaç'lo do poder jndicial federal. aeloptado
pelo COtlgresso, que seja antorizadit a com
nlissão encarregada ela ultima recb.ção da
Con~titniçüo a. redigir nos seguintes terlnos
Oll nos que melhor lhe parecerem. a dispo
sição do n. 24 do art. :j3, si for de novo
appron\da aquella emencl,\ :

Legiglar sobre direito civil, comme\'cial e cri
minal da Repn blica e o processual da jus
tiça federal.» Pag. 202.

DO SR ••DIARO CAYALCANTI

Requeiro qno se consigne na ac\a de hoje
um voto de "olemne reconhecimento ao pre
sidente e mais membros da mesa deste Con.
gresso. pelo moelo condlgno, leal e patri otico,
por que esta soube dirigir os nossos traba·
lhos. facilitando-os sobremanelra, pela.s suas
deliberações e expedientes (la maiol' ponele
ração, imparcilllic!ade e jllstiç~" Pago 289.

Resumo em saccas de 60 kilogrammas da ex~
portação do>. cafe nos ultimos 25 annos, de i
de Janeiro a 31 de dezembro, do porco elo
RIO de Janeiro e exportação do caCé de Santos
em sacoas de GJ kilogl'ammas. Pago 132.

Rosa Junior (O Sl'.) - Discurso:

Pedindo prorog·ução de hora p:lra que a com
missão de reelação do pl'ojecto de Cúnstituição
apresente o seu trabCLlho (Sessão em 23).
Pag.280.

SUUlpaio Ferraz (O Sr.) Discursos:

Sobre in versão ela orelem elo dia (Sessão em 13).
Pag. 119.

Sobl'e as moções dos Srs. A3sis Brazil e Deme
trio Ribeiro (Sessão em 14). Pag,. 128 e
1:29.

Seabra (O Sr.) -Discursog:

Sobre as moções dos Srs. Assis Brazil e Deme
trio Ribeiro (Se.,são em 12). Pagos. 102 a
106.

Concordando em que se elimine dos Annaes o
incidente occorrido entre e lIe e outro repre
sentante do Estado da Bahia (Sessão em 16).
Pag.17'1.

Serzedello (O Sr.) -Discursos:

Sobre a indicação do Sr. Ubaldino do Amaral
e o substilutivo do Sr, Jus~inianode Serpa.
(Sessão em 7). Paga. 72 a 74.

Terceira discussão clas emendas approvadas em
segllllela aO projecto ele Constituiçiio (SessãO
em 16). Pags. 186 a 191.

Pedindo o encerramento da 2' dlscussão do
projecto de Constititição (Sessão em 17). Pago
212.
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Requerendo que seja consLl\tado o Congresso, só
deve ser declal'ado de festa nacional o dia
da promulgação, e que él sessão do dia se
2uin~e seja solemnemente destinada a este
:lcto (Sessito em 23) Pag. 283.

Pedindo que seja sujcllél 6. votaçito a indicação
que apl'esentou P~\';t quesejél cle t'esta n~cionéll
o dia 2-1 de l'el"el'eiro (~,ssito em :?-1) P~gs. 303
e 30-1.

57

declélração fUJ'mal de adopta,' nacionalidade
lmlzileira, pois em virtude da lei de H de
dezembro et1ecti Vélmente são brazileiros, Da
meS\118, forma protestél contra a suppressão
de caiJocagem livre por ser anti-libel'al. Pe
dimos lev.lr nossos pl'oteSCo~ ao conhecimento
do Conf!'l'e,~o, defendenllo dir~ito, adquirido.,.
- BurchcGI'll. - Heinl~it.:;. - Oer/te. Paz.
205, ~

Sobl'e as mocões dos Sl's. Demetrio Ribeiro e
Assis Brazll. (Sessão em12.) Pag.iOS.

Tosta (O SI', ) - Discurso:

Requerendo que se façam alguma~ rectificaçõQs
na publlcação feita. com as razoes que par~l
calarmente dal."à para não rOllbar o tempo ao
COllgres~o, sobl'e as declara':ões por elle feitas
( ~,~ssão em li. ) Pag, 9i.

Ubaldino do Amaral (O Sr.)-Discul'sos:

Sobre o art. 24 do projecto d~ Cunstituição.
(Sessão elO 5). Pag~. 4i a 4-1.

A,)s 26 do mez de fevereiro de '1891,3" da Re
p'lblica. reUll ido o Congl'esso Nacional em
llume:'O de 235 repl'eselltanles da nação, nél
sala de suas sessões no Palacio da Qllinla dél
Boa Vist8. da Capital da União, sob a pre
sidencia do Sr. Prudente José de Moraes
Barl'os, á '1 hOl'a da tal-de, perante o mesmo
Con~ress') COmpal'l'Ceram os cidadilos gene
ralissimo Manoel Deodoro dfl Fons~ca e gene
ral Flol'iallo Peixoto, eleit(,s por maioria
absoltHa na sessão de assembléa geral reali
zada aos 25 do corrJ\lte mez e anno, o primtiro
presidente el:1 Republica e o segund<? sen
vice-presidente para servirem no prImeiro
periodo pl'esidencial, na fórmél do art. 43 da
Constitnição pl'omulgada, foi pelos r,>feridos
ciebdãos pl'oferida a s€gllinte affi\'mação con·
stante do art. 4-1 da Constituição:

«Prometto nwnter e cumpl'ir com p~rfeica
lealdade a Constituiçito FederaL pl'omover o
bem geral da Republica. observar as slla~
leis, suslelltélr-llle a união, a inlegridade e o.
independencill. "

E pal'a constar a todo o tempo, lavrou-se esse
.ermo, que vae assignado pelos me,srnos ci
rJadão~ e pelos membl'os dél mesa do Cougresso
Nacional. -l\la?loel Deodo,'o da Fonseca.
F'10,'itmo Peixoto. - Prudente J. de l1fo"cle<
B'I""CS, - Dl'. Jotio da l1Iatta l1fílcluldo, i o
secrelario, - Dl'. José Paes de Cal'valho, 2"
SeCl'etéll'io. - TenenLe-coronel .10"0 Sow'es
i.\íeiva, :3° secreta.L~io. - Edua,:~,ylo 1l1end(~.\·
Gonçalves, 40 secretal'io. Pago,;, 3D\) e 310.

'I'llo111az Delfino (O Sl'. ) - DiscUl'so:

Sobre o pl'c.jecto de Constituição. ( Sessiio em
17. ) Pags. 208 a 212,

Tolelltiuo de Carvalho (O Sr. ) - Dis
CUl'SO :

o Congress~ Nacional decléll'a que a disposição
do art. 2-1 não se entende com os actuaes
membl'os do Congresso. cabendo á commissão
de redacção harmon isar todas as disposiçõ~s
sobre incompatibilidades C'1m o al't. 26 do
projecto de Constituiç[o. Pélg. 79. Prejudi
cado. Pago 80.

ubstitutivo:, iUélicaç[o do Sl'. Ubaldino elo Terano de p~>se e allirmaçilo do primeil'o pl'~-
Amara\' ~idente (h Republica dos ESlaelo> Unido> do

J3rélzil :

Suspende-se a seôs:io de 23 ás 4 h,'ra se :;
minutos. Pago 280.

Tabella :

Das continencias. guarllas de houra e salvas
que se devem obs~rval' no e~el'cito. De dia ou
de noite, a qne se refae o el1scurso doSl'. Bap
tistél da Mottél, pronunciado na sessão de i3.

«Ao Sanlisi;imo Sacr,\mento. em procissão,
SaO'rado ViaLico, Reliquia do Santo Lenh,),
im~'ti(ens ele Jesus Christo e d;\ Virgem
Maria em pl'ocissão do culto catholico.

« § ,1. o As guanlas e as tl."OpélS deverão abril'
fileiras, pedilélr élS armas, tiral' as bélrl'etinas,
por os joelhos em t9l'l'U, abatendo-se as ban
aeil'éls horizontalmente, e as musicas, cor
netas e tambol'e> bated:o a marcha.

";\os symbolos de correspondente signilicação
de culto religioiw seg'lÍdo p lI' povo~ ci vili·
sados.

... § 2. o As glludas e as tropas devel'Zio nbl'ir fi·
leira~, peL'lilul' a,; al'ma" tirar bal'l'et,inéls, e
as musicéls, COl'netas e Célmuorcs béltel'ão a
mal'chél.

... A's imagens elos Santos e aos tel'ços (111 com
mnnidarJes religio')I\S do cnHo ca~holico,
quando passarem precedillas da cruz alçada,

«§ 3. o Tiral' barrei inéls, continencias de es
pada e mal'cba batiLla; élS umas Ilco.rão no
braço.

"A's procisslies de quo.lqu'r culco s<'gnido POl'
povo cil'iliséldo. qllélndo preceelid~s de SYlll-'
bolo correspondentes.

« 6, o Quando as procissões pas3arem por
qualquer guarda, o commandante destacará
uma pade de su't força, da qUélllhe seja pos
si vel dispol·. para as acompanhéll'; mas, si a
procissão já vier acompanhélda, não de
verá então destacar força alguma para
aquelle fim. Si pas~ar o sagl'ado Viatico, não
em pl'ocissão, ou a santa uncção, os mandl\rá
acorapanlIal' até ao primeiro posto milil;al',

por uma força menOl',' Pago 1l3.

Telegramnla :

Pélrtido teULo brazileiro levanta protesto so
lemne porintermedio de V. S. coutrél re.o
lllção do Congresso exigindo dos estréln~eiros
residentes no paiz élntes de i5 de novembro
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Sobre uma emenda apresentada pelo Sr. An·
tonio Euzebio:ao pl'ojecto de Constituição.
(Sessão em 23). Pago 282.

Urbano Marcondel!!l (O Sr.) - Discurso:

Apresentando uma mensaO'em de pezar de
muitos cidadãos estrangeir?os e brazileiros re
sidentes em Pariz, Re~o passamento prematuro
do Sr. Benjamin Constant. (Sessão em 24).
Pag.286.

Vlctorlno Monteiro (O Sr.) -Discursos:

Sobre varios assumptos e o contracto com o
concessionario do Porto das Torre~. (Sessão
em 23). Pags. 256 a 258.

ZOIDa (O Sr.) - Discursos:

Sobre um numero da Tribuna que foi distri
buido na vespera, trazendo a dat:l de 10 de

janeiro, e enumerando tudo quanto occorreu
relativamente ao assalto que essa folha sof
freu na noite de 29 de novembro do anno
proximo passado. (Sessão em 2). Pags. 2 a 12.

Requerendo qUE.' se consulte o Congresso si con
vém em que não Se trabalhe na terça-feira,
terceiro diCl do carnaval. (Sessão em 7). Pago
68.

Pedindo ao Congresso que autorize o Sr. pre
sidente a mandar supprimir a parte relativa
a um incidente occorrldo, ha dias, entre elle
e outro representante do Estado da Bahia.
(Sessão em 16). Pago 174.

Pedindo que se retarde a votação das materias
dadas para a ordem elo dia. (Sessão em 17).
Pags. 212 e 213.

Sobre o convenio celebrado com os Estados
Unidos da Americ<.L do Norte. (Sessão em 23).
Pags. 275 a 278.

Requerendo prorogação da hora para serem
votadas as moções sobre o tratado americano.
(Sessão em 23). Pago 283.

.A.PPENDl:CE

Os Senhores:
Theodoreto Souto. (Sessão em 26 de Janeiro de 1891.) Pags.::: a 9.
CassiaDO do Nascimento. (Sessão em 29.) Pags. 9 a 16.
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2 CONGRESSO NACIONAL

Oliveira Pinto, Viriilto de Medeiros, Joaquim
Breves, Virgilio Pessoa, França Carval!lo
Carlos Garcia, Moreira ela Silva, Almeiel,{
Nogueira, RlIbião Junior, Fleury CmêLrlo,
Leopoldo ele Bulhões, Guimarães Natal. An
tonio A~eredo, Caetano de Albuquerque,
BeJlarmll10 de Mendonça, Marciano ele ,v'agJ
llmes, Eduardo Gonçalves, FernunJo Simils,
Lauro Mull'~r, Jarlos Campos, Schmiclt,
L,,;cerda Coutinho, Victorino Monteiro, Pel
relra da Costa, Antão de faria. Jn!io de Cas
tilhos,Borges de Medeiros,Alcides Limn., }\.ssis
Brazl],T llomélz Flores, Abreu, Homero, Baptis·
ta,RochaOsorio, Cassiano do Nascimento, Fer
nando Abott,Demetrio Ribeiro,Menn:1 Barreto.

Abre-se a sessão.

Deixam de comparecer com caUSel us Srs.
Prudente de Moraes, Frederico Serranu, Ge
neroso Marques, Raulino Bom, Rodriglle.>
Fernandes, Martinho Rúdrig-ue s João Bar
balho, Theophilo dos Santos,LLea~dro Maciel
Francisco Sodré, Conde de Figueiredo, Leo~
nel FIlho, Ferreira Brandão, João de Avel
lar, Cesario Motta Junior e Ernesto de uli
veit'a; e sem causa os Srs. Rano-el Pestana
Santos Vieira, Luiz Murat, J~uiz Rlrreto:
Antonio Prado, Badaró e Silmpaio Fer
raz.

:2;' lida, apoiada, posta em discus,ii:o e sem
debate approvada a acta da sessão antece·
dente.

O Sr. lo secretario procede ~l leitura elo
seguinte

EXPEDIENTE

votado o encenamento, muit nntes de ficar
esgotada a lista elos repre,eotantes, (jue 11'1
viam pedido a palavra, não POeli'l concordar
em que ele novo se privas'ie ele um Llireito
l'espeitavel os l11embro~ elo Congresso. com os
quaes, me parece, a me.'3, não foi IH'; bnte
gentil.

Tanto m~ds qLWnto. cuido, que no momento
actuaI seria m"s pl'Udent) e justo (jue todos
expOS3SSell1 franC[lI11eutA w:; suas oriniões, 8
lirmas'iem de moclo inequivoco as suaS res
ponsabilidades.

O (jue se Yiu, porém, foi que alguns oc
curaram á tribuna duas vezes 8 mais. c;u:lnelo
outros, a despeito do solicitnçõ3s repetidas,
llem uma VBl, ao tC.enos, o po~lel'aul l:lWI'.

ALGU:-i~ SRS. íÜ:PRESE:\'TA.'i'1'E:' - Este!. "' :\
VlJI'daLle.

OSR. MlLTON - De minha parte, cl>IJsHle
rava como um dever augusto protestar alta
mente cootl'ã a org;)nisação judiciaria, que {J

projecto do Governo Provisorio engendrou.
Outros teriam ele veres iguaes.

Em toelo cC\so. n[\s elift'erentes em"n las, que
assignei, tic::.m consignadas muitas das minllas
icléas, em cllia expl"'laçuo deixei. no enta.lI to,
Lle empen ha1'-me, pejo moti\'o expendido, de
todo alheio il miniHl 1'00 tade.

Cum[)l'ia-me hlV\'ar este l)\'otesto, comu
explicação aO.'lmeus eleito\'cs, e paea conheci
mento do meu paiz.

Era simplesmente o (jue tinlla a diw!'.
O SR. CANT-\O E OUTROS - Fez :11uito bem.

o Sr. ZallJ.a (movimento de atteHç(io)
Communicação do Sr. Prudencio de Moraes, - Ell tinha re"olvido comigo mesmo, Sr.

datada de hoje, de não poder 1)01' doente presidente, n:'lo occupar mai~ a tl'ibulla lles
comparecer á sessão de hoje. Inteirado. tIOs ultimos dias de sessão; nHlS ainda uml1

vez mé convenci de que o ltomem publico não
O Sr. :l".Iilton - Sr. presiden te, no e sen!lOr de sua vonÜlde; e e obrig'ado a su

ultimo dia de sesóão, C]uan'lo se pediu o encel'- jeitl1l'-:;e ás cil'cumótaneias e a03 aconteci
ramento na segl\l1ch discussão do projecto mentos.
constitucional, votei cantra o requerimeu to. Sr. presideo te, creio (lue a maioria de mens
e fil·o por circumst,lnclas muito especiaes. illustl'es cullegas lel\ hontem um numro da

Quiz apresentn.r uma declaração Lle voto TJ'ibuna, (jue foi (listribuido na vespera, tl'a
convenientemente motivaela, mas a me8:1 alle- zendo a data de 10 do j,\neiro. A\li o l'eda
gou-me que ella não podi<t ser ncceita, em ctor desta folhlt ["z l.ll1Ht minuciosa descripçfío
consequoncia dos estylos ultimamente aeloptil- sob a responsaHlidade de seu nome, dos
dos. E, como tenho necessidade ele qU3 acontecimentos que precederam o deploravel
fiquem registradas nos annaes desta casa, attaque laito a liberdade de pensamcnto, no
as razões porque assim me pronunciava, editicio da typographia da Tribuna.
aproveito o ensejo de achar-me ne"ta tri- São grave,), são muito ~érias ás revelilções
bun:\, para aquella declaração, que sera feitas pelo cicluLlão Antunio ue Mc,leiros. Jà
concebida nos termos seguintes; não são boatos, dc) rua, para os q llnes se ,Ie\' em

«Decla,l'o que votei contm o requerimento, ter ouvielOf moucos; ao contrario: são factos
em que se propoz o encerramento desta 2' e narrados, com todas as suas circumótancLols e
ultima discussão.») que precisam ser explicados á luz dlt eviclen

Achando-me iniOcripto pal'a ella, como já da, por aqllelles que ~e acha.]11 envt)lvido~
tinha estado para 11. I', em qne tambem ~Joj. nelle~. .
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Em outro tempo, um acontecimento iden·
tico ou semelllante, trm'ia veruadeira com
moção social.

UnI SR. REPRESENTANTE-No Rio de Ja
neiro houve uma revolução social, quando foi
a pedrejada A Bepublica.

O SR. ZAuA-Não se toleraria que os que
occupavam altas posições politicas se mos
trassem indifferen tos, Cl'uzassem os bl'aços ao
monstruoso a ttelltaclo que encheu l.1e conster
nação toda a cidilde do Rio de Janeiro, in
clusive o ent5.o Ministro da Justiça, o Sr. se
nador por S. Paulo, Campos Salles, que sen
tiu-se profunuamente angustiado.

Posso dar test'Jmun 1:0 ao Congl'osso do pezar
proruodo que se notava na physionomia do
então Ministro da Justiçt, que vi no editicio
da TribuncL na naute daquelle triste aconte
cimento; S, Ex. senti'L-se profundamente

•abatido deante daquelle facto por todos la
mentad0, verificado em pleno regimen da de
mocracia e qllanclo elle occupava a pasta da
Justiça, eUe, que estou certo, tudo daria para
que semelhante [letO se não désse na sua
administração.

Sr. presidente, hoje cump1'ia, mais do que
a outro represeotaote, ao sec1'etario do go
verno dictatorial, vil' explicar todos estes
factos, referido; no manifesto elo cidadão An
tonio de Medeiros, que não lerei todo paI' não
t'3r tem po, m \s qlle peço liceoça para inserir
integralmente no m~u discur.:io atim de fica
rAm nos Annaes elementos, de que o hbto
riador futul'O np,cessiLrrá para ajuizar dos
acontecimentos que nestes 14 mezes se teem
desenrolado, 14 IIJezes que tão doloroSl1mente
temos atravessado.

Sr. presidente, tem-se notado e c·)m razão
que, por mais de uma vez, pessoas intima
mente lig-adas ri família do dictador teoham
iria ao edilicio da Ti'ilnma impor ao seu re
dacto1' que se ufastasse do cJ.minho que
geguhL, t1'aç<1l1do normas ao seu procedel'.

UM SR. REPRESENTANTE - E' mister que
esta asseveraç'io d:t Tribuna seja pl'Ovada.

O SR. ZAMA - Sr. presidente, o nobre col
lega, que sem pre me honra com seus ap 11'tes
e eu mui to os ap1'ecio, sabe do dictad0 vulgar
-«quem cala, consente»),-Emquanto não se
provar que a ailega.'ão do Sr. Antonio de
Medeiros lJão tem fundamen to, ella por fOl'ÇI1
ha de permaoecer de pé e nós devemos pre
star-lhe credito: esta é a verdadeira doutrina.

Sr. pre~idente, si os sobrinhos do dictadol
julgaram-se com o direito ...

UM SR. REPRESENTANTE - V. Ex. tem
provas de que foram os sobrinhos?

OUTR) SR. REPRESENTANTE- Fosse quem
fosse,era preciso que a administração tOmasse
6sta faoto milito em consideraçã.o.

O SR. SENNA- Outr'ora não se avisou o
redactor d' A Republica, que foi assalt~da e
não houve commoção social alguma, HOJe ha
esse escrupulo ...

O SR. ZAMA (depois de ler uma parte do ar
tigo da Tribuna, sendo-lhe dados alguns
apartes diz)- Eu não conheç) nenhum des
tes Cavalheiros, meus senhores. (Continúa a
ler.)

UM SR. REPRESENTANTE- V. Ex. tam
bem estaria disposto a derramar o seu sangue
pela honra da sua família Isso portanto nada
prova.

UM SR. REPRESENTANTE - E note· se que
s[o otllciaes de alta consideração.

O SR. ZAnIA- Já repeti ao nobre represen
tante que não tenho a honra de conhecer es
tes officiaes, que não faço delles juizo nem fa
voravel nem desfa.vo1'avel; apenas refiro fa
ctos noticiados sob a responsabiJirJade do Sr.
AlIt~llio de Medeiros, factos que não foram
coo testados.

UM SR. REPRESENTANTE - Ha factos que
não merecem contestação.

OUTRO SR. REPRESENTANTE-Quem affirma
é obrig'ado a provar. (Ha outros apurtes.j

O SR. ZAnIA-Ouçam-me e vejam que estou
fallanrlo com calma, sem paixão, sem pensa
men tas reservados.

Si c.Jm etreito esses factos não se deram, si
estes Srs. olficiaes não commetteram essas
faltas, que a alguns podem até parecer um
attentac10 flagrante, mas que por outros
poderáo ser apreciados de modo diverso, ainda
ai~cutir eu nesta tribuna essa questão lhes dá
valvulas pa1'a elles desfazerem os boatos que
porventura se teuham levantado a tal re
speito; só lhes presto, pois, um serviço, si
elles estão realment.e isentos de culpabilidade.
Mas a causa não pa1'ou nisto sómente.

A Tribuna noticia outros factos; lloticia
que fora seu redactor avisado de que tinha
sido expedida ordem de prisão contra elle,
quundu ainda era cllefe de policia o Sr. Dl'.
Sampaio Ferraz, nosso illustrado cal lega, e
ministro o Sr. De. Campos Salles. Mas essa
ordem de prisão não partiu da policia nem do
ministro e, por circu[{)stancias que não posso
I'et'erir neste momento, não foi executada, e
ha ainda a cÍl'cumstancia de haver deixado a
clletilL de policia o SI'. Sampaio Ferraz, cujos
ser'viços pareGe que ninguem contestará na
administração policial.

Ha ainda o seguinte facto; no dia 29, as 4
horas da tarde, o Sr. Antonio de Medeiros
recebeu aviso de que a sua propriedade ia ser
assaltada naquella noute. O Sr. Antonio de
Medeiros teve um procedimento que ninguem
tl1xara de illCCTl'racto; dirigiu-se immediatli-



.. 

,, 
' 

' . ·' 

. . 
:i 

' 

I 

. I 
I 
l 

,I 

' • 
c 

4 CONGRESSO NACIONAL 

mente no marechal rlintnrlor, primeira nutol'i
dade, ulll qn•Hn elle tinha contlanç:~. 

I.:)! A Vo1.- Dwin ir pi'Ocurnr a policia. 
(\ptJh·l,l.'i a nutro.~t aprzr· 8:i ,lo nws 1W teo1~. 

O 'tt. ZurA- Qrwm póLio ir ao alto, vno 
lo;,ro ao ponto pr·iucipal. 

lJ)r Stt. R~>:PlU:sE:-;TA:o>TF.- ~los qnom u o 
COl'lpPt•mto p.om tumar as mwli<las rlo pr·J
Cil!i•Jio eU OiiOl'e de poli.!iil. (/Ja outros npar
lt!S), 

n ~a. Z \)IA. -Bom ; mas procrn·on o ~·J
neral lie.,Jor•o, o e>tc não so declltt•ou in
Cuinpt>t•·nt.,, nií.o l11o t•espon•lon-•lirijn-so io 
P•:!ui• ; pelo conh•ario ten.lo rlir·igi•lo unta 
~~·t'l•l. ilO g'ímt~r,tli~s:.UlO, l'CCOht~U l'OS{HlSt·; 
tr·.·n (llillisanr.lu-o com n uednrnçilo rle •1•10 
e,tavam d .das todas :os pr·ovi.leucias. Ei; o 
te•ll' rla carta e a rcspo~t.L (Lê.) 

(rtr,ca,a-~c ,;tuitolf apm·tcs; o Sr. J)J~esidc.:,lte 
1'cclwna attençrio.) 

Sal'ia uma ilnez:1 enorrno rlus 111eus illush••JS 
cnllog-as uií.o U\!j interromperem tiio rrlpc.ti;l•l· 
Dl•JIIt~, 

Historiar não r\ discutir·, o n~ inter·rnpç!~s 
quaudo so expoem t:u:tos ~ó :;er•velll par;r. rplll 
os ouvintes uão compr·ehr.molam hem o :ti· 
C'lnce lle.tos factos. ( Apa:ados.) (Contim'w a 
ler.) 

g neste ponto, Sr. pro· i• lento, nin ln. o ci
dadão rlntOiliO do ~!edeil'O::i tillh;L tod!l a 
r"zãn; por·que tlolsrle que nós o;;tavam•·S em 
um r·e~Imen riictator·tal. o rlict.tdo·· porlia o lar• 
rernerlío a tnrlo ('1puiados) indt•ponrlolltonwnto 
d:1 intot•venção r.le qmleS•JIIOI' autoi'Ído1Jos po
liciues. (Apoiados.) (Continúl! a ler.) 

UM Sa. REPI\ESEXTANTE -Isto é muito 
sério • 

O Sa. ZA~!A- Ora, Sr. presidente, quem 
como Metleir os fazia do cm• tcter tio ch•Jl'o 
do t;overno Provisor·io o melhor juizo, qu~.>m 
contlou tau to Ull smt loalllmle, e no cnmpri
mento de sua pnlavra, tevo rlentro de pouco 
tempo rle ver assaltaria a sua propr·iod:t•lo p•>I' 
um" m ol ta de sicn rlos; o o que wais G, il iz 
elle que viu, quo reconheceu :1 !'rente destes 
sicar·ios um COi'Onel o lo r.1xercitl• hr.r.zileiro, o 
cor·ouol Pirn~iue. (!Ta a/quns apa>'tcs.) 

Or•a, Sr·. pr·esld••uta. m1o o :t pi'Ímeim voz 
quo n. lrnpt·eosrt faz e.tas allcg"ações; já :1 
Republica do Campos tmvia np •nt:tdo o 
UOIO: dJSSO COI'OUOI, l\ f[UOm tnmbotn ll'ÍO 
conheço, como o principal promotor do atlell· 
tudo r.hL T-ribuna. 

Pot'g'L\Oto tiOS olllciaes que se sontam noí'tl\ 
Cl\Stl

1 
llOS 1]110 pr 01./Llll a llollrll mili!ttl'1 q11:1l 

seria rlellés o que .;ob o mais levo indicio, s-1b 
ill!l;ti~ lovu ll•!JUSa-;ii.o1 nií.o lt•atrrSSO log-o ole 
vit· justillcar•-so o pt'OI'(II' ao puulicrl•!IIO n:iu 
tiltha tilio parte ueul!uma em somelltaute 
crime 1 orlme tanto mt~is grave, porque não 

se limitou simplesmente U. destru;ç:io do 
mesas, de tinteiros etc., mas foi mais além, 
l'oi ato uo r011b •,por.-111e tlesn.ppnrecer•nm duns 
contos o tt•eslllto:; mil r.\is: foi até no leri~ 
IIICIIto, e urnis r lo '(Ue is\o, l'oi até no nss ,g. 
si nato, pot•qne la esta jazendo no s ·io dn 
ter,·a o tlosolitoso B.o;nari7., rleixan•l•> nn. or
pl~:~nrlado cinco cr·ianç.ls, par:L as qunes nós 
olt~V•J;nos ter lagr·ymas de pr·oruudn corn
p 11 xao. 

O 5tt. JAcQUEs OuruQUE - s V. Ex. snp
põe c:o p r1.es desta i nf:unia orficiaes do exer
cit' '! (.\brito.~ Ju1o apoiado.") 

O Stt. CAI~Lo; GAttcr,\ - Silo nií.o disse tnl 
corb:L. (.-lpoi<ttlo.~ c out1'us apartes 110 1nesn'o 
<ent ido.) 

Ul! SR. H.F.PltF.SENTAXTE - Elle n:io disse 
tal con:,a; bto ó invert•Jr tudo o que ello 
e.tá diznndo. 
. O Sr:. Z,\lr,\ - Per•rloem-rne, senhores, o 
Ill11stre I!OI'Oilel quo mo h0111~1 COI!l O SeU 
apal'lo nií.o inl•!I'protou o meu pons:unento. 

llen;; m' li\'t•e rle quer·or lanç;lr nrnn injurio. 
sohr·o o exercito hrazllllir•o, ao qual tamhem 
1110 sinto_ligatlo por laços que me :;tio caros 
110 COI'l\ÇIIO. 

o q•w sinto é que tonha porlido hn.vr•r uma 
aCtHIS rçãu n. um rnemhr•o d"sto exercito, o que 
•ss L a~ctl:mç:io não ti v~ss., sido immeliiata· 
meu tu dcstruiri:r. pelo accusado. 

O Stt. JAcQUEs OuRIQUE- Mas tr:tta-Be 
diSSO O O IJI\JCOSSO ().,til Olll catnioho. 

l ~r Stt. lt~rru-:SE:'ITAXTg - Mas osso in
quer-ito j:i. o:; ta so u<!lllOI'ando muito. ( ila 
outros apartes.) 

o sr~. ZAlL\- Sr. p!'CSidente, as uefesns 
nií.o se r.,zom sómunto nos tt•i,,unacs judi
ciat'ios . 

Ht\ questõ1som que o ~unrlonor individual 
lov:1 innneui!ltamoute o ctdadüo 11 revoltar·-se 
coutraos bo.otos, contra as noticias, que se 
esp:~llram, om tlett•imento dt~ su:t tlignidnde. 
(rlpoirrdus.) 

O Stt. CosT.\ Ju:sroa- 1\luitoapoiado, Sr. 
Zama ; isso C•.usa tr·rstoztl. 

O Sa. ZAl!A-E dcs,lo logo, ainda quaudo a 
impr·ou:;tl mio ti v esse toct\tlo em tal questiio, 
cuutp!'in a osso olllei L! destruir oa boatos que 
so lançavam nas ruas e nas praç:1s dest<t ci
d•r.de. 

UM Sr~. Rlll'ltES!l:S'TA:S'TE- Pot• honra suo.. 
O Sot. PEI\XAllUUCO - Por ltom•:t do suo. 

ClliSSO. 
O Stt. ZAlr,\-,. .pot• haura do. classe a quo 

ello lM'tunco. 
Seolloros, si eu lbt• accusarlo do um crimo 

iuli\mttuto, oomo membro deste Congresso, 

., 
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a?tos que o juiz togado toulm. do pronun
crar-se sobro tL minha sorto, o meu rlever1 por ho~ra d11 corpomr;<10 a quo pertouç<11 u 
Hnrnmltat:tmeate procurar mostrar-me ncunn 
dessn. nccusaç:1o, p:\l'lt ~uc os mous coll••gas 
nem por lll'eve cspar;o do tompo possam olhar
mo atra vcssadnmente. 

H 1, Sr. presidon to, po>iç1los que obrigam 
um homem a ser como a mulhor •lo Ccs <r: 
não b <stn. que s~ja hnnt':ldo, ú preciso que nem 
no rnQnos ,o,j:L suspeitado o lo mio sol-o. ~esta 
posição esta o gen~ral Ooorlo<·o, nPstn. posiçiio 
esta o ameia 1 do exercito accusarlo, ost;i:o to
doõ os d~ sun lhmilin.. (t1pniado.~ .) 

Sanhoros, seroi o primr.io·o a rc,juhilnr-me. 
si vir q no o poder publico do meu paiz não 
tem 11. menor• cumfllicirhtde nc,;te negocio 
(muito bem); serei o prinwiro n ltnter• pal111n .si 
reconhecer I] tiO os ;!ltllles d 1 um otncial s•t pc
rio r do nosso exercito mio se mnt-om·.~rn por 
um crime, qne inramat•i:L mesmo o sicnrio da 
estrada, a•~osturmulo a derramar• sanzu~ para 
di~so colher provcn tos pecuninrios. (Apoia
dos.) 

Niio lm no qn•J di•:o a menor injuria no ox
orcito ; llll não seria capaz rio r.,~el-a, o o. 
minl11t lin~uac:em ó a ~uoterin. qnalque•·lles
tes coraçO<'~ noltres, desse~ moços qno se sen
tam aqui entro nc\s e qno tef'llll o pull!lonor 
militar con,o o primei1·o dnrJ •lev !ru:; d11 sm1 
posi~ão. (.{pni,dos; muito bC111.) 

O S!t. COSTA Jmn ·tt-i~ si algum olllcial 
descon tanto, elevo ser punido por houm do 
exercito. (Apoia/o.<.) 

U~! Stt. REPRF.Sm!~TAT~-Devom Sol' puni
dos todos OS CI'ÍIIIiUOSOS. 

O Sa. ZA)IA-Sr. pro.i•lentr., dign.m o ~no 
disser·om: o qun nit•l s•l pode occultat•, por•]UO 
não :;a t:o pa o sol com ns m1ios, ó que nm 
grnnde attl•nta•ln fqi aqui c"mme~ lido; o~~o 
attentaolo teve autores; sobre osso ct'llliL'Illlt'lll· 
se um inqne!'ito policial.que su l'oz cm seg-•·otlo 
de justiça; sobre elle dcpuz ·ram tustemunluts, 
entre as qutws Antonio tlu Mi!duiro.,; o .~no 
este di>so na sun impl'i!llS<I devo esbll' escr•tpt" 
nos !LUtos; outm~ testemunhos provavuhuonte 
diSSet~\111 :\ meSI\lll I'OIIS:l, 

f'ergunto eu: por quu ó que .nn•h1 se. l?_m 
feito·? P!11' qno ó que ~oclos .os d1:t~ a opumo 
publicamd:•ga onde pau·n o lllquerrto ~obre o 
atton t 11lo d11 Tribuna ? 

Não, senhores, isto não esti1 direito; ó pre
ciso dar• uma salis!hçiLo no paiz ir! teir•o e aos 
povos ci~ilisndos, que devom !:entu•-se toma
dos ele espr1uto por· este utteutatlo, quo não 
pL\<le Jeixat• de sCl' mnito Josl'avo.l·a~oltutJnte 
commoultvto ~oh o I'C"'IIIll'll t·epuulrcano, sob o . ... ' 
l'o"i<uon tloruocralrco, que consq;n:L como 
tlo~•mn srl"t•ndo 11 plo1111 liberJadtJ do penso.-

" " mento hunmno. 

o Sa. PrmsmF.NTl·:-Observo no nobre re
prr.sentnnto quo a hora está findo.. 

O Stt. ZA~!A-Ainrl:l hoje um orgitn de pu
blicicln<le, criterioso o respeitado, o- Correio do 
Pooo,rcz consider·nçuos sonsa tas neste r .. sproito 
o nindn ontr·o, si hom que velndnmento, o. Gu
::eta de N~ticiu.<, ~ue to.mbem tem cl'iterio e 
indcpen<lencio., declaro11 multo sol ·mnemente 
quo a opiniito nito estnvll. sn.tisl'eit•t e espCt· .. vn 
r1u•J o po<let• publica cumprisse o seu dever. 

Pois, sonhore~, ois o meu fim. Nito poclemos 
CJUOl'er· nutrl\ cousa, tanto mais quanto 6 no
cc~salio 11ue ou ,,cl notirin de outros !hctos. 

I~' pt·ocrso que o Coug-r•esso saiua que os ut
tenlatlos continuam, que aindr1 nn noute rle 
an te-hont-•m, Osco.t· de 1\!;~cedo, re'.iactor do 
dirtrio Rio de Janeil'o, levou um tiro em Ni
thoroy. 

Senhores, isto ó domais! 
Pois ha de se resolver tudo a bala, a nava

lha. o 11 cacete 1 
O Sa. OL!VF.mA P!~To- Mns quem viu 

isso? 
O Srt. ZA)!A-Posso citar umn testemunha, 

o ll•lSSO cullq;ra .. Fr·~us tlll Cruz. por~ne o. fncto 
deu-se na.~ lll'OXtmt•larles •lo sul rAst tencttl, 

01·a, senhort•s, protHD ler-se repnblica ,lemo
cratica,tlii.Ct' qno se qner rnndtLr " liber•lade, 
qu'lntlo o> homens •la intprens:t são !nuca los 
em prisões, tevarlos Íl unta e ll pnnho.l,oleiXIIII
dO-•lS á mer.:cl do> sicarios, ó uma cuusa revol
litute. 

O Srt. DrmllTmo ll!Bll!Ro-Apoindo. 
0 Sit. ZA~!A-1~' uma COIIS l tl'istissim·• que 

ou, que sou r••[mblio:tiiO de hoje, niío qnero e 
nem devo permittir par1t 1\ minha p .. tl'ia. 
tl:~>:tos duol!t mLtut·ezll. uüo biio dll passar· som 
o meu pt·ot•·sto. 

Sunhor•es, o nr•sso digno presidente .lá fez-me 
sentit· que 11 horr1 aclmVII·St• esg-ot11da. Eu 
so11 escravo un ·lei, porque não quero seres
ct,wo ele hornons. Por·bnto, vou terminar de
chwanclo qtre oito quer•o outrll cousa sinii.o 
•tne n I• i ~iltipenclintla s~jn cumpriria em to•ln 
11 s11a intog-r·iuude, e solemnemente desr. tfl·oo
ta•ln. Niio quero outr•a cousa sini\11 que este 
COII!,"l'es.-;o vil ao encoutl•o drt opiuiil.o publiclL, 
e com e !la se o.brace e fl•ater•niso. 

Um Srt RI\PilESHXTAN'l'"-IJe outro modo 
nlío valia a penrt par'llll. ttepulllicn. 

O Sa. ZA~!o\ - O que desejo · que thçamos 
to•los os cs!iJr"Ços junto 11 o> te ~ovurno, par:1 
qno rnctos como o do 29 .te novemut•c• ui'\o se 
rOJli'Oilt!Zt\111 Ulllll thjllCI<I Ílli(IUI\t!S. 

Pill'l\ eSSoJ llm \'011 OUVifll' ll 11\0SI\ nm lllO
QÜll que osporo st-jtl immetliatumoutu l'ota'l" e 
appr·ovutln. (LG " ?IJoç<To. Muitos upuiados, 
m11ito bem.) 
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(0 artigo da T1·ibuna, citatlo neio or:1.dor, é 
o seguinte :) 

«A' N açüo Bra::tleim- Uevo lo• la a ver
dado no meu p:úz, c nonhunn cGnshlornc:rro 
por mais grtW~ que ell;, St~Í<~, llUllluVer-me~ 
lm do que constdero cumpt•i,nento stricto do 
dever. 

Iniciando n pnb\icaçilO tl' A 1'rilmna om l 
Je .iulho de 1800, snbia. tio antemão os pcrig-o.i 
a que me expunha. 

Só o dosnjudado no principio, t'Otlondo ape
nas por um troço de op~r.trio~ p;ttri?tas, quo 
comtgo. SO)ll[lro co~tpartu·nm <t p;wctrr.ot!ia o 
os ~ncrtfictos da vtdn prolchll'ia; tendo sido 
obrtgndo n L'Ompet• Inço' do nmisndc cimen
tada nos duros dia~ das provanças, conhc-mo 
a ventura de cm ponco tempo vot·-mo redon
do por um grupo do vortladcit•os p:ttriotas, 
que desinteressadamente vieram alentar-mil 
com o auxilio de suns luzes o com a t'ó em 
molhore!:l dias p:trtt a nossa Patria. 
Desd~ o p~imeiro d~n d',~ Tribttll't a jnnh 

revoluctOnarta que dtscrectonnritnnente tlit·i
gin. e tliri,;;e os tlestinos tio nossn. tcmt, senlin 
e comprenendeu qne tinh:t ttm t1scal vi"'ilttn
te, que n~o esmo:ecitt cm nnnlys:tr-1 Go oõ 
actos, ~ na~ se dettn ha Of? consitloraçõe;; do 
con vomencms mt\l en temltJns para pro tlhtlos 
com energia, mas poli,la.mcnte. " 
. Ao ~ode r certn.mente não sorria 11 imper

h,uoncta deste orgiim ~·~.opinião pnhlica, 11110 
nnha lcvnntn.r o csptrtto !los hraziloiros c 
!Dostrnt·-lhos que o gm•crno illogal mni• 
t~lo~l se tor~nva com ns n.ttt•illl!i<:ibs legisla
ttvns qne n St mesmo se confortrn, o de que 
n~us:wn !lbet•!n.t!lente, ? ~oma pos;imn. olirec
ç:to, que tmprtmltt acs dtltnos tle noss:L l'ntria 
majs de.sgrnç.alla hoje do ~no jam tis o estovo: 

N:t vtgencm dos olecretos ele 2.1 rio clor.om
bro lle 1889 e de 29 de marco tio IRO:! fni obt•i
gatlo n. ter nmn c1nferencin com o chcl'o de 
polici!l interino, que amençon-me t!e pt•isão si 
A Tr•btena porsisttsse em ntllc:1r o ·•overno 
rovolucionario com a costnmntln vehe~lottciiL. 

A resposta, que entiio doi ti. aulol'itlndo po
licial, é bem conhe~ioln, p:tr;L q ne neste mo
mento eu n. reprurlur.a por inteit•o. 

Nunca mo arreceoi nem mo nrrecoio elo 
julgn_mento de um h•ibunal. por exclumonto 
mnrcm] qu~ ello sej&t c~nstituido. pot''lUe elo 
nntemao set que, pot• mnts I'i":ot•oso qtt•J oll~ 
se mostro, sob ns fnrelus c soh o,; "t\lu~s pul
s~riL ~em pro o cornçi'io hmziloit•o." g-enet·nso, 
sao, JUSto. · · 

Promptifl~nndo-mo, roi-;, a sujeitar-mo ús 
penas dt\ let de excepçllo, o :tfnstatlo o inci
tlonte policinl, cohroi novo nlonto o volloi a 
monrejay com os mmts nmi~os, nllm1lo vm• si 
eonsegntnmos, pela no~sa tonncidatlo, pelo 
nosso estl!llo, pelo nos~o :mcritlcio, encmni
nhc\1' '" t•nronstr•ncciin da pntrin nol~. vot•crla 

unicn. •lo;; povos re;;ervnrlos n. um grnndo Io
ga r nrt hlstorin.-n. honestidndo, a tolernncin e 
o patriotismo. 

lntet•vinelo com todo o olcsnssombro nns 
mnltiplns qncstües qne hn seis mezos tecm as
soberharlo u cspit•ito nacional, discntinrlo-ns iL 
luz rlo son eriterio-rptc pü le ser orroneo mns 
t]UC é 111trO-A Tribuna enl'rcnton com clous 
grandes problemas: 

a) o tlnancoiro ; 
b) o tt·atnrlo úas Missões. 
O primeiro, qno respeita no fulm•o o no cre

dito do Ht·azil, tem sido ostutlado :'t luz dos 
netos do St•. ~linistt·o dn PazonJtt, o S. Ex., 
mau gt•:do sou, de nossos artigos tem hau
t•ido mtsinamontos o muitas ve~es hn retroce
tlido tln pt·imcirtL intenção. 

Ning-ulllll int:tg-im\ o;; mnles que o Sr. Mi
nistro tl:t Fazcntl:t tom causado ao Brn1.il, c 
os olfeitos elos uo~astrc> por S. Ex. accumn
lndos só pot• muito pottco se tcem foi to sentir 
n.té agor.L. 

!n1tpto p:wa. tlirigir as finanças dtt Pntril\, o 
Sr. ministro lm accumularlo sohro torht n so
cictlndo bt·azilcira nm:t ravoatln. de desustrM, 
impos;ivci~ llo conjnr:..r, e que flttnlmcnte 
cstaltmio tlentro do muito pouco tempo. 

O succcssor tio S. Bx. vor-í'c-\tn forçndo a 
tlocrot.~r novo,; n p~sutlos imposto~ o n. con
tt•ahit• .zrn.ndtJs o onerosos empt•cstimos-por
qnanto impo>Sil·cl lhe seriL continn:\1' no o.lc
cliv,J da~ emissões tle Jmpcl-moetla, nindn. 
mesmo clan•lcstinas. 

Então totlo:; tlnJ;io mziío i1 insistonci:t dn 
1'ribrmtt. 

"\tóesto momento S. Ex. L1m tido n. chm1cc, 
neste ahjnrar constnnt:J do theorias o nesse 
reneg-nt• ue dm!lrinas chocalhn·lns em opposi
çãu, tlo lan~nt· miio de expeclicntcs, 1111e mais 
arolmnanta c:tbstroplte. 

Nosto, como cm to(los os ontros TlOllto>, 
n. 1'o·ilmnrt cnmprin semi't'O o son llevet• tio 
ot•;;ão ti:\ opiniilo pnblic:t, pois ostnd tudo n.s 
me:litltts dcct•ettulns pelo ~r. ministro dtt f•L
zenda slliontnn-lhes os tlc~nccttos, indicou n 
S. l~x. repetidas voze:; :~ lloa doutrina, e de
fomlen os in tct'CJsso:; tltL Nação Bt•a?,iloirn. 

~. Bx., porlim. estiL rirpüssimo, o ~~ cntn
stropho imminente snp~r•d-:t-hn S. Ex. a pó 
enxuto, umm•u:t•lo nas pollncias chts raposas 
n~ne~ ott tias lllt\l'lM but•eaes, mais custosas 
do qno o ouro das nossas mimts. 

O povo, este pobre povo, 11110 roubo nos 
li, lhos n pão .o t\ cspo:;a a~ poncns nl·•gt·ias que 
Ines pmpot'l'tOl\:1\'a, emqtl:tmto nas ~nas Cttr
t•tmg-ons jnarPscns S. l,x, al\'t•ont Ln. pobrozn, 
o n miiot•itL pul,lica o qno üi~'lL usm alto o qut' 
Ol'lt llllll'llllll'll: 

- F.Rl:\ t•npnhlicn. é o ]li!hn I 



-

~ 
I 

.,... 

....:-
1 
1 

• \ 
' 

SESSÃO EM 2 DE FEVEREffiO DE 1891 7 

O tratado dns ll!issues ó um11 orlyssé~ d:1 
tristezas e de tol•gil•ot·snçuos indigno tio povo 
bruzi !e iro. 

P.ltrin. um cnlto c uão os degráos dn. escada. 
quo conduz á tyranin. e á ca.udilhngem. 

O prcdominlo nlilitn.r nn. nctun.lidudo não 
nhr.tngc, porém, n. collectividnde m:.rcinl, 
corno tnlvoz se possa n.intln. suppor. 

Começou pela t'rnquozn. ostentos'l do nosso 
ministro d •s t•o!uçü33 oxtet•iot·c~, qno t'oi ao 
Rio d:1 Pt•attL levar cm nm:L salvu, como um 
pagoom metliévo, o unto rio doaç:io do r;rn.mlo 
p trto rl11 terl'itot•io nacionnl,o vdn eslin.rr;u•-so 
nn. mnralha gelid;L do sibncio, que ninrla não 
•i o epilo;,:-o rlossa rlosaggrega\' i o rio terri· 
torio nacional, mas f(IIIJ jn ú n in:licio •lo 
dP.~:1certo. 

M itléns, nossa ponto dcsconncxns, conver
gom cm gr;mde pnrte p:1ra. o mnis franco e 
p11rn. o mnl,; homvel cesarismo. 

Vno o Brtlzil ficar sujeito por muito tempo 
iL irrosponsn.bilidnde de facto dn. dictndurn. 
pct·mmwn te. 

Bem soi qne o tratn!lo de ~[ontovid!o lm de 
;;ct· nppt•ovado pot• ::ranrto malot•i:L pelo Con
gresso, r1ue estiL reunido na :Lntign. quinta 
imporia! ! 

0., prep:1ratorios pat•n a ltomologn~ão desse 
acto j n,,; grande; COIICeS5ÜOS !'tlittLS par:\ OSSO 
lim; o otnjlJilho, n. cabn.la, o got•anilo nrg:t· 
monto •las con venioncias politicas-tmlo o o,; til 
i mlic:tmlo. 

Em torlo o caso, e como ultimo esforço do 
nnufr·ngo quo so apega iL ospot•ançn. do nmn 
i!lu;ão, A 7'~ibHn~. sem louçani .• s do cstylo 
nem tropos tio selcctn.s oxpre.;sües, tem npro
fnmln.tlo o nssnmpto rlo modo tal, com nmn 
isenção politicn. t'io o!OI'ada1 ljllO rio tortos os 
,,stn•lo~ lmrocehi,lo ns mni> smeN':IS e as mnis 
pntrioticns t'elicitnçücs. 

lnformttndo, elnci laudo os membros 1lo 
Congresso, ellt1 niío hn. poupa• lo cancoir•tS pnt'n. 
ovidtJnclar-lltcs que n. snucç;io clc~se tratt11lo 
nnti-pntriotico ó, alt'llll do u.n erro, a inci
•lenchL m1 cnmplicifln.rlo elo um ct•ime rio lesa· 
P:Ltria. 

Protestw contra n sn:L npprovnção ,·. e seriL 
•le\'et• de todo o bt'llziloiro. 

Drsso !'acto nom só as classes illustra.das 
estão convencidas. 

O:; proprios ministros de estndo, nivelados á 
conr!i~ão 1lo títeres governnmentacs, voem 
com n,;sombros do impotencia. o com remorsos 
do terrot•, verdadeiros gn.lés do patriotismo, 
npproximnr-so o instante supremo cm quo ns 
su·H; utopias do umo. republica soritl, demo
cr<~tica, t'otlornl, consorvndort~, dl;nn. de nós e 
do nosso tempo, começt~riio n. desmoronar-se 
com ft'llg'Ot' tetrico o sinistro, som que aLies 
pt)~sn.m sn.l vn.l-n. do nnufrngio o iln. tles
trulção ! · 

Impotentes IJnrn. rongirom, IJrisloneiros do 
pn.triotismo, conctos, n.marratlos morn.lmente, 
procuram tal vo:r. no n.cn.so, quo o futuro 
sempre gunrdn., n. solucão providencit~l desta. 
desolmlor.L con.i unctlll'l\ ! 

Nndn consognir:io, o o futuro dirá si neste 
momento não encaro com vordn.do e com 
in teil·cz:L n ntrocidnde dosso a.ssnsslnio dt~ tle
moct•ncin. brn.·l.i !eira. 

Coadjuvando o ostnbolecimcnto dn. Repu
blicn. no Brnzil, olvillnrnm-so os republicanos 
tio qno csttL fórmn. do governo é incompt~tivel 
com o ces;1rismo, o que, nn !neta, osto hn. de 
s •r o twimeiro a vencer, porque é n. força, e 
ostn, uma voz de posse do poder, não o hLr
gnriL sinão pot• um C;ltnclismo, que virá inevi
tavolmonto-ningnom o duvide. 

Prcoc~upnda com osto o outt•os nssumptos 
olc gor;wo reloYanch, nunca so immiscuiu 
A T1·iúmw om nc~ocios militares si não p:n•;t 
liot'en•ler os soltlil'los dos cn;li!foS cm·po:·aos 
que lhos ~1l'·' m infligit!cs por •wdoru suporior o 
contr:1 let expressa. 

A situação singnlnt• do no>so pniz in•li· 
mwn-mo que neste ponto dovi•L ;l Tl"i/nm" ser 
:1 mais c.m tL possi v e!. 

A situação é, e s~ril por muito tempo nin1la, 

IMo não o produzirá o povo brn.zileiro ex· 
clnsimmonto, e por infelici(lndo t!e nosst~ Pn-
trin.! · 

exclusivamente militat•, 
[?neto:· :lt1 revolur,,ão do 1:1 do no1·omhrü do 

nnno p:t>~ndo, perdurnr•'L por tlilntar!o;; nnno:; 
o pro lominio de;sn el,tssc, o debtldc ~et,1o 
tortas ns ton tal il·as pnt'.L t\l'r:tnCIU' n. no>sn. 
infeliz J';\tt·i:L do jugo inexornvel •lo> ut'll· 
zileit·os m•mnf!os em Yirtmle da lei o pagos 
com u pro !neto dos impostos urrocndmlos om 
tod11 a Nnçüo. 

Todo> qnnntos nndnm bom informados niio 
ignor.tm quo vt~t•ius tentntii'US toem si•lo 
rdt<s pn•a IJUC n d'clntlut•n. seja ncclnm·tda 
no Brnzil. o, si no t!it1 do prim•.•iro nnnivet•
snrio úo lel't\llte m\o o fui, llovo-::e isso iL 
••esistencil\ tlt~ hrio;;n mocldt\!lo, flllO ft\Z dt\ 

Pu~nnndo n.ssim poln. grnndozn tln. Pall•ia 
commnm, nnnc:t tontn.ndo explorar os serios e 
renas desgostos de gt•nndo Jl~rto, sinão dtt 
maiorin. do oxoNito, que Msiste aborrecidis
simo á subid•l rapid:l o Yertiglnosn de nlguns, 
com preteriçiio do 10erltos o set'l"iços compro
vudos tle mnis do dons terços, A Tribuna, 
jt\ml\is se nrrcccou de nttaqno on coacção mn
toril\lt\0 seu direito, t\ sun. liberdatlo, á sua re 
IJntriotictt. 

Po:' mui1!1s vozes conheci tio tristes novns 
llo ntnque o :lestrulçito, o só om 1<1 tio no
vembro iL noite, pelas instnncias tios p:u•tici· 
Jltmte:s, julguei-me obl'igndo t\ communlc!l\' 110 
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ex-chcre de policia dcstn capital. Dr. Sampaio 
Ferra?., o que me chog.lVa ao conhecimento. 

Essa nu toridndo, no que me const1t, incnm
bin o Sr. 5• ú••logarlo ~lonteiro Man~o rio dar· 
ns prdcisas providencias para obstar n úopro· 
dação. . 

Si o Sr. Mnnso cumpt•iu o seu dever não o 
posso assegurar. porque dias depois, ao en
contra-se commigo, pür acaso, mt ruo. do Ou
vidor, rlisso-mc, gracejando, que cu andavn 
a <'nxergnr o'pectros o tLvantesmas e que 11· 
casse tmnquillo, quo nn•ln haver•in contra a 
folha rle minha propr•iedado. 
Sorp"o~o polns sogm·ançns qno me pro ·or

civnavn o Sr. delegado do pol'cin, insrsti nos 
mPns receios o ch1•gucl n indicnr-lho a rcsi
dPncia du um dos de.nnncio.ntcs da noite rle 14 
de nuvomhro. solici tnndo in,tu tnnenmont•• de 
S. S. o interrogasse e agisse, como lho cum
pria. 

i'iuncn mnis procurei o Sr. 1\Ianso nem ouvi 
fallar dllllo, não ten•lo aliás ollsm·vn•lo prol'i, 
doncin nlgnmn da pnrto do S. S. 

Pas>ar .. m-se os di 1s, e creio qno :t 2-1 ou 25 
recebi o nl tinto numero dt\ Reui.çt" dr. Portugal, 
excellento publi •nç:lo dirit-;ida pelo notnl'ul 
cscriptor l~ça do Queiroz. 

Ne>se nnmoro, de pa. •s. 74 :t 120. vem in
serto notavel artigo intitnlarlo P1·fltic,,s e 

'theorins da dictarlurll rrpublicrwa no n,-.. ;i/, 
as~ignado por F1•e,Jerico de S., psendonymo 
que occnltn o el~g;•nto cJscriptot· ht,,zileiru 
Dr. Ednnrdo Pmdo, ha bastantes annos re
~idon te cm Paris. 

Resumindo os insncccs.~os políticos de nossa 
pntrio. depois de 23 1lejunho, data •la pu h li ·n· 
ção •lo 1• p1 ojecto do conslitniçiio, o ~r. Dr. 
Erlunr·do Pra lo, funtlun.lo-se 'llllicrzme>lte e111 
facto.• ptMicatlos po,- fol/w.ç Ül'a::i/ei'tas e em 
netos d;\ rlictndnra, ct•itic I•OS com ospir·ito o 
com ironht, tirando rlelles as lições f]tto o seu 
patt•iotismo lhe sn"'~ore. 

A trnnscripção dess 'artigo assanhou torlos 
quantos mnlentendem quetlizcr'-SJ n verdade 
sem in~ultnr oa·ende os ido los que o lmmbur
rio de um acaso colloclu no aptco dtt pyr,t
mido soci>tl. 

Qne n RHui.<lfll de Pnrtuqal publique qn:llltos 
arti::o,; t'S~rever Ftcrlerico tle S., o que ellos 
sej'•m erwindos ao ~razil por muitos milheiros 
-pouf'O importa! 

A' T,-ibunn, porem, ti votlarlo, sob penn de 
ospnncnmonto, ilo morte, 1lo pt•biio o art·aslt
m~nto, tr·nnsct•uvel-os em suas columnas e, 
portanto, vu l~at•isal-os. 

A in,!onsequendn. desse procedi111onto tlo 
porl••r é lmstunte yisivel pnra que NIIIIO do
mol'o 0111 ~nliontnl-o pcranlo o; lll•.•n,; concidn
dilos, cnnqll'indo-ruo SÓIIIunto l'l•g-islt•ar que 
as livral'ias o,tl'lln~•·iras que wnde111 aqui a 
Re·vistn da Portug,,l nunca ror·am inconuuoda
dns,por esse ructo -~nntur.dmente porque os 

seus propriotnrios são filhos do porlerosns na
ções, ~uo se apressarbm, certnmonte, em 
tomar severas Ctln tas •las violuncins pratica
tia~ contra seus subllítos por ot·dem do poder. 

Lobo entro cordeiros-nn•la. mnis! 

Iniciando n trnnscripção do artigo úo Sr. 
Dr. E-tunrdo Pmd1>, demorou-se ella, por ab
soluta carcncitt do espaço, pot• quatro ou cinco 
dias, durant" os quae~ não recohi aviso algum 
-r· o mo era do co.~tume. 

E vem a. pcllodizer nos leitores I]' A Triliuna, 
e no Brnzil em geral, n humilhnnte contiu
~mwi" cm 1]110 so••ncnntr., neste inclassilica
vel rr.gimon :t missão d;t imprenstt opposicio-. 
nbta. 

No descmp1nho dos tloveros do jornalista 
anti-governi:-tn, tive o ensejo do recebot• t,-e., 
intimnçries JlC!soae.~ do soht•mhus do Sr. s-eno
l'lllissimo Dondoro da Fonseca qne vter'lllll 
iiiiJIIII'-me siloncio, om nome rlo ~enhor seu tio 
o 1 orn sou pr·ol'I'ÍO nome do succjssores pro-
sum pli v o,;. . 

A prÍineir.t vizita foi fo•it•l corc:t tio 9 horas 
da noito de 18 tio dezembro lo 1889, pulo 
enl:'o Sr. cnpitão c b(\je tenonte-~~oronol 
Putlro Pnulo •la Fonseca Gnlvão, qtw velu 
prohihir n Tribuna Libernt a mcnot• noticia 
soi.Jre os t.r·istes aconrectmontos rlo,;so t!ilt, em 
qno, devem todos totlos estar lembrados, cot•
por·ison so o mylho do homem rle chapeo tio 
Chile, harhnrlo c honito. 

Com o mou collcga do ro lacç~o repliquei ao 
~~·. capitão quo a sua or•dom n'io s1·r·ia cnm
prid;t, não só pelo no•so dever 1l honrn, como 
porque do gahinoto do Sr. Benjamin Constant, 
min;,;tt·o ti, :,:uerr·a, recebemos car•tn expli
ca. do os \'actos que estavam nterroris:tntlo 11 
populaçi'lo do R.io de Janeiro. 

I~ ussirn o lizomos-verdtulo é que correnrlo 
o risco de sermos tlcgraúad(JS p •• ra Fernando 
1le Noronha. 

Dn sognndn missi'lo 1' i tlortnrlor o Sr. te
nonto-cornnel Hermes da Fonseca, qt11' iutet·
vciu, por· or1l"m du s"nhor• sen tio, nn ri•liculn 
fJ ne>t•;o •los ala mares mantllulos at·rnucur aos 
eochoil·os do um carl'o do CILSlllllOntn. 

Tumor a inthn11ção do Sr. tr'nonto-coronAl 
como 1111111 rectitlcaçi\o o nos Sc<lpicos acceitoi 
o que 1110 dissat·a o l'nl.iu•o mllr~chal, como ox
pli<~nção que nad;1 explica nom attemm, autos 
g-r~1Y:1 o oltjccto qne se quct• justitlcar a todo o 
transe. 

A tot·ceir:t vizito. foi mais seria. 
D' <t Repul1lica, de Campos, r,·di~ri~ln. pelo 

mott vollto amit-;o Pedro Ttwams. OX·g'I'Vel'
nndot• tlo l\ltll'anhão, tmuscrovon A 1'·ribunn, 
na secção Conuarsemos. um ospil•ituo,;o :u•tigo 
iutituh\úo Falia do 11n·ono, o o Sr. mujor• 
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Clotilonldo dn FonscllD, sobrinho elo Sr. ~cnc. 
rnl!ssimo Doodoro, jul::on, sorn h tvor lido 
toda a sac'Çilo, quo a dit>L P .. lla or·a nos:;a, 
como lhe int'orm•ram má.os amigos. 

S. S., no entrar no cscriptorio d',t T•·ilmna, 
exigiu qno lhe clissosso qual dos mons r.ollogn~ 
era o autor da Falia-« [oois to,Jo, o . .; solorinhos 
do Sr. marechal DeotiOI'O (textual) estavam 
dispostos a der1·nmnr o seu sangue cm dot't•S:\ 
dos Lrios e rlt\ honr:\ de sna 1'nmili:1 ,. 

-!!:'muito justa, rc.pondi-lhc cu, ln! ntt<
tude do. p:u'lo tio V. S. Vamos, porém, lo r 
toda 11 secção Conuetsemns, o \'. S. V O I' a quo 
não tom razão e qno A Triliuna, om voz do 
endeoso.r· o arti::o, antes po•lo contra do ..• 

Acquie,cerl o sr. ma,j .r; lemos o at·ti~o, o 
S. S, rtcou convoncido do quo os :uuigo• que 
o hwinm incitado não o tlzr·ram do hoa t'ó. 

E como um11 sympathh1 11ntural.mo impollin 
pnra o jovon sobrll!ho rb dictadrH'a, conflthu
lúmos long-umento, ntro\·endo-mo eu aló a 
du.r-lhe umigavois cons••lhos. 

-Sr. major, disse-lhe ou, a posici10 do 
V. S. e de todos os seus ti muito especial. 
Alvo de gcracs olharas. mi r:\ de muitos a1lios, 
os innumeros pnrontos da rl!ctnrhH•a, toem, no 
l'a~ti:io om quo so acham, a ohrigaçiio rio ~or• 
modr•l'l\rlos e toloranlos, por~uo, si alguma 
catnstropho houver, não tendo \'\'. SS. ~ido 
tolerantes, n:lo po•l••l';io nspemr rios quo espo
sinhm•am nemruo•lm~t~ão, nmnjustiça. A ver
tigem do poaor não dovo rleslumlot•al-os por 
tal t'órma qno não se lomlwem tle qu•l sempre 
hu. um dia depois do outr·o. Isso que hoje 
julgam il'l\lVcr.Jncia no scnrtol' ~flU tio c pa
rcnt~>s ó cousa muito insignirlcaulo pal'a ser 
castigada tão severamente corno imaginam 
V. S. e os seus. 

-O po~e1· nil.o tem titlo para mim encantos, 
retorquitl-mo o Sr. mujm•, o o meu r!'nis a~
rlente des.•jo ri ••. l'ecolher·-me a vuln pri
vada. 

Oepois de mni;; algumas palnvr·•s sopa ramo
nos, ncmnp·•nhnrulo c.u o ;;ymp· thico moço ntó 
iL escada, o dosp~tlin.lo-nos joviulment•l. 

Do Sr. Sevot•iano Hcrmos, se 'l'otario do 
Sr. :\lvim, não recoiJi visita alguma, mns. 
pot• dover de otncio, vi-mo or~ri;.:ado n occu
pur-mo do sua solwi 11 he1.n, ~ ue n ntlou e la I V•J~ 
anrlo pr,.ticantlo estr·oiuicos. toltl':tvois om um 
r"t'az qunl~uer, mais mio om um sobr·inho dt\ 
dictndnrn. 

Nos nefandos tempos thl mon:lr~hi:l A R~
pulilica,•lirigida pdo ~r. Quiutino, não poupou 
o pr·incipe Folippo do ll•urhon, sohr·inho rio 
im perndll!', q un tlesdo ou t:i o llcou cou hocido 
pelo Cadete Flllippe, •le panrloga momul'ia. 

O olev"r elo jo1·nalista, nesto r1•;:-im~n tlrll 
qno a lil•er·lncle cspil'itunl o eas~ igatl" 11 til·os 
tio t'el•ólver• o tt ~·olpos tle lll\Vlllila, olll'l
gou-me 11 simples rol'N'cliCÍt\ ao ox-ollleial tio 
grtbiuete rlo Sr•. Cesurio Alvim. 

CONDI.KSI:IO :! - lU 

A 27 ou 28 dn novomhro tive noticia rio quo 
o S1·. cx-chot'o rio tcolicia Dr•. Srunpaiu Ferr·az, 
recohora orrlom rio m · Jll'eooler•, c do ~uo so
b1•o tiio gr·nvo incumhoucia tivern ILngrL con
rerencia com o Sr. Campos Sallos, ministro 
dn jn.;tiça, q•ro lambem so oppuzc1~1 no cum
pr·lmentn dcsso nltaso, visto quo entcnditl sor 
1-to um •lesacerto injnstillc:ovel, o tanto mniot• 
quanto os rlOCI'Clos do 2:1 do dezomhi'O o do 2\1 do 
ma1•ço haviam ~ido ro~entcmonte l'•lVOgado,;. 

A rlcmissiio •lo Sr. Samp;oio ~·ot•raz, as MO

gur•anç·s, qne ontão tivo, de que a ordem do 
IH'isão tür' tmnst'or•ma•l:1 cm um assalto, tudo 
isso mo trnpressionara, como ó do vor·. 

No din 20, co1•ca de 4 horas d:1 tardo, recebi 
aviso positivo do ~ue o ataque i1 Ttibuna so 
eiTectuari:\ ás primeirns homs dtl n01te. 

Sem per• ln tio tompo ehamoi o mou compn
nlu·iro do lrahnUtos o nmigo sr. Carlos Ver· 
t•an, e osc1·ovi mais on menos a seguinte 
cnrta ao Sr. generalíssimo chel'•J do Governo 
Pr·ovisorio : 

~l~io rio Janeiro, 20 tio novemhro tio !SOO
Exm. Sr. geno•ralissimo Manool Demloro da 
[lons~ca, chcl'o rio Govm·nn Provisoll'iO dos Es
tar los U nirlos do lira r. ii - S<•i I] <lO hoje Íl noito 
v ao SOl' ns>ulturlo o o•litlcio d' A Tr·ibunrz, o llos
tmi<lo tnrlo ~uanln no! lo so encontrar. 
~Não tomlo :oh•olutamonlo contlanç:\ al

guma na autori•ln•lc I•Olir.ial,rocorro a V.Ex., 
~u~ ó a sumnn\ antnridado. 

«Sou ele V. Ex. attuncio'o vonorarlnr-.>\n
tonio de !olcdciros, redactor• tl',t Tribuna.,. 

ltccohiJ:\ a carta, partiu r•m um tilbury o 
Sr•. Cal'los \'erT:on, que líri visto ontrm• no 
rmlaeio I tamara ty po1• f)Uasi torlos os os l"e
portm·.• ~no nhi Sd ai'\Javnm então. 

Procur·antlo l'all:n• 1>0 Sr. generalissimo, 
:tlhn rio entr·cgar·-lhe possoalmeuto a carta, 
~ne !ova v:\ a not.< lllllilo Hrf/dliiC, tove rJ ue 
untrr>gal-:1 no St•. <..'Ot"orwl Loiro Botelho, um 
•los muito• njmlantes do Sr. choro do Guverno 
Provisor·io, o osso ravulheit•o pnssou-a iustnn
tes tlep ... is ao seu destinatario. 

Insistindo o Sr•. Vel'r':\11 Jl:l!'a sor ouvido do 
Sr. genemlissilll•l, lhi nrlmittido i1 pmsençt\ 
de S. Ex., que mnn,lnu-o senlar-so o disse-lhe, 
•lo pois do relot• a Cf\l'h\ : 

« - lli,qn no Sr·. Merleil'ns que prirle fiem· 
ll""nquilfo q11e n111l11 mcet•rl<!r•ri. J.-t• DEI TO
lJ:lS .-lS PRO VlDBNC 1.-tS, c elle est~ja des
caotçnrlo. Quem, po•·r!m, rleuer·a ter eindo cú 
urtt c l/o .. . ,. 

- :;i \', Ex. qurr, rosponrleu-lhe o Sr. Vor
r•:m, alio vil'it o hoje mosmo. 
~ - ~v,to, U~t."~t? qu!! "Uen/w anwnht7, concluiu 

o ~r. Uf!llm•uils,o.,'&IHIJ.l) 

~linutos rlopuis Ol'a-mo cssn ,.,·spostn ll'ans
utiltiLlt pulo utou compnnhoir•o o nmi;;o I(UO 
courpal'tin do modesto jaula!' qtiO estam t't 
miuhn mesr\. 
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Julguei-me, il vistn desta resposta ser1ura c 
p1•ecis~ do St·. chct<l do Governo Provisorin, 
tlesobrtgndo de qualquet• resgn;tl'do úll rcsi~
tencia. 

do 1linhoiro que estnvtt sobre o balcão -
2:30:)~000. 

Tinha a obt•igaçiio ele conllnt• nalon.hla•le. 
no cal'alh !irismo, n:t força mornlth~ pi'Ímoirn 
o nnicn nntot•ifl:tdo do meu patz, :1 q:mlmo 
dava :1 Sllt\ pnla.vra fio qnc na• la aconteceria 
fiO que se promoditnra. 

Os outros grrtpos dh•igit•nm·so no !• nntlnr, e 
pratic:tmm torl•ts as viole tchs, espnncnntlo 
t•otlactores, revbnres, cont'Jrentes, contínuos, 
o n t:i nesso.ts que cstt1 vam a negocio ou de 
vbita! 

A ,Jcstruição foi completa, não cscapnnflo 
um lll'lVIll, unm tH'iUlflehL de gaz, nm tinteiro, 
o estendendo-se o sotqnc ao~ rologios e di
nhciro fli\O tinham o.; ompragatlns nas ,dgi
beil'nS ! 

Po·leria cn, :1 vi~ta rle t1l rcsro>ta, tnt· o 
clireito de dnYidm• da elllcncht da aef}iio do>sn 
antoridnfle, a mais olevacln !b Bt•n.zil ? 

Niio, não o tinhn, poriJuo ontiio, si a pri
meira nntot•idnrle nada vnlh, de qno vnlot•ia 
n. minha rf)sistenci:t, por mais vigot•os:~ qno 
elln fosso '! 

Conllei, e acct·cditci sin~ornmente n:\ pala
vm do St•. genot•alissimo ehefe elo Governo 
Provisorio, õ tão sincern !'ui a minha ct'011ça 
que não preveni 11 um só dos meus compa
nheiros nem tamponco a qnnl·lUCL' das visitas 
que co.tnmnm à noite vit• discretoar na saln 
dtt rOtla .. çilo tla Tribuna, 

A policin, avisada inconlinenti, por nlguns 
conl'ra·les, c!tegon cerca do .•. 40 minntos de
pnis, e os ::irs. Campos S:ülcs o Ag-ostinho 
Vida! virnm n depredação, do qne forn alvo 
A 1'ri1Jima, o o san:;ua que coalh:tva-so nns 
s:1las do e~tahelcclmonto, e que nindn nellns 
:ií'lacha pura ensinamento do nó:l outl•os, que 
queremos tlcl'onrlot• o,; dlt•eitos e os interesses 
dos nossos concidtulãos contra as invasões e 
contras ns viulcncins fiO poder. 

-Em todo caso, dis-;o cu ao caixn Sr. :\tnr
tins, antes do saher da. resposta rlo Sr. ~cnc· 
rallssimo: /t.s G horas clcL tarrle mando I' ,chat• 
as portas de cntt·:vltt dfl Tribuwz, o nn elo 
corrotlor colloqno os pot•teh·os, com orrlom 1le 
dei~nr penctt•nr unicamente omprcgados c 
nmtgos. 

u cntxa, por~m. que sonbcrn. fln rcspo,;tn do 
Sr. chefe do Governo Pt·ovi~orio antes fln 
minha voltn-its 7 horas dn noite- tamhr>m 
contlou noll:t, o, como ora dia. flo pagam••nto, 
l'oi f;\7.01' o seu tt•.dmlh'> do contn.r o clinhcirn 
noccssario JXU':t ns fet•i!l.s do~ opot•nrios 

O got•cnto, o Sr. Calr.leira, quo tamh~m 
soubo' l as so;::nran~ns rio St•. gcnoralissimo, 
insistiu com o cnix:\ p 1ra manfh\1' aht•it• toda• 
as portas-t:lllll\nln f'rt t\ stt:\ contlftnr; 1 n:1 
JeaJcJade, no C:Wflllteit•ismo O 11 a olfl~acin fl11 
resposta qno me rora transmittida. 

A's 7 1/~ tht nonte co:nocoi :1 l'nvor n;; 
provas elo alguns cclitol'i cos, o nosso trabnlho 
achava-mo ontt•,•ticlo qnancl oonvi apitar o, 
chegando it jánolla. vi ;:t•nndo movimenlo 
na l'lllt. 

RecobHo por lllllf\ descwg-n fiO rovolwors ele 
can1panh·1, eompt•:•!ienrli log-o que eslt\Ytl snn
donssalt:ula ,1 Tl'ibwut. 

IncontinentJ dil'ig-i-mo ao cot•t•crlot• pnr11 til
chal' a pot•h elo. cs•~arla o npngat• o ~raz, mns 
nhi l'ni ::t.;.t!rl'diÍi•lo pot• tit•us o cac9lltfi.IS, o 
1111\1 tivo tempo dd Cechnt• tllllll JlOI'lll O Jli'OVfl
llÍI' alguns comp:tnhoit•ns. 

O~~~~~ so so~ruin ó innarravo!. 
Dividi· lo; o,; n;;snltantes om lt•c,; mn~rot.os. 

"nmm·llulaclo,; to los p •lo St•. cot•nnol Antonio 
Cai'!O.J dn. :-:lilva Pit•n;rihR, 11111 flellos invadi·1 
o pa v i monto tct•t·co n do,tJ•nÍft t li' ln ~ nn n tn 
encontrou em sun.jJas;a;rcm, ospnncf\llllo em
l'II'O~arlo~. rruebt•:tU! o movo i~ o :tpndernntlo•Hfl 

Totlos estes luciU),ços successos, entretanto, 
w7o se te1•iam dado, ,çi o Sr. generalissimo 
chefe rio Gouer•w Pl'ODi.<o"io nt!o me houues.•c 
lllW1t/ado a.•segu•·al' q11e nada sue cederia. 

Feira rlnvidosa 11 resposta de S. Ex:., 
QUE CO:X~IEC!A provavelmente OS AUTO
J{.l~:'> LJO A TTI~NT ADO, c cn su~penderia in
continente, por .inlgnr-mo co tcto, n pnblicaçi'io 
fLt 1'rililll111, :;em rlnr togar ti violencia, á 
lihet•d;ulc de pensamento, que torlos snp
pnnham goarnnti1ln pela lei e peln nutorirlade, 

A vio!ench\ quo foi pt':\tlcndn contra A Tri
IJH;ta, o por maio <~n. IJUal tenton-so nh11l'nr o. 
libPt'dnllrl cSJlÍI'itm\1, dcstl'tlindo-;;e pelo ns
s 1lto to ln o sen matot•ial o a vic[f\ de um 
diCI'o do r.uuilin, ó um phcnomono tellurico
mnl'al clr• lildlnpprehonsão. 

A :sitnnçil.o actnnl do Brnzil ,; a mnis des
::rt•nç tda pn.r.t. todos qmtntos teom bt•io, digni
dndo, patrwttsmo. 

Desfio qno o podm• não tem J'orço. moml, o 
sc'l se podo f.1zot· rcspeit:t•lo pela violencin. mn
tor·ia I ou rwla cot•t•u pçiio escancnmdn, llsse 
polet• está irt·omis;;ivelmente por,lhlo, o, como 
uo snlo vulc enicu tia Sicília, os 1\!ahlcnb•tS 
hão elo it•t•o:npor o do sepultar uns snns ondas 
pastosas o:; tlomitntlol'o> e os sons jn.nizaros. 

Sofi't•o:n• n liiJet•thfle fiO ponsnmento .; nm 
m·ro ct·ns<o, e so pt•atic·tm os ignorantes e os 
consciontllmente ct•iminosos. 

A plothúl':t fio po lo r, qne no>to momento 
ostentam os rlonos tlo~ta terra, lm llo dego
not•ar mo. mnis [II'Ofnnua tias miset•ias orgu
niCflS. 

Qne tlolicto prnti~uoi cu no exo!'cicio fln. 
JH'ollss[i.o de ,iol'!Jalistn '! 

·-
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Fui um opposicionistn injusto '! 
Nilo.niío o t'ni,•liz-mc [L conscicncin por~uo 

ser- vehementc não'' ser in,jnsto. ' 
Si osnrtigos qno A Tl'ibuna pnlJJicav:t eram 

llesconn.oxos, illog-ico5,, calnmnmntes, ~ne 
f1tZh 1\ !lllJlrCUSll. ftOVO!'UIStn fj!IC nfio OS pul\·e
risn.V!l. "om :1 vcrdarlo o com o~ factos ? 

N!mcn. nos recusi1mos, on o meus compa
nhou·o~ a terça!' com os collogas a;; nrmas tln 
•llscu~s:to, o sompt•o sonhemos rott•ihnit··lhe 
g-onttlczns com ontrns ni<o monos cav.t
lhcil•osas. 

A \'idn. nacional, que nos parece tiLo cheio. 
rio encantos, niío passa, neste instante depri
mente, do uma illnEão rio opticn, pois o cidn
d:i(l só tom o direito do ,iogar e de ••• folgar 
- como its lo1'aS do :&icanos obt·ign.vnm os 
trn.llcantes, qnc scmonmm nesht tot·r:t iufcliz 
o~ ;rm•mens rio ::crvilismo o rl:1 humildade 
cnnjunctamontc com o captiveiro de umn. 
raçn. 

!,)nem so att•ovcr n. pensar, rnciocinnr, in
vestigar, .U;cntit•, interessar-se seria c desas
somhrarlamcnto pelos dcstin'ls d:t Patt·in. com
mum, n. csHc, ostcjam todos certos, estarú. 
rcscrv:\rla n. rüpt•oolnr.çiio das scenns de can
nili:~ Jisntrl e rio ct•tm atrocidade de que foi 
victi:nn. ,\ 7'ribrw<. 

:\las o cnso é muito ontro, o cnmJli'C·me 
dizei-o ECITI l'ClJUI)O. 

1\, on tt•eta n to, n. nossn. terra ó digna de me-
gm snn critica. c em sons rlchatos ,\ Tl·i

lmn~ cstribon·so sc>rnpr·e nn vordndc !los l'•tct,ls 
offictnos, c, posso roi tera l-:1 com tlos\'n m
cimonto, nom uma ,,·, vez l'oi deomontitla. 

lhor sot·tc. 
Com certc?Jt a nossa inrlolc, os nossos cos

tnmo~. o no~:;o hnmanitat·ismo iucgualo.ve1 
niio tn()rcccm t:io rlnrn. rccomponsn. 

l'osso:llmontn n11nc:\ tive uom tenho odio 
:to St•. ~en~t· . .Jissimo ~h\noc1 Doodoro dn. Fon
s:.•ca, chcl'o •lo governo provisorio. 

A vcrdmlc, portim, nestes tristes •lias 
. I . ' tnc.ommot a c nnportmm, o o Ynl~nristl-a 
•\ tcorret• em pena~ nvt tori:to.l o arhitrat•in~, 
indignas do um povo livre. 

Tncitnmcnte, é preciso con l'css·,J.o, csti1 cm 
vigot• a l'3i qnc prohihe rlizor n. v o r< lado o ana
lisar o;; netos •\mblicns <lo por1ur - por ma i:; 
ooorosos qno c los sojam 11 nnçfi.n o por mais 
escnnrlalo&'l. qne so ostento a ftirmn qn•• ·~llc~ 
revistam. 

S. l~x .. pot•úm, niío c:;til mt n1111rn nem tem 
c;IJmcidarlo p:u~1 olirigir os destinos do Br•nzil. 

Si o sou prostigin militar foi que decidiu 
•la so1·to rl:1 ~açiio a 15 do novomLro ria 1880, 
com· cortcr.:1 o tirocínio g-orernnmenta1 do 
um nnno a cstn p:\l'to tem Jlrovmlo que, pnrrr. 
guiar um povo, n:io lmstn Rct·-sc valente e 
tolllot':ll'ÍO. 

Nc;tns contliçõt1S, n missão •la impronsn 
.; omhurnçoH·l, o o jot•nalista n:il'l sori1 mtis o 
orientador do sons <:oncidaolfi.n;. 

A liberdade, do tnng-ivol ~no et•a n qnc 
tlevc set•, transf'ormon-so om nmn mirng-<Jm 
rlo>consoJarlora, P. ~,·, sr. anganat•:'r qnmn o 
quizer. 

Eu não. 
Tnl sitmtçüo, como Sú vü, nilo 111'Hlo per· 

o Jurar, porque ó illogic:t o rorçndtl •• 
As nncionnlldmles CÍI'ili.;a•hs .:onqnist:H':Itn 

Jnlo sact•illcio e peltl nhncg111:1io o direito não 
t'J trocetlerem. 

Forr;ml-ns "i;so ü <lo;;conhecet• to:lns n~ leis 
historicns, o quem cmprchon,Jo t:io loncn tn
rol'a on é nm iusens:tto 01111m por'l'er;;o. 

To•lns ns mnchinns do vnpor tum yaJnrln 
de sPgnrnnça, c ninguem com cet•tozn, salvo 
:\Jgnm sa!Yag-om, so nnimnt•ú a snpprimil-as, 
sob pen:1 do d~snstt•c. 

O a ttontrt~lo contt•a ,l 'J',·ibmm lm <lo licnr 
impuno. 

u infjnerito, quo polia sot• feito om oito 
•litlS, o lon~o n.iwlr1 cstt't •lo sen ltwmo, <le· 
l!lonstt•n-o :'1 sncicllmlo. 

To•l:l n. uohro o cort•octissimo. attitwlo ria 
imprcnst\ o !ln opiniilo puh1ic:1 uilo sot·ít em
en1. pw:t que a nntot•i•lnllo oncontt•e o casti
g-no llS cnlpndo;;, 

A nccfi.o <la nnto!'id 11lo jn•Jicif,l'it\ o J10iicin I 
sort\ !'ata! monte unll illcndn, pot•qnn n. nlisll!'
pçüo de sna indepenllencia mtscmt com a sttb· 
V"l';;fio ~no tmn~rormmt o Flt't'~il· 

A culminnncia do poder tem n muitos 
mms:ulo \'Crtigon~ mornos dtl conscqnoncins 
dcsnstrosns. 

Si S. Ex. Iili impotente pnr:\ impedir a ns
phrxia •!:1 Jitwr•lmlo do impronsa cm•porisndn. 
:t',l T••ibr111a, ~uo mal cntii•' set•i1 s. E:.:. capaz 
do oh:;lar rmt nossa Patrit\ '! 

A su:1 olcif}i'io, portanto, com a Constitnlçiío 
quo o Congt•c•sso votar, soril o tnttior de to· los 
os •lc;astt•os parn. o Bt•azil, q11o vcr-se-llll, 
•lcnlt·o do pnnco tempo, convnlsionnrlo todos 
os r lias •J sem garantias pn1,1 11 libert111do c 
[HI!'It a proprie•lailo dos que o h:tlJitarcm. 

Si mo !iit•it Jidto, nestl\ IIm,\ solemne de 
to• las ns !ranqnezns, 011 di ri:\ no Congresso 
~110 o niio olcgcsso. 

cumulem-nodo to•las tiS honras o proventos 
imaginttl"ei8, ma~ colloquem na periphel'in. 
socinlnm \Jl•n7.i1Cit•o quo tll!lha n. comprehcnsilo 
ni\!1\a t\0 SC!U tlO\'Or•JS, C CJilO f:tQt\ USO I'Og'UJa.r 
dJ snns tn•ot•og-ativns mng-istrnos. 

No apico da pyt•:tmitle socin1 colloquem 
nm nmgistr:ulo o não um senho1'. 

Betn soi qno o;;tns pnhwras o~ui\·n1om pnr:t 
mim n um ~nici•lio morn.t. 

Qno importn, por.im, isso'! 
Estou dispo~to ao ~nct•ilicio, o tltwia por 

11om cmpt·cg-ndn :1 mit~ha 1_irln si Y!sso q~to a 
torra em quo on 1\t\~ct RP.l'll\ um dm t'ol!z n 
vnn tnl'(l:m, 
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Proscriptn n liherdrvle, sopitnrln n val vuln 
da oxpan,;:lo t!o pocsamento peln certesa do 
ll>wut autocr·ata, ti imp •ssivel o exorcicio do 
jornalismo Ofli•Osicionbta no Ikazil. 

E cndn ditt que so pn,.;s:t mais rmlica em 
mim esta dcsolnt.lora con vicç:to. 

Nilo pntlendo exercer de,;assomhrrirlo n 
minlm p1•otlssi'Lo, I'JIIC consirle1•o VHrdadciro 
sacerdocio, r ·nuncin a c lia ··om a alma des
vedaçatla. pnlnS CÜIII}IIll\g'~BlC;; 81"!0(1 •S flUO 
]J1'esencici a 21! do no1·cmlwo 1!0 1800. 

Si n lei dnminas,;o nn B1'tl.il ou cstnrin 
prompto n sn,ieitar·nlo its suas pentts desde 
quo a. transgrcthsS•l. 

Mas a lei ó um srml,olo velar lo 1' vi'Lo, ima
gom mutila.la tl:t lilull'tlatlc rclég'a1la :'is gc
hcnnns. 

No domínio do nhsolnto •l:t !'orça matP.rial, 
tod:t a corag-em o todo o sacrillcio e-pil·ltnal 
scrit i.Jnltlado, o não have1'it cidndiiu lmstante 
doudo para mnncjar a ponna t1J01lo em per· 
spoctiva o hor·dão 1lo s1car·io ou o forro inc•,n· 
sei •nte do assceln automatico e que assassinn 
porque 1sso lho ó ordenado. 

Llo assalto :'t Tribuna, 'Jilll hn. do pnssat• ú 
hbtm·ia com" n pagina. mais negra rlcstes trc
vosos tompos. jit uum victim·• dorme o ultimo 
som no, o cinco irmocentcs criancinlms tlcnram 
orpha n:vlns. 

Não tenho o direito do sncl'illcar nem um 
dos meus auri;.;os c companhch•os rio lntn~ o 
trahalhos, o pro !Iro emer•;.;it• ua ob.;cn1'itlatle a 
quo me acolhi c cru 'JUil scmp,·e vivi. 

,t Trib111w orna vai vnla fios to grarule mo
tor soei a 1. 

Suppl'imir·nm-n'n pela violcncia o atopeta
rnm as fornalhas do comhnstivel. 

~;,.jnm felizes, e (jlle o pai lido c,,,)aver· •lo 
meu sando•o compunheir·o ni'Lo venha purtur·
i.Jnr a pluci.lo1. do somnn tio qnern" t'c1. 11101'1'01' 
e dequom me IISSassinar·i>.t si por um mila;.;r·e 
providoncial cão tiv11sso ou somcutll o~cap:ulo 
com algumas contu;uos. 

A libor•tlnde de escr·evor está rovo:;a!ln. 
A Tribuna snspenrle a su:t pnhticao;iio ntó 

que haj:t legalidade de (,cro. 
Onde termina n liuer.latlc•, dil-n a historia, 

começa um direito 11rn.is otllCl\7. c mais 
prompto. 

Rio de .Jancir·o, lO tio janeiro tio 1801. -
A11tanio de .llcddJ·os. >> 

Ycm ii mosn, tl lhln, apoiada e po:;ta cm 
tliscussiio :t s .•g-uin te 

J[oçtTO 

n C'ong'l'os,;o Constitninto I'Spor•a o conta 
qnn u g'O\'úl'IW 1l1t ltoptlldk:t n:1q llo . ..;calH,~at·il 
l!llliJilalllll llllll !'lli'UIII til!SCOIJI•i'IL!S OS 1\UtOI'US 

do :~tt~·lll.ulu, no rlht ~O do novombt•o <lo anuo 
pa~smlo, cout!'a :1 typog!'nphitt ll:t Tribuncc. 

Ontrosim: conta o Congresso quo, umn vez 
reconhecidos os cr·imino,;os, seja.m elles pu
uirlos com torlo o rig-or das leis, o du modo 
IJIII.l a sun punição sir·v:t de exemplo a lo los 
o pr·ovo ao mundo que n l{eputJiiCII Bra7.iloirn 
em tempo algum pactua com os crimes o com 
os cl'imrnosos. 

S:tln rln; sessões, 2 de fevereiro do !801.
Ccsa•· Zama. 

O Srt .. JACQUES OUHIQUF.- Peço n. V. Ex. 
~onsulto ao Congresso si ma concedo 15 mi
nutos pnr·n trat:ir do negocio nrgoote. 

O Slt. PitEsror>:STF.- o que ostà om dis
cuos:'w tl a moção. 

O Srt •• TAOQUI~s OuitiQUI>- Antes tle discu
tir-se a moção. 

Consulta1lo o Congresso, tl concedida a ur
guncia roquerid:1. 

O Sr .. :racqueoó! Onrique -Sr. 
prosidonto, muito d1• industr·m uttl agor:L não 
1IIIl cnvoll·i cm I'Jllest:i·l alguma no,to Con
gros~o: aos mais nptos deixei as tliscnssllos 
ter.hnil!lts o ao~ mais pratico; :rs qnestlles de 
expediente. Hoje, poréiii,V•·jo-me forca.ilo 'l vir 
1l:r r urua ux plicur;ão n mo::s nobres collegas, 
cm qnom vr•,io o grand' desejo, n g-rnn•le as
l'ir•aç·io do acertai' em benerlcio da patrin. 

Sr. prosirlentu, ni'Lo lm p:tra mim posiçüo 
mais lo;.;itimn, rlcsompenhll m:tis completo rlo 
qno n~nellr•;;: qno o nohro representnnte pela 
,\lhenas br·~1.iloira, o Sr. Znmn, tem d do ao 
seu m:mJato, sob o ponto do vista cm que se 
collo~on. 

::;i ha tolcrancin n:t democracitt cssn tolo
r:rncin <JUer·o o devo ter·. 

S. Ex., rlesrlo o pl'im~iro dia que nqui se 
apr,•;,enton, tem subido honrar u pe1•iciu. o o 
ll'llqUl•,jo do [11'0\'CCtO p:n•la!llent1U' prll':t le
vantai' to1lns as (]l!estlies tle opposiç;lo ao go
Ym·no o no clwt'e do <!Stutlo .•. 

DrnmsAs vozr~s-Est:t é pequeninn 1 
0 ~lt. JACQUES ÚUit!QIIl~ - . • • dosempo

nhall<lo assirn" papal que ern bo:ton mó. hom se 
tr.,çon. ~las, sunhoros, si reconheço n l~"'iti
rnid:ulo tlosse pr•ocHler niio nw posso tambem 
l'nrtar no 1l01'er irnpo1•ioso do oppo1' its consi
der·a~O!s, ~uu apresentou S. Ex., outras o que 
mo parecem monos apaixonadas. 

Daqui tenho ouvido, Sr. pr•esiclente, levnn· 
tat•orn-so I'JllOStues movi1las simpleomeute 
pelas paixiles da 1requon:t politica. 

Jit nq11i ouvi, com gt•ando assombro men, 
um r·op1't•sontanto tl:1 na~r1o dizer que as leis 
rln dictrt<hu·a t<H·am l'dtas sob as IJaiouotas 
e a:; o,;p:11las do ox"1'cito 

:Si lm,Sr•. pr•esillunto, alguma r.onsa 1!0 g'1'nn
douwuto in;.rt•atu, ú t-~sta a:;:;~~r~_:ito. Porgunto
I'OS, si put• aca>O pode o mnntlo conl!ll' mui
tos oxot•citos, quo tendo J'eito nm revoluçiio, 

-I 
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como a de 15 de novembro, se recolhessem 
pacillcnmente a qua.1·tds,e cntregasso a 11ír:oc· 
çilo dos nogocios pu bl icos a q nem do di r01 to, 
com maior almo,;ar:ão do quo 11 do nos~o c:cct•· 
ctto. 

Poucos foram os militnrr.s qno occnparam 
(Oglll'OS import:llltCS. SI!III[O fJU•l a'1110iles CJIIC 
foram invcstldos rio ~ovm·no dos cstarlos, pOl' 
muito pouco tempo desempenharam c;,e 
C3.1'g'O. 

Ent.rel'lnto, ·apenas decorridos 12 mczes, o 
eXel'CitO Ó atacado ... 

0 SR.. BAPTISTA n,\ :\!OTTA-0 CXQrcito não i 
alguns mílitar·es. 

O Sa. JACQUES OUltiQUE-... incropa.do 1lo 
injustas e irnmoJ•ecidiiS suspoitas. 

VozEs-V. Ex. ad1:1 immerccidas? 
O SR. JAcQugs OUIII JUI~-lmmet•ecitlas são, 

emljtmr.to não furem j ustilicadas. 
Uli Sn.. ltF.PrtP.sr.:o:T,\:<'Tr.-TJ•ata·S1 da di

gnitlud~ do exercito; da <lignid:t~lo do Bl'a:zii. 
O Sa. J.\CQUJo:S Outt!QUI(-'\m França, cm 

epocha. não muito remota. o pm·itanismo roi 
cauStl de gto;tntle atl•azo o translol'IIO p:tra o 
progresso 1lo \miz, 11 csso llli!SiliO pm·i~auismo 
eslil enxerga o' o, adomlmente cntr·e nus ILilo
sid.ia,, o abuso, a jl!'~l"!toncí:• Qlll toda !1111'1~, 
rtmça com gt'I\\"O prt•.JUI~O p:u·a 11 ot•:;:uusaçao 
politica do paiz. 

0 Srt. BAPTISTA n.\ :\!u1'1'A-Ne.;tc Con· 
!!'!'OSSO honvrJ, porventura, al;;ltOm qnc se um
gil'ostusse coutm a :.ttíiudo 1lo oXOI'Cito 'I 

O Srt. JACQUES Outw~u"- Houvo o St·. I'O· 
presentante 13tltl:_u·ó, qu~ aqui tlecl.arou que 
as lois da RopubllCII so tmham e:ltrtbu.do soh 
as bnionetus o espadas do exercito. 

0 Sa. BAPTIS'!',\ n,\ :'liuTT,\ -~las lllll lllOill· 
bro do exei'Cilu o um membro ,lo CongTe:;so 
oiio reproseutam o uxcrcito e " Congresso. 

çada no seio uo Congmsso, sem I'[UO ox1stn. 
con~i;.:nado protesto" l"um. 

Di~.la S1·. [II'Oii1lento," fjiH S. Ex. tinha pro· 
Clll':ulo levantar increpaçues contr:1 a pessoa. 
olo eh .fe do lMado. Aci''Jilito 1'[110 S. Ex. ,-r:L 
:L isso mo\'idu pulo 1]110 onte111lia um dever de 
['llll'illtitimo, ma.s COIII PI'Ohendois r.~cilmen to 
quo pos,o f,Llloi' com o mesmo iutento qunndo 
pertenço a uma classe 11uo conmosco tanto 
trabalhou pelo advento da. Republica; será. 
t•dvoz iu;..:dnUa ou e~tulta pretcn~-:l.o julgat• 
COliJO jnl;;o IJUP., ao general DeodOI'O que se 
collocou a front•J 1lo movimento revolucionaria 
qno fez cahir a monarchia o levantou o. in· 
stituiç:io roptlhlicnna, neste paiz fareis a jus· 
tiha quo lho ó 1levid11 o [IOt'lsso não posso dei
xai' ti J intristocor·-mc, vendo um ropJ•eson
tanto lovant:u•-se, 12 mozos nponns depois 
dHI}Uollu. ompruza gignntoscu. e lançar contl':l. 
o velho snl,l,Hlo que uão velho clol'ender, mas 
IJUO muito met•eca 1la p ttrla. e do todos nó~ 
apaixonadas i nct·epaçile;. 

Penso IJIIO estas acc11s tçOe~ l'eihs ao chefe 
,(o Estado, s;io /'I'Om:du,· .• s, cumo prem·ttnra.s 
as accusaç0(!S uitas ao exercito, e no go
vorno, por niio tot• ainda tomado pt•ovitlon
c:íat• coutt•a os i111lívhluos implicu.tlos no as
salto a T•·iúuíta. 

Sa beís IJII ' h a. um prncesio sobro esse as
snmpto g-mvissimo, o osso IH'ocosso nin1la não 
11h••gon a suu tormo. Par<L IJUC, pois, com e;to 
aço.Lam~nto !]Uei'<JIIIOS l'or•ç •I' os l'actos sob a. 
,imples presnmpção t.lo quu lm p••rcinlidnde no 
pt·ocesso, p•·csump,;ão qno implica. inju•tiÇI e 
ult1~•je ao tli~no choro do policia, quo soube, 
,lut•anto muitos a.unos, como g'mcral do nosso 
exercito, conservar imnmcnlado o brilho de 
sua lhrt!a '! 

l~sta. suspeição não porto, niio dove ser lo
vanta·lu por 11ÓS, IJUO dovomos ilar ii nnçiio o 
flXomplo de cJ·iteJ•io, 1le mo•lot•ação. N•1o com
pot'' a nós vil• aqui proci pit:w lido> quo os tão 
soh a ac:;ão regulai' tia ju,ttça publica, sob 
a simples al'g'Uilllllltaçiio ,[o mn:~ tl.os pn.rtos o 
corta monte 1\ mais :tp:~ixonmh•tto pleito, para 
lnnç 1!' unm tal s.tspoiçtio sobre um dos mi-

O SR. JAcQUES OUIUQUE-Fr·aco argumcn to 
quando so t1•ata ti•• collectividades. A assur
çiio foi aqui lomntari:L sem um prote,to. 

O Sr... Lort's TltoVXo- Mas si ninguem 
accusou o exerci tu I 

litares mais rospoitarlos do exercito 
Pet•gttnto : si fu;sois juize;; o tivesseis de 

julgar, l'ormariols 11 vossa opinião em vista do 
depoimento de umtL nnica das partos no pro
cesso? O :51',,\ntonio tio ~!otleh·os ninguem ~abe 
como tom pl'OCellit!o nest t questão; nin~ue,n 
sabe como tem ollo defont]i,lo os lot•os tia im
prensa no lbtzil de que so diz ropr·osuntanto. 

0 Stt. CUSTODIO DE MELLO - l'aÇt\ f;WOl' do 
re[JI'uduzir du. tt·ibun:~ as accusnçues que 
fot~tm !'citas ao exercito. 

O Stt. JACQUES OUIW.!U"- Ji1 as repeti por 
duas vezes, vou fozol-u pola to coira ; tlisse 
o Sr. B:ularó que as luis d' t!ictatlt~l'n. tinham 
~i·lo feitas sou as espadas e batonetu.s do 
exercito. 

VozBs - V. Ex. esti1 fugiutlo da !]Ucstlio; 
niio l'oi o Congres:;o. 

0 Sll.. JACQUES OURIQUE- Nem eu disse 
isso - só atHrmel que a proposição fora. lan-

T<l'à o: to &enhnr collocarln-,;o cm posi~ão 
tão tligna. o saliento IJUO possa met·ecor o pi'O
tosto veltem mte que ar:abtt de !'azet• o Sr. 
Dt•. Ztlllltl, CO•II toda IL r 11'1)1\ 1]110 lho th'l ll su:\ 
pusi1;ào nus to Congt•osso ~ 

Senhores, vindo u. esttt tribuna, lbi meu in
tunto reivindicar para o exercito ·o logn.r quo 
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lho compete nn. historia, protestando contra 
;1~ insinuc~çllcs tlu pequena politica. 

Vejo n11 tct•uio apparecimonto do numot•o 1.lit 
2'1·ibvna de lO !lo junoit•o 11111 cet·to e do termi
nado motivo. Vejo mais do qne nm dJsaLafo 
1.\e imprensa ultrag-adn; vejo um jogo da poli· 
ticng-om das rept·esalias c umbiçuas men(Js 
nob:-es de q uo nos devemos prcset•var, pro· 
ven:nrlo-nos contra seus intuitos anti-[m· 
h•1oticos. 

Tenho visto aqui, pot• m:tis tio uma vez, 
Sr. pres\dente, movida a !neta contt·a o chcl'o 
tio Estado, o cu, quo nlio o vcnh(J ddl'tm•ler, 
sem todavia tloixm· de eonl'os;at• rtne dhl ca
rece do tlol'eza, por•rpw int'ulizmonlo mio pudo 
de h ar de eaJ•ccor •lo de tiJz:L om no;so paiz 
qnalquet• ci~hvlüo •!UO lenha excrdtlo cat·;:o 
publico do impot•tancia, nlio pos;o tloixar do 
í\oclnrat· que, quando vi lcvant:u·om-se contr•;t 
cllo as imput.tçõc,; aqui \H'Oi'uri•lns. senti-tua 
contristado unte tamanha inju~ti•;a, pot•CJue 
~ompro o vi guiar-se pelo sentimento de IJOIII 
cumpril• o seu cargo que lhe dera :t. l'O\'Oluçiio 
e lnm desempenhar sous devores civico;. 

A~cus:t-n'o do ignor;uJcin dtt alta mlminis
traçüo do Estmlo, mas pot·gunto sorá acaso 
necessnrio que o cltol'o •la na~ão seja um cs· 
pirito 1dtamcnte i Ilustra lo p:n•:t di!•igir os ne
gocias do paiz com ncot•to o p:ü•·iotismo ? •• , 

Senhores, Washington nlio em um saLio, o 
bom dirig-iu a politictt amorican:t em tlpoca 
bem ditllcil. 

U)t SR. REf'RESI!:X'l'A:'iTl·:-Em um e;pit•ito 
supet•ior. 

O SR. JACQUI!:S OUlaQUI!:-Mas nlio ct•n um 
~u.Lio, c diri;:it1 bom os neg-ocius de seu p dz, 
guiando-se pcln smt jll'rldoncia, ct•itorio o pa
triotismo. 

O gcne.t•al Doodot•o, quando foi ~hmnatlo no 
poder, tinha pot• si o seu alto critcrh>, muito 
patt•iotbmo o o •losejo provwlo do cumprit: o 
sen dO\' O!' ; ello ;l!'ocut·on por to1!os os me tos 
desempenhar-se dcsto m:mtlato; tn~v~z ct·
rassc, mas proctu•ou. com os seus muustros, 
manter a ptttrh rientt•o tl:t Ol'dem o d:t I ibet·
dudo, não se deixando 1.\ominat• pelas paixões 
de. momento. 

Acima rias po.ixlle> ünquollcs ~nc, por o lias 
cegos, o querem julgar a;m•a, lm !b tlcar o 
juizo irt·evog:wol u sol'Jno tia histot·m. 

A nôs C00' 10l'OSSista::; Cl11U!lCtC ng·ol'tt olegCI' 
pm•tt chul'o :; sub-cliot'e t!:t. na~iio liotuc~ls qno 
JIOSsuum totlos. o~ t'OfJlll•ttos neco,;s·•.r,~s do 
CI'ilerio proShg'IO O CUOl'g'ICO palrtOli,;llltl, 
•li) moJ~ a pmler consor·v:úo uuill:t o lin!'• 
do J•>go tlns :uuhiçutlS dosenl'•·o•ttlns, o,;t,t patrm 
p!ltt qual totlos ostttmos pt•ompto,; tt d~l'l't\ll!IU' 
o nosso ~angue, 
Vo~ES- Muito b'Jill, llltlilo IJ@l. (Ú "'"'do•· 

~ L'Go'o'\)'l'i:l'.~lll~rlo,) 

Submcttidtt a votos, ü upprovadtt n moção 
do ~~·. Z tma. 

O Stt. JusTtN!A:'iO Dll SJmrA (pala ordem)
Potli :L palavr·a, ~r. pre;i.tontc, em primairo 
Ioga r pm•tt reqncrot• qne se consigno n:t acta 
f]lte votei contt'll <L moçlio, pot• considerar o 
assnmpto intoirr,monte estranho it. cspher:t 
de ncção do nma constituinte no momento 
actual (apoiwlns) ; c cm se;;nndo Jogar 
parn •lcclat·ar d:t minhac:uleira que tlscal da 
lei ,inl:;o que a discussão da moção não cor·reu 
os transmites reg-imentae:;, porquanto, ao 
passo que V. Ex. unnunci:tvn a discussio 
da mo(,,ão, um rc(lt'e8ont:tnte pcclin a palavra 
par:L nugocio urgonto atlm tio fazer •tma 
tleclaraçiio pessoal, nlio pat~t discnlit• a 
mo~iio, mm; par.1 tr·atm• du ns.-;umpto intcJ
r;lll!ente diYtJr•sc•, o fJUd l'ez ~em qno, entre
tanto, tinJssu f•Lilndo ~olJl'o a moção. 

:>e, ta:; conrliçücs pc•;o a \', E:->. que nmndo 
consignar na acta a minlm dcclm·ação de 
voto. 

0 St~. Ptti!:SIPIIX1'll- SorÍI ~<ÜÍ:l!'eito odeS· 
('jJ do nobro ropt•zseutante. 

O ~1:. JusTI:-1IA:-:o ot·: Srml'.\ - Sim, se
nhor. 

O Stt. Pt~I!:SIDB:-11'1·: - Entretanto, riovo 
obor.rYat' a s. Ex. o ~eguinte: qunnto 11 set· 
:t mnt~rht d:t utot;:io e.tt·anh:t ao objecto pnrn 
fJUC so reuniu u Constituinte os \ll'eccdentes 
•l:t casa, que nüo furam estabelecidos pot• 
mim, autor·i,;:>m-a, o nlio ó tt pr•imcir;t \'OZ 
qurJ rpwstõJs tlesta Ol'dcm se discutem neste 
Congt•e;;o. (:lpaiarlos .) 

Quanto :t)tãu ter corrido regnl:u·mente o 
processo tia discns>ão tla m~•;ão, chnti'IO :t 
attonçilo do nulit'e repr•csoutunto pura o 
art. :38 do nosso reg-imento. 

Diz este artigo: 
.. t~st ~s roquer·imentos e indica~úJS, :depois 

do apoi:\dos c postos cm discusst1o, que não 
tJXcedcrú da primeira mcitt hora dtL ;essão, 
sortia postos :t Yotos, si não houvet• quem 
sohre ollo pcçtta pal:wt·a.» 

Eu declarei cm discussiio :t mo~ão, como 
era d:t m in h1t olll'igação. 

0 Stt .• IUS1'!Xl.\:'i0 DE SERl'A-EUtlio O que 
ora regular ot•a a discussão o nlio a votação. 

o Sr:. PitEsiD!l:-1TE-Pot;u no nobre repre
sentante quo uliu mo interrompa. 

Quando rleclarei cm tliscnssiio a mo~'iio, n 
St•, representante .Jncqncs Out·iquo pediu a 
p •lavt·a; dizQnt\o-llto eu ontiio que oshwtt 
mlinda ;t discu;,suo pot• havor S. Ex. peditlo u 
pctlavr.t, quo é como •lotormin:t o t•egimonto, 
<I St'. .tac~uos Ollt'iCJULI reqttor•eu 15 miuntos 
t.lo m•gonctu, a f]llltl sen•.lo-lhe coucoi.lidu 
~tliJiu it tl'ibuua o tltscutin a mo~'üo. 

U!'lÍ, podia o Sr. Jacr1uos Otll'iquu tleiXtLL' tlu 
considerar que era. a mo'li(l'l q•1e estava cm 
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discussão? i'lesse caso como ú que pedia a 
paltwra sobt·e materi.t ostranln 'I (lp~i,lo,<.) 
S. Ex. não pediu a Jlthtvt~l sobt•o matet•ia 
estranha, S. Ex. pediu 11 palavra souru a 
moção. 

Depois que o Sr. Jacquo~ Ourique acabou 
do lidlar, ou t!ec!arei ucm alto qne, ,j niiu 
havia mais quem qnizcsso a pal:tvt•,,, ouc~r
raria a discussão da mot;lio. (;lpoiwlos .) 

Portanto, si alguem nnss:t occasioio tivos>o 
pedido a palavra, clltl ticarh1 a<litvla pot· ter 
passado 11 hora. 

0 Sr~. ,)USTr=-rA:-:o TH: SJ<:ill'.\-1'0~0 a ji:l• 
ltiVl~\ pela ordem. 

0 Sr.. PRES!IJt,;:-;·n:- J·:· sobt'•! o mm db
cnr.;o qno pede 11 pttla.l't'a peLl ordcntl (Risn .) 

O 8rt. Jus·r·r:-:rA:-:o nt; 81-:t:I'A-:Xilo, ~culwt•. 

O Srt. PttE:'IDt;=-:n:- ~las si 011 ain•la nlio 
acabei como u que ji1 potlo a pahl\'t'a 'I 

Portnoto, não houve infracçiio alguma do 
regimento. (AprJimlos.) I~ si o uobt•o rcpre
sentunte ou ontro qualquer collega não fal· 
!aram sobro a moçlio ú vorquo nliu quízcram. 
(Apoiados.) 

Isto ó muito claro, porf}ne dec:arei nlto c 
bom som que, si nlio havia m•tis quem pedisse 
a palavra, encet·r:tria a discussão. 

• 
T.:l!A voz- V. Ex. procedeu cort•ectamcnte 

O Stt. Pm~smr~xm- Assim, cm relação :to 
morlo por que procorleu :1 mc,;a õ iuipt·nce 
dento a reclamação rio nouro rorroscnt:tnto. 

O Sr.A1ncrico :r .... obo (pcl" m·da,,) 
di7. quo,qnatlllo ,\la rico M snt•pt·ehemlirlo pela 
morte em sua umrch;t lt•iumphal, os lx•t•un
ros· tlzo•·nm-lhe um rnu•'t'nl mag-uillco, iL~,;im 
a republica bt•J.zíleit· L ~no nnseo no meio ti~ 
dores, porque por<leu o sou mlenb guueral, 
COnS1g'l'OU Ulll tlit~ i1 Sllll morto. 

Nr~ sessão de 28,ú semelhança •los wisig'ndo,;, 
votott o Congresso unnnimcuwntu ~no llcasso 
pnm sempre gravado no ,llmwwch ,1/i/iw· 
essn gloria inunot·tul, porque, sem contesta
ção nonlümm, ,·. o pno tb ltcpnl,iica brazi
Jotl'tl. 

OIWE:\I DO DIA 

\'O'l'A~:\n ll~ Pl\0,11-:CTO lll•: COXSTITUIÇÃO COll 
AS tmF.XDAS lLJ<:SPECTI\'AS 

O Sr:. Pm~suH::>~TE annuncia que vne pro
c~.ter·so i1 votação do projecto de Consti
tuiçiio. 

ln•lo procellor-so i1 votação, reconhece-se 
não havct• numero, pelo que o St•, pr·~síde11te 
nmnrlon razm· <L chama•ln, á qual re:·pon•lem 
os Sr,;. Loovo !ii tio Coelho, Joaquim Surm<'nto, 
Pnr'S do C:at'l'alho, Jolio Po•h·o, Elysou l\lar· 
tius, .João Neiva, .Josó Hygino, Tavares 
Bastos, Coolhn e Campo~. Virgílio J)umnsio, 
Snt•aiva, Quintiuo Hocayuva, Lapcr, Braz 
Carneir·o, .Jna.,uim l~clicio. Amorico Lobo, 
Campos s.dlos. .TO!liJIIÍm do SOtlZil, Silvt~ 
Pamnho:<, Aquilino dJ Amnrnl, Uu:tldioo 
rln Amar I, Santo;; Anút•n.te, Julio da 
J~t·oltt, Bcll'ot·t Vicil·a, lndio do Br·azil, lono
cencio S 'l'Zcrlcllo, Nina. !Ubr•iro, C•rnt:io, Cn
somiro Juniot•, Pit•os Fllt't'Oit>;t, Barbos11 Lima, 
Bo7.ct•t·il, Justiniano Serpa, Josó Avelino, 
Rpitacio, Pedro Amarico, Couto Cartaxo, 
Moim rio Vnsconccllos, Oitici~a. Gabino Be
,;ouro, Olii'OÍI'•· Val!adiio, Augusto rio J!',·oJtns 
To.tn, António Euz •bio, Zama, Santos Pe
reira, Cnsto•lio do Mello, Paula Guimarães, 
Milton, Amphilophio, l\Irmiz Freire, Fonseca 
Herrues,Ut•lmno Mnrcomlos, Olivoir·n Pinto, Vi
riato tle M Jc!oiro>, Vir·g-ilio Pesson,França Cur
vnlho, Bnptista d:t ;\lotta,l~róes da Cntz,J.opes 
Tl·ovtio,Fur~uim Werncck,Thomnz Delphino, 
Antonio Olyntho, Chag-as Lolutn, Jacob dtt 
Pnix:in, Aloxanrlro Sto:·klot•,Fmnci,·~o Veig-a, 
~ln tia :\lachmlo, Costa Sonna, AI vnro Bo
telho. Feliciano l'fllllt:t, Dnt~1 'Nicacio, Astol
pho Pio, Mistirlos Jllain, Gonçalves Rnmos, 
t.:nrlos das Chng-n~. Francisco Armtral, Domin
g-os J{ocln, t'nlletn, l~orroira Pi1·cs,João Luiz, 
u~rnnrdiun do CtLIDpOS, l~rnncisco Glicerio, 
~loraes Hnrros, Lopes Chaves, Dnmingns do 
~tornes, A<lolph.n Gordo, Cnrvn lha!, ~!ursa, 
Ro Jolph<'l lllit•nndn, Pau!ino Cnt•los, Rmlri
~no;; AII'CS, All'rcdo Ellis, Cnrlos Gnrcb, Mo
reira d1t Silva, A lmeirla Nog-uoi~t. r~ ubhlo 
.lnniot•, Guimarães Natni.Mnrciano do Mngn
lhilrs, Edmn••lo Gon~~1lvcs, Cm•los Cnmpos, 

O orador pet•gunlil si o g-overno jit lavo co
nhecimento dessa Yotnçlio uuunime, que tnnlo 
honra 11. unção bt•nzileira, P, no cnso aillt'llltl· 
tivo, Si a ll\OSt~ jiL I'OCOUOUillgttmt\ l'OiiJIOSlt\ 
cousoa.uto com o gt•auúo neto qno acceutuo. 

Victol'ino Monteiro, Julio de Castilhos.Aicules 
Lima, Thomnz l~lore~, ;\ut•ou, Homero Ba
ptista, Cusshtuo tio l'iuscimonto u Fet•nnmlo 
Abl10tt. 

O Stt. Ptmswt,:=-TE decl:n'tl que, pot• nüo 
hnvm• numero lognl, llca adindt~ :L votnçiio c 
tlosigna pnr.L umunhit a mesma orJem do dia. 

O Rtt. Ptmsw~o::-:r~o:-Acaho elo SOl' iul~ll'lll:Hio 
pelo St·. tiOCl'Otm·io, que já roi !'eU!ettitlo no 
goyoroo a commnaicnção, mas que nimln nüo 
I'Olll tL l'OSJ>OS ta. 

O Sr •• A:!tltlCO Lo so-B 81'1'1. 

LcYnnta-se u sessão ú 1 hot•J. Q 45 mi.nntos 
th~ t•u·tle. 

-
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CONGRESSO NACIONAL 

4G• s~>ssXo E~I 3 DE l•'gVE!l.EI!l.o DE 16 18 ci:tno Ponna, Viotti, outra Nicncio, Corrêa ·""' 
Presirle11cia do Sr. Pmdante de ,1'oracs R.•t.be)lo, Ma}JOOI Fulgencio, AstolphCJ Pio, ... :\t'tStJtles M •llt, Gonçalves [!.amos Cat•loo d•tS 

Ch:tgu.s, ~'rancisco Am:tr;tl Domin'noos H.ocha 
Ao mcio-di:t f;tr.-sc a ehnnwla á qual ro- sosb. M:d!wlo, Domin::~s P01·tO. Palleta' 

spontlem os St·s. Pt'lllent•t do ~l~raes, ~! üta l•ct•reu•a Rauollo, Bueno tle Puiv;t Ferr .. irà 
M:tchado, Pao~ •le C:u·valho, l~·lu 11 r,[o llon- Pires, Jo:io Luiz, Martinho Pra io Junior 
~al \'OS Fnncbco M tchn•lo LeOVC"illo c 11 Bnrnaruino rle Campos, Francisco Gltcerio' 
J~ •rtni'm S •rr~,;nto, Man~el B ll.;;.t:L, :\l~~01~~; Moraes Bn•ros, Lopc,; Chaves Dornin"OS de 
B.tena, Jllão Petlro, Cunha .Juni01·, José ::ie- ~l:•ra~s, Ad"lttllo Godo, C:•.rv~tll!•tl, ,\ngelo 
cun.lino, Joa~uim tia Cruz, Thcotloi'O Pacheco Ptnhou·o, M.trst, lto•lolpho Miranrla, Paulino 
Elyseu 1\lat·tins, Joa11uim CattUJ•la, BJzerr.~ Ca~los. Costa Junior, Roolrinones Alves Alrt•edo 
do Albuquerque .Juniot•, l'heorlureto Souto Ellts, Tosta, Seabra, Antonig Eusebio z\m 1 Ar· 
.losó Bernardo, Oliveit·a G tl viio, Amaro ca~ thm• tti~s, ~areia Pires, 1\lnrcolin'o Mo~ra, 
valcanti, Almoirht B1wreto, Fit•mino do Oli- S:t~tos _. eren·~· Custo•lio de Mello, P11Ula 
voira, .Jose H,rgino, .Jo:i•1 Simeii.o, Floriano ~~uma~~es, Mtlt?~· Amphil~phio, Dionysio 
Peixnto, Pedro p,,ulinn, Ta varos Bastos Rosa. ~~rqublta, Leovtgtl•lo FtlguOiras, Bari'LO de 
.Jnt~ior, Goolho e ~ampo.;, Tho:n;1r. Ct•nz', Vir- :;, . M •rcos, Meth•adn, Bariio do Viila Viço;a 
gilto Dam:1s!o, l~n~' B u•host, Saraiva Do- P!'1SCO P:n• dso, ~luniz Fl'cire, Athnyde Ju~ 
mingas Vicente, Gil Gnnla•·t, Mont11i1:0 de ntor, Fonseca c Silva, Fonseca. Het•mes Nilo 1 
Ba.rt•os, Qnintino Boc••yn v;1, LaJICI', Br.tz car- Poç 10h '• üt·bano Mat•conues, M, nhile; 'Bar-
nc•ro, E•lu•r•lo Wan•lunkullt, S;d<.l •nh 11 Ma- r~to, Cyrillo do Lcn,os, Oliveit·a Pinto Vi-
rinho, J011

1
nim Fclicio, t:os•rio Alvim ·\me- 1'11\to de Mo•l •iro·;, Joa~uim Breves Vi~"'ilio 

ri.co Loho, CatnJIOS :-iallils, .lo:l~nitn tle 'sonz11, p,~,;so~. L".!':utr;n C .rvalho, Carlos G:
1

1rcia,
0

Mo· 
StlYtl Canedo, Sil\'ll Paranhos. Af'IUilino tlo 1'?11'<1 tltt :Sllm, Almwl t N•l~udra, H.nhhlo Ju· 
Amaral, .Joattnim Mlll·tiuho, Pinhcit'o Gne- mnt•,Flo~II'Y Ctu•;vlo,Leop;1ldn de BnlhOes IJui-
des, Uhdtlino •lo ;\ll1111'al, Santns ,\n•lrade ntat•ites Natal,Antonio Az;redo Caetaoo d~ AI
Esteve~ J1111ior, Lui1. Oelphino, rt:unh·o B ,r: b.n~nct·~ne, Belhwmino de M~u.Lonça, Mar-
co !los, Pmheiro Macha•lo, Julio Frota Ct:tno do 1\!nf!'lllhii.os, Laura Mtiller Carlos 
B ·lfot·t Vieim, \Jehu.l ltotlrignes, !ndio tl~ ~ •mpos, Sc!tmitlt, Lacor•ln Continh3, Victo-
Brazil, t,nnro Sorlró, lnnocenr.io S~t·ze lollo. t'lllt~ Mon~oll'o, Perllil'a dt\ Cost:L, Antão de 
Nrn•t Ril}jÍI'O, Gantii.o, Pu· Iro Che1•mont Far.m, ,Jul.to de Cas~ilh ls, Bor::;-cs •lc Medeiros 
Matt;t B •coll:11', Costa Ro•h·h:ucs, Ca;imir.; •\lct•les LmH, Assis Br,1zil, Thomnz Flores' 
.Junior, H•JIIt'irtnc <le C:u•v dhn, Ennos 1to ~~I won, Homero B lpti.;ta ltocba Q,;orio Cns~ 
Souza, Anl't•bio Fi:tlho, Noguoim P:ll'<lnn"nú SliiUtl tlil N .scimonto l~ot•t;·tntlo AbiJott Dome-
Nel,;on. Pit·es Fot·re\t•a, B .riJos, Lima, B.;'zer: trio lUIJciro e MunnÚ Bat·roto. ' 
ri!, João Lopes, Justiniano de Sorpn, l~l·ede-
rico .Hot•ges, Jose AVe\ino, José Bevilaqtm, Abro-se a. eessiío. 
Baptrsta dn. ;\lottn, Ft•oes tla Cruz, Alcino 
Guanabara, Et••c' Coelho. Lo!Jes TI'Oviio Deixam do compat•ecer com causa os Srs JaCt1n~s Orll•iqno, Al'isttd~s Lobo, M 1yt•ink: l~rcdot•!co Snrt·ano, Joii.o Sovoriano, Genoros~ T' 
Furqnun \Vm·ueek, Domtng .. s Josuino \'i- ,\I:II'CJIICS, l~a.nlinn Horn, Ro•lri••ues Ferntln•les 
nllao3s. Thornaz D~lphino, \OtO!Iio Olyl;t.ho. M .rtinho l~o·lrigne;, Jo~n Bru·balho, TheCiphil~ 
Joiio Pinlleit•o, P:v:irlco Mascarenha,, Gnbt·iel •los Santos, L••atvlro Macio!, Francisco S·•drá 
do ;\lagalluic;, Lonnel Filho, Chng:ts Lo- Conde •l•l FiA"UeÍI'O lo, \lcr·r 1ira Brttntlão Joã~ 
bato, .Jacob •la Paixlin, Alcx:tn1lro St•lcl,lot• •lo .. \ ':ollai•, Cesar·io ~lott;\ Jnnior o E:rne~to de 
Ft• •ncisco Voi.c:a, Co>t:l Sonn:t, L,11n 1unim•: OhVIltt•n; o sem C:lus:t os St·s. R.angel Pes
Goncrtlo de LaA"o:i, Na~dmnnto, Al1nit·o All\lll- ta na. Bet'llltr·lo tle ~lcntlonç '• Santos Vie'rn 
so, l'otlt'O Vdhn, ~li:.:ucl tlo Castt'. 1, :\morim ,\!horto Btnntl:in, Luiz Mur .• t, Sitlllpa!o Ferr·uz' 
Garcia, Epitaeio Pess•l:i, LWh·o Alllericn, c;,11 _ Batia r~. B il'<i.o de S 111t11 Helena, Luiz Rtrreto; 
to Carbxo, SiL An·trade, l~otumlm, To'entino Antomo l:'ratlo c Fet•ntndo Simas • 
tlo Ctwvnlho, Ros•t o Si! va, r.on~al ns ··or- E' \' 1 
roi1•a, Jostl ~l:u•Ltno, Alnwi•l:t Pot•namhnco, ' H 

11
• posllt cm discussiio o sem debate 

Juvondo •lo Ag-nnu·, Andt'li C:walc•lllti, ltnY- a.pprOI'ad:\ a acta dtl ses:;ão anteceu~.mte. 
mnml" Baullflit•a, Annib:ll [l;o\c:1o, POI·ri'm O 8t•. Conto Oa.t·tn.xo- Qunndo 
Lyr•a, _M •it·~t !lo \'<t'C?Il<'·•·lloo;, .Jn·-to •lll Sirp1 ·i- Si'. prusill?ul.o, •·lll unm das srssuos 11 .ssndtiS 
ra, .loao V1ell'l\, Lnt~ •lo .\n.tmtlo, Espi1•iln nr•V:\ o dhttncto coliH!l't c comp•n toiro de 
~anl•t, 1\ •lilu·minn l>at•n••it• '· p,,nlos •l•J Mi- l'•!lll'••sentnr:iio, o St•. Epit;1cio l'essoa, dei al
rauda, Uilicica,Guhino llcl:illllr•'· [\·,., do l't·a- g'l~ns aptu•t,.s. •los qnlllls apenas um, l'oi ou
do. u li ,.,,i 1':\ \'ai bt•l:io, l~ol ishollo Fr·oit·c, :\11- h! ICarlo no Dim·io Offioial em seu nutn vel 
1;11'tu tlu l~t·uitas, Paulo Mgollo, Alval'O Bo- dtscnrso, •lo modo flUO se me t'ttz preciso re
telho, GODI.'lll \'llS Chaves, Amorico Luz, r'eli- lJl'OdUlil-os. 
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Dizondo S. Ex., quo com sons companhei- Entendo quo no poder Jogislntivo consti-
ros do ropro;;ontação, havin nssignndo uma tuinte cabo cstabcl9cor regras c preceitos go
omcnda, rcstabe!ooondo a procodoncitt tiO ca- raes c nlio dosem· a minucias, a detalhes, 
snmcnto civil, cm um nparto dí~so- :Monos CJ~I!l são do domini_o do direito ~otiít!vo, qt!e 
eu. sao da competoncta do poder Jegtslnttvo orth-

0 SR. ErtTACto PEssoA- Esso foi publi" n~rio, como rogular o modo por quo deve ser 
cndo. fotto o casamento, cstabolocor as rolnçõos 

O SR. Couro CARTAXO - Foi tão sómonte 
este aparto qno foi pub!ícatlo. 

jurídicas entro os conjugas, e antro estes e 
seus doscomlontes e acarear a família do ga
rantias. 

O Stt Er!TActo PESSOA- Dá licouça. 
uma porgun t:~? 

0 Sll.. CoUTO CAitT,\XO- Pois não. 

Dizendo aínrla S. Ex. quo o clero conspi
rava torlos os dias contra o casamento civil, 
no qu~ I movia guerra som troguas, tlosnatu
rando assim a lcl-\'itimi•lado da titmíli:t o os 
sous importantes intot·ossc:;, disso ainda- Em O Stt. Et•tTAcro-V. Ex. deixou donssignnr 
gornl o cloro não procedo dos~o morlo. a omonrl:t por nmn llirmn tlo oxterioritlnde, 

O Srt. ErtTActo Pr.s,;oA- No mon •liscnrso não poJo valor lntrínsoco, por que não devo 
o;;tnYn : - qno o c!Ot•o não Imvin proco11ido fnzor pnrtc do uma Constituição ? 
nada lealmente -o, como mo parccott qno O Sit. CouTo CAn.TAxo- Pct•dão. Estou 
V. Ex.não havin dado osso nparto,risqnoí son dando a razão, peltt qual doíxoi do combinar 
nomo o puz-Cm St·. roprosontanto. com os meus co!logas com os quaos desejo 

O SR. Couro CAtwo,;o-Dizcndo mais S. Ex, cstm· de nccorrlo. 
quo os padt·os, abnsnndo da ignorancia do Neste sllntido, Sr. presidente, apresentei 
povo o aconsolhn. vam para não pmtícn.r 0 um:~ emenda que, resumindo toda a mntot•ía 
acto civil, lan~ando dcst:t arte no seio tht so- do n. 2 do nrt. ll o dos !ii§ 3•, 4•, 5', (i• o 7• 
cíodarlo o g-ormen do sua dcsorganisação, ro- do art. 71 do pt•ojccto de Constitniç:1o a qual 
spon1li nin•la- E' uma injusttç:t quo s. Ex. t!i~ a mais ampla, !t mnis plena libertlade ::t 
faz no clct•o, totlos os crtltos e no mesmo tempo contém um 

o Srt. EriTACto p
1
.;s;;o,\ _ S:tlvei honrosas preceito gemi, um princípio fnndamontn.l do qnal decorrem corollaríos que porlom sot• con-

excopçucs, vertidos om lei poJo poder legislativo ordi-
0 Slt. Couro CAUTAXO - Esses apartes n:u•io. 

deixal'lltn de ser publicados no discut•so do o SR. EPITAC!O Pr.ssoA -A prolcodoncia do 
meu distincto collcgn. • • cas·tmento civil não otronde a Jibordn•le do 

O SR. ErtTACIO Pgssoa -Mas V. Ex. !ta cttlto~. 
do fazer ajustiça do não suppór qno fní ctt 
quem os supprimíu. 

0 SI~· COUTO CA!tTAXO -A o monda é nestes 
termos: A H.opublíca., recon!tccentlo a reli
gião catholíca, apostolica romana como ~~ dn. 
maioria dos brnziloiros, garanto o respeita 
todos os outros cultos que não repugnam a 
mornl e a rnr.iio natural. 

0 Stt. COUTO CAUTAXO - Som duvida, por 
niio haverem sido tomatlos pelo tMhygrapho. 

0 SR. El'!TAC!O PE>SOll.- Nom Ó possível 
tomarem-se tvdos os npnrtos, mormente pro
nuncí.tdos no mesmo tempo tumultuosa
mente. 

U~t Stt. R.m'RESI~~TANTF. -A t:tchygraphía 
niio ó a nrte magica. 

0 Sn.. COUTO CA!l.TAXO- Deixei Sr. presi
dente de assígnar a omend:t rla prccerleucín do 
acto civil em mataria de casamento com 
meus c~mpnnhoíros do reprosenta•;l!o, niio sô 
]lory_uo entendo que umn emourla, a prosentad:L 
o rogoit.ad:t em 1• díscussiio, niio pótlo ser 
apresontad:l cm 2• nos mesmos termos, seis 
ou oito dias do pois de sun rejeição. Como ... 

UMA vor. -Porque niio ~ 
0 SR. EPtTACIO PESSOA - 0 rogimouto não 

oppõ~-se rlo modo algum .. 
O Srt. CouTo CAtt~'.\XO- Mns, nós assim tio

vemos ontendor, sob ponn do contradizer-mos 
os nossos pt•opt•íos netos. 

C0:\01\l!S:iO 3 - 111 

O Sn.. LA)lOU~tER GonoFur.:oo-R.oconltocer 
n. religoíão do maior numero ó reconhecer a 
religião do estado. 

0 Sa. COUTO CARTAXO - Dizer que a reli
gião cntho!ica ó a dt~ maioria dos llrazíloíros, 
nüo ó rocon!tocer religíilo do estudo, ó dizet• n 
verdade qno ostá nos lnbios do todos, como 
passo a. mostrar. 

o SR. PttgsmE~TF.- v. Ex. está dis
cutindo, quu.ndo a discussiio está oncorradn. 

0 Sn.. COUTO CARTAXo-Sei quo n tlíscussiio 
estll encorr:tdn, 

O Sn.. PR!lSIDE:<'TF.- Portanto nüo deve 
proseguir em uma discusslío que está encer
rada. 

0 Sn.. COUTO CARTAXO- Sabe bom a meso. 
que, inscrovnndo-me por liivot•sas vozes, 
nunca coubo-mo o. J:lnlo.vr!l, porque o regi-
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monto. p~r nós votn•lo rlora à mesa:\ fncultln•lo 
Llcorg:misnr n inscripçüo !lo:; ornuores quau1lo 
oxi-t•ao outro< n!vilt\•s, que podiam tit•ar-lho 
semelhante arbítrio. 

l\lus, oiJoilcccndo it ordem 1lc \'.Ex. Sr. pre
sidente deixarei do trnt:tr do outras cmotulas 
nnr mim on"twccitlns ao critcrio o sabedoria 
deste Congresso. . 

l:'crnlitta-mc, poróm, S. Ex. dons n11nnto.;; 
apenas para, do alto desta tri!Junn, a;::r;Hlcccr 
nos meus coucidn<lãos, no5 parahybanllõ rJnO 
mo distingniram com sons sull'mgios cxpnn
tancos, c ao mesmo tempo p!l!'lloar úquollc,; 
que dn eloiçüo do anno atrnzado ..• 

O Sr.. LA~rouxnm GoooF!lt·:no-Isso foi no 
tempo da monarchia; o pa~smlo fui-se. 

O Stt. Cot·ro C.\ltTAxo- .•• quo na cloiçiio 
tlo anuo atrnza•lo, sciento ou inscientcmcntc, 
]ll'estamm-so a sct· instrmncntos tlc uma plli· 
ticn corrupta o cort·uptora,contra aquollJ quo 
nnsewa r,ntro clles, c quo sempre rccohot';1 
todas as provas de coosidoração,cum pri !lllo-mc 
accrcscontnr que, si tenho um coraçllo bas
tante ;;t•amlc par;1 o sentimento dtl gt·athliio, 
tenho tambom o cot•nçiio ba.o;tanto ;.:randc para 
perdoar nquollc~ que não ~on!Jormn o rpw 
tlzcram. 

o Sn. LA)!Ol:xum GODOl'ltl·!ll0-!550 e mn 
}H'eccito do evang-elho. 

O Sr.. Coi:To CAnT.\xo-Por ser cntholico, 
assim concluo. 

Vozt;~-:IIuito b~m. (0 o;wiOl' .J COiiljll'iliiCJ1· 

lado o a!Jmçado jiOi'! o;wilOs S;·s., ;·eJii·esca
lw;les.) 

O ~r. Ni!o Pc~n.nbu-Começa !cm 
brando um conceito de Thicrs, que cm scmpt•c 
perigoso tlosportat• o tionho do uma Yicto:•h1 
nns nssombléus p:\l'lrunontnrcs. A ;;un Jog-~en. 
ó às vezes clns inconsciencias o n smt ncçüo a 
dns contramarchas o das contratlicçüos. 

Recor•la a conYmwão tt•adicional do Frnnça, 
que dcpo\5 tlo ]H'OC!•i!lm: a tlcmoct•acia, lih~r
tando o poYo •lo prmlc~·to, rductou uns dws 
nu erodumaÇÜO <la scioucia, IJUC !iiJO!•taVU ll 
nnr·ao <ln do:;:-ma. (.lpoindn.<.) 

rcproson tnn te. Pr.)tc;;tm~·~ som pro con tl•;t 
este processo a!gcbt·ico de eliminação aos 
homens do brio e de cot•ng-om c i vica, pt•occsso 
!]hc n J~eptiblicn hcrdott th1 antigo rcgimen. 
(,1parlos c Jli'Dlcslos.) 

Para o orador, não tem g-t•ando impol'tan
CÍil :t Coustitnição quo so vota, como os innu
mcros dcct•ctos do Governo Pt·ovisorio. Imos 
não rcl'ormnrnm o cm•actcr politico 1lo p:tiz. 
nem Hzemm o saneamento •lo,; costnmcs pn
hlicos. A Constilnição sct'ÍI nmt1 o;cala rle 
sacrillcios, de ,Jodicaçõcs, ma~ não a soltu;ão 
de tot!os o:; problemas sociaus c cconomicos. 
( P;·otc.iiDs e ttpo:aclo.<.) 

O ~c;;ro,lo da fortuna da l~cpnblica, o ti
tulo do :-;mt esta!,ili•ladc o gt••uvl•Jzn. mot·al 
cstú na o;colh:1 rlo prosidcntc. Lcmhra :1 as
s•Jmhl,;:1 norb-nm~ricana, li Confudcmção 
li c! l'ctic:t c hi:;toria os seus f:tsto;;, 

Enten•lc ~uc o glorio:;o chcfoJ do E,;lntlo, 
m:wccllnl Dontloro <ln Fonseca, no lado dos 
maiorês servir;o;; i1 cms:t puhlic:~, nüo tem 
qnalitlll(l•JS do go1·crno. 

·o Stt .. Jo.;q:: :1!.\TU.\XO- E' hnm qntl dcscn
l;r;tm as !J:ttcrins t:~ttan:.lo-:sc tla cluiç:lo pt·o
sidcncinl. 

O St:. Nu.o Pr.c;.\:\'11.\-Sim. E' pt•eciso quo 
cmln. nm tlc n,·,, tonlm a l't•anqnct.;l t.las cou
Yicr;ücs, o .itL porrtuo ,·, pos.;ivcl quo al;;n<.l!Tl 
acccito a omprciltltla t!c pctlir I'Otar;ão noml
ual, rtnil CllYOli'O concç·:io no COilg'l'CS>O. Niio 
nncr o ornthw Jl'trn. si lt rcsponsahilitlatlc do;; 
J'utm·,1;; 1lcsast:·cs nacionnes, dt1S 'lcsvio.i admi
nistr;ttivo~. tht politic;t do apo,l:tsi:ts quo u 
choiiJ 1lo Est;ulo tr.tçou, de>potlintlo t!o podot• 
o pat·tido l'opnhlic:nw, antes de instituit·-se a. 
llepnblicn. (.Y<To a,Joiaclos .) 

o no1·o ministcrio não tom si.(inii1cnção 
politbt, não Ycm roalisar um prug-ramma, 
não l\llWCScnta nm partido. n~o tem compro
mi:;sos mnriiés perante a opiniiio, qno o rece
IJcn co:n i't•icza o indifl'orcnçn gm•al. 

O Stt. l'l:ES!rJRXTI·:- Estl! tcrminndn :t Snll. 
ho:•:t. 

O S::. ;i'u.o Pt,,;.\x!l.\-\'on m:tntlar ti mes:1. 
o moa r,•rpwrimunto. 

Ü)l Stt. ltl·:t•m:st·::-.nxn:-Oepois •lo inquo
rito Yot•iilcar-so-lm 'tnom dcn o tit'O no lk. 
:1rac•Jdo Soares. 

Hontcm o Congresso solomnisou mais um 
anniYor:mrio tla lllt~rlo do Nutws :llachado, :m· 
"'t'an•lo o principio olo lihcrdndo de ptlnsa
~lotlto · tinha li llnpuh!ic:1 o seu coraç[•) no 
Norte 'orn o C.\SO da 7'•·ibuna-hojo u Con
"'l'dSs~ nfLo neg-at·ú apoio no :Sen rcqnct•imonto, 
~m thco tio 'attuntllllO ~tw Stl!l'ron o illnstro 
jol'nnti,;t:t ~litccuo Soares, crime qrw rep;t:"nto 
dolorosnmcnto cm todo o o;;tallo do [,to do 
.lanuit•o, (.lJIOiatlos, ll)Jatles.) 

n St:. 1•\Jxst::;\ !Itmm:s-l::to ó parlmmm
l;Ll'isnw. 

o Stt. Nu.~ Pt~f!.\:\'ll.\ :;nlro que ollo osti1 
llcstorr:tt.lo; mas ntto se t.lcspnjn do direito do 

O S::. :-i!l.o Pt·:('.\:'\11.\ não acreo.litt1 om 
in!Jnc:·itos <]Uando os criminoso; ttJOlll inspi
r:t~õo3 tio poclct• pu!Jlieo. l'onstt !(no e;;so:;· 
procos-;os s;1o o;; moia:; mttis tliillcui:; <lú so 
chogar i1 vct•tlnrlo jut•itlic:~. (,li'?i,tdo,·.) l'úJc 
compara l-os nos ~·r::;lo;; tmpnlllco.; dos g-ros
soit'tH itlolos l'IIO!lil)i,l:;, i1 so:nltm do mwi
monlo do pwlnt• rla Yonus tlo ~Iutl!cis. A im
JnHluncht so 1\tzoutlo pmlicicil;, E' o potlot• 
public0, cumplicc ou mnndanlo no.> tlclicto;;, 

.. 
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agitan•lo-~o. mo1·onrlo-sc pnra, depois rio 
Jon;.:o sog•·cdo rio jnstiçn, t'azot• a impunidade 

E' lido o posto orn discnsião, ll I'Junl ilca 
ndimln pot• hnl'et•om pntlitln n pal:wt•n os 
Srs .. losú ~Iariano o João do Siquolra, o se
guinte 

I!CfJltüit•o p~1· intct•me•lio do Sl•. tninish•o 
da ju;tiçn, informaçücs S)uro as pt•ovi•lrm
cias quo tomou o po,lct• puulico o:n !ilCo r lo 
attentndo rlrl rtno l'oi riCtinm o jnt•ntllistn 
Dr. Oscar du :.\l:tcOLlo Socu•cs.-.Yilo Pcçcmlut. 

O Stt. Ammrco Lono (}wl" ot·tl~m) rcqnJr 
cinco minutos do prot·o.:;açiio rln hora para 
jnstitlcm• nm:t indicação rclatira ao projecto 
do Constitniç1i:o, 

Consnltn•lo, o Congt·csso nfLo coaccllo a pro· 
roga,ilo pctlitla. 

O:tDim DO Dl:\ 

\'01'.\Ç:ÍO DO 1'!\0H:C'l'O lll~ COXôl'll'III~':\0 

O :-ltt, PttF.5IUF.X1'R-\'ni so pt•occdor it l'o
tação tlo pt•qjccto •lo Constituir;ii.o, na (órm:t do 
regimento. ú projcr:to sot•it votmlo cm ;;lobo, 
salvas ns emon•bs fJUO serão votatlas acom· 
panhanLio os t·ospoctil·os artigos. Mas, ont?.'O 
as emcutlns ha nm:t do Sr. Pinheiro Gnctlos, 
qne me parc~J mu vct••lar.leiro .>nhstifntil"o a 
toLio o (II'o.iccto. Consc>gninto:non to, si :L:tp· 
prova~iio do projecto constitucional nü:o pt·o· 
,lllllicn.as outras emontlas, mo pat•cco que pro· 
judic.<t ostrt. 

Cons~guiutemonto os S1·.>. mcmbt•os 1!1 Con· 
grosso I'JIIO derem prol'urenci:t no; snlJstilu
ti\'OS !lerem votar contrrt o JH'njocto pum 
votat' om sogonicht :l l';LVor dos mo;;mos snb
stitntivos. Do modo qne, si lot• appro1•atlo o 
pt•ojocto, consitloro prejutlic:ulo osso snusti· 
tnti v o. 

O Stt. A~IPrnr,ormo porgnnttt si :t sna 
emoutl:t rci:Ltil';l ao poder jntliciat·io aclm-so 
no mesmo caso. 

Ficam pt•ojnrlicadns as om~nrlas quo no 
mesmo sonti•lo oll'üt•ecoram os S1•s. Sorl.edcllo, 
Ln ir. do Andt•ado o l\loim do \':\liconcollos. 

E' rojoi tn•la a emend~L •lo St•. Almiuo Af
rouso o 1\'ui'CCiLIL no mos mo art, 1 •. 

O Stt, Pnr.siogx1'1~- \'011 s:ih:nottor it YO· 
t.nçiio ns emendas otrorociún;; no art. ~·. 

O Sit. A~mmco Lo no podo prclót•oncia par:t 
sna omon• ln. 

Cnnsul tnclo, o Con0t•csso não concot!J n pt'O· 
roroncia potlitla. 

O SI:. PnP.snn:xTI·: - \'no se votar o snu
stitntivo otrot•ccitlo pelo Sr. Wanclenkolli. o 
ottlros. 

O SL·: Aln~iu.o ~tron>'lo (pela o;·
tlclll)-Qmzora, :sr. prosl•lcnto, r:ham.•r a nt
tcnçiio rlcst:t angustn o illust1·atla assomul<.\n 
úo pntl'iotas p:tm n Jll'imoir:t parto rlo sulJsti
tntii'O IJIIO tiro a honra do apresentar no 
m·t. ~· do projecto do con;;titmçiio IJUC dis-
cutimos': 

« Catltumadas vinte pro1·incins l(irma u;:. 
!:niiio nm cst:ulo autonomo o indiss~•lnvol.~ 

O artigo do pro,jccto cli7. : • Catl:tnma dns 
anti.:;ns províncias l'ormat'.i. nm estnrlo.,. 

No sulHtitntivo quo apresento lm, mo pa
rece, nm elemento novo, que supponho mc
r~~o capbr a ponrloraç[o •lo COllg'I'O.iSO por 
isso m'~illl1 quu tontlo :t estallilit:w o gar~ntit• 
a poi'Sl•nali•lmlo ,iut•idica, inal tot·a v e!,' inamis
sil·el o inalicn:wol dos e;;tado:;. 

Essa primoit•.t p:u·to co:t•lima-;o log-icn
montu, o parucc·so com otlli'O suhslitutiro, 
r1uo olruroci ao a1·tigo ·1'' da Coustitniciio, o 
t]ll:tl CL':l to1·~cit•o no prnjectn do g'•JVOL'nÔ. 

0,; sons m·tigo;; do primiti\•o pt•ojecto, 
snlJmettitlrJ :i. ct•itica o dulibcl~lçrLo do Con
g'l'Csso, nprociados ú luz da comp••ohonsü:o 
do to:lo;;, u:i:o tran~uillisnm, nom satisf:tzom o 
o ospirito dos patriotas. 

Utt ahi algumtt cous:t tio amoaç:ulot•, ou 
altOl'l'lltl01'1 f]llO OS dOSI'Oitt. 

Por mim, sinto-me a p;woratlo. 
Filho dtt mnltidiio, ncostnm:ttlo, por doze

na;; o dezenas do annos, :t vel·rt padacct• in· 
justiças, entro as mais l:u•g-ns promos;;as d•> 
;;ovot•no livro, que nnnc:t chogitl':ta t·oalizm• 

O SI:. Plmotnr·:xm- NrLo, s~nhot•. a liiJet\l:tdo ; ouvindo sompi'O dochunaçiio 
E' sulJmotlit!o a \'o tos o appt•ovatlo o pt•o- o!l1~ial u:t liJlicidado do povo : o :t prodanm

jocto do Constituiçü:o, salv.ts as emendas, ç~o dtl tn•nliliortlatlo, o patt•iotismo do todas 
sentlo consitlet'.lllo tm~jmlicado o sulJ.stitltlii'O as administraç•io>; mns, sotr1·nnrlo do 1'.1clo, ·~ 
tio Sr. Pi nlwir•o Gnotlus. pt•otlomiuio niJsolnto da h ypact•isia g'OI'urnati I'O 

Posto a votos o Jll'Oamlmlo pr•opooto pelo 

1 

t!o pode,•, ou t•J~ho t.mtito uwtlo dessas iu
Sr. Amet•ico L0bo p:tt•:t a Constitutr;U:o, u rc- stitniçOos uo> al'ttgo;; 2' o ·L" do pt•o,j,cto vo
jeitado. . tntlos! o> qnaosyounitlos, o r.omlJil.l:tolos com o 

E' ajlJll'OI'tllla a sog-lllnto omr•lhla tlo St•. f donun;, quo Vt\l polu toLlo, constituam tlosLio 
LacOrL<t Coutinho o ontl'os no al't. 1•: «.h·- ji1 um:t amoaça uipotonto, ou antes, um:t 
ct•oscunto·so tlupJis dtt [Hllana -[:Jdot•atim- amoa~:l omnipotonto it inJopontloncia, it auto
o sog-ninto: - proclmn:tlla a 15 llO :10vom1Jro nomia, ti pcrsonnlidatlo iu•.lil'idual o jlu•idlcn, 
tio lt;80 .» dos pequenos estados. 

':1 
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.\ nbsorpc;iio de~ tos qnnsi '(lqriás dn 11nçii.o 
encontra nlli umn. abortt~ pn.ra quasi totlns 
ns dispasiçõos do projecto. 

O Srt. PrtRSIDE:O.'TR - Soulovallo a observar 
no nobre representante, que não pótlo tlis
cu tit• os artigos. Pedintlo a palavra pela or
tlem, st'J póLio limitar-se no sou J•oquorimento. 

O SR. At:o.n:-;o AFFo:o;so- Era, apenas, 
uma explicação tio mou pensamento, qno do· 
sojavn mini~trnr a os ta illustralln nssembltla 
constituinte. 

Quero, todavia, tlnr exemplo dn mais in
teira cordura, c respeito à tlecisfio de V. Ex.; 
mesmo porqtw só esse acatamento ó quo pódo 
dar considerações e valor à pnla n·,~ do repre
sentante tio povo. 

O Sn. PRRSIOE:'iTF.-0 nosso dovm• •'•, nntes 
do tudo, obedecer it lei interm\ deste Con
gresso. 

O SR. Ar.:-.u:o;to At'I'ONSO- Exactamente. 
Quizo.ra •. poróm, que os actunes logisladores 
conshtumtos, antes do conllomnnr a emoncln 
propost:t, vissem reOecticlamonto, qno, quando 
proponho,ql1o fique cnlln estado imlostructivol, 
o nntonomo no solo da Uni[o Bt•ar.ileira, quero 
negar, quero tirar a quem quer qne soja, no 
futuro, a prctoução em politica, ú possibili· 
dado dcspotícn de ap:1gnr dos vinto, ou vinte 
um estados ht•nzileiros o nome, a personali
dade do quulquot• dolles. 

O SR. PRRSIDR:-1TE-Convido no illustre re
prosontnn to n não insistir. 

O Sn. AL)I!:>to AFl·'oNso- Então, calo-mo, 
Sr. presidente. Mas fiquem todos certos; que 
:t. llOSStt putl•in, li nOilSO. quoridt\ '[latri:t, ó,hndo 
ser grande o forto,-com os seus vinte ou 
vinte o um c~tmlos nutonomos o indo:;tructi
vois. 

Ninguom apagará o Rio Graudo do Norto 
que tenho n. hom•a do representar do mappa 
un nação brazileirn, como um estnt!o antocó
phnlo. 

Ninguem : nom douses, nem homens ! 
:Nós vivos, não ! ! 
Eternos conspiradores no seio da patria

contrn todo o potlor, que confiscar-nos a li, 
berlinde, o pretem!e1• dcclttrnr-uos seus os
cravos, hnvemos de sor ini.leponclontes, como 
qualquer outro; sem outro senhor, que nós 
mesmos,ou tleixttremos de existir! (Jli«ito bont, 
muito bom.) 

o SR. JoSJ~ l\IARIANO (pela ortlom) requer 
que se faça a votnção tla emenda do S!'· -~l
mino All'onso pol' pm•tes, porque o prtmetro 
trecho podo sor umn consoquencia natural 
do tu•t. 2°. 

o sa. PRES!DgNTE-Não posso ncceitnl' oro· 
•1llorimouto do nobro reprosontnute. 

Em seguida ó posta n votos e ro,jeitndn a 
emencln suLstitutiva do sr. Almiuo All'onso. 

O Srt. P!tR>ID~NT~ diz quo vao votar-se o 
substitutivo do Sr. Artllur Rios ao art. 2• c 
parugrn.pho unico. Entende que póile·se votar 
scpnra!lamonto, porque os ussumptos siio di
versos. 

Submettitlo n votos, é rejeitado o substi
iutivo. 

O S11. PilRStnRNT~ anmmcht a votação do 
substituvo dos Srs. Guimarães Natal o outros. 

O S11. LJWPor,oo ButnüES (pela IJrtlom) cliz 
que o SCI! substitutivo concilitt disposições 
antinomicas. 

O St~. PtlRSinll:'!Tll diz quo, ah\m •lo outras, 
lw. uma omentln do Sr. Josú I:Iy!)'ino. 

SulJmdtitlo n votos o suLslituttvo do Sr. Gui
marães Natal o outros, ó rejeitado. 

S:1o rojoitndas as emendas dos Srs. Wnu
denltolk o outros, o do Sr. Amarico 1.obo. 

E' igu:limonto posta. a votos o rejeitada n 
emendo. do sr. Augusto do Freitas. 

O Sn. Emco CoEr.uo (pela ordem)- Sr. 
pt•osidentc, acho que ha duvulns nus bancadas 
n t•ospoito da emendn qne acaba do ser vo
tmla e qno a mesn declara rojeitadn ... 

O St~. Pt~Esii>RXTI~- A mcsajá verificou n. 
votação. 

0 SR. ERICO CORT.IIO - Eu não contesto a 
vorHlcn~ão fuitn peln mcsn., mo.;; declaro que 
ha tlnvida nas IJu::cntlns, alguns não votaram 
couscienciosnmentc. 

O SR. CA~tros SA!.LRS- Votarnm porfoitn
mento. 

O SR. ERJco CoELHO- V. Ex. os tiL enga
nntlo. 

O SR. Pltl·:swt~:O.'TR-A mos.'\ contou 90 votos 
em um sentido o conto o t:llltos cm outro. Já 
vu o nobre representante que não ha u menor 
duvido. sobre o resultado dn votação. Entre
tanto, si o nobre representante requer, vou 
consultar o Congresso, atlm de ver si este 
cousonto cm uma novo. novn votação. 

O SR. Emco CoELHo -Não ponho cm du
vida a contng-cm foi ta. poln mesa, mns penso 
que não pord~rinmos couSt\ nenhumn em vori· 
ficar a votuçao. 

O SR. PttRsiDEXT!l -O que v. Ex. quor ó 
ttmn seB."unda votnçli.o, porque n veritlcn~ão 
jt\ foi rattn. 

O Srt. Emco CoRuto -Não ponho em du
vida, repito, n coutagom feitn peh~ mosn, 
mus ncho que, tlosde quo hn duvida, devo 
procoder-so a novn votação o neste sonticlo 
l'a~o o meu requerimento. 

Consultnllo, o Congresso rejeita. o roqueri
mouto do St•. Erice Coo lho. 

... 
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O SI:. PitE:>WI~:o;TE tloclam que so vao \'Otar 
a omcnrla do Sr. Josó Hygino quo mamla 
supprimii· algumas paln.vras do pnragrapho 
unicudo art. 2•. 

O Srt. LA.CimDA. CouTI)(IIO (pela orrlem)
Sr. pretiirlonto, qnantlo ~o voton o art. I• foi 
proforill:1 a omonrla aprosontadn pelo Sr. Sot·· 
zodollo, qnantlo n minha, que ora idontica, 
havia sido :tprosontntla om primcit•o legar. 
Af\'OI~\ vejo qno vac <iar·SO o mesmo facto com 
rclaçilo il emenda do St•. Jos ·, r!y;:ino rpmnrlo 
a minhn osli1 concohi<la nos mesmo:; termos. 

O Sn. Ptuisinti)(Tg-Pnr.t acabar com n qttos
tiío c ponpat•mos tempo, pt•oponho nmn. con
sideraçi'io, vou snhmottor a votos as tinas 
omcnd:ts ao mesmo tampo. A do Sr. Josti 
Hygino c ado V. Ex. 

O St:. LAcimOA CúUTt)(I!O-Pat•foitamontc. 
Accoito o :llvitro. 

Postas :1 voto;, silo npprovarla:; as emendas 
dos Sr> •. Josú Hn:ino u Lacr:t•rla Gontinho, qno 
mnntlam snpprimil• tio p:u·ag-I·apho nnico do 
nrt. 2", as pala\'l'aS- escolhirlo- ató tles
memlll'at·-so. 

Fica !li'Ojtttlicarh a cmon<ltt ,;uppl'<Jssiva do 
Sr. l~rir:o Coulho '' outros. 

E' rcgotlitado o snb:;littttiYo rio Sr. Cyrillo 
do Lem;1s. 

O Sit. PitESWF.)(Tt·: annunda a Ynlação das 
emendas oll'ut•ccirlas ao art. :l". 

O St:. AttTartt ltw' (pd•< rmle,;1) pctlo a 
retiraria •hl CllltHlth snppt•ossivn rpto apresen
tou a c'to artig-o. 

Consultarl•l. o ConZt'C:iStl conc<·rlc a J•ctii'tlri:l 
darct'tJt•itln enwutla: 

O Sit. :lt.)ll:"ltl ,\FI'•>)("l (JlCitt o•·rlcm) tio
clara ~no a cm•mtla que apt•osenlon ao art, :J" 
do proJecto rc!õ•ro-so agora ao :u·t. ·1". 

0 Stt. Am:ttiCO Lo no (pelrt oJ•deot) pet!o p~r:t 
rotirat• tOtlas ns emendas filiO aprcs•Jnton, 
visto qno: o Cong'l'osso, rojt)iton o pre
amlllllo. 

Consnltmlo, o Congt•csso concouo a rotit•nt!a 
poliidn. 

Procotle·SO á Yotnção do substitutivo do St•. 
Wandenl•olk o outros ao art. 3". 

O Sit. Tllu)L\Z DI~I.l't)(O pollo ttne s:j:\ con
sitlom,la como rlnns o assim votada a omontla 
dos Srs. Waudonkolk o Otttros. 

E' posta a voto> o rojcita,la a primeira parto 
d~ roltlt•itl:t .~lllll!lll:t, qno desi:;uav:t . par:\ ca
pttal tia Unmo :1 ctdlllitJ do Potropolts. 

O St:. Prmswtm1'F. tlocl:u·a projntlic:ltla a 
segunda JHtrto tl:l lllOSilll\ Cl!lOllt.l:t. 

O Stt. At:tsTnn:s Lono. obtou,!o ~~ palnvra 
pol11 ot•tleut, ra~ consitlvt'tl\•uu,; no sontitlo tio 
mostmt· rruu niio oslit projutlicade~ a »0g'Uiltla 
1mrto. 

O S1t. Pimsrn&xrr. insiste na sua opinião. 
O Stt .• JACQUI>S OUit!QUI; (pel11 ordem)

Acho t]UC amb~ts as cousas se ltat•monlsam 
por feitamente: o Congresso jil doterminon n. 
mudança tia capital, o nós apenas potlimos 
qno cl!o dotct·mino os linütcs do novo estado 
d:t Guanalmrn. 

O Stt. Pttt~swE:o;T& - Vou consultar o Con
gt•csso pam evitar contestaçiles. 

O Congot•cssc', sondo consultado, resolvo que 
o:; tá p1·ojutlicadtt a silg"Unda parto da o monda. 

O SI:. Ptmstm::-·m - Cons.itloro projwli
c:ulas as cmonttas dos Srs. ~Ion•n tio Vascon
coltos e Aug-usto do t<roitas. · 

E' post:t a votos o rejeitada a omondn do 
Sr. Cot•t•oi:l !l.ahcllo. 

E' posta a voto:; o rojoitada a emenda tio 
St•. Altuino Alfonso ao art. •1." 

E' tamhom rcjoitatlo o ntlditivo do Sr. 
Athaydo Jnniot• ao mosmJ artigo. 

O St:. PitiNnr.:o;TI·: annuncia :1 votação das 
emendas ao :n·t. 5. • 

O Stt. Ar,)IJWJ,\ Nor.mmtA (Jielll m·dcn') 
clccl<tr:t fJUO t'oi apresentada UIU<I OlllOtlli:t ao 
:n•t. 5• t]thl no impresso está subscript:t com 
o sou nome. 

O otw!vt· não apro,;onton omonrla alguma 
a este artigo e aquolt:1 a tpto so rofurc niio 
tt•arlu~ as su;ts ir.lr•as. 

O SI:. PimStnF.:"T!~ ti i~ rtuc á visb tia docla
ra~ão que o Congresso acah:1 do Olll'il', con
:;idcra :1 cmon<ia prcjllllicadu. 

\'nn [Hit• a voto; a cmonrl\ do :it'. :.Icirn. do 
\' aSCUIICtJ li OS, 

U ::it:. Jo:\o 11E SlrlUEllt.\ (pdt! aJ·dem) l'c· 
qncr qno a emcntla tio ~r. ~loira do Vascon
cullo; pass·J par:\ as tlisposiçuos transitarias. 

O Stt. Assis 13tt.\Z!I, (pc/r< o/'de111) diz quo 
tratawlu-so da rptcstão, talro;: a umi,; impor
tanto da Constituição, rtnal a da tlis~riminaçilo 
do remias, [l:ll'CCO·Iho melhor t[UO ~~ emenda 
scjn. incluida n:ts disposições transitarias. 

O Stt. Jo:\o ut·: SrQutm!A (pela Ol'rieu•) diz 
quo o primeiro requerimento aprcsontatlo 
t\Ji O tiOll. 

O Stt. Ptwsmi~:-;1'1·: diz quo não pódo tloi
xnr !lu pot• it votos o t•oquct•imtJato tio St•. 
Assis Braúl, por quanto osso roqtwrimonto 
itnthll'la um atli:unonto tia vota~•ito; o que 
O COilgTt'SSO re:;o!I'Orá COIIIO Oll[O!ltitll', 

Con:mltntlo, o Congt'OtiSO t•ogoita o roqno
rimonto tio St•. Assis 13mzil. 

O Stt. l'tu-:~t!IE:-;1'1~ :uwuncia r1ue vao pór 
a yotos :t tJmontl:t tio Sr. ~loira do Vascon
collos c outros. 

O Stt. Ull.\t.t>t:-<0 t>O ;\)1.\lL\L (J'''''' ot·rlem) 
di~ quo il l'ist:t tla tloliiJot•at;ão tio Congt·osso 



CONGRESSO NACIONAL

tem dc ser vo t[)"In. nnm emend[), que tr[),ta do
j)agameoto ela. divid[), dos estados.

Toma ::t liberc1ade de lembrar á mesa que
:DS dispnsições tr[\,ositorias ha mais de uma
emenda sobre o andlLll1ento do lLssumpto.

Nestas conrlições, parece-lhe que ellas ele
'leriam ser submettidas á vot[),ção ao mesmo
tempo. E foi pai' esse motivo que votou que [),
matelü ficasse adiach PHlL ser iocluic1a nas
disposições t1ansi tori<\s.

O SR. Pn.ESIDE:'i"TE- O nobre rapres8o
tant8 não requer pref8reocia?

O SR. UBALDI:fO DO ,\:IL-\.RAL- Não. ly[as
parece-lhe que estas emendas devem sei', p810
menos, lidas, visto como tratam do mesmo
assumpto.

O SR. PRESIDE:'!TE dec1[),ra que o que pJ.rece
l'asoD,v81 é qn8, tmdo de votar-se a em811ela
apr8s8ntada ao art. JO, o Congresso tome co
nhecimento n 'ss[), mesma occas;ão ele outr:ls
que tratam elo mesmo assumpto.

O SR. THEODURETo SOUTO requer preferen
da para a 8lTIelllb que apresentou por SOl'
mais completa.

O SR. ROSA JU:'!IOR ped8 pref8rencia par:1, [),
emeolla do SI'. ).l'tllUI' Rios, que satif:f,\z
]nais.

3u1JmettiL1os successivament8 i y'otaçi'i.o
estes r8querimontos, si'i.o ambos I'ejeitallos.

E', em seg-uida. posta a voto, e l'C'jeitada a
8m:mda dos Srs. Meira de Vasconce11ns e Es
pirito San tu.

O SR. PIUWDE:'!TE considera. prej urlicadrt rt
emonda do Si'. Al'tltUl' Rios, que acha-se in
se:'trt na pa,~ina 73 do impl'esso.

O SR. ARTHUI1 RIOS (pela ordem) diz que
:1ão esta prejudicado' a SUcL emellLb.

Con~u\taclo, o Congresso rejeit.L a. l'efei'ida
emenda. .

E' posta a votos e ignalmente l'ejeit:lc1c1. a
omench do Sr. Ttleodur8to Souto, que Vem
iEserta. na p::tg. 75 do impl'esso.

O SR. ESPIRITO SANTO (pela ol-dem) e:iz qu,"
i1.pres8ntou um additivo ao i1.1'l. 5° para. sel'
incluido com a numençiío de al't. 60 e quo
acha·se no impresso oom [), assigna tura do
Sr. :Umeid;\ Nogneil'a., quando 01180 foi aS3i
gnada no vel'SO pelo orador o mais elons elos
seus oolleg::ts.

Posto a votos, este ac1llitivo é rejeitaclo.

Siío igualmente rejeitadas :1S emendas elos
Srs. Custoelio do 1\1e llo e outros e Cltagas
Lobato.

O SR. PRESIDE~<TE-Vão-S8 votar as emen
das ao art. 6').

O SR. BARBOSA LDIA requer que o Sr. pl'e
sielente oonsulte o Congl'esso se oonSent8 que

seja dada preferencia na orrlem da votação
ao snbstitutivo apreseutado ao al'!. 6° pelo
SI'. Demetl'io Ribeil'o e outros, substitutivo
que, com o art. 8° e 12, form,\ um vel'da
eleil'o systema inoompativel com a acceitação
de qualquer outro, oaso seja adoptado.

UM SR. REPRESE:'!TATE- Este substitutivo
e ao art. 70

•

O SR. BARBCSA LDB.- Com effeito, veri
fico que a numeraçi'i.o esti el'l'arla, o substi
tutivo é ao art. 70 , e seu r8quel'imento doará
para quando S8 proc8der á votação dess8
al'tigo.

E' posta a votos e rejeitada a emenda mo
dificativa elo Sr. Fl'aneisco Veiga.

São successiv[),mente rejeitadas as emendas
off,orecielas pelos Sl's. L80vegilelo FigL18ira,
Meira de Vasooncellos e Gabl'ie I de lYlag'a
lh;'\e1.

O SR. PRESIDE"lTE annuncia que vae pôr
a votos as emenelas off,orecielas ao art. 7° 8
que el8 preferenoia vae submetter il. votação o
snbstitutivo elo Sr. Oiticica, que é mais amplo
paI' abl'anger os arts. 70 8012.

O SR. BARBOSA LDIA requer preferenoia
para o sllbstitutivo do Sr. Dem8trio e outros.

Consulh1.do, o Congr8sso não concede a. pl'e
fereneia peelida.

PI'OCed8·se il. votaç~o do substitutivo uo Sr.
Oitícica, o qu~ll e I'ejeitado.

São i,:j'ualment8 rejeitados os substilJ.ltlvos
dos Srs. Demetrio Ribeiro o outros o Cba.gas
Lobato.

E' post8. a votos e appl'o,'ada a seguinte
81118nela llos Srs. ]{osa o Silva e Annibal Fal
cão ao n. 6 do ar!. 7° «accl'escel1te-s8-uãü
compreheoeliclos os d8 oreelito reaL,)

E' ignalmonte posta a voto.'; 8 appl'ovacla a
seguinte emenda do Sr. Artltl1l' Rics ao § 30

do art. 70 «accrescente-se-nos actos 8 ne;;'o
cios eh União.»

O SR. PRESIDE:'!TE c1ecLLl'i\ prejuelicaclrt a
omenela dos 81'S. Oliveíra Pinto e Viriato ,-le
:\18deiros.

O SR. EL\'sEU l\IARTIXS (pela ordem) diz
qne a em8nua não ostá prejudicmla.

Posta a votos, a emenda dos SI'S. Oliveira
Pinto e Viriato de Medeiros é r8jeitacb.

Ficam pl'l'judic;\llos o suhstitutivo do Sr.
Julio ele Castilhos e outl'OS, a, emenda suprll'es
siva elo SI'. Leovigilllo Fi\gueiras, o aclllitivo
do SI'. Alexandre Stuokler ao n. 3 elo art. 70 ,

o a 8l1l8nlla suppl'essiva do n. 6 elo mesmo
artigo, offel'ecicla pdo mesmo senhOl'.

S,í.o rejoitadas as emenelas suppressivas pal'
ciaes elo Sr. Fmnoisco Veiga ao n. 1 do
a rI. 70 e § 2 elo meSl1l0 artigo.

E' posto a votos o auditivo do SI'. Meira de
'Vasconcellos,
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O Sr... !\[F.Ir..A nr. VAs~oXCELLOS (pela OYrlcm) 
rliz que n. p:Llavr:t ;·cwl<t duvo set• snl1stitnirla 
veln palavra Dcwla, visto ter lmvido enga
no no impressão tlc sun emenda. 

O Sn. PnEsnmxTJ·:- Nem podin. ser pot• 
outL·n. lürma. (Jl ui tos apoiados.) 

E', cm se,:;ni•ln, rejeitaria a. mesma. omondn. 
E' posta a votos o reg-oitada a emenda Llo 

Sr. Aloxnndt•o Stocli.lor ao n. ·l do art. i", I'(Ue 
manda accroscentut· o seguinte: ~ Nos cor
reios e telegmphos l'etlcrncs.:.> 

O Sr... Jos;:: :\1.\!t!AXO- •.• como umadu'l'ida 
sobro o cscrupulo com que costum:L a mcs!l. 
[H'ocotlcr ; mas simplesmente, como um pas
sivei engano de observação, que se desse, o 
•ll'n•lor apresentaria o requerimento ao Con
g-resso. (Gramlt: susstrr;·o aúafit a vo; do 
o;·mlor.) 

O Sn. B.\IWOS.\ LDI.\ (pela o;·dcm) rcCJ.ttlr 
~-orillc:tção ,[n vota~iío tlcst:t cmond:t. 

Proc:!denclo-sc iL vcrit1cação, ó npprovntla a 
Nferirhl emenda. 

Procedo-se it votação das emcntlas ao 
r.rt. oo. 

O Slt, Jo.i{: ::II.\rtl.\:\0 (,wl<t o;·rlcm) re~ncr 
qao :;cja Yot:tdn [lOr esta occasilio, visto n. 
connexão tio as;;nmpto com o das emendas que 
<il'll so vot:~m, uma omondn f!UC l'az parte tias 
r.lisposi~üo:l tt·:tn~itoria;; c acha-se ... r~~. 7-1 
do impresso, rel'ot':)nto nos 13 "/o ntltlicionacs. 

O S;~. Pmmot~xn:-Scm r.lelihoração do 
Cong-resso não posso l'a7.cl-o. 

O Sr... Jost:: liiATtlo\XO requer i1 mesa r1ue 
nesse S:!nlitlo ~~.i•t con:mlta•lo o Congresso. 

Suhmettillo a votos, o J'e.ieit:v.lo o re~ucri
mentu •ltl St·. Josu ::\Itu·huto por 87 votos 
contt'n. R:J. 

O SP.. Jo.>;:: :\1.\I:I.\XO (pela o;·dcm)- Não 
•lcseo:illan•lo tht eont:l.~em l'eit:L pela mesa, 
mas somente pOI'I'(IlO m•;·aJ'C /w•Jtrmt!lil cst, 
~.lc•lc a vorilku;ão tltt \'Otaçiio, si o St•. prcsi· 
•tente .i ul;;at• qnc isso com· cm c, si .iulgtr 
f[lttl nii11, l'OlÍJ'aJ'it SOit rerpwrimonto. ACt'Cili• 
ta qno não fltl !it·.un ostt•;tn~nlat• o not'l\J, 
;nas pctlc qno o ddxcm vivet·. 

O St~. Er.r;mu ~l.\JtTJx,;- O.; que \'Obram 
contm a cmomlt1 o llzctam impcllitlos por 
,entimcnt,ls tã•J IJons como o;; de V. Ex. 

O Sit. Vrxn.\t·:s (11d" orde>~J)- Recorda os 
]'>:'CCOill.llllCS lt:tvhlos, lllCSlllO lt SClt I'CS[l'Jito, 
rcl:ttiraJllCL!lú a vcrillca~ãn do Yotaçues. 

t;)l St:. !Wl'ni'St:X'r.\.Xm- Tem to,!n a 
:•a.zão. 

Admira-se ag-ora do ardor com que estão a 
dcl'~nrlot• no St•. presidente muitos rl:tqncllcs, 
r1uo o> tom at:tc:Ldo, no passo que o m•adot• 
não põe cm dtn·idtL nbsolutmnentc tL lc:tlthulo 
tla mesa. 

o Sit. Rum:io .Tuxwtt- Então para CJ.Ue 
podo vcri:lcação ! 

o Slt •. To:;;:: M.\ltl.\XO - Jit. o tli;;;;c, estou 
acostlllmulo :1 acatar as decisões titl mcs:L, 
sempre p:Httn•lns pelas normas •ln maior ro
ct.r!ão. l'o loritl citar os nomes tios S;-s. Vir
g-il L> Damazio, Zama que so levantaram do 
sou legar, tomlo votado o portanto seus votos 
n:'io !'oram contados ; poJit1 citar o nome do 
St·. Serpa. qno não so conscr\'Ott no sett log-nr; 
o para cujo testemunho o orntlor invoca, por
tanto, pedindo qtto se lhe pc;•mitla appellar 
p:tr:t o Congt•csso, não püo em tluvultL o 
recto pt•occtl~t· t.ltt mesa, tnnto quo repete: si 
o St·. presidente collocm• n questão no terreno 
do cont1ança, rctirari1 o seu requerimento, 
porrtno act·cdita nas luzes o patt•iotismo, que 
caractcrisam n mesa deste Congresso, 

Domais, o or:vlor aimh1 pOlleJ'Í:I appellnr 
neste momento, não para a hencvolcncitl mas 
par.1 a justk:t tl:1 lmncmla pnnli:;ta, r1nando 
o Congresso licon suspenso por mais tio um 
minuto, i1 cspct•:t que os illnstrcs roprcson
tantc> viessem tomtn• os seuslo:.:aros. (Di
~cJ·so.< JH'Otcstos r/a baucada 11aulista.) 

o Sr~. C.\l~LOS G.\r.cl.\-Ninguem roi chn
mn•lo. 

o St~. Cos1'.\ .Jr:xxott- Entt'a\·nmos para 
yotar; ó um Llit•citq nosso. 

O ot·at!ot• ~itou os !'actos. O illnstre Sr. pro
stdcnto annunciou tL Yotação o tlcu tempo 
partL f!UO cheg-assem os illustrcs represen
tantes tio S. Paulo. 

O Sr... CosT.\ Juxtott- E' umn ccnsur[L que 
v. Ex. !hz i~ mesa. 

oS;~. l'J;!·:,rnt·:xn:-Diz l'[tto os St•s. scm·e
ttwio> contaram os votos tle um la• lo o do ou
tt•o e vct·itlcamm t)i •lú um lado o tJ:l tlo 
o:tlt•o; ;t \'Criilcaçilo cstit,portanto, J'oita e an
nunci:Hlo o resulta·Jo. 

O •!no o 11111Jt·o l'i.l[lt'CScnt:mte J'Of!t!OI' é um:t 
::e;:uml:1 \'utar;ão o 11 isto não potlc an
nnir. (.l{Hil<l úelll.) 

O St~. .lost:: ::llAm.\xo ohserm o !'acto o 
ag-om o nssignala. Pmtcria mesmo citar o 
nome tio sou i! lustro amigo, o Sr. F. Gli
corio. O S::. Jo:;t:: A n:r.t:>o-') rometlio o aptlel!nt• 

para. a casa. 
O Si: . .lo,;:: M.ltti.\Xcl (J>~Ia o;·d~;H) •liz que 

si o pt•c>i·lentú acccita o sou l'•liJUOt'inwnto, 
ni\o êlllllO tlcsconsitlct·n~üo ao t•csnltatlo colhido 
pu la uwsa ... 

O Stt. CosT.\ .luxwr..- Nestn CJ.nestiio,do 
l'<!tllhts, V. Ex. cstit anarchis:ulllo th tloli!Jern
';lie,.; LI o Cougt•csso. 

O Slt, A t:TII t:lt l{ ;os (dil'i•Jiwlo-se ao 81•, Cast<t 
J,!.,io;·)- O nobt•o ropt•eseli tanto, assim como 

i 
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todos nós. está aqui exercendo os direitos 
do reprc,~n tanto da nação. 

O S1~. Josx;; MAmAxo-Vnoterminnr o in
ciuCI;tc, sujeitawlo n questão iL decisão do Sr, 
presidente. 

Não pôt!u deixar do responrlor ao seu i!lus
tre amlgo o roprentanto do S. Panlo; que 
nealtou do dizer que o ora1lor estava annrchi· 
sando (l, ses~ão. (Apoiados ; na o apoiados; 
gra,l!la JHiiiWi'O ele apw·tes iHicrro;,I1 J~ o omdo1· 
íJo,· ar'f}Uul lel,lJiO.) 

Anarclii:;ando, não <t sessiio, mas o paiz, 
estão al}uollcs ••. (aJJoiados; muito bem: JH'O
tcstos; o Sr. pre.<identc >'eclama a attcHÇr~o 
diversa< vc;cs) ••• r1uc nn votação d:L Con'}l
tni~ão lançando os prodomos t!a sopnra~ao. 
lmmcn-tu.~ pi·otcstos levanlalli.-se rle todas as 
bancrulas.) A rcsponsahilit!add não cahirit soltro 
nó:~, pc.rquc luct:1.romos pela vi•la. (.l!Hitos 
apm·tes.) 

O Sil. TAvAm~,; B.\sTos- Estão scmcan<lo 
ventos .J hão do colhei' tcmpesta•lcs. 

O ~1.:. \'r:'\ILH:s-Esta questão não tc:n a 
imporl~ r.cia quo V. Ex. lhu quer dat•. 

\'UZI·:~-OÍI ! Oh ! 
O S1: .. lO> I:: ~IARIAxo-Quom u V. Ex. '! 
O S1~. \'I:>oii.\Eo-D~:;do qn~ \'. Ex. se di

rig-e :1 m:n:, t!il'-llw-hei qno contribui para 
melhor:.!• ns instituições, quan•l<• \'. Ex. es
tava Cü:Jnlo•lamcnto no seu estado. 
' Voz:: .. - Oh! Oh ! 

O S:t •. i<N:: i\LIItiA:>oO rliz fJ\1~ o que '/tll!r 
accuutu .. ~· o qtw não eslil anarl'hisawlo IIS ;.;c,;
sõcs tio Cun:;t·c,;so. uol'•mdo-so l'orquo o illu::
trc rCIH'ú>".'nÜ<nto dú S. l'aulo attrou-lhe 
uma ac~t;.ia•;ão injusta. 

O S!l. l'Iu·:,;rnE:>om- Na impo,;si!Jilitl:ttlo <lo 
JlOtlere•!l <'OtltiJlll:ll' os nosso; ti•ahallw.>, sus
pen.lo a :-it•:..:;-;rí.o atC qno o Congrc:;~o colloque-::;o 
na posi<;:ill do po•lor cumpri!• o seu devei·. 
(li'!!•JIC••n.~<lS apoiado~; muito be.Jt,) 

SIIS[lúll<lo-so a sosoão its :: horas o :.lU mi
nutos. 

A', :: ho1•as o 55 minutos o Sr. pro:;idonto 
roa lw.~ a ~e~são. 

O Slt. I 'l:t·:mn:xTI\- O Congresso onvin o 
reqPorilll"lllo do Sr. Jostll\!ariauno pal':L •ttt,O 
1'ossn ti·::uspuJ•tado para o corpo d:t Cons.ti
tui•;.1o,nllla disposição de natm•eza tran,itorm. 
Const: lhtlo o Con;.:resso resol ron JIOI' H7 votus 
coulra 8:: nüo approvar osso l'o<]ttcrimouto. 
O Sr. Jo;~ ~larianno allogaudo a Jlo<JIIOIIa 
úill'c.·t,u~·a u:t votn•:ão [ll'O o contra, pe<lia sob 
mul ii· o 1!u qno so podia lei' tla,lo on;.:auo na 
conl~lgt.•El1 qno :;o Yorilicasso a vut;u,~üo. 0\J· 
Jlllí:-mo, l"''' j:'L l~:wor sitio Ji.Jii<L ,•:;:;:L voril -
ca,ão, umn vez, pola lllcsa, com totlo cuidado 

o nobre r.1presentanto, porém insbtiu om 
que so nzosse nova votação. Do u-so na cessão 
do hojo um preecuente ignal, tendo ou con
sultndo o Congresso sobre si conson li:t cm 
uma segunda votação. 

Von, pois, ig-nalmnnto consnllnr o Con
g-resso o o !lo resolverá como ontondor sobre 
o requerimento do Sr. Josó i\Iarinnno: si con
sente em 1111111 votnção symbolicn 011 nominal. 

O S1: .. TosE' ii!.\I:L\XO (pela o1·rlcrn) <liz quo, 
qnnn<!o pediu" ~<'gnlllla votnr;iio niin 1:>i para 
1111C se cousull<>ssc o Gon~res:;o o sim pat•a quo 
o S1·. pre,j,Jento tlicirlisso pc1· si. ÜllHL vor. 
que, o 11ii.o lilzia o ljneri<L appcll:w para. o 
C• mg rosso i'" ra collocal-o na cn11 ting-oncin 
tio lllallil'est:~I'-se a rospoito do imidonte, pc
tli:t a r.,tirad<\ tio sou reque1•imonto. 

0 SR. PltES!l>F.:>óTF.- Niio podia ro1• mim, 
como ilz em rolnr;iio ao incirlcnto lic 1g-n:tl na· 
hu•oza dulihet•ar; con:mltci o Congt•usso para 
'filO tlicidissrJ do modo quo julg-asse conve
nionto. 

A mc:;ma cous:\ l'nço ag-ora. 
O St~.l't:E,;JIH·::-.n: diz rtuo r!ovia prormlcr-so 

á l'otat;•iio das ülll<ltl'.las ao :ll't. O•, ~'Ias qna 
cstú tla• la a llm·a. 

O Si~. SEI:ZEI•ELI,o (pela m·deilt) requer pro
ro;.:at;•ãn <la sessão por mais nmn. hura. 
Con:mltado~ 1: Cnngrüs:;o n:io a.ppt·o·:,~ oro

l] ueri 11 :e n to. 
Y C.Jill iL uwsa as scg-nintos 

Dcclat·nmo::; qno vot:'uno;; :1 ravor dos :uldi
til·os assi;.:-nados poios ::il's. Al'lltm• l~ios o 
Tlto~~tlnrcto Souto, qno transl'uriam para :t 
t.:nião a divida <los Estado~. 

Salla das ,;oss0es, ;{ do l'o1·oroil·o t.lo ISO!. 
-l~nr li:~I·I,.,,.t.-· .\l'lhur l·lios.- D••riill de 
S. iii•\ J'C<h. -s. L. ~loth·adu.-Prisco htraiso. 
-Paula lllliltl<ll'iio:;.-~Iarclllino ~lültl':t.-Ba
riio du \i lia Viçosa.- !g·aacio T•bt:\. - A. 
:l!ilton.-Fil;.:ueit•as.- J. J. Soaum.- Au
g-u,to llc Frdtas.- A. Eusouio. - Fclisbollo 
l•'I•eil·o.-!l·o tlu Pratlo.-Rosa Juniol·.-San
tos l'oi·eir.t.-Cllstodio tio :llollo. 

lluelat•u IJIIU votei conll':L as omendas dos 
~rs. :lloii·•L do \'ascuncello:;, Espil'ito ::lauto, 
,\rthlll' !tios o Thuotluroto Souto ao a1•t. 5', 
o q uo su rol't.Jrom ao paga monto poltL União 
das diri<las <los estados· 

Sala 1.l:ts st•ssõcs, :3.J do janeiro t!e 1801.
Cchlla l{Olll'ig"'lúS. 

llú<tll<;iro <Jllü :ltl consig-no na nela a ducl:l
J'a<,,Üo qutJ li~<;o, tio <]110 ltontum, qu:.l!<lo o 
:SI'. ['l'.·;;idonlu explicava um <~.do Ja lliUSa, 
'!Uú mo ti \'ara lllll:L roclamaçii.o, não pudi It 
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palavra como entendeu S. Ex:. u consta do 
Jornal Official do bojo. 
S. R.-J. do Serpa. 

Declaramos que votamos contt•a a emenda 
dos Srs. Rosa o Silva o Annibn.J Falcão, por 
não considet•<~t' os bancos do credito real, como 
b'.lncos tio omissão, unico.i excoptundos pelo 
numero 6 do art. 7•.- Sorzedollo Corróa.-
J. J. SeaiJm .• 

Não foi dado por mim o a parle que me ó 
uttriiJuido no 1li:;curso do St•. Mat•lioho 
Prndo, pnblicado no Diario Official do 30 do 
janeiro. 

Sa.l:t rias sessões, a do fovot·eiro do ISO I.
F. A. Rosa o Silva. 

Declaro q uc mesmo pela circumgtn.ncin. 
occa.sional de não ter divida :~Jg-uma o estado 
do Con.r·ú, flUO tenho n. !toma do r~pt•esen
tnr, votei rt (r.mrn·lin emenda fJIIe "on:;ig-nava 
á União o pag·amonto das lii'l'idas 1!0 tot.los os 
estados o dei [H'Of<}rcttci:t n do cidadão sena
dor Thoodoroto Souto por set• a mais ampln. 

Sn!D. dns scssõcs,-Josó Bovilacf1ua. 
Dcelaro fJU•), se csti\·e:;so pre:-:ontu u sessão 

do :JO rio ,ianüiro, Yot:u•i:t contt-a o cncmra
monto ria 2• discnsião da Constitniçiío por tor 
sido comlJinado fJliO essa di~ctgsão sol'ia larg-a, 
ntlm do quo po1lo:;scm ser ouvidos os membro~ 
clcsto Cong-resso, qne, como on, l'oJ•am priva
dos de Jilllar, cm YiJ·tmlc dos repetidos on
corrnmcntos \'Olados na I·• tliscuss:in. 

Sala das sesouJs, :J l'ovot·oiro do 1801.
Bnrão do \'ilht \'ir;o:>:t. 

Yutci pela emuntl:L 5ttllslltutiva ao arl. ri., 
assignada pelo roprcscutanto Ai nu no Atl'on;;o. 

Sala das sossücs, 3 uu Jcvct•airo do 18\11.
Arnaro Cu. valcan ti. 

O St~. l'1mswr.:-;m desi;;nn. p:•m amault:i a 
seguinte Ol'Llcm do dia : 

Contit.unr;ão tht vota~'i'io uas emo:t•las otro
recidas ao projecto do Couslitui~iio na so
gumla 1liscnssão. 

Lovnnta-so n sossilo ús .J 1/·1 horns da tarde. 

Prcsiclencia <los S•·s • • tutonio Euscbio c P•·tt
clcntc de .Vumcs 

Ao moia ditt fa~-so a chamada, f1 qnal ro
spontlom os St·s. Antonio Eusul,io, Prudente 
do l\lomcs, i\lntta l\laclt:tdo, Paos uo Cm·
vallto, .latlL1 NoiYa, E•lnat'1lo Gonp!Yes, 
Francisco Machado, Lool'i~·ildo Coollio, Jua
quim Sarmento, Manool 'Llat•:lta, "\utoniu 

CONOitlSiiSO ·Í. - III 

Baonn, João Pedro, Cunhn Juuior, Josú So
cuntlino, J on'luim d:t Crnz, Theodot•o Pacheco, 
Blysou :\Iartins, Joaquim Catunda, Buzorr:t 
de AJI.Jurrnorquo .Tuniur, Thcotlurcto Souto, 
Josó Bernardo, Olivoit•a Gaivão, Amaro Cn
vnlcnnti, Almcid:L Barreto, Firmino d~t Sil
veira, .Jo;;ó Hygino, Josl) Simeão, [~Joriano 
Peixoto, l'oth•o Pauli no, Tav:Lres Ba:;tos, 
ltusn .Tunior, Coelho o Campos, Thomnz 
Cruz , Virgílio Damasio, Ruy Barhosn., 
Samh·n, Domin.:;o;; Yiconto, Gil nonlart,~Ion
tciro rlc ll:trt·os, Quintino l:locayuva, Lapcr, 
Brn~ Carneiro, Eduardo Wandcnkolk, .Jot\• 
qnim Fclicio, Casario Alvim, Amot•ico Lobo, 
Campos Salles, Joaquim do Sou~a, Silm Ca
nodo, Si! v" Paranhos, Aquilino do Amaral, 
Joaquim ~Iurlinlio, Pinheiro Guedes, L hal
dino do Amaral, Santos Andr•mlo, 1\-;tovc;; 
.Junior, Luiz Dolphino, ltamiro Carcdlos, 
Pinheiro ?\!achado, Julio Frota, lloll'ort 
Vieira, üch.:m Rodrigttes, ln11io do Br·azil, 
Lalll'o Sodró, Innoconcio Scrzcdello, :Sina !ti
beiro, Cantão, Plltlt·o Cl10rmont, Motta Bacol
hu·, Cost:tltodrig-ues, Casimiro .I unior, llunri
'!UO tio Carvalho. Anrrisio !~ia lho, ~oguJirn 
Parnnagnit, Nelson, Pire~ l"orroira, lla.l'l.JOza. 
t.inm, l3ezet•ril, João Lopes, .Justiniano 1lo Sor
na, Frederico l:lorg-o:;, .losó A\·oJino, Jo;,; llo
villaqua, Gow;:tlo rio Lag-os, Nasr.iutonto. AI
mino All'onso: Pedro Velho, ~liguei <J,, Ca:;lro, 
Amorilll Garcia, Epitado l'osioa, l'o!lt·o .\lne
dco, Conto c:u·taxo, Sll Andmdo, Retumba, 
Tolentino 1lo CaJ•valho, !~asa o Silva, Jm'io 
Barhalho, Gonça!l·es Forroirn, José ~!ariano, 
,\!me i• la Pornam buco, Jn YCncio de Ag-uiar, 
.\ ndt·u C:walcan te, itaym undo l.l:ulllcil':Í, .\n
ni!Jal Falcão, l'ct·oira Lyra, ~Ioira do Va~
conc<JIJo,;, .Toão de Siqneira, Joiío \'icirn, 
Luiz do Andratlo, Espit·ito Santo, !3ellar
mino Carneiro, Pontes do i\liranda, Oiti
dcn, GalJino Bosom·a, Ivo tio Prado, Oli
veira Yall:vhlo, l•'oiisiJorto Freire, Augusto 
tio Ft•citas, Paulo Arg-ollo, Tosta, Seabra, 
Z:una, Arthm· !tios, ll:ucia Piras, i\larco
lino l\Ioura, Santos Pot•oit·a, Cnstotlio de 
:l!ollo, Paula G!linuu·iios, ~Iii tau, Diony~io 
Cot•qtwira, Loovigildo Filgueiras, Barão do 
S. ~!arcos, 1\!curat!o, Barão 1!0 \'illa Vi
çosa, l't•isco P:u·aiso, 1\!ttni~ Froiro, Athny
IIO .Junior, Fonseca o ,;ilva, Fonseca Hermes, 
:Silo l'cçanha, Urbano i\!arcaurlcs, l\l:ml!iios 
Bat•t•ato, Cyt·i!Io de Lemos, Alllot•to Brandão, 
Olivoim Pinto, Vi dato tio :l!ctlciros, Jo:tiJnim 
Bro\·cs, Vir;.dlio Po:;soa, França Ct\1'\'alho, 
Bn pth,ta da Ma ttn, L-'1'1\o; d:t Ct•nz, A !cindo 
Guaua!Jara, El'ico Coelho, Sampaiu Fot·raz, 
Lopes Trovão, Jacques Ouriqno, Aristhles 
Louo, 1\layriuk, Fut·quim '\V et•nock, \'inhaos, 
Thom:w. llolphino, Anlonio Olyutho, Joiin Pi
nlwil'o, l'adtlco Masc:u·unlms, Gailriol1lü ~!:t
;;alhiius, Chng·as I.oualo, Aloxamlru Stocklel', 
Fl'ancisco Voig-.t, Custa Senna, Lamounior, 
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Alvaro Botelho, Gonça!l·es Chn.vcs, Amcrico 
·í.uz, Fnliciano Ponnu, Viotti, Dt!tra Nicacio, 
Cort•ôa l~nbcllo, :\lanocl Fnl~cncto, Astolpho 
Pio, ;~ristidcs l\lain, Gonça!vr.~ lt:unos,Carlos 
das Chngns, Fr.•nciscn Amaral, Domin;:;os 
Roch:L, Cost:t Machado, Domingos Pot~tn, Pa 1-
letn., Fcwrcira Rn,hollc"', Fel'l'ch•a. Pil'cS, J<?ão 
Luiz, ~lnrtinho Pmdo Junim·. Bcrnnrthr.o 
de Campo;, Fr·ancisco Glicerio, :\fomes Bar
:·o~, Lopes Chaves, Domingos do Mnracs, 
Ado!pho Cior·lio, Cnr1·alhal, Angelo Pinheiro, 
::'l!tn·,a, l!odolpho :\liran,Ja, P.oulino Carlos, 
~.\Jstn. J n nio1·, 1to1lrignes A I vcs, A I ft•udo Ellis. 
G:u•los Garci:o, ~loreil'a da Silva.Almoi1la No
·"ncit·a. !tnlti:io Jnnior, Fleut·~· CnJ•ado, Lco
~ldo BnlhüJs. Guimarães Natal, Antonio 
:~r.•!l'Cilo, Caetano •lo Ali>UIJUCI'I]ne, Dcllal'· 
:nino •l•J ~lcndonça, :\[arciano •lo Magalhães, 
;,am·o ~lnll•!I', Cat•los Campos, Schmidt, La
C'Crlla Cont in hn, \'ictorino .Monte iro, 1 'crC'im 
d:L Co~ta, ,\nlfttl rle l~nria, .Julio tlo Castilhos, 
Borg<!s •lo :\!cdciros, Alcidos Lima, Assis Brazil, 
Thomn Flores, Abreu, llomc!'o Baptista, 

. E!ochn. O.•orio.C:~ssiano do :s'a::cimonto,Fet•nan. 
do Ab~ot, Domctrio Ribeiro, Monna Barreto· 

.\lJrc-so a sessão. 
Deixam do compa!'ece!' com cansa os Sr.>. 

?!•cdcrico ScJ•t•ano, Generoso :\lrtriJ ues, Rnu
lino Horn. João Se\'criano, l~o•lrigues l~ct·
:wntles, ~lm·tinho J{odrig-uos, Thcophilo elos 
S:t.ntos, l.eandt•o ~raciol, ll!'ancisco Sodrtl, 
Amphilophi•>, Conde do Figuoir.!llo, Jlorrcim 
llt'allllão, João do A vollar o Cosa rio Motta 
:luniot•; c sem causa o,; S1•s. llangcll'cstann, 
Sn.l•lanha ~larinlto, llt>t•nar•lu do :.tcndonr;a, 
Santos \'itlim, Lnir. :\!urat, Domingo~ Jc
suíno, Badnrú, Jaco!J 1l:t l'aixão, Bar;1o <lo 
Santa Holonn, Bueno de Pnivn, Lniz llim•eto, 
Et·nesto do OliYcira, o Antonio Pra• lo, 

E' litla, post:t cm discus:;ão o som dclJato 
3pprovatl:t a act:t da sessão antccctlentc. 

lanrmn mão de qunlqncr pretexto p~t'.t so 
brcéarrog-at• o consumidor, om sua maioria 
pobro. (.lluitos apoiados.) 

A fome jit principia a sentir-se. entro ns 
classes menos favorecidas desta Clpttnl. 

A quem so deve isto 1 
Não quero ospccitlcar ; mas sou forçado a 

declarar que no Sr. ex-ministro da (?azendo. 
se rlevo cm ~~·.mdo parte semelhante cstmlo 
anormal do cousas. (.lfuitos apoiados, n11o 
apoiados c apal'tcs.) 

o Sn. Pm>r:o A)nmtco.-,\s causas são 
muito mais remotas. 

Não contente cm ter sitio o principal motor 
da elevação •lo preço dos gonoros do primeira 
ncccs:;illadc. contl'iiluindo cm grnn1lo parto 
p:mt isso à impnsto cm onro, o Sr. ex-mi
nistro rlo Fnzcn1l:t nimla cstaholocou nesta 
capitnl :t celchro lei Torrons obrigatorin, tor
nando-a oxccpção odio.>a, inconcobivol, o que 
n:io ~o compadece co:n um rogimcn l]tte se 
diz 1lcmocratico. (:tpoiados, n<lo apoiados, 
lliiiÍ/OS apai'ICS, SU<I!/?'0. ) 

Eml]uo parto do mundo cxi:;to a lei Tor
t•ens obl'i:;atoJ•ia? 

\'or.F.s.-Em nenhuma. 
O Sn. Yr:mAEs.-Em nenhuma, nlJsoluta

llldnt~:. (itpoiados,) 
Ainrla não satist'oito em cstahclocer seme

lhante lei especial, o Sr. cx-minist!'O 1!0. Fa· 
zonda do ;,:-alJinete demissionario a cntr~g-on no 
monopolio odioso do nmn. companlua, rrue 
in,lircctamcnto vae explorar ns classes po
bres, que são as nnicas n solrrer com seus otl'ci
tos pcl'llicio:;o;. 

O Slt. FI:AXt\~ CArtVAI.l!o.-Ess1. gloria es
tava l'Csei'I':uln ao Sr, ox-minist!'o do Fazenda, 
Rur Bar!Josa. 

o S!t. \'!XIl.\Es.-A loi Torrens provou 
muito hcm ntt Austt•alin, porque allí t'oi l'tt· 
cultatint aol , ]lt'oprictarios ruracs, desde 

O Sx- .• <\.u~.:;nsto 'Vilt.hao"' (moui- julho do JS3S .. Na .lnglatert•a,. onde. des;le 
~n~ato ele <lll~nçr7o).-~!uito lll'Opo:sitnlmente !Sü:l so tem t'otto dtvcrsos ensatos no mtmto 
~1iio 1•cdi a pa!al'l'a tlnmnte a t!iscnssiiu do 110 cstabolccor a lei Torrcns :1tlm do dat• mais 
·projecto <lo Constituição, visto meu llm não cortoz;t ú posso o facilitar a t:ansmissiio ~e 
:50L' annrchi;:w o pniz, como l!ontom se disso [lt'O[ll'iCtla1lo nada so ha_ conscg-n~do ato hOJ?• 
nesta casn, mns png-nm· pnr·a rrne clle outro a ni'Lo ser a nprescnta~ao, cm rs,.J, d? um b•l& 

qu:mto antes no rcg-imen legal. na cam:tL':\ 1los commtms 1laqucl!a. lei, o l]unl, 
o qno mo tJ•on:;c a esta tl'ilmna t'oi rccl:t- a pozar do ronhiu:t discussão, foi rcjoit:ulo. 

:na!' com tt~tl:t tlnor•gia conlm o ostatlu de cott- Esta racto vom pt•ovat• mais n:n:t vez a elll-· 
,.;as flUO actnalm~ntc opprimo os hnui.tan~os cncitt da polit!c:t oxplWimcntnl : o que ti !J~m 
•lost:L vasta c:qlltal. Os ;;cnct:os tlc prnncr~a pam :t AtBtmlia pútlo traz.cL' conser1ucnctns 
:Jecessitlntlo au;:mcntamm do ;JÜ "/• o sou tao :;t•a1·c;; pm•a a Jnglatcrt•a o vtcc-vc1·m. 
~le~comumnnl pt·os:;ão as classes poiJt·cs são l•J· 1 · 1i 
~,·adas :L reclamar, como aliits cst:1o l',tzcmlo. lves Guyot, om not:we oxposrç; o, apresen-

tou lm tempos nu seu govel'llo um pro· 
Al•lm dn. elo1·nção do,; ,~·oneres, t(wnm tam- ieeto dtl loi Tort•üns, nito p:tra n Ft•ançn con

; 1Jill angnwn ta• los os rmpostos intlit•cdos tinon ta 1 mas p:n·a a c•lloninl, a AI·gc lit~, ?ntlu 
<'<l!Jl a cuiJI•anç:t 0111 ouro nas allhn•log·as, suppunl;:t tct• : 1 pplica~iio, :·i~to alli.o~t~ht•om 

Não ha1·ontlo commcrcio a retalho nacional, \'astus pt•otn•ietlados domtnmc:;, lactlttumlo 
os pc•lttenos negociantes, itl'itlos •lo lucros,· assim a culonisa•:ão. 
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Um dos p1•incipacs motivos que Iovnrnm o 
notnvol homem publico n procurar cstnbc
lcccr no norte dn Arl'icn n lei Torrons foi n 
semolhancn dos nomes, vi;;to qunsi todos os 
arnbes chmnnrem-se "Iohammml 011 Alli. 
(Riso) 

E essa tcnlntiv•t não tovo ntó hoje porfoitn 
ncccitnçiio entre os propriotnrios agrícolas. 
(:lpoiado,) 

Além das diversas colou ias nust1·alinnns, só 
a Tasmanin, n Nova Zolnndn, n Colomuia bri
tnnnica, ns ilh·ts E· !.ii c o esltu.lo de d'lowa da 
União AlllCI'ictul:t ó que conseguit•am introdu· 
zit• na smt legislnr,ão especial a lei Tm•rcns. 

NestE> pai;~, que acali:t tlo ~nhir tlo regímen 
dn escravirlão o da monarchia, lendo gmndo 
pa1•to de sou lcrritorio complotamonto incul· 
to, não se ]Jrocurou cstaholccor n lei 1'o1•rens 
para as propriedades ruracs, pois n isso so 
oppoom O.i ;;randcs scnl10rcs rondacs, mas 
proCIII'On·so pol-:t cm cxccn~ão na parto do 
Brazil, onde o catl.totro ú unn renliúado. 

Sou levado n crct• que a intcncão do Sr. 
ox-mini:itro dn Fazcmla, ot•c;anisnndo n loi 
Torrcns o1J1·igatori.t nesht cnpital l'oi nnic;L
meulc (•l tl'itite dizei-o) pnr.t. dar nmmonopolio 
n umn. companhht protcg-i•lu, mouopolio va
dioso c intligno de nmn. democracht rtno se 
]lrcza. (t!Jioiodos, muitos 11<70 t<]lOiados c apm·· 
tcs.) 

E' nin•la no Sr. ex-ministro da Fazenda que 
cnhe n triste honra de ter cs·taholcciúo neste 
cmporio comrncrcial a plutocracia, o jogo 
exngoi':Hlo dn praça do 1~10 do Janeiro, qno 
levnriio c::to pniz , si o Congres~o n isto nfto 
pnzcr cml•a1•gos, ús mc~m:1s tlit!lcnlthulcs o 
\'l!Xamcs l"W qn~ orn cstit passando n nossa 
vizin htt tio Prata. (.lluitos OJWiaclos c nu me· 
;·osos li]Jal'tes.) 

Os homens sensntos, vordnt!oirnmcnto pn· 
triotns, que collocnm acima do seu miscrnvol 
Eu o progresso o :ttlllnn t111nonto da pn.t rin, 
voem com n·istczn a jo~ntin:t descnfJ•cntla que 
se cstnbclecea nesta c'itpitnl, e cujas consc· 
quoncins mnlctlcns .i:\ Yiio nppnrcccndo o se os· 
tendendo lllll' S. Paulo c outros pontos da 
RopuLlicn. (Jlui!os apoiados.) 

Os mcdicos nunndonam a clinicn para so 
m·eutnmr nos azares <la Dnlsa; os cnixoiros, 
que p1•incipi:n·am n oncurroit•at• a vida, hahi
tunndo-sc ao tralmlho, dcix:u•tun o lmlcão, 
e ontt•ogat•mn-sc do corpo o ttlma no ,iogo 
da p!·n~IL; os roprcsontnntos, tlnnhntmtc, do 
qn:lsi todas ns clas>cs sociacs so lanr,:n•am do 
cnbcç;t para lnixo nartnclla vorng-oni, na os· 
porauça tlo adquirir !l'I'Ossos caiJctlaos cm limi· 
tadissimo tempo. 

Quasi todos esses inretiw;; tlon!t•o cm pouco 
solfl·crão g'l'tllllit:s <losi!lust"i2S o, tlo;;crcntcs, 
voltarão nos sou:; lll'ÍillitinH n!\\zot•o,:, tontlo 
·léixado o po'.leo IJUO possuiam nas mlios tio;; 
harpag-iio.;; plntrocmtns, quo s:lo os unicos a 

lllcrar ncsttt no\':t .lfoílnco. (:!pniaclos c mui
to . .; apatlC$, susurJ•os c con~l!Slaçüe.~.) 

Eis o motiyo pot• que suhi a osb tribuna, 
ntlm do reclnmnr cm nome dtt população pobre 
desta cnj>ital, do quo so11 um dos mais lm
mildcs representantes (nr7o apoiado), quo seio. 
quanto an tos posto um p:11•mleiro salutar, 
nllm de serem poupados iL colloctividatle brn. 
zileirn omiJaraços o dilllcnltlndcs fnturos. ' 

E' misto r n:io abusar da cordur.t c pncicnciu. 
de,; te po1·o. 

N;io constituo alie oxccpç:io othnoó'J'nphicn; 
tem pacicncin, ó vertln•l•!, mns csbt p•i1a os
got:tr·so, c, como o;; ill~sti'CS congressistas 
s:Lbcm, a filma tem quns1 sempre m·rasta•lo 
os povos a rovolnção. (tlJ•Oiatlos.) 

!Jizcm os optimistas s~r impo~si\·ol ter o 
povo fomo neste paiz. . 

Eu, qne Yil'o cm contacto cnm ollo, penso 
exactamente o contmrio, pois ao poiJro nm 
nug-monto do 10 ou 20 "/• no3 gcncros do pl'i
moira nccossirindo acarreta lL Imlim· parto das 
vozes n miscrht. 

Aos mimosos •la fortnna nada intlno osso 
nngmcnto, mn.s ao prolotario, rtno ,zanlm 
com sucl'iflcio de stm cxi~t.mcin 2$ on :J$ pot• 
dia. tendo de sustonbt• numct•osn. t'amili:l, 
influe muito tal au;;mcnto. Llovo por isso 
reclamar dos po·lercs"pnblicos medidas immo
diatas c salutares. afim du qno so possa ovi· 
ln r, umq uau to é tempo, a misct•ia. (/la tli
cc:·so.• azw1·tas.) 

o sr. PtmX.\)mt:co.-~Ins os snlarios toem 
aug-montndo. 

o Sr:. \'Jxn.u:s.-0 salario não é nrtnillo 
q no o opct•tu·io recebo no !lm tllt somamt das 
mãos do intlnstl'ial, mas o preço ·por qno com
pra no mol'cado os gonoros d~ primeira nccos
siclndc. (.li uitos trpoiarlo~) 

E' yordado que o s:llario augmontou; mas 
esse nugmeuto !oi como um, no passo qnc o.: 
gonoros do ]ll'i!ncirn uccessirla~lo snl•irnm 
como da:. Dose1o qtlO mo cxpltquom como 
neste meio oc01iomico se pódc t•esoh·et• tão 
importnnte [ll'Ol!lOlllt\, (l'rOCitiii·S~ rlltiÍ/OS apai'• 
tcs.) 

Não venho aqui t'.lzct• rhctoricn. Estou 
aco~tum:ulo a t!il'igit··mo ao po\'O om llngun
;..:·cm tlcsprotcnciosa, mas vm•dadoi1•a; pot• isso 
é que garanto ao Collg'I'C:BO que o polire tlostn 
c:q•itaí principia a to r fome. (:l~•w·tc.<.) Peço, 
portanto, ao no1•o g'O\'P.t·no que d1;:a como vuo 
s:\lllll' semclh:tn tJ tlilllcutclatl~. (li<& di c~J·sos 
aJlW'/CS.) 

Dizem quo n> no\·as comp:mhias, as in
dustrias on1 goml toom uo,;tes ultunos tempos 
tomado nota\·ol tloscnYoh·imonlo. Concordo; 
mas o qno ninp-em ,JlOtleri~ go.u•mllil' ó quo 
essas .::onlp:tnluas, llttlusli'Uts o hnucos pos
sam contiuu:n• om somollmuto ptl do prospo· 
à.l:ulc, si o quo ngora ó llcticio não so tl·tuts· 
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formar, gra~'as a medidas prudentes o onor
g-icas dos podot•cs publicos, l)nt bt•i!hantos vor
daucs. (Apoiados.) 

O qno uingucm podorit trtmbom contestar, ó 
qnc as companhias que se tom ultinmmonto 
crcado hão cxhaut•ido o meio circulante, l[Ln· 
çn.ndo-so agora miio do meios nrtitlciacs, quiçá 
nocivos para superar nssas dilllcilldados. 
(Trocam-se muitos apartes.) 

Qnanto aos bancos do omissiio com plona 
autoriza~;ão do cmiltir papcl-mocrhL ató sommn. 
falmlo;;a, niio ó tlcscahidu nm•t•at• nma an3· 
cdota quo so lho adapta pcrl'citamento. 

Dons camponios cm Pot·tu:.;al, mot•adoros 
em um<los snlmruios da citladouo Porto, foram 
incum!Ji<los pelo amo do lcmr no mot•cado da· 
qnc!ltt citltt<lo um pichcl de vinho. 

T«nt.lo de pu1·corrcr longa ostt·adn, despi1la 
do casas o ~oiJro canicul:t das mais insupporta
veis, lJCm <lopl'oss:t atacou-lhos n. sêtlc, a qu<:l 
não podiam satb!'azcr, visto não havot• mn
nanciaes proximos. 

O camponio que c:trrcg;wa o piche! tlis;;o 
então ao comp:~nhoiro: "Alnigo, estou com 
unJ:L sc1le insnpporta1·d. :\ãolm agua perto; 
por• i:-:;o pc.;o-tc qno 1110 t!cixcs hcuer um 
pou.~o tio rinho do pichei. l> 

-~:mo, t•c;;pont!ca o antro : o p[Ltrão iu
cumhiu-nos <lo !orar o ''inho ao mor,:atlo c 
nlli vondel-o, trazont!o depois o PI'Odudo da 
'·cndn.. Si queres hoiJCr, da-mo um pataco c 
beho a por~·ãocorrcspondcntc a essa quauth »; 
o quo o o:ttro l'ez, •lando-lhc a mooJa petli1la. 
Pouco depois o piche! p1ssou para as ~ostas 
d,, outro ca!tiponio, que, m:.is .ttl,•anln, ata
cado lambem pela sê<.lo, ('oz a mn;m:t proposttt 
no com pan hcil·o, q no im pnz :1 me.;ma. condi
ção, sOIHlo-lho entregue o pataco, rccchido 
primcil'o. 

Para ahroviar, direi ']llC os ~amponios Lc
bcram <lnmnto o trajecto todo o conteúdo do 
picho!, semjli'C com o jogo tlo mesmo pataco. 

E' o qno lt:\ tlo so um· com a ouli:;.,:i.o dos 
lmncos. (Risos c liJlOiados.) 

O S1t. SE.\!11:.,..,-A vertigem dos Lances 
arrastou tamhom \'. Ex. 

O S1t. VIlfUAI~s.-Sou nm homem desco
nhecido (w7o apoiar/os), nms tlotatlo do boa 
von.tt~tlo, e que tom a protonção tle q~wror l'O· 
hah1ltlnr o som·g-uor as c!assos !:dJorw;;as tio 
seu paiz. 

No pt·incipio do minha propa~n.l!ll:t !ui ta
xado do amuicioso vul:;ar, po1s, diziam, que
rht lomr o oporario par•t o lado politico, 
dcscmrnndo o tn•atico e cco!lll!llico. 

Procut•antlo domenstmr tn•atieamcnte <]UA o 
meu tlto om tiio sómoute mellto!'ar o est:ulo 
das classos pobt•os~ JH'ocm·ci rundt~l' n~st.l .ci
llatlo um osta!Jolccnnonto do Cl'udttu, a g·tum 
do P~uuy-Banh, tio Lonllt•us, o qnal tom in· 
1luitlo pmlct•o;amontu pttm o !Jom-ostat· do,; 

proletn.rios do. Bn.uylonio. moderna. Com n.u
xilio do banco o.q ui l'untlado os operarias terão 
doutro em pouco casas hygionicas o baratas, 
as quaes lh~s pertencerão o1n limitado tempo. 

Não almejai n. honra do ser collocado á. 
tosta uo semelhante omprozn.; fui :t bso for
çado pela gontilozn. ue meus ami:;os, o que 
não me inhiho do dizer a verdade, quer agra
do on niio aos interessados. 

Fni crhvlo no trabalho, o clle não me <lSLIS· 
ta, estando scl!lpro prompto a procll!·al-o, 
sojn. onde t'ü:·, com tanto qno conscrnl a minha 
indcpcmlencia de pomar c do agir. 

O Banco •.los Opurarios possue hiJjo G. 722 
accionistas, dos qmtos 4.l:.J·1 são \H'olohtrios. 

O dinheiro, que existir estagna< o no funtlo 
<las arcas <lo tmbalhmlor, veiu á luz JlOr in
termmlio <lu lmnco, contribuindo assim pal"J. 
O augmento do meio circulante ua noSS:J. 
prtlf;a. 

E' occnsião asada. <lo prcgnntar o ']Uc foz 
o Governo Pro1·isot•io cm bom d:ts clas,~s pro
lotat'ias, no passo quo distrilmia :'Is mãos 
chuias ;.;arantias tlo juros, suh:;idius, molho· 
ras do ot•<lcna<los, etc., ás outras class~s 1 

O g-overno mhia IJUO o Banco do:; opera
rios tinha por unico tlm protogor o poht·u. 

O St•. ex-ministt·o ua Fazenda negou pão O 
a.~ll[L n. o.;:;ll h:liJCO, :t punto do in•loi'Jt'ir-lho 
um l'éCJUC!'imeulo i<loulico ao.l do rlua~ .:om
pauhias l'nn•latlas par·n. construcçüos do ltab!
ta<;lios Jll'olotat•ias. companhiil.s oss <S qu~ tt· 
vcr:tm Jll'Oillpt., tlúlcl'imcnto, aciuto>:unon~c 
pnhlicculo tlll lli·o·io O(ficial no mesmo rlm. 
em !JilC et•a d,\1lo o inuoi'él'illlcnto "o Banco 
dos Operarios. 

l!)t t;,Et~nr.,;~o:xT.\XTE.-V. Ex. tom Lastanto 
energia o dudic •çi'io pat•a supot·at• to: las essas 
pertuoninas cansas e it• por doante om sua 
ollr<t lmm:\nitarin o patriotictt. 

O S1:. \'rxuu:s.-,\credito, o i;;tc s~m pro· 
tenção, qne os opcrm·ius viram-se JH'i '•''"los 
<lesse l'avor nnic llll•ltlle do1·itlo á mit vontade 
do ex-ministro tia Fazenda il. minhtt p:Jssoa, 
que. l'oi lnhcar unicamente como JH'esidonte 
desse banco o meio uo rcsol\·cr importante 
<[!tOstão social. 

O Stt. Sg.\ut:A.-No Bmzil aintla não ha 
proletariado. 

O St:. VtXIIAI~~.-Pelo quo Yojo, \'. Ex. é 
um <laquclles optimistas quo acreditam nlio 
existir ontm no:; pt•oletariatlo 'I 

Nilo soi o quo so pasotL soi1ro tal nssmnpto 
nos OLttros pontos da ltopublica. :\qui nesta 
capil:\1, portlm, cnjtt [lll[lUlação ú do llúO a 700 
mil halntantcs, ,itt existo pNlotariatl.J, quo 
to1los os dia~ :woluma-so com tr<Ül:tlhttJot•os 
pt'O\'eniontcs <lo norte o sul da Em•op•t. 

O Stt. Lol't~~ '1'1wv.i.o.-Não !hllo om nome 
do oporat'io ostraug·oit•o, pot•quo osto ó ul!lito 
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feliz nqni, sobretudo o italiano, qno nn. sua 
torra. natal ganha cincoontn. contosimos por 
dia. 

0 Sn.. VINIIAES:- S. Ex. longo do dor
roem•, vom fortalecer o que estnvn. dizendo, 
o quo ngrndcço. 

O opornrio italiano, diz o illustro represen
tante, vem parn aqui molhol'nr do situação. 
E' verdade, cssn melhoria, porém, não ó tanto 
quanto ao cirlndão so lho afigura. 

A moeda q uo os trahnllmdores italianos 
percc!Jom nqui rollttiva.mento á ria sua pnt1•in 
não é muito superior, tlcnndo por isso muito 
áquem •loquillo que nlmcjavnm. O orarlor 
rof~re.se, já so ,.u, no tratmlhnrlor urbano. 

O S!t. Lorr.s TitovXo:- Não se entreguem 
n vícios, como, por exemplo, corridas do ca.
vnllos o outros, quo terão grandes com
pensações. 

O Sit. VI:>~IIARs:- Com cortozn esses vi
cios, aliús poculi:lrcs a. todas ns classes, nito 
os vieram mlquirir aqui. 

U~IA voz:- São as conscqnencias do so
cialismo europeu. 

O Sa. VIXIIA&s:- Estou n. pnr do movi· 
monto prolctario na Europa. c Amoric:t do 
Norte, seguinrlo com especial attcnçiTo os 
esforços que f<lzem as clnsscs laboriosas da 
poninsnln itnlicn. 

Não nego que seja sohromo(lo precnrin n 
vida. do opernrio no pa.iz do l\l:tnúni ; o que, 
porem, posso assegurar, é quo o trabalhador 
estrangeiro nesta capital pouco adcnntn, quer 
pelo lado pocuninrio, quer polrl Indo politico
social. 

0 SR. LOPES TROVÃO:- E' a fomo O prin
cipal motivo que ohrign o tL~tbalhndor ita
liano n. abandonar sua torra. Si V. Ex. 
tivesse lido o que foi nltimnmonto publicado, 
devia saber que o oporario do campo na 
ltnli:t vivo 11té em buracos cavados om mon
tanhas, como se fossem bichos. 

O SI~. VIXIIAES:- Com certeza os im
mundos cortiços que infestam esta cidade em 
nada. !ovam vantagens as tuas moradas tro· 
glodytns, a quo se L'ofere V. Ex. 

Qmlllto ao Indo social, niTo vejo melhoras. 
Ainda ha poucos dias vi com desgosto uma 
nutoritlndo suburbana, digna de eternas lu
minarias, invadir um alojamento Llo opera
rios italil\nos, maltratai-os physicnmonte com 
auxilio de seus esbirros, o, niio ccntente com 
isso, uiuda dnr snquo nas mesquinhas econo
mias, ganhas it custa do tantos sncritlcios o 
trabalhos pelos infelizes tralmlhl\dores. 

r\iç[o ; por ora. nada. disso tenho alc:mçano. 
Depois de tres nnnos do laborioso trabalho 
em d_ivorsas estradas do forro, vo,jo-me bojo 
espohndo, por quom so rlír. autoridade, do 
pouco quo consegui cconomisa.r. ~ · 

Desta tribuna dous ornrlores nota veis teem 
perlído provirloncias contm ataques a. typo
gra.phias o otronsns physicns graves contra. 
trabalhadores do pensamento. Si so atrevem 
a atacar jornalistas conhecidos, cidadãos im
portantes, com muito maior ra7J1o o fazem 
com miseras crea.turas, quo ,jul~a.m não toL' 
quem levanto n Y07. para defonuel-as. 

U~t Sit. REPitESEliTAXTE :- A hospitnli
dndo do nosso pniz ó proverbial, não se 
conheconrlo ainda. aqui a. misoria. 

O s~. VrxnAES:- Si o nobre ropresan
ta.nto t1vosse entrado, como ou, em um destes 
tug'Urios que pullulamncsta. capital, o ex
aminado do porto n mise1•ia em que vivem 
os italianos o outros infolizes trabalhadores, 
som du\'ida. niTo teria ess:t linguagem. 

O SR. LorEs TRovXo:- O palz não ó cul
pado disso ; porque si aqui não ha. hygieno 
publica, a particular tnmbem n!lo existe. 
V. Ex. vó quo a11ui mesmo no Congresso 
cospe-se no chiTo. 

O SR. ~rxrr,~Es:- Não prot~ndo levantar 
censuras n quem quer que SOJa, nom entrar 
com o nobre representante da. Cnpitnl Fe
deral em larga discussão sobro hy~iono. 
Vim apenas pornnto o Congresso pouir aos 
poderes pubhcos attendam um pouco paro 
o modo por quo so absorve o esbnnjn o di
nheiro do po\'o, procuramlo no mesmo tempo, 
em nome das classes prolctarias, pedir pro
videncias a.tlm do melhorar-lhos o estado 
precario em que vivem, visto serem ellns 
a base sobro a. qual se procura levantar o 
monumento grandioso do progresso e da vi
talidade desta patrin. 

(Muito bem, muito bem : o orador tJ 
abraçado e comprimentacJo ,) 

O SR. JosÉ 1\lARL\XO (para uma ewplicaçao 
pessoal) diz que, muito embora não tenha a. 
responsabilidade do seu discurso, publicado 
hoje no Diario 0/ficial, porquanto traz n noto. 
do que nito foi revisto pelo orador, todnvin 
~etllu o. pnla.vrn '(lnra. ratilicn.r um aparto re
teronto ao honro.ilo represcntante.peln Capital 
Federal. 

Um destes Llcchlrou-mc cm llngungom l'US
tica, mas sincera, pouco mais ou monos o 
seguinte: «Vim parn. aqui na. firmo suppo
siçito de que melhornrin do sorte e do con-

Quando l'OS!londin n um npnrto que lho fõro. 
dndo po1• um iligno representante de S. Paulo, 
o honrndo representante pela Cnpital Federal, 
por um equivoco, julgou que o orndor se refe
risse a olle. E isso tlou loga.r n. um incitlento. 
Hontom mesmo tovo occusião de dn.r estn ox
plicnção. Entretanto, no Diario Olficial vem 
um aparto concebido nos segtlintos termos: -

• 
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Quem u \'. Ex.?- Qnanrlo o aparte foi dado 
elo seguinte motlo: :-- Não ú com . .V. Ex. 

Diz o orn.dor I'[ no não se potli:t 1;ciferir a nm 
mcm!Jt•o t!o Con::rosso d<l mot!o pot• f[Uo so 
ach:t no Di(IJ•io Official. 

Rnti11catlo o aparto, o orauot• scnta-so satis
feito. 

ORDE~l DO DU 

vo·r.\Ç:\0 ll.\S lmP.XllAS AO l't~O.JECTO nt-: 
COXSTlTCIÇ.i.O 

Continú:t :t \'Oln~iío tlns emendas oiTcrccirlns 
ao projecto do Constituição lltl segunda tlis
cussão. 

O Sr.. Tno~t.\7. Dm.rntxo (!Ida o;•tlcm) -
Sr. presidente, hon tem uma ementl:t a pro
sou ta da po!J St·. roproscntanto At•thur JUos 
ao art. 2'' l'oi tli·,idttl:t cm duns ptll'te:;. A 
~Og'llnda parto, paragrnpho llllÍCO, J'oi r·Ol' 
V. l~x. posta tt votos o rejo i l•1dn. pc l:t ~asn. 

Ora, tlusdo f[I!G e"so pn1•ngrapho rcjcitn<lo 
encerra mataria idontica, i;;ual p.,r sn•. na
turoz:l il 1[110 so acha no art. :1•, e:;t:\ lambem 
este t•cjeitado. 

Sobru isto per;o esclarecimentos a V. E~. 
O St:. Pm:Sllll~XTl~ diz que o pnrag-rn.pho 

nnico do art. 2" csttwa om di•shat·monia com 
o art. 3•. Desde que roi ;~ppromda a omontl:t 
do Sr. Josti Hygino suppressim t!c p:u·to do 
parugrarho :mico, t!osappareccn :\ incon
gruencitt rruo havia ontt·u as duas tli:rposit;ües. 

O Sr. Pinheh·o Gnetlo;;; - Pedi 
a palnvra par<t pondet•at• aos t!btinctos mem
!Jros do Con~ros:;o, mons illustre,; colle:;as, 
que 1,10 paNco quo nós, o;; o leito; do poro 
po.ra o Congr<Js~o Constituinte, ill[lli nos re
unimo.;; pant procm•tu• dar ao po\·o lmt:dloit•o 
uma lei, um codigo funuamcntal •ruo pos>a 
tornai-o rcalmcnt~ féliz : um C1J1lig·n l'nntln
montal om f[UO so respeitem rn·incipalm~nto 
os direitos tio homem • 

St•. prcsidon to, tendo om vista molhomr o 
prr~octo constitucion:1!, oll'et·8dtlo iL consi
ilcrnçiio tio Con;;t•us>o pjlo Govet·no Prori•ot·io 
insct'O\'i-mo pt\l'.L tlisculit• o capitnlo !. :\!as, 
Olll COnSCI[!lOllCÍlt t!O tO!'•St) encet'l'Ut!O intem
posti m monto :t tliscussiio, não mo l'oi dada a 
p:tlavrn. 

A' ultim:t hora, 1·isto não mo set• possivol 
ntllar, t!Íl'igi-mo itmosa. atlm tlo npt·csont~U' 
nlgumas omonuns. V. Ex., Sr. pt•c:iitlonto, 
disso-me qtHl niio po•lia reccucl-as pot'f[UO não 
tinlutm sitio nprosonttttlos om tompo. 

n.csorroi-mo para a 2·' t! isunssão. lnsct•o
vi-mo om lompo pat'<t occupm· tt tt·iuumt c 
clauot•oi as emendas 1[110 pareciam-mo conro
Jliontos para melhorar o projecto de Consti-

tuir;ão no sentido tio !lrnmr a Republica o a 
fodot•açiio na nossa tort•a; o qno to•los nós 
rlosejamos intimamente como vot·datluit•os p•t
triotns, allm rle IJUO a Constituiç,to seja roal
mon to ropnblicamt fo~lorn ti vtt. 

Sondo este o nosso intuito, pormitlit•-mo-ha 
V. Ex. que on recot•rn do seu juizo p:ll'a o do 
Congrcs5o . 

\'. Ex. nntos elo put• cm votnç:io, omonrl:t 
por cmontla no pt•ojccto do Consti tnição, rez 
cousi1loraçútls tendentes n. mostrat• qno :~.
emendas apresentadas por mim constituíam 
um vordtulciro snbsti tu ti v o c, por couscf[uencin 
ropntava-ns pt•ejndicn•las, dosdll quo fosse \'O
tado o pro,jecto constitucional. (;lp~imlos,) 

Em primeiro lognr, as emendas que ft1r
mnloi ao projecto do Constituiç•!o, mio con
stituem projecto substitutivo como V. Ex. 
ontcn•lcu. 

As emendas corrigem vario.;; artigos d.1. 
Constituição mas não constituem projecto no 
sou lotlo. 

A maiorilt das omcn!lns f[llo tivo a !tonr:t t!o 
Stthmctter it consid·n•aç:1o dos meus col!ogns, 
s:1o atl.Hlivas c teom pot• tlm llrmar :t unse 
olcmoct':ltien. tl:l ltopuulica; c outras s:to1, al
gumas restrictivas, outras supprossims; 
emttlltla~. omllm, tiO tlitrerontos ortlons. Entro 
e !la~ ha umn. qn•l ccrcea ns nttt•ibuir;tJcs cloma
siado amp!as do pre.;hlentc da Ropuulicn, 
tt·ansl'ormatlo om imporat.lot• apenas sem vita-
licic.lndo. . 

Um:t rias o:ncndns f(UO tive n. ltonrn. tlo oll'e
rocct• a. este :::ongre,.so, tem por fim cuida:• dtt 
tlivis:io terl'itol'inl !ln nosso r~1i7.. Ningucm 
clcixn.t•it de eonvit• qtta u um n.~sumpto este 
constituinte o que mot•uco :t atton~ão de to.l:t 
c~t:t casn. 

Algnm:t~ tlns ontms omcmlas dizem res
peito ao voto 1las mulltcrJs, 

St•. Jll'Csitlen to, foi esta qucstiio onot•mo
monto delltttirla tn:;t:t cns;t, mn;; ning-nom 
jnstitlcou a J•az.tn pot';ltto não so tlo\·i:t dar it. 
mn!ltm• o t.lit•cito olo voto. (.Vt7o apoia:los c 
aptwtes.) 

Ninguom oxtet·no•t 03 moti\·o;; por 1[110 so 
lho do\·ia negar css~s tliroitos. (.-1pa,·tcs.) 

ill~ns senhores, o V•ltn não tlum1 concossio, 
1) nm tlit·cito, ci~~pcndcttto •ln um:t !'ttnc~ão; .e, 
dostl<l I[ :tO a mnlher conco1'r1l com o homem 
por sou tmlmlho em l';wor tia socictl:ulo, olht 
tem tlo litcto o dit•oito tlo voto (otpm·to.<); do 
contt·m·io tl oslmlhal-a do U!H diroito que !h() 
portcnc3. (.lpMto:~ .) 

Dizem rtno estamo3 nmo~~~tlo; t!o unm 
lxutcarDta. E', portanto, pt•ociso tratar do 
oconomimr. o pat•:t is.;o o f[llO aprcs3ntoi 
omon•las rct!u;:intlo os mini:;turios :t cinco. 
E' grantlo cs>:t oconomi:t 1[110 proponho. 

St•. pt·~siuonto, entro ns omomlas que npro
soutoi lm uma rtnc suppt·imo o logm· tlo v ice-
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presidente d:t Ropuulicn (<tjl'lJ'te.~), porrtnc 
JUlgo um cargo som l'nncçõos. 

Crmsnll:ulo, o Conf.p'es~o, qnasi por unani- · 
mitladc, sustenta o acto tb. mc~n. 

As outr;ts omonr.l:ts lambem qno me p:trc
com dignas dcsltt Ctl:ifl. o p:tra as quacs peco a 
atten~ão dos meus dignos collogas momhros 
deste Congro:;so, que so acham reunidos n~ni 
commigo. pllrlt tlotat•mos :~ uos;;a patri:L rlo 
uma constitulçito liHc. 

O Sn.. PmmoRXTt·: annnncia qno vão set' 
votadas as omen:las ao nt•t. !l'. 

Vozr.s-E' o q110 estamos fazendo. 
O Su. Prxmmto GmwKs - Pceo, pois, nc. 

Con;;-rosso que consirloro a,; emendas qno th·o 
a honra. do sulJmottcr ii sua consitlcraçiio, c 
peço liccnc:t pat•a recorrer do juizo rlo v. Ex. 
pnra o do Congresso, pot•quo aind:t qnant!o 
ns omondns rttto apresentei const1tnissem 
um suhstituti\'(1, não oncontt•o no reg-imento 
artigo :~lgnm qno maneio snpprimit• as emcn
tlns quo nqui siío apro.•ontntlas. 

O Sn.. Jos1:: MA!l.IAXO (pela ordem) di;~ qno. 
tendo do votar-se ns omonrlas ao art !l•, pu.:.. 
roce-lho que não é J'ót~t rlo proposito reque
rer proforonci:~ pnrn. set•om vobdo; os tlom; 
adtlitivos, nm do Sr. L'luro Muller o outro 
do Sr. Serzcdello, regulando :t coumnça. diJ! · 
15 o/n nrlrlicionacs .. 

Comprchonlc-so quo SJ pt•acis:t do uum. 
orion tação scgm·a par.t votat• ns ementbs :te. 
nrt. o·•. 

D:t decisão do Cong-rcssn, sobro o imposto 
rlo li> •; .. , ó CJllC Sl pótlo sahor qual o rmnu 
rtnc so devo segnit• n:t votação. 

O Sn.. Pttt~:HDt·:XTI·:- V, Ex. p3•Hn :t p:t· 
lnn~ tJcl:t <Jl'tiem c, portanto, não pó.lo !'azúr 
um discm•.so. · 

O Sn.. Prxm·:tr.o Gtmoi~3- Qui;~ nNn:tsjus
tillcnr o rcquol'imenlo que tlii'Íjo i~ m·JStL o 
que é O SC;)L!ÍUtC: 

Si ror npprovntlo o. arltlicional rle 15 •;,, .~·~ 
os ost:Lrlos podcri~o do1xnr !lo rcclnmat' ontl'il~•· 
tantns tentes do receita tio qno nfio poderão 
proscittr\it•, so nito til·orom o.•to auxilio, ern
llorn provi:mrio, que a Constituição lhes fit
cultn. 

!toquciro :t V. Ex. que consulto o Con
gresso sobro si ,iul:;:t que es.,:ts minhas 
omondns devem on não sot· yot:vl:ts co:Ijun
ctamen to com ns on trns. 

Deve. ent.t•ntnnto, di;~orninda no Cong'rosso, 
que a lcaldml·l d:tqnellcs que ufio querem rtnf}. 
os cstn•lo,; r.lo not·to tlquom co:nplotnmonto 
rctlnzidos ii miscri:t .•• 

O Sn.. Pm:sun·:XTI~- O St•. Pinheiro Gttc
~es reclama, on antes, appoll:t tl:t dccl;üo tla 
mesn pror~rhln hontom, plll'tt o Con:;t·csso, cm 
roln~iio a mun omonda :qwcscnt:ttl:t p:n· 
S. Ex. ao juizo constitncionnl. 

Ao comcç~r n \'Otaçfir), nntcs mesmo tic 
submettcr· a voto;; o p1·ojccto cm gloiJO, cu 
oxpuz ao Con::rcsso que entro as cmcnti:t3 
llgnrav•~ n. do St·. Pinheiro GIIO!O,,IJlll) h:win 
sido cc.:ntompl:ttla. Tcutln oxmniu;l!lo esta 
emondll,\'Ct'itlquci que ct'.\ um \'or,latlcit•o sab· 
stitnti\"u n. todo o pt•ojccto : acoitando um:t 
secção, sllbstitnintlo outra, emtlm, organis:m
tlo um plano intoit•amcnto uoYo. 

Nesln~ con•liccõ~s, pareceu-mo qno tlc\·ia 
proYonit• ao Cougrosso atlmdo quo este !I casse 
scionte tlo qno n. ap1'l'O\'llCÜO tio projectn im
portm•itt tlc:u• pt•Jj ltuiclltl:~ :t omomla tio Sr; 
Pinhuit•o GLtutlos. 

Este alvitro l'oi atloptatlo pelo CoagNs;;o 
per unaui:ni•latlo tie votos e <t mosn tlochtt•ou 
prejurlicml:\ a omomla tio St•. Pinheiro Guo· 
dos. Eutiio S. Ex. não t'u'!. n. moaor• rccltt-
mação. 

o S1t. Pr:-;m:mo Gu:~nes - Não estam 
prcscn to. 

O Slt. PiU!SWgX1't~ - Hoje S. Ex. n.pnella 
tia tlecisüo •ln. nDs·t o c\ tlO\'fll' nosso ~ntisl'ttzer 
ao nouro r~p:•escntante. Vou, portanto, con-
sultai' o Ctmg·,•csso sobN :\ doci>ito tomntln 
llon tom pula mesa. 

o Stt. ~lottAJ:S BAr.ttos - Mo ninguom. 
quet•, 

O Stt. .Jost:: )L\ltt.\XO-... os Jovn n puil;l" 
cstn votaçiio para nito serem iiupellidos peln
!'orça impcrin,;:~ rltt neccssirlnrlo n. votnt• poi:L 
em~ml:l ria rlopntnçiio rlo !Uo vl'ando, por
que na nltcrn:ttiv:t _de tlc.arem o;; estado;:. 
gom I'I:HHla, 11•1 ucm cntao S1ct•tllc:tda;; as rondas 
da üniüo. o oratlor mnnil'esta-so rlesto m'>tlo, pot•ona· 
quer a guet•\'it l't•nnca cm cmnpo aberto. · 

Altlm tli.>to, a eol.lrnnc:t do imposto addi
cional tlo i5 •/. !'ilcnltati\':t \'l\O cstnhclccGr :1.
lucttt do tarifas entro os o:;tndo.>. 

0 Stt. Pttl~SIDF.XTF. ol.lsorVIt ao nohro l'C-· 
prosontnnto quo petlilt :\ Jlnltwt~t peltt ordem 
o cstiL tlisculindo 1t matorin. 

O Stt. Jos1:: 1\!.\ltl.\XO nchn procot!Gnte :t. 
ohs Jr\·ação tio S1·. pt•e,;iucnto, e po.le que~ 
,·o tem de prc!'..:rencitt os dons ntltliti \'OS. 

O Sr.. VmtATO DR Mtmv.mos (7Jela oJ·rl.am~
podo que, p~r:1 maiot• oscl:t!'"'cimento tln cou
"t'esso, so th:.;-no o St•. pt•es1tionto mandar ler
~tto"'rnlmcuto as omondns, quando th·orolll 
tlo ser postns a votos, o nito como hontom fltJ 
foz, o que deu togar tm votaçiio a muitt\S' 
tlttvitias. 

Ohservn qno ncstn nllnvião tom-se Yis~o 
mni to ntra p:tl hf1t lo cm pt•ocur:\l' 1\ omout.l;~ 
quo so tom llo YCrt:tl'. 

ou vüz-Tom-so dcclnrmlo a 11:1gina. 



.. 

di 
\1' 

r: : . 
, I ,: 

I 
!' 1:;. 

:' . 
" 

I' 
I ! c 

l•' 
i. I· 

·I! i. 
' ' 

l 

I ~ , 

~ e ~ 
,,. 'I 

T , . I 
I. I 
~~r 

' I 'I' 
I I I 
i f!' ! '! 

: r 1: 

I ! ! 2; 
,, ! Ir '; ,. 

h' 
i 

:i: li 
i 11 
I ~~ . '· :I 'J I ~ '. 

' l ~ '' .. 
! l ~ '· ··,1 

I, 

,. 
>1 I 

32 CONGRESSO NACIONAL 

O Stt. YmtATO DE :\IEmim.os respon1le que 
algumas vozes isto se tem !'oito, o desejaria 
que se tlzesse sempre; ontretnnto, o Sr. pre
sidenta •lccitliri~ como entemlot~. 

Posto a votos o requerimento do Sr. Jostl 
Mariano, ó ;tpprovado. 

O S11.. Pnr.srnr.~TF. annuncia que vae so 
votar n emenda do Sr. Lnuro 1\lüllor. 

O St,, LAUltO l\lüLLim (pela ordem) roquor 
que a votação d•Jssn emomla seja foitn pot• 
partes. 

Consultado, o Congresso approva o requeri-
mento. 

Suhmcttidas succossivamento a votos ns 
tres partes om que se divido o sogninto addi
tivo do St•. Lanro !\Iii! ler e outros, inserto na 
pagina i·l do impresso, são approvados 11: pri
meira parto o o § 2• 1lo rororido ndchltvo, 
tlcando mliada :~ votação do § I", 11or ter 
h::wido empato : 

<41\ Uniiio cobrará duranto cinco annos, em 
benotlcio dos estados, 15 •;. ad•licionaes aos 
imprstos do importação quo cmc:ula um dellcs 
1'or cobrado. 

§ 1." Fie:~ c:ccoptuado desta disposiç;io o 
ostntlo do Rio Grande do Sul. 

§ 2.• O poder oxocutil'o tlisporiL em regu
lamento sohro a quota que de\'O pertencer a 
cada um dos estados de Minas Gernos, Goyaz 
e Rio tio Jnneit•o, tlo que for arrecadado na 
Alfandega da Capital Federal, em vil·tudo 
destas disposiçOos.l> 

Fica prejudicado o additivo do Sr. Serzo
tlcllo, inserto na mesma pagina do impresso, 
vor contot• matcrin lrlentíc•~ ii do St•. LtLuro 
:Miillcr. 

São snccessivamontl) postas n v_otos e rc
jeita•lns as ·emendas dos Sr,;. Juho de Cns
tilhos, Demetrio Ribeiro, l\leira di) Ynscon· 
cellos o A::tgusto de Ft•eitas. 

Submettitl<\ n votos n omondn do Sr. 
Gabriel do :-.rng-nlhães, ó considerado .rreju
tlicatlo o § 1• tl11 mesma cmemln e reJeitado 
o § 2°. 

0 S11.. Tor.llNTJNO DE CARVALHO (pela 
orclcul) diz que a emenda que apresentou ó 
suppressiv;t tlo § 2• do nrt. O• e não do § 3• 
do mesmo artigo, como está impresso. . 

Posta n votos, é rejeitada n emenda do 
Sr. To leu tino de Cnrvalho. 

O Sll.. Pn.EStDilNTF! nnnuncia n votnçiio 
un emendo. ndditiva do Sr. Artbur Rios. 

o SR. SToCI\LEI1. pede prcrorencia nn vo
taçiio pnrn uma emendo. identica, que apre
sentou ao § \P. 

O Stt. ARTIIU!t Rros reclama contra o 
motlo por que se uclm impreSSt\ a emendt~. 

o Stt. Pn.ólls DA. C11.uz acho que todas 
essas omondas, bem como uma que apresentou 

sobre a matcrin acham-se prcjmlicarlns em 
vista da resolução tomndn hontem poJo Con
gresso. 

Posto a votos o requerimento de prefc
roncin do St•. Stocklor, ó rejeitado. 

Posta n votos, ó npprovadn a seguinte 
emcnrlt~ do Sr. Arthur Rios. 

Ao art. O• 

Accrcscento·so :-taxas de se !lo nos actos 
om:ma1los o em nogocios de sun economia. 

E' consirlcrndn proj udicada n emenda do 
Sr. Alexanát•e Stockler por conter• mataria 
identica iL do Sr. Arthur Rios. 

E' npprovar\a n seguinte emenda do Sr. 
Alexandre Stocltler ao numero () :-contri
buições postaos e tologra.phicns nos correios 
e telcgraphos •lo Estado. 

S1io considera•las prejudiC<Ulns as emendas 
tlo mesmo senhot• no n. 5 o do Sr. Fróes dn. 
Cruz ao § 2". 

E' npprovarla n seguinte emenda do Sr. Au· 
guslo do Frei tns. 

Acct•escento-se no nrt. ()o o seguinte : 
§ 3.• Fie;~ salvo nos estados o direito do 

ostabeloccrom linhas telcgmphicas outro os 
diversos pontos de seus terrítorios, o entro 
estes o os do outros estados, que se não nclm
rom actualmente set•vidos, taxar as contri
buições, podendo n União desaproprial-os, 
sempre qno for rlo interesso geral. 

E' rojoitada a emenda substitutivn do 
Sr. Gabt·iel do Magalhães ao nrt. 10. 

o Stt. PltllS!DP.~TB ueclnrn prejudicncln. n 
omemla do St•. Dometrio Ribeiro o outros 
mantendo :~ suppressão do art. 11. 

E' rejeitmln n emenda supprcssiva do n. 2 
do Sr. Tosta e outros, tlcnndo prejudicada 
emend•~ itlentica do Sr. Santos Pereit•a. 

E' rejeitada n emenda do Sr•. Almino 
AITouso no§ 2• do art. II. 

O Sn.. Pn.RSIDE~TE n.onuncin n votnçiio d::1. 
emenda do Sr. Couto Cartaxo no § 2" do 
art. 11 o§§ 3•, 4•, 5•, ()0 e i• do nrt. il. 

O SR. CoUTO CArtTAXO (pela ordem) di r. 
quo por occasiiio da votaç;io do n. 2 do 
art. 10, e hoje li, fôt•n ntliada para ser vo
tado quando se votasse o nrt. 72, hoje 71. 
Do mesmo modo requer que consulte o Con
gresso par:~ serem votadas ns emend~ts relo.
tivns uo n. 2 do art. 11, por occnsiüo da 
votação do nrt. il. · 

O SR. Pn.ESIDB~Tll -Não púde ser accoito 
o r•oquerimento do nobre representante, por
q~e é c~ntrnrio ao qut.J succcdeu m~ p!'imoirn. 
dtscussao. 

O ]Jrojecto foi votado por artigos, e agora 
foi votado em globo, salvo as emcnd~ts. O 

l 
I 

-· ' 

I 

I ..,... 



SESSÃO E~l 4 DE ,JANEIRO DE 1891 33 

que rostn, pois, ao Cong'I'csso ó votar unicn.
monte ns omondas. 

Si o nobre ropreson tanto requer o adia.· 
monto dn votação do sua omendn para qnan
do ~o tt·atar 1lo art. il, snhmottet•ei a votos 
o requerimento, mas adiar t\ votação tio 
art. 11, não posso. 

O Sr •• :rustininno Serpa ob· 
tendo a palavra pela ordem, requer quo se 
vote separadamente a mesma emenda. 

0 Sr.. Al,)!INO AFF0:-150 (pcln o>·rlem) faz 
iclentico roquel'imonto. 

VozF.s- Votos, votos. 

O Sn. .. Ar.mxo At•'FO:-rso (peln ordem)(")
Sr. prastdon te, nlio 1ligo hoje mais do uma 
palavra. 

O Stt, CouTo CAttTAXO não rcquorou o 
adiamento •lo nrt. 11, mas sim das omen· 
das rela tims ao n. 2• do art. 11. Em todo o 
cnso retira o requerimento. 

V. Ex. esta muito mortitleat!o, o o Con
gor~sso tanto, pelo monos, como V. Ex. 
(R•so.) 

E' cm seguida posta a votos o rojeitadn. a 
emenda do St•. Couto Cnrtaxo. 

Como as emendas l]llO toem do ser recebidas 
jit o estão!.' JH'iOI'i (w1o apoia(los), antes do 
toda votrH;ao .•. 

~·rejeitada a omendtt supprossiva do Sr. 
:Metra de Vnsconcollos o outra ao n.rt. 12, 
ficando projmlicndo o substitutivo do Sr. Julio 
do Cnstilhos. 

O S1t •. Josr-: MArti,\XO -E' uma especio de 
croação do mundo. 

E' ifl'ualmcnto r!'jcita,ln o substitutivo tio 
Sr. Domclrio !Uhciro o outro~. 

O S!t. Ar.mxo AFFox;;o - .•. sem ofl'onstt 
n~nhum:1 ÍL dignillado o patriotismo dos respo· 
c ti vos collegas ... 

E' rostn n votos e appro\'a1lt1 n. sogouinto 
omcn•la do Sr. Baptista da Mottn. e outros no 
nrt. 13: 

PropollloS que se accroscento:- devon•lo, 
'(lOróm, a. nevegaQliO de cabotagem ser foittl 
por na vi os nacionaos. 

São rejeitadas as omonrlas do St•, .Tosô 
Hygino o antros e do Sr. Gil Goulart o outros 
ao nrt. 14. 

E' om seguidtt posto a. votos o npprovnclo o 
seguinte addilivo do Sr. Gil Goulart e outros 
no nrt. 14: 

Accroscente-se no final deste artigo: 
Os officiaos da nrma1la o classes annoxas 

to!":io as mesmas patentes o Vt\ntagons que os 
do exercito, nos casos do igottal categoria. 

E' posttt a votos Q rejeitado. a emenda do 
Sr. Almiuo Atronso ao art. 15. 

O Stt. PRgSmENTE annuncht n. votação tlus 
emendas no tu·t. 1 a. 

0 Stt. FREOEr.tCO BORGF.S (pela ordem) diz 
que o modo moroso por que so está fazendo 
a. votnçiio, que exijo muita attenção de ospi· 
rito, cança extmordinaria ment~ os repre
sentantes tla nação o o sou presidonte(apoiculos), 
c por isso roquor so suspomla a. sessão por 20 
mmutos, indemnisltndo-se o tempo pot•dido, 
para que totlos possam Lloscnncar. 

Posto á votos o requerimento é npprorado. 
Sus[Jentlo-se a sessão il.s 2 horas o 35 mi

nutos dt\ tartlo. 
Reabre·se a. sessão il.s 2 horas e 55 minutos. 
São rojeitadl\S ns emendas dos Srs. Julio 

de Castilhos e outros o Francisco Veiga ao 
nrt. !G. 

O SR. Pttl~SIDEN1'E docll\ra que se vno 
proceder iL votaçiio dtt emeudt\ do Sr. A hui no 
Alfonso ao art. 16. 

CO!''il11U~íHW ~ - 1t! 

U)l S1:. RErltESENTANTE- Isso ó ató um 
elogio. 

0 S!t. AL)!INO Alo'l'ONSO - Não ha duvida 
nenhuma ; lm proscioncia. 

.... ror[ucii'O a V. Ex.,si ó passivo! desta voz, 
como do outras o tem toito muito legitima
mente, que proponha a votação por partos. 

U)! S1t. RErtu~sr-::-ITANTR - Jil. os til reque
rido. 

0UTUO S!t, REPUESENTANTE - Roqner a 
desmembração. 

O Stt. AL)IINO An·oxso - A desmembra
ção, ti verdade (>'iso); pct•fcitamonto, acceito 
a. palavra. 

Consnltado o Congresso, .; approva,Jo o ro
I]Uerimonto •los Sr.,. Justiniano Serpa o pro
j mlicado o do Sr. Almino Alfonso. 

Submotti1ht a votos, ó rejoilltdtt a primeira 
parto o approvndtt a segumla dtt seguinto 
ementla tlo Sr. Almino Alfonso : 

Art. !G. (Pam serem collocatlos entro os 
§§ 2• e 3• ou omlo mais convier.) 

§ A Constituiçiio declara absolutamente 
nulla totla a eleição em que intor\'iet•, di
recta, ou iutlirectn.mente, o potlor administra
tivo ou govornamentnl da l'cdot•ação ou es
tado. 

§ A União reconhece e gnmnte a repre
sentação tias minorias, que reguhu~i. por lei. 

O Stt. PttF.StDRNTE doclnrn prejutlicada a 
emendtt do Sr. Marciano tle Magaihües. 

· O Sr. 1\"In.rcian.o de 1\"Iaga
lhães, obtendo a pahwra pela ordem, faz 
considernçuos para mostrm• que niio ostil pre
jndicndt\ a primeira parto da suo. emomht e 
neste sentido requer que sejn consultado o 
Congresso. 
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Consnltauo, o Congresso considera projmli
cndn. a primcit·a p1rtc da emenda do Sr. :\Inr
ciuno do 1\lng:tlltãos. 

Posta a 1•otrs; :1 segu:llln. parto da mcsmn. 
emenda ú rojcitnda. 

E' rejeilatl:L a cmcndn. do St•. :\loira. de 
vascorlccllos o outro no art. 17. 

E' posta n. votos o npprovnda a sug-ninto 
emenda do Sr. Campos Salles o outi·os, no 
mesmo nrtigo. 

Dcpoi5 elas paln\'l'ns : - O Cong-rcssn ro· 
unir-se-ha na Ca pita! l•'ericrnl n. 3 do maio r lo 
cntln. onno-nccresccnlc·sc: -s:ll I' O si unm lo i 
ortlinnrin. desig-nar outro dia.-S. R. 

O Sr. Quinti.no Bocayu""'':l. 
obtendo :L pni:LI'l'n pela ot•dom tliz que a 
omcntla que ncaliu tio ser yotnda, nn. stm opi· 
nião, não attondcu cottveniontomento a ro· 
tlncção do nrtig-o. 

O Sn.. C.\~n·o.> SAT,r,E~-~Ins está snl vn. n 
redacção. 

0 Sn.. Qt:!NTINO Boc.\ YUY.\ (lcwlo) «0 Con· 
crrcsso reunir-so-ltn, na carit:ll Fe1lernl, nos 
3 de maio de cada nnuo, indcpomlcntemento 
de convocação, e funccionará quatro mezcs, 
da datn. da n bcrt.ul':l, potlenrlo ser pro rogado 
ou con vocatlo oxtraor1linnrinmen te.» 

Explica. o sou J.lBnsamento pm•n. qne os seus 
collcgns v~jam st ú nu não admissivel n re
salva 1ln. t•ctlacção quo prOIIõo. O seu pensa
mento ó que sómento o Congresso tem a nn
torida,lo ncccssaria p:tl'<L prorognr as suas 
sessões. 

o Sn.. An.Tnuu Rros-Esta facnlelnde cstit 
cstn.bolocid:\ om uma cmendn quo o!l'ercci. 

Vozr.s-Ha dnns emendas nosso sontitlo, 

na cmcndr•. que teve n honra tlc o!Terecer ÍL 
di,;posir;iio deste artigo !ln Constituição cm que 
dava-se ao pouer cxecutil·o n nttribuição do 
prorogar ns sesseies do Congresso. Na omendtt 
a qno se rafcre, o orn1lor p•1~son esta attri
buição no proprio Cong-t•esso, nccrcscentn.mio 
qno a proro~nção o o ndtlbmento da sessão tio 
Congresso só pOliet•ão ser eieterminndos por 
Yotnção do mesmo Congresso. 

São succe;sivnmento snhmotticlns n. votos o 
nppt•owulas as seguintes emel)(ias t\o) Sr. Ar
thur Rios: Ondo so diz : - poeiendo sor 
prorogado, n.ccrosccn te-so : - nthado. 

Accoscon te-so no tim do nrtigo : n. pro
rognç;"io o o nrlinmento da sessão do Congresso 
só poderão set• determinados por deliberação 
do mesmo Congresso. 

E' respeit:uln. n. emenda rio Sr Cyrillo tio 
Lemos nc ~ 1. • do nrt. 17, tlcando prejndicn· 
rios nma irlentica elo Sr. Fred0rico Borges o 
o nrltlitil·o do Sr. Bnrbosn. Limn. 

E' r~,ieitruht a emenda do Sr. Frnncisco 
Veiga no nrt. IS. 

E' npprovntlo o seguinte su!Jstitutii'O do 
Sr. Hygino o outr,) no art. IS: • 

Snbstitnnm-so ns pnln\'l'n~-ns clolibern
~uos serão tomndns pcht mniorin nbsolutn dos 
sons membros por esta~: 

As rlclibornçõo~ serão tomndns por mniorin. 
do votos, ncltamlo-so presento om cad1t umn. 
elas camnrns :L maioria n.bsol n ta dos seus 
membros. 

Ficn pre,in•lic.tdo. a emcmln. do St•, Lcovi-
g-ilelo Filgueit'US 

O Stt. Pm(s!Dt":Tr. nnnnncln. a votnçüo dn. 
emenda tio Sr. Francisco \'e!g-:t no pnragrn· 
pilo nnico do n.rt. IS. 

O Su. QutNTINO BocA YU\'A continuando ob
serva quo o poder executivo torá n l':lculdndc 
do convocar extmordinnrinmente o Congresso, 
mns n prorognção dos trnb:llhos do Congresso 
só a este compete. (<1fui!o bc111.) • 

O Sn.. G.\nn.mr. m~ 1\!AG.\l,IIÃF.s requer adia
monto da votação dostn. ementln. pam qtmndo 
forem votadas ns emendas no nrt. 3i. 

Consultado, o Congresso ro,jeita o reque
rimento de ndinmento. 

E' om sog-uidn. posta a votos e rejeito.dn n 
emenda elo Sr. Francisco Voig1t. 

Requer, portanto, ao Sr. presidente qnc se 
tligne submottct• ú. votnção do Congresso, con· 
,iunotnmonta com este nrtigo as cmcndns que 
n elle so referem. 

O SR. Ptu:smgxTr.- Estilo se votantlo ns 
cmentlns relativas ao nrt. li; foi npprovndo 
eJsto, sni vo o. rednc~"io, un fôrma dn. proprin. 
emenda. 

o Su. AaTnun. llros- Peço a pnlnwn. pela 
ordem. 

o SR. PtmstDENTE- Tom :\palavra o Sr. 
Arthur Rios. 

o Sn.. AttTnun. Rros peuin n. pnlnvrn. pnrn. 
1lizor ao neuro senador o ao Congt•esso qnc a 
idóa que S. Ex. ncnbn suscitar esti~ previsttt 

São rejeitadas n.s emomlns do Sr. Alcindo 
Gnnn~thnrn. o outros, e tio Sr. Joüo Vieirn. ao 
nrt. 10. 

São rcjoitados as emendas dos Srs. Frnu
cisco \' oign o Corrôn. ltt\hel\o no art. 20, 

O Sn.. Jos1~ 1-h:'GINO (pela o1•dcm) requer 
vorificnçilo tia votação da omenrta do Sr. 
Corroa Rnbel\o. 

Procetlondo-so i1 verificação, roconhoce•S1 
ter sitio a omcntltt rejeitada. 

O Sn.. PtmsiDF.NTP. eleclnra que se vno pro
cetlor á votnçi'in th emendn do Sr. Fruo~ U.n 
Cruz ao nrt. 20. 

0 Sn.. FRÓES DA CRUZ (JlCla Ol'dcm) apre
sentou essa emondn, dopois que o Congresso 
U.cu t\OS estados l\ lhcuidntlc de lcgisltu·. Com-
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Dcclamçü.:s de volo prohcnrlc-so qno n. interpretação tio um ar
'ti:,:o constitnciotml não podo estar it mercu rio 
leis tio proces;o votados pelos ostados. Declaramo> ter votado contra n omenda. do 

Crimo alllançavel o crime inn.tluoça.vol não Sr. Lnuro Müller o otttros qno estabelece 
·ó um:t classitlcação scientiJ!ca. a tn:ca addicional do 15 "/o sobre o valor da. 

Preforo ~no o Congresso r1etermino qual ú importação, cm favor !los estados. 
o c:.s~ cm que carla. um de nó; pódo so!Trer Sala. rins sessõo.J, 4 rio fevereiro do 1881. 
um constran:;imonto, a dizer- crime alllan- - B. Campos.- A. Gordo.- Domingos do 
(;avo! on inalllançavel-. qnc não corres- Moraos.-Almoidn. Noguoirn..-Frn.ncisco Gli
·pon•lo :t classitlcar;ão sciontitlcn. alguma. Costa Jnnior,-Alfredo Ellis.- P:tulino Ca.r-
(Apoiallo.~.) Ios.-Mnrsn..- Rodolpho Mira.ntli\,-Ang-elo 

· · 't 1 ·' ·' S Pinhoiro.-A. Moroit'll. ola. Silvo. -Carvalhal. Posta n. voto;, " rr,;et ar n. n c me nua. uo r. 1 1 • 
Frócs d:1 Cruz 0 outro~. -Campos Sal cs.- M. Prar o Jumor .-

E' igualmente rcjcitn1Jn. a cmondtt snp- Rnbião Jnnior.-Cnrlos Garcia.-Rodrigucs 
'Pregsivn do St·. Alcintlo Gu:tnobara. o outros. Alves. 

E' rejeitada a. cmcntl:t suppressiva da pa· Declaramos ter votarlo contra. a. omonrla. 
l:tvt-:t- igo•.tal- contida no art. 22 o on·ere- que estntulu, om honctlcio dos estados, n co- · 
cich pelo Sr. Al'thur lUas, ficando prejn!lica- brança, durante cinco nnnos, do 15 "/. addi
úas ao; cmnnolns do Sr;;. Thomaz Dclphmo e cionaos aos impostos do importação cobro.dos 
Almoirln B:u•t•oto o ontt·os. em ca.•la. um dollos. por proferirmos a emenda. 

E' re>joit:vla a cmcnd:t sabstitntiva. do St•. qno deixava faculttl.!iva essa. tn:cnçiio, o que 
·Thoodnrcto Souto, aos arts. 2·1 c 2G do pro- melhor consultam os interesses dos estados. 
jacto. Sala dtts sessões, 4 do fovoroiro do 1801.

São ignnlmouto rcjeitat!ns as emendas dos Lnuro Sodró.- Sorzedollo Corrtia.- Cantüo. 
Srs. Lcrwigiltlo !1ilgnoirn.s e 11!. Val\adão, -Antonio naonn..-l\Iatta. Bncellar.-1\lanoe\ 
.ficando pt•cjnrlicada :L do Sr. Azet•crlo. B:tratn.- Pedro Chermout.- Paes de Gar-

E' ro.icitndtt a emenda do St•, Gil Goulart 11 va. 16. 
o outro:;. Dcclnrnmos ter votado n favor tlo § \0 da. 

São postns a YOt~s o npprovadns as so- emenda do Sr. Lnuro Mitllor o outros, guo 
"'Uintes c:nenohts rio ~r. !llctra de Vnsconcellos isont:t o Rio Grande do Sul dos 15 •(o adcli-
.~ outro ao a~t. 2-1: cionaes. 

Em voz 1\as pa.lnnns- sct' nomeado- Sala. das sessões, 4 do janeiro de 1801.-
di;;a-so- ncceitm· nomeação. Luiz do Andrado.-Joilo do Siquoira..- Espi-

Acct•escontc-:>o no t\nnl do mesmo artigo o rito Santo.-Josó Mariano.- AndrJ Co.va.l· 
sc"'nin to:- soh ponn do portl:t do mand:tto · canti.-Josó Hygino.-Antonio ele Carvalho. 

É' igon:tlmcntc npprovndo o seguinte :tdui- _ Jos~ Simeão.- Almeida. Pernambuco. -
tivo do St·. Custodio do Mello c outros: Bollarmino carneiro. 

Accroscento-se ao art. 2·1 o pnrngrapho Declaramos quo cedemos os nossos votos no 
.sognintc: rrincipio de igmtltlndo de sub;;idio para. a.s 

Pam cargo diplomntico e commnndo mi- duns camnras, !'oi uo sentido tle não haver 
litar, om caso do g-uerra 011 nnqttellos em que nugmento algum no subsidio que correspon· 
.se nr:ho compromottidn a honra. e integridndo de nos deputados . 
. du. União, podet·á set• nomeado senador ou S,tla. das sessões, 4 do fevereiro do 1891.
dopu!tulo independentemente do licença (la Jonquim va.Ua.dão.-h·o do Prado. 
respectiva. cnmnm. » Declnrn.mos que votámos contt'll. a emendo. 

Ficam prcjudicadns ns cmondns suppros- que csta.tuo n. :wroca.dn.çiio do 15 o /o addicio
sivas dos Srs. LncorJa Coutinho o outros e unos no imposto de importação: 1 o, porque 
Augusto do Ft•oitns. jul,.a.mos essn medida. summa.mento preju-

São rejeitadas as omondns Jos Srs. AI- dicE'\1 a.os interesses do. União, pesu.ndo sobre 
nteitl:t Nogneir:t, Augusto do Freito.s o Fran- tt sua. principal fonte de rcceittt o tirando-lhe 
cisco Voi[:'tt ao art. 25, flcnndo ~rej mlicadn as n. possibilidade do procurnr nella. recursos 
.emendas St·s. Loovigil~o Figuctrns c Julio do para os cnsos necossat•ios; 2•, porque, postn 
cnstilhos. clla. om prntictt, mais difficil se torm\1'11. a 

vidn. do povo, ,ia gravado por impostos pesn
dissimos ; 3•, porque .i ulgamos lttl disposição 
pet•turbadora. do systemn (oderntlvo, mo.r
caudo aos ost:tdos mntorin tribu!twel, evitlen

São r~g·citadas as em.mdas no nrt. 2u olTe
l'ccidos Jlclos Sr:;. Ale indo Gunna.bnrn o Pedro 
Amarico. 

Estando rltultt a. hora, o Sr. prcsi!lonte do- temente da. o:tclusiva competencitt da. União. 
necln.ra.mos mnis que votámos n liwor da ex
cepção quanto ao cstmlo do Rio Grnude do 

"Cltll'tt atl!a!ltt tt Yot:1ção. 
Vem í1 mes:t. as sogttintes 

• 
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Sul, aMm do muitas outras razões, pela de 
julgarmos impossível a repressão do coutr;t
ball!lo, desde qne se eleve oxtruordinnria
mento o imposto do importação. 

Sala das sessões, 4 do fevereiro do 1801.
Pcroit•a rla Costa.-Thomaz Florcs.-Abrou. 
-Aicidcs Lima.-Victorino Montoiro.-Cas
si:tno do Nascimento.-lbmiro Barcollos.
B. Osorio.-Mcnna Barroto.-Julio Frota. 
Assiz Ilrazil.-Fornanclo Ahhott.- Pinheiro 
1\!acha•lo.- .l ulio do Castilhos.- I3ot•gcs de 
Illodciros.-Homoro Baptistt. 

Doclur:tmos f)llO votámos contra n cmcnd:• 
quo supprirnc a libordaelo da navegação do 
cabotagom, entendendo que om lei ordinnrin 
dovom sot• ortnipnraclas as condições ela nave
gação nacional c cstrangoir:t.-.lulio •lo Cas
tilhos.- Homero B:tptistn.- Jnlio Ft•ota.
Pereira da Costa.-Pmhoiro Machado.-Bor
gos do 1\!odoiros.- Tho:naz l~loros.-For
naudo Ahhott.-Assis Brazil.-Alcidos Lima. 
-R. Osorio. 

Os rcprosuntantes ele S. Paulo votaram 
contra a omenda do Sr. Baptista da :\1otttt o 
outros, quo snpprimin a lihortla•lo ela navc
p-ação do cnhotagom, exigindo qno só seja 
foit:t por navios nacionaos. 

Sala das sessüos, ·I do fevereiro d•J 1891. 
-B. Campos.-A. Gordo.-il!oraes Barros.
A. Moreira da Silva.- Campos Snllos.- c. 
Garcia.-Angoolo Pinhoiro.-Costa Jnnior.
Cnrvalhnl.-l'n.nlino Cnrlos.-l~odriguos Al
ves.-AlmoiJa Nogueira.-Rubião Junior .
AlCt·edo Ellis.-Domingos do Morae;;.-Lopos 
Chaves.-Olicot•io.-ltodolpho Mh·amht. 

Declaro que votai a ravor da omemln no 
§ 13• do projecto do Constituição, para que a 
navegnçi'lo de cabotagem soja puramente na
cional, C•)mr1uanto mo opponha, como ele
monstrarei om sessão urtlmnria, a q ualquet• 
mnnopolio Je navegação naciomtl,como agora 
succodo com a Companhia Lloyd Braziloiro que 
reune om si cinco companhias do navegação 
subvoncionmlns, percebendo todas oss·ts sub
venções, que montam quasi n. 3.0u0:000$000. 

Sala das sossuos, 4 de fevereiro do 1891.
J. Rotumha. 

Requeiro que so consigno na acta ~no, 
tendo nssigonmlo a emendtt elos Srs. Baptista 
da Motta à outros no art. 13, tive depois tlo 
votar contra, por voriilcttl', pot• um estudo 
acurado do assmnpto, que visava tal emonelu. 
um privilegio insustentavol.- S. R.-J. de 
Serpa. 

Doclat•o que votei contra a emenda do Sr. 
Sorzodello, ao nrt. 1° elo projecto, hem como 
contra as emoudas dos Srs. Artltur Rios o A. 
Stocli.lot• aos n,;. 3 o ·I do tll't. 7•. 

Sn.ln. das so:isOos, 4 tio fevereiro tle 1891.
Josu Hyg-ino. 

Doclaro quo votei pela omondn. do~ Srs. Ba
ptista da Motta o outros, ro•ligida nestes 
termos : - tlovondo, port.im, n navegação de 
cabotagem sor Ceita por navios nncionaos. 

Sala rlas sessões, 4 do fevereiro do 1801.
iiioil·a do VaRconcollos. 

Declaro quo votei contra ns omon•lns no 
nrt. 2·1•lo projecto do ConstitniÇt1o, cm 2• dis
cttssão, assi:;nadas pelos representantes Gil 
Goulart, Theorlurcto Souto, A. Azcrcdo o n. 
ravot• •la emenda ao mesmo artigo do ropro
sontanto :\!oir<t do Vasconcollos. 

Snh1 elas sc~sõcs, •1 fcvcrcii'O do lSOI.
Amorico Luz. 

Dechrnmos, pnra evitar •luvicla, quo as 
oxprcssões-libertlmlc htlnc::tria-om[ll'Cg"ntlas 
11<1 omontla no art. 3:l, § s•, signi!lcam plurn
lithulo hnncarin, isto é, que, embora regula
dos por lei l'e•lural sc'tmonto, hajnm no pniz 
tantos IHtncos emissores qnantos forem pre
cisos, segundo o dosem·olvimonto oconomico 
deste, o elontro dos limites o conrliçues lcgaos 
estaholccidas. 

Sala tias sessões, 4 do roverciro do 1891.
A. Cavalcanti o outros. 

O Stt. PttN,IDP.~TP. tlosignn pnm amanhã a 
seguinte ordem do tlin: 

Continuação ela votação dns emendas ofi'o
recl•las ao projecto do Constituit;ão na 2• dis
cussão. 

Lo,·autn·so a sesstio ús 4 horas e 25 minutos 
tln tardo. 

48• SP.:<SÃ.O Im 5 DE !o'EYE!tEIRO DE 1891 

Prcsidcncia rlfJs S1•s. Antonio Euscbio c Prll
dencc de .lloraes 

Ao moio-dht l'a?.-se a chamada, i1 qual re
spondem os Srs. Antonio Eusohio, Paos do 
Cttr1·alho, .Joiio Neiva, Cost:l. ROtlrigouos, J?rau
cisco Machntlo, LeovoA"ildo Coelho, Joaquim 
Sarmento, .illanoel Barata, Antonio Baenn, 
João Podt·o, Cunha Juni01•, José Secundino, 
Joaquim tia Crn7., Thomloro Pacheco, Elysou 
1\lartins, J onquim Catundn., Bezerra de 
Albuquerque .Junior, Thoodurcto Souto, .Jostl 
Bernardo, Oliveira Galvão, Amnro Cn
valcnnti, Almoicht Bnrreto, Firmino tht Sil
veira, José Hygino, Joscl Simeão, J?lo
rinno Peixoto, Pollt•o Panlino, Tavares Bns
tos, Rosa J unior, Coelho e Campos, Tho
maz Cruz, Vil•gilio Dmnnsio, Jtuy Barbosa, 
Sarniv:1, Doming-os Vicouto, Gil Goultwt, 
Monteiro do Burt•os, Quintino Bocn)'UVl\, 
La\1or, lll'ILZ Carneiro, Eduardo Wanden
ko k, Saldanhll Marinho, .Joaquim Fe!icio, 

-~-! 
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Casario Alvim, Amarico Loho, Campos Snlles, 
Joaquim tlo Souza, Silvn Cancdo, Stlvn Para
nhos,Ar]uilino do Amuml, Joaquim Mm·tinho, 
Pinheiro Gu(l(lcs, Uhaltlino do Amm·al, Santos 
Antlrade, Esteves Junior, Luiz Oolphino, Ra
miro BarMllos,Pinhcit•o Jl!achado,.Jnlio Frota, 
Belfort Vieim, Uchua Rodrigues, lndio do 
Brnzil, Latu•o Sodró, Inuocencio Sorzcdello, 
Nina !H beiro, Cnntão, Pedro Chct•mont, Matta 
Bacclhtr, Cosltt Rodrigues, Casimiro .Juniot·, 
Hcuriqne •lo Carvnlho, ,\nl'l'i~io Fialho, No
g-uoira Parana;;uit, Nelson, Pires l•'crroil~t, 
Barbosa Lima,Uozcrril, ,João Lopos,.Justini:.tuo 
de Sm•pn, l?t•otlm•ico 13ol'g-cs, Josó Avolino,.losó 
Bovii:HJUn, Gonçalo •lo Lagos, Xnscimonto, 
Almino A n·onso, Pedro V olho, .Mig-uel doCas
tro, Amol'im Garcia, Epitncio Pessoa, Pedro 
Amarico, Conto Cartaxo, Sit Andmdc, Rc
tumhn, Tolentino 1\c Carvalho, llo~a c Silva, 
João Ullrhnl h o. Gonçalve~ [?m·rcit•:>, Jns•i :.!n
rinno, Almoitla Pul'namhuco, .Jnvcncio t!c 
Aguinr, Antlré Cavakanti, Rnymundo Ban
dcil~t, ,\nnibnl Falcão, Por·cira Lyru, MC~ira 
tio Vasconcollos, .João de Siqnoira, João Vioir;l, 
Luiz tio An•lrn•lo, Espirito Snnto, !Miarmino 
Carneiro. l'ontcs tlo ~!irnntln, Oiticica, Gnhino 
Bczonro, IYo tio Prado, Olivcit~l Vallndão, 
Fclisl,ello Ft•uiro, Angnsto !lll Ft•,)itas, Paulo 
Ar~ollo,Tnsta, Sc:tbra,Antonio Enzehio,Zama, 
Arthm· Hins, Gnrcia Piros, Mat·c~lino ~!onra, 
Santos P••ro!ra, Custodio do Mcllo, P11.nln Gni
mnt·ãus, !IIi lton, Amphilopltio, Dion~·sio Cct·
quoim, LetlYigildo io'ilg-noira~, Bariio tlo S. 
Marcos, :llotlrmlo. Barão tio Vil ht Vi~os<t, 
Prisco Pat~üso, :l!oniz Freh·c, Alhaydo .ln
nior, Foasoc:c c Silm. !lon~ccn l!ermos, 
Nilo Pct;anlta, Urbano :llat•condes, ll!n nhãcs 
Bart•eto, Cyrillo •lc Lumos, Alltcrto Brantliio, 
Oli\•oim Pinto, Viriato tio 1\le<leiros, .Joaquim 
Breves, \'h·gilio Pos;;oa, Ft•an~:t Cnrvnlho, 
Baptista t.l:t ~!atta, Ft•óo;; tia Crnz, Alcino 
Gunnabnrn, Erico Coelho, Snmpain Ferraz: 

Ellis, Carlos Garica, Moroirr. tirL Silva, 
Alm(lida Nogueira, l~uhiito Junior, Floury 
Curado, Leopoldo do Bulhõos, Guiumrfles Na
tal, Antonio Azorcdo, Caetano do Aluuquor
quo, Bollarmino do Moutlonçn, i\Im•ciano do 
Mag'nlhflos, Etlunrtlo Gonçnl ve2, Fernando 
Simas, Lauro l\!üller, Carlos Cnmpos, Sch
midt, Lacerda Coutinho, Victorino l\!ontoiro, 
Pcrçit•a da Costa, Antão do Faria, Julio do 
Castilhos, Ernesto t!e Oliveira., Borg'eS do 
~!et!eiros, Alcitles Lima, Assis 13r:tzil, Tho
maz l•'lot•cs, Abreu, Homero Baptista, Rocha 
Osorio, Cassiano do Nascimento, F•1rnnndo 
AillJott, Dcmotrio LULJoiro o Mcnna Barreto. 

Lopes Tt•o,·ão, Jac'lncs Onriqnc, Aristides 
Lobo, 1\lttyt·ink, llnrquim \Vcrnecl,, Thomnz 
Dolphino, Antonio Olyntho, .João l'inhoiro, 
Pacifico Mnscnrcnlms, Galn•tol tio Maga
lhães, LP-nnol Filho, Chag-as Lobato, .Jacob 
!ln Paixão, Aloxamlt•o ~tockler, Francisco 
Veiga, Costtt Somu, Lamonnim·, Alvaro 
Botelho, GonçnlYOS Chaves, ,\mCl'ico Lnz, 
Feliciano Ponnn, Viotli, Dntr;L Nicncio, 
Corrtl:t J{n.hello, Manool Fnlgoncio, Astolpho 
Pio, Aristides l\!nia, Gonçal\·~s !{amos, Carlos 
dn~ Cln:.ms, Francisco Amnra.l, Domingos 
Roclm, Cost:t ll!ach:ttlo, Domingos Porto, P:tl· 
lota, llm·reira l{nhollo, Fm·reim Pit•os, João 
Luiz, !llnrtinho Pratlo .Jnnior, Bornartlino do 
Campo,;, llrancisco G!ieerio, Horaos Barros, 
Lo[WS Ch:wos, Doming·os tl• • Jl!ora0,;, Atlol
:plto Gtwtlo, C:n·l·alltal, Au:.:·oln Pinhcit•o, 
.l\lm•s:l, Hmlolpl10 Wrantln, l'aulino C:tl'los, 
Costa Junior, Rodrigues .'\lvos, All't•otlo 

Al,ro-sc a sossflo. 
Doixam tio compnrecor com cnus:t os Sr:;.: 

Frot!orico Serrano, João Scvcrinno, Generoso 
l\larque,;, Raulino Hot·n, l~odrigucs Foruan
tlcs, 1\l:u·tinho Roilrig-uos, Thcophilo dos 
Santos, Lennolt•o Macio!, Franeisco SotlL'Ó, 
Conde tlc l•'ig-ucit•c•lo, Matt:1 l\!achndo, João 
tlo .\vollar, Casario ,\lott:L Junior; o sem 
cansa os Srs. Rang-el Postnnn, l:lct•nnt••lo de 
~lcudonça, Santos Vicil·n, l .. uiz ~!ttrnt, Do
mingos Jc:;uino, Vinha•JS, B:ulurt'l, Fcrroirn 
lkn!lllão, Buono •lo Paiva, Barão de ~anta 
Helena, Luiz Barreto o Antonio Prado. 

E' lt<la, posta cm discussão c sem do
hnte npprovatla a nctn. dn sessão autcco
•lcnto. 

O Sr... 2" SECimTAI:to (scJ•vindo dtJ i•) pro
co•lo il lcittmt do seguinte 

EX.PEDIE:'l"TE 

Otllcio tio i\!inistcrio dos Nog-ocios tio lntc
riot•, tio :l tio cot·rcnto, conuuunieaurlo que 
nn prosont) tlata so transmitto ao ll!inistm•io 
tl:t Gucrt~t a rcsoluç;1o tio Cong-resso Nacioon.l, 
appt•ovatla om scss:1o do 21:! do moz tlndo, 
propondo fosse indicada no Governo Pro
Yisorio a conservação perpetua <lo nomo do 
fallodtlo Dt•, Benjamin Constnnt no Jtl,.umack 
Jlilitar, no log"ar qno lhe competia. entro os 
goneracs :lo !Jrigada.-Intoil'[ltlo. 

O t"iir. Cantão - Srs. tio Con
g-t·csso, sou obrl0atlo a subir it tribuna neste 
momento, porquu pertenço no numoro dn
qnollcs que não tivornm o onso,io tio occnpal-::t, 
nem na primoim nom n::t 2• discussão tio pro
jecto tl:t Constituição, e comoçaroi pot• lo
vantar uma quoixn contrn v. Ex., St·. prcsi
tlonto, it qnom principalmonto ci dovitht [), 
jll'otel'it;ão quo ou e muitos outros collogns 
soiTremos. (.lpoiados,) 

Quando tivo n hom·n tio occupnr :t lriiHma 
por occnsião tia tliscnssãn tia mo•;i[o .to illn:<tt'() 
t•opresoutanto do Rio do .lnncit·o. St•, J<;l'ico 
Coelho, declarei quo procisavn. tt•tüttt' de ai-
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guns pontos dn. Constituição o particular- do Y. Ex. pela injustiça com que procc
monto p:u•a justincar uma emenda qne apre- deu. 
sentaria, como de facto apresoutoi, o para l\!as, o que nüo posso ó dob:ar de dcsompo
contcstar algumas assorçõe8 qno aqui haviam nhnr-mo do compromisso, QUO tomei, tle con
sido avançadas, relativamente ao estado do tostar algumas asserções desta trilmn:L pro
Pnrú, que tenho n honra do representar. tcridasrolativamente no estado tlo Pnrà,minha 

Nesse dia dos to logardiri:;i-mo ao digno pro- terra natal,o que tantas vozes me tem tlistin
sldonto do Congresso, potlintlo a bondade tlo guido com o seu man•lato, porque não quero 
reservar-mo um logat· na inscripção para a rJno fique consig-nmlo nos ,1mwcs deste Con-
2• discuss:io. :;ros~o,. como ~o pótlo iufe1·ir1 que a. antiga 

l\las inl'dizmcnto para mim, no 11ia cm que provmcra. c hoJe cst:ulo do Pat•a tem s1do onc-· 
foi aborta essa uiscltssiio o rdta a inscripç:lo, roso ao Estado Gemi, usando •la lín;.:ua;;om 
não cm o Sr. pt·esitlente, quem presidia os do tempo ti:L monnrchia, o hoje it Uni:'io, por 
JJossos trabalhos, mas sim\'. Ex. como v'rco- Qno a vonlalio ó jlt~tamcnto o cor•trat•io 
presidcn to. tlísso. 

Então llz ÍL \". Ex. um appollo, cm meu Vou cspccialmonto apreciar a talJolla. ou 
nome o no de todos aquollcs, que tinham sido quad1•o apresentado pelo íllustro rotwcson
Jll'Otel'idos na !• tliscussiio, para que no u:;o •la tnnto do l'ct•nambuco, o S1•. g,pirito S:tnto, 
1'ucnhlmlo ou :ll'hit1•io r1uo no presidente •lo com o qnal prot~nllon .iustínear o seu plano· 
cong-resso tlil o art. 22 do nos;;o reg-imento, sobro n l!isct·imina(,'iiO das rcmlas, o mo.tmroi 
scnüo pot• principio tlc ri;:;ot·os:t justka, ao que S. Ex. não tovo razão em con,idcrnt• o 
menos por cquitl:ulo, dósso preccdcncia nn Pará como concorrollllo p:u•a as •lospozas dn 
inscripç:"io nos !loputndos o senadores que não União com menor quantia ou porcentagem do 
tinham poditlo tomnr parto na 1" discussão. suas rondas do qnl}-a ll<thia, Pernambuco, o 

o sr.. lll!GUill. CASTlto-0 mesmo aconteceu alguns outros estado~, c P•1l'tanto, custando 
· mtí.is iL União do que esses outros cstn!los. 

a mtm. E ~ 1 ti t d S. • x. propue q1to ca1 a um o;; c:; n os 
O S!t. C.\~T:\o-Estc appollo qno fiz no e.,. do\"e coutrilmit• p:tra cs•a~ dü:;pozas com 30 •f,. 

pirite justiccil'O •lo V. Ex. protltlziu ca'cito •lo sua~ renda~; mas não sei po1·quo upcl·ação 
contrario do qno era do ••spcmr: l'oi tom:ulo ou calculo, sondo :L contrílmi~;loamosma para 
como oa·ensn. c pn;;nci :L miuhn ous:ulia, son- tntlos os cst:ulos, S. gx. conduo que o l'arit 
do collocatlo no ·12" Jogar, quando entretanto cnnlrílmiriL com GO "/ .. , ao pas:;o qno a B:thia 
fui um dos primeiros a pc1lit• a palavra, o concorrcrácomSG•j., Pl.!rn:tmuncocomS\1•/o, 
qunntlo mesmo antoriol·mcnto jiL cu tinha pe- Ala;:;óas r.om 8·1 "/• e a Parahrlm com Sl "/~,etc . 
dido no nosso 1Ji;:;no prcshJcnto que tímssc a Bastaria,Sr. prcsid<lntc,pameont>Jst:tr estas 
hotulnrle de !nscrovur-mc cm Iog-a r cm que :tssu1·çõcs do distincto roprcsontaut•J :t(Jpellnr 
mo podósso toc:~r a p~lana .• c o~tot~ certo t!c pam 0 f!lla!lro que aqui t:uuh~m nos "[il'CSOD·· 
que o meu. ~otlulo sorta satlsl"olto, SI ollc o.tl- tou 0 hom•ado ex-ministt•o d:t 1\twluh, pelo 
vessc prostdmdo os nossos trabalhos. . qual so vê qno o Pari~ c S. !'nulo s:io o~ dous 

O Sr.. Mwm:L CAsrr:o- Consolo-se com mi- unic<>s estados que toem s:1hlo a sott 1\tvor. 
go que fui collocado no 55•. comparadtt a dcspcz:~ quo a rnião com ollc~. 

O Srt. CAXT:i.o- Devido it insistente:; pc•li- faz, com as suas roC•)tlns... . 
tlos, fui pot• muito lhvor trnnsl'~t·ido do pois O Stt. A~rox1o BAEXA-Ap01ado. 
para o 20• Jogar, mas aind:L a~sim ;tão pudo o sn. CAXT:\o-•.. pnis não ó admissi;ol 
usar dn .Pala\"f!t, porque a d1scussao, como I'JUO um cstmlo quo tem saldo a seu l'a\"Ol', tle
era pro\'ts~o, fm cncort':llht an tos do caber-mo duzídns as 1lesp~zas eom ello foit,\s pcht Uniüo, 
a voz do falia r· concm•m para as dc:;pez~s •I esta com monot· 

O Stt. B~-:r.L'OltT YmmA-E:;tamos ''otando qunn ti:t •lo que outros ostnLlos 'Iuc toe: cl~tlcits 
emendas do qno não tínhamos conhecimento o contra si. 
nem fomm sujeitas a discussão. !lias ndthlziroi outt•as consitlcra~üe,;. 

O Stt. CA~Tltl- Cortamento, cstüo sondo 
votntlns omontlns rtuo os sou:; antores niio 
JIOtlcram jnstillo:w. Eu precisava, como disso, 
JUStillcar uma qno oJl'crcci, a qual julgo do 
'importnncia. por isso r1uo rol'cro-se ú sanc,rro 
c niio sancçüo do;; projectos do lois; mas nilo 
o putlo lhzot· pot•q uo n tliscussão l'oi cncor
rnda. 

Portanto, it mim o UO.> colloga;; quo tambom 
lbram Jil'utol'ido,; uüo t·o~ta onll'O remedia 
~i~ÜO l'!.!Sig·ntU'lllO•l10S, ljUCÍXUlltlo·nCS IJOl'Ólll 

Si a contrihui~üo tlos esta• los tem a mesma 
lnt.so, 30"/0 scgnmlo o plano uo illu:;tro mprc
sontanto, :t mesma tamuom devo sor a pro
IIDl'l;ão gunrliatln ontr•o essa h:1so o a ronda de 
cntla um L!os estados (a]loiwlos); mas não 0 
isso o que diz tt tahclln do honrntlo represen
tante, e sim que uns estados concot•rom com 
maior c outl'oii com menor poJ•ccntn;;om. 

,\il!ll:t mais, a porc<mt:Jg-om com quo c:ul:t 
o> lado tom do couctn•t•et• pam as tlcspoz:ts da 
L:uião estit 1Ut mziiu inrer:tt dns Llesuozas. 

-
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feitas pela Uniiio com os mesmos ostmlos · 
ist~~ é, f!unnto maior for a despozr~ feitn polt; 
Unmo com um estado, tn.nto menor devo ser 
a por~~ntug"m com que deve contribuir para 
a Umao, pot•quo tal porcentagem ú :~ diil'c~ 
rençn entro ~L rendtL rlcsto estado o n rlcspoza 
que a União com cllo faz. 

Ora,. dizendo o illustro roprosontnnto, que 
o I' !Ira concorro com G!l ';... no passo q no a 
Balu:L ~oncm·ro com Sü "/0 , Porn:nnbttco com 
8() •; •• nnport•~ dizm• que o Paril. onera mnis a 
União do quo a Bahia e Pcrnnmhuco, o ntu 
otllro> est<ttlos oru quo ha g-randes ll~ficit~. 
çm 1]110 rL sua rcceit:L niio chegn p:trnoccorror 
as dcspez:~s I]Uc cllc., custam iL União, 

S. E~. npt•csJntou diversas !'t11JI'icas om 
sua tahelln como-rendas tlo cada e:;t:rdo, 
-rcndn fod!!r:tl do accnrdo com o sen projecto, 
-porcent.1::;em da contrilmição dos estados, 
etc. ma; esi]ueccu·so do mn:L reforonte a um 
cle!U~!'to essencial, qual u a da de:;pcztL 1]110 
a ln mo f,tz com ca•la run do;; o;tndo;, porque 
só compar~u~dr1 n receita o a dospcza ó quo se 
podo vet• ~~ ltL salrlo a farol' dos est:ulo:;, 
ou ·a (hYOI' •\:1 União. 

Mas o nohi'C ropresontnnto não apresentou 
este elemento, portanto no sou calculo lidta 
umn da;; lmses mnis importantes, o mesmo 
indispens:tveis, 

0 Stt. LOI'F.~ T!tO\':\o- E' p~rfei~1mcnto 
do!loicnto osso calculo. 

O Stt. C.\:-õT:\o- O nobre ex-ministro ela 
fazenda nprc>ontou o sc11 quarlro mais l:om 
organizado, por qno nello constam não sri as 
retidas •los csto.tlo:; como as despnas ftlilati 
pela Cnião com cntla um clelle;;, tomando por 
úase de seu calculo oanno de ISSO. 
u~r Sr.. R~;rr:."~ll:-õT.\:-õTE- E foi pena que 

niio cspocit1cas..;c css:1s dospezns. 
O S1~. C.\~T:\o - Espccitlcou mais on 

monos. PonLiol·arci que ~. Ex. tomou por 
bnso do s~u l]mülro o anuo do 1880, om que 
hon,·o unm !ln·to crise commet•cialuo ostndo do 
Pa1ú, o pot• css:t mzão :\ renda nosso oXOI'Ci
cio tili apen:.s do 7.GOO contos, como di?. a 
tnbollr~ do neuro ex-ministro, quam\o a rocei
ta ordinari:l ó do 10 a 11.000 contos. Por 
r!SSO f!muh•c, apresentado pelo nobre oxminis
tro so v!J flUO o Pa1ú tom um snldo, cxcluhht 
:L quota do 3.GOO contos com qno ó tlnt:ulo 
para as dospoZ!Is com o serviço th~ tli\'ida pu~ 
hlica, amot•thmçiio o juros, tO\'O um sal' lo, 
tligo, :1 sou liti'Ol' tio 5.15:l contos; isto om um 
anno om quo a rontht roi escassa. 

Do sot•to qno cm outros anuas om quo não 
ltn,in crise com moreia I o, portanto, cm quo ti 
rondas sul.i:t a lO on 11.000 contos, como tom 
snl.iido, o Sttldo sot•:\ do 8.000 tio tantos con
tos. 

g rlclhcto ó osto o saldo quo o Part'L tom 
tido, ó com cst1L import11nto sonunn que o !lo 

lm muitos nnnos tem contribuído para as ar~ 
cns do Thesouro 'Nacional. 

gutrot:tnto, por esse mesmo quadro vorili
cn~so, que n Bahia,scm rallat• n:t quoltt p:tra o 
sot•viço da divida puulicn. tem um saldo t!e 
1.4li5 contos, Pernambuco 3.202 contos, São 
Paulo J.l mil conto;;. 

ltotlt·o~mo e:;pocialmento á I3ahin, fo:nam
l.iuco o Pnrá, 11or sorcm os tros ma1s unpor~ 
tan tcs estados do norte, o ncaha o Congt•esso 
rio ver quo o Sl\ltlo a. favor tlo Pará ó maior 
do 1]110 o tia Bahitl c do Pornnmuncn. 

Attcnrlenrlo-se, pm·óm,p:wa a qnol!t com que 
olles toem de concorrer p:~r.L o serviço tla tli
vitla publica, n. qunl ú tio :l.GOO:OOO~ para 
c:ula um, t!o,;aprar~com os saldos da Bnhin o 
d~ Pernambuco, os qtmes são suustitnidos 
pelos tlc(icits de 2.13·1:000$ para a Bahin o 
:3:li:OOu~ para Pot•nnml.iuco; outrotnulo, ainda 
uc~sa;; conrliçucs o Pará consona um s:Lhlo do 
I . ;,::;3. 000$000. 

Isto, ropitn, cm um nnno tlc cscns;;n ronda 
1101· otr.:ito •h c1·iso commercia!. gm outros 
annos osso saluo elevar-se-h 1 do 3.000:000$ n 
4.000:000$000. 

i11'.t, senhora;;, do um ostn•lo nestas condi
~üc:;, quo dá n Cni•1o rccm~os p:1rn. pngar as 
rlc:;pozas qno faz com o li•?, c ainrla uoix:L um 
oxcJ• lon to do 3 n ·1. OOO:OUO$, pó: lo dizm·-so que 
concorl'd para n c\cspcza rl:t mcsrn:L União com 
menos porcentagem do qno a Uahia o Por~ 
nambuco, quando este.; tlous c,;tndos apre;;cn
tam dcficits ? 

Qncro, Sr. prcsitlcnto, qno nos An11~cs destr:> 
Congot·es>o ilqno cousigmulo, não quo o PariL ó 
oneroso iL Uniiio, rn:1~ sim qne o Pará, nem no 
tampo do impcrio nem nctualmrntoo, tem sido 
posado noo uol'ros d:t nação, nem tem eoncor
rirlo par.L que o c:;tnllo das tln:~nçls fellorncs 
não St'j:L lisongciro. 

Ello tom roalisa.Jo os seus melhoramentos o 
rlesonrol\·imon to quer matcrin~s qnot• intcl
lectuacs pelos sons proprios recnrsos, o com 
elles por lo viver desa>sombradamoato. 

U~t Sn.. Rr.rltEs":;1'AXT"- O mesmo se dit 
com o ,\mnzonns. 

o SR. Co~x-r:\o- Sim, senhor, o mesmo se 
dá conr o Amazonas. 

Do\'0 ninrht not:n• qLW o ost.'lr\o g-or.tl não 
tem nnxilimln o Paril nm con;;:; nonhumn, 
no contrm·io tem~so aprorelt:uln d J :Lignns 
melhoramentos loitos po1· ttqnol!o,; cstutlo ::1 
suas expensas. 

g• nssim 81·. presirlcn te, que o cnos tlo ma
rinhas, que ó oiJt':L r.lo natm•tJ?JL :;oral, o cm 
todos os outros estados, tem sitlo construido a 
cnsltL dos corres gorao;:,uo Part'tlbi con~tt·uido à 
cnsta da JH'ovincia, não só o cites como o ater
ro tia parto que ilmt entro o cites c n torra. 

O cnos passn om ft•ento tlo orlii\cio •ht alt'tm
dcgn, pois hcm, o gorerno got•:\1 ntili;,,tt-:;~ 
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nlío sei d'essa parto do caos para nolln: collo
car os dois guindastes da alfandoí)a para om
barqno o doscmlmrquo do norcauor1as, como 
da parte aterrada ontro o caos e o erlillcio 
da alfanclcga,par;L nolla fazer assentar tt•ilhos 
vetos qnacs slío transportadas as mesmas 
mercadorias. 

O St:. BAgxA- E' oxato. 
O Sn. CA:sTXo- A provinc~a reclamou ao 

estado geral qne a mdommsa~sc ao menos 
tlcss:L par!(' •lo caes e •lo terreno atct•rado de 
que o governo so ha\'ia apodct·ado pam seu 
ex:clnsi\'o s·,l'Yi•;o, pois uão l'oi .l)-ttcmlida, o 
ató hoj•· se tem o go\'ct·no uttltsado desse 
gran•lc melhoramento p::ra o scrYiço aduanei
ro, leito iL enst:t da proYincia. 

Ainrla Jnai:;: A pro1·incia mandou construir 
uma ],onita l'ontc para oml,arr1ne o tlosem
barqno. Lo~o que llcon promph um presi
dente mandou entregai-a it allhnd~ga, o por 
olln a guarola-mori't Ihz todo o seu >et·viço, 
tanto rpto <'• denominada o conhccilla Jlvl' -
J>Onto d:L ;;uat•tla-mori:t. 

Entl·c!l:illt() o r.:oYcrno g-orai nem ao menos 
]ll'Csta-;r," man;lar l'ar.et· os reparos do ~ue 
e lia as nze; prcci:;a. A Jli'OI'incio e cpto car
rega aintli~ com essas despesas. 

JJo SOI'l•' ~uo o cstarlo gorai ntilisa-,;o rlclla 
sem tol' gasto nem gastar um rual. 

illc p:q•,:c·c, sonhoros, que este~ tlous !'actoS 
seriam l,a,la ntcs pnt•;t mostrai' niio ,(j qnu o 
estado do Pat•it não precisa dos l'Ocnrsns ,]lt 
t:nião, como lamliom qnc c~ta tcm·sc ntilisarlo 
dos seus pt•oprio; recursos. Accrcsccntarci 
porém ont1·os. 

A unica. cst1·:ul:t do l'ort•o que tem a pro
vincia, r; jit c:onta 70 a 80 kilomctros, Iili con
struida 1•rimeiramonto po1· uma companhia 
com gamntia do juros da prm·incia, depois 
foi cnc.tlllp.tda pela mc,:nm pr·ovincia. 

Eu c o,; mcns collegas de rcpl'cscntação 
naquolln tempo, muito tl'abalhamo,; para que 
o governo 110 menos desse gat•antia de juros; 

mostron-"e qno <'!la satislhzia a todas as 
oxigencias para que lhe t'ttsso concedida essa 
garantia; mos!l·ou-so que;, estrarln do lot·ro 
ora do g-t•ando I' a n tag-em, pot•q no dava ·I "1 n 

do rondinwn to, pois n:llla lo i sulllciou to para 
quo o g'OYêJ'Jto (IL\s~o ao Parit esta uuica ga
rantia qno ,;c lho pedia, ao passo que dou-se 
o tom se dado, om g'l'lttttlo escala, a outros 
estados, e lit está sonclo a estrada custoiada 
pelo estatlo do P.ll'Ú. 

Aind:t mais : todos os rios do est:Hlo, posso 
dizol-o, :;ii.o hoje navegados a vapot• ; umas 
linhas su!,l·cncionadns pelos col'rcs do estado, 
outras llc1·i,las à iniciatim particnlar ou iL 
propri.'!llatlo tio impot•tantus nugociantcs, o 
J;;to arnda cnncoJ•ro pam an;;muntat' a rcucla 
da t:niã'' indit·octamenlo, nem Jll'ociso do
moustr!U' pnt'fiUO assim ncontoco. 

Entrotnnto, Sr. prcsidon te, lia pouco pediu
se no governo da. republica fiUO concorresse 
com a quantia do 300 ou 400 coutos para so 
augmontat• a alfandega, que jiL so vao tor
nando insulllcicnto para o gra11tlo tmtiJgo 
com morda!, c jil. não correspondo as nccessi·· 
daclos do lloresccnto o sempre progressivo 
commorcio do Pará, do qnc rosult:t algum 
proj uizo parn n. arrccarlaçiio das rondas pu
ulicas, o gt~tn•lc para o commorcio. 

Esta quan tin. não foi concc•lfrla ; r.! o sorte 
que o commct•cio !neta com milhares de dilll
culdades, o ll;;co da mesma maneira, porque 
não ha um ctlillcio bastante o,;paçoso cm quo 
as m~rc:vlorias sejam rocolhirlas o rcsguarrla
das do tempo. 

O nnico liti'Ol' ou beneficio qno dos porloro~ 
ge1~1es tem o Pará rocebido, ó a ct•eação da 
Companhia de Xave;;açiio tio Amazonas, sub
vencionada pelos cot'rcs gcraes. 

U~!A YOZ- Não ú favor ; ao cont1·ario, pro· 
judica o nos~o commorcio. (!la oi!IJ'os "Jlm'tcs.) 

O Stt. C.\XTÃO- E' preciso ser justo. Hoje 
a sul11·enc;:1o it ess:t compauhin. púdc ser rlis
pcnsada, porque com olla •.• 

O Stt. St-:t:zJ~nELLO- Tem shlo n causa. da 
morte rio todas as comprtnhins rtno so tcom 
quot·ido ostaiJclcccr no l'at•it. 

O Stt. CA:sT:\o - ..• cstaLeleco·so uma cs
pecio elo monopolio, o di ateu! ta-so :L concurren· 
cia do outras companhias não snh1·cncionadns, 
mas ató cct•to ponto ~sta comp:tnhia prestou 
impOl'tantissimns sct•vi,;os. Podemos dizer que 
o prog-resso rio Parú c tlo Amazonas ri dol·iúo 
a cst:Í companhia. 

U~l S1•. ltEPitESEXTAXTJ~- Nos primeiros 
23 annos. 
. O S1:. C.\XT:\o- Só do\Jois do sou cstaiJolo
cimcnto foi que estes 'ou; estados, então 
lll'O\'incias, começaram :t prosperar com o 
dcscnl'olvimento qno hoj(• a]Jl'o}sontam, foi 
quo aug-mont:tram as snas rondas, assilu como 
as rondas ;;uraos, o si o g-oYot•no tc1m Jilito 
uespozns p1•od ncti yas uma clollas ó a su uvon
•;ilo que tem dado à companhia do Amazonas, 
porque essa despoza tom produzido mil por 
um on talroz mais. 

U~1 Sr:. RI~I'Itl·:sExT,\XTI~ -1\!as hoje não 
ha mais razão do ser para os!:\ su!Jyonção. 

O St:. CA:\"T:\o -Não estou dizon,Jo qno hnjn. 
razão hojo para a sn bvonç[o, estou dizon' lo q no 
a •lospoza rt~to o estado tom !'ui to com o cstauo
locimcnto desta companhi:t tom sido !tu·ta
monto componsnrla, na mzão do mil por um, 
o ao menos quo 1uo consto, ci·cio não hnvot• 
ompt·uza al;;nma no Jlltiz quo tlu tão gt·nmlos 
lucros, lauto t•onLlimonto ao E:;tatlo como a 
companhia do Nal'ogaçiio do Amazonas, Cl'OÍO 
mesmo qno o govot•no uunc:\ foz despoz:t mais 
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prodncti-:n do que com a. sulwonr;ão n essa. 
companln:t. 

c~mprc as leis por olle formularias; antes 
dtsso, porém, não nos assisto esse direito. 

O SI~. PRESIDI~:sm - Observo ao nobre 
representante qne ostit linda a hora do expo
dineto. 

O Sn. CA:sTXo- Obedeço a V. Ex. Sr. 
presirlonte, apeznr do rtne ain•la tinha algu
ma cou:;n n <.lizot•; vou concluir. 

E' força confü:;sar, quo o progresso do 
Pnrá o do "\mazonas ú do viu o a c:;sn comp:<
nhia nos primeiros nnnos, o que n esta tam
!Jcm ti t.!ovitlo o au;.;moulo d,. Nnd:> gcr:t!. 

Depois cstahclcccu-sc, ú verdade, a concur
rcncm, creat·nm-~o companhias suhvnncio
nndas pela província, mnn,larnm-s~ constntir 
vaporas particnlnros, os quacs 1'azem h\Jjc 
toda a n:wcg-ação dos rios do l'arit c •lo .\ma
zonas, tio nmuoit·a que se púdc hoje dispensar 
a companhia n snuvonr;ão ;.;oral; mas :;crht 
inju:;tlça o ingT~titlão uc:;.;at'-oo qno muito so 
deve it o lia, C CJUO ['oi c lia f[Uem in!ciOU u deu 
impulso no desenvolvimento o progresso tios 
estados elo Pará o .\mazona~. (Ila Wil apw·tc,) 

Eu pretendia, Sr. presidente, tratar do 
outros pontos embora tio passn;.:em, dtl pro
jecto da constituição; não queria •liscutir, 
queria :i•)l'Vir-mo de!lcs contoJ unm transição 
pnm tratar do cet•los actos, quo tenho visto 
pratic:w aqui nL"sto Con;;t•csso. Eu queria 
sustentar a opinião qno ,i:·t tmt:t vcl. omitli, 
do que: "~te Coní,]'t'o,;so, n:t f[IW I irladc do 
com,tituinto, não pude tomar contas ao po•lot· 
oxcctllivo. (<tjlOi<trlo.<), por~ue cllo não tom 
uma ha:;o, não tom o direito tio o t'azor, por
que n~<> h•1 lei alg-uma f[llC a. tanto o antoriso. 

[;)I St(, lti~PltE:ii·:xT.\XTt·:- ::-.Ias, f[llem lia 
do tlscnlisar os acto,; t!o g-ovet·no'l 

O St:. C.\:sT:\o-Qucm tlscali~av:t antes d:t 
noss:t t·ounião '/ Qun direito tomos ntis de tls
cnlisar, quando estamos ::itllla em plena di
ctat!um 'I Nus nilo temos esse •tit•oito, não 
tomos est:t attt•ilmição. (Jpn.·te.•). 

Em ;;essão m·•llnaria, sim, potlorcmos tomar 
cout::s ao governo, porq no entií.o jit temos lois 
cm q ne fnnr.lar nosso pt·oeedimon to; mas, 
actn:dmonto não, parque, repito, estamos 
aintl:t em plena dicladut·n. o quo não nos <l:i. o 
diroittl do tomar contas ao O""Yoroo, pcrgnn
tando-!lto tlaqui : 

« Qne providcnci:\s tendes tomado por csto 
ou por nquollo moth·o '/ » 

E!le pór!o rtlSpOllller : 

Mas o tempo estit terminado, o obedeço a. 
V. Ex.rotlt•ando-me da tribtma. (.lbülo bem; 
muilo bem.) 

O SR. Pm~s!DF.XTI·:- A qneixn 11uc o nol.Jre 
representante roproduziu, ,iiL tive occasião tio 
mostrar que não tom mzão de ser. O proprio 
nobre representante reconheceu f[UO o mou 
proccdimonto esteve <lo accorr.lo co:n o regi
mento o isto mo hasta. 
. O St~. CAxTXo-V. Ex. não infrin;;iu oro

gtmen to, mas não foi justo. 
Estando tcrminarb a hora do c:otpcdicn to, 

o Sr. Ubaldino rlo Amnml rcqncr proro
g-ação por 10 minutos ai\m do tratar do ne
gocias urg-entes. 
. Consultar.lo, o Con;;resso approYa o rc'luc

rnncn to. 
O Sn. Ptmsu,g:sTE- Tem a palavra o 

St·. representante C!Jaltlino do Amam!. 

O Sr. Ubo.l<lino do .Arna.ral 
(movi•llc,IIO gcl'fll tia gmwlc aUeH('•io)- St•. 
presitlonto, o Cong-resso resolveu huntem r.lo 
motlú irrctt~\ctn.vol, o com o meu voto,quo 11ão 
pouom sor sonadm·cs nom úoputa•los aquollos 
qne exercerem o carg-o Llc presidente ou dire
ctor do companhia, f[Oc receba favores do 
govc;no. 

0 St~. FttA:SCISCO VEIGA- Não de modo it•
rctt•act:l\'Ol. 

O SI:. UBAWixo DO A:U.\1!.\L- Foi porM 
que .... 

U)IA voz-ll:tuma lorcoit•a discussão. 
OUTt~.\ \'oz-~.!as não para a hypotheso. 
O St~. t.:B.\I,r>I:So no A)IARA!.- ..• porque 

:~ mntoria do m·ti:;o jit tinh:> sido appruv:ttln 
om I" di~cussilo, o ? .l'oi ~got\t. um2~· ; O.JlOt'
tauto, Jl:lO osta SUJ~tta a :J• dtscussao. :so un 
votação úu hontom ú novo ttm adtlitivo, mas 
quo ú con:;o.1uunci:t log-ica do f[UO jiL estava 
votado; isto Li a pana da perda do mantlato, 
p:m> a inlhtcção úo quo trata o :trt. 2·1 (li?): 

« O tl()put:ulo ou sanador não pudo ser pro
sit!onto 011 lhzot• parto do companhia ou om
pror.a, qno g-osar r.lo favores do govurno t'o
tloral. » 

« Nilo ó do yos,;n cornpctoncia, não ú attri
huiçiio "'':;sa lhzor esta pergunl:t c, pot·tanto, 
não respondo.,, 

A Cnnstitni<;ão ó quo vao cstahelocor os po
r.lores tlo Est:ula, c quo vao collocar catla um 
destos potlot•cs n:t osplwr:t tio suas attl'ibui
çuos, o otllão o po<lot• lo;;islatiYo ter:'t a com
Jlotoncia o di rui to t!o iut!ag·:u• como o executivo 

E:;ta votaQão irrr~tractavol collocon muitos 
dos momlJt•os t!o Cong-resso cm um:t sitnnç-:Lo 
esquerda, o um tlollcs sou ou. E' vor<l:ulo q no 
a Constituição nilo ostt\ proumlg-llll:t num pn
blicatla, portanto, cm rogm não ost:i cm ex-
ecução. Mns quando so trnt:t dos membros 
dosttt casa p:trcco que se pôde intorprot:w úe 
mo•lo diverso: ilcnt•mos nti:; pelo monos na 
tluYitht si ninLla somo:; nwmhros r.lo Cong-t•osso. 
Voz~s-Som duYitln quo sim. 

co~ou~sso O - 111 
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O St:, Un.\wtxo no A)t.\t:Ar.-AI~uns dos 
meus cullcgns lcvar::un tão longo o sou escrn
pnlo, qno apenas votutlo o urtigo so retira
rmn dn casa. 

O Sr.. Esrn:tro SA:>TO - Snppunlm que se 
reli r assem dt\ presidencin do:; bancos. 

0 Sr.. UllALnl:\0 DO o\)1.\llAL-Peço ao Sr, 
repro~onlanlo Espírito iianto, r1ne respeito 
mais n. •li8'nitlndo do~ sons collogas, não entre 
nas suas ltltcnr;iícs. 

O Sr.. EsPll:tTo S.\XTo-Pcrtlão ! Quando 
houvcs:;c incompati!Jilidndo ontt·o presidente 
do banco o membro do Congresso, cu tlcnria 
como mom hro do Con~t·csso. Não vejo o 
que lm tio ccnsnrn. ou otrcusn no meu aparte. 

o Sit. L'n.\r,ntxo no o\)tAtur.-0 sr. re
prescntnnte não tinht\ qno :;uppor. 

O quo dovia ora cspcmr o procedimento 
de seus collegas o não pro~nrm· fazer ensi
namentos ,;ohro o >ou proceder. 

O S1:. EsPmtTo S.\XTo-Tcnho o direito de 
pensar do moclo que cntonclor. 

O Sn. L'n.u.mxo no .\)1.\Jt.\J,-Quor elles 
se resolvam polo mandato, qner poJo exerci
cio do nnm prolltisão tão nobre con1o ontr·:t 
qunlqnct· estão pcrl'eitmncnto no sun tlil·cito 
o não tc~m tle •lar satisJ'ac.;ão n pessoa nl
gumn. (.1/ailo bem.) 

O S1t. Esrumo SAXTO- A mis:;ão 1lc man
dataria do po,·o ó som du\·hltl superior. 

O S1:. L'nAT.I>IXO tJG ,\)f.\lt.\1,- Ha nmn 
c~t·tn ditllcnJ,ladc, St•. pro:;ic.lcntc, no.; te ar
tigo, pm·q•1o p:ll'a bem con hccot• o ~cu alcance 
lhz-~o nccessal'io :;abur tam!Jom a illlcn,:ão 
tlnqncllcs, qno yota vam. Por minha parto, 
declaro que não posso formar juizo. 

Sei qno par:\ nns csto artig-o não t\ mais do 
fJIIC um pt•cconcoito do antigo parl:unenta
rismo. Su p[.usct·a m muitos momln·o:; do Con
gresso quo os ministerios ainda continnavam 
n SOl' commis:;ues tlo parlamento, quo conti
nuavam a se!' J'eitos o desfeitos po:• cllc: 
estão illntlit.les. 

Pousa1'alll outros, quo tiC\'iam incomp:tliLi
lisar estas duas J'nnc~ues, porque assim 
entendiam combater a plntocmcia, o qno om 
termos vulgares signillca o:lio ao capital. 

E lionvo tamLem q1wm disse:;so qno ot•a 
um meio tlu arredar al~umas pessoas, quo 
prejudicavam a politica do son estado. (Oh!) 

Si com elfcito so Pl'tltontlo ilccl:mw guo!'rt\ 
ao capital, o so ontonúo qne os cliroctol'OS 
do companhias o omjn•ozas são os pln\l)cratas, 
:t rnzão [li'Jvaloco dosilo .iil. Si o moth·o da 
tlisposit;~1o constitucional ó arredar pessoas 
qtlll possam SOl' llcsagl'tulnYci:; a algum; tios 
collog·ns, tloYo tnmiJOm provalecol' dCSLlo 
ji1. Por ontros motivos, nU:o. 

o SJ:. Rv.TimnA-Devcm ontu:o tambem 
incompatiiJilisar os accionistas. 

O SI:; UnALDrxo Do A)IAJtAL-DO\'o dcclnrnl' 
qnc a minlm pessoa o os mons interesses não 
estão cm jl)go, o por isso respondi com corta 
alti\·ez. do quo não costumo usar, quando hn 
ponco !'ni interrompido. Não dependo nesta 
questão nem •lo goYorno, nom 1lo Congresso. 
Quando se tratn. de rr.im, sou on quem faz os 
decretos. (Jluito bem!) 

O SJ:. LoPES TltO\'Ão-E V. Ex. ó homem 
honesto par:1 l'azol-o. (•lJJoiados.) 

O S1~. t:n.\Lntxo do A)tAitAL-Hn de some 
fuzet• :1jn:;ti~a 1le Ct'ol' quo cu não precisava 
do q ne algnem mo indicasse o modo de pro
ceder. 

o Sr.. Esrrmro S.\XTo - Xão o indif[ uei a 
V. Ex. 

O Sn. L'n.\r.JJt:>o oo ,\)t,\ltAT.- En niTo irin 
Caz1•r o cont'J·onto dus funcçlíes do legislador 
constituinte u mesmo do logi:;JadoJ' ot•tlinnrio, 
com as runc~üos tlu um adminbtrndot• do em
preza r•articular. 

V. Ex., S1·. presidente, !'ar-mA-Im a justi
~n, si algmnn. voz ou\·iu tilllar a meu 
respeito, do crer que ou não iria mesmo púr 
na llnlança ns vantagens o Jl!'OVtJntos tio um 
o ont1·o cargo; só o qno mo competia era de· 
cidir d·J mim mosmo, para \'lll' on,lo mo ar:hn
ria no meu togar, oudo poderia prcstnr ;dgmn 
sorYiço (:;i ó quo serviço po:;so prestar) .•. 

\'ozt·:~- Muito. 

o St:. L'u.H.tlt:-.'0 t>O o\)1.\T:.u. - ... si, n.1 
seio tio CungTosso, si, no htnnildo o5cr·iptot·i0 
tlu nmn emprczn ou companhia. E, si lclVasso 
mu:Jo longo o exame cm possi\'ol. qno cho.:;as
so a esse rcsultallo-rtuo ostnva dcslo•'nrlo em 
nm o em C•Utl'o log-tu·. (.lluito.f nr7o ttpoiatlos.) 
HaYi:t tle continmw a sor traça de Cl\l'lot·io, 
(muitos nrio apoifltlo~) sim[llos legisloiro, :ulvo
g:\do. Mas, declaro no Congresso, para quo 
s~ tranquilliscm nqnollo• qn~ toem tanto 
ciumo do minh:t dignidatle ; dcclnt•o, tlosdo 
ji1 qno, soj:t qual l'ot• a decisão do Cong-1•esso, 
quoJ•cu cstej:t compatível, quer incomprüivcl. 
que sou ou, quem se dcsincompntillilis:t. 
(Mui to bam.) 

N:io ó tio mim que se trat.1, porque deixe! 
do sol'lll'ositlonto do nma companhi:\; mas, t) 
preciso thzormos justiçn a muitos dos nosso;; 
collcg-ns, qno não toon~ n lihm'<lwlo. 1lo proce
det• tlo mesmo modo, c Isto por mottvos nmito 
dig'nos !lo rospoito. 

l!:t alguns collo~as, n quem os trio conlhtdos 
interesses do talnwnta, quo nfto lhos ó licito, 
na lim•a cm IJI!t.l quizorom, cortar as rolaçUo:; 
om quo so acham com ns comp:tnhins, lmnco> 
c ompt·ozas ; si o Jlzossem, pt•ocoLlorinm mal. 

-
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E' n~ccss:trio r1uo o Cougrcsso digtt si está 
rosal \'Ido rtnc o:; plutocrata.<, os homens •l:t 
iudnstrin, estão incompativcis com o lo"t\l' do 

meus collegas prcciS!llll sn!Jer desde jil s: 
temos dit•oitu de contim•nr n votar ou nü.o. 

deputado ou scnadot•. 
0 

Não f!UCro discutir o vencido. Dei o meu 
voto :t ft\VOl' tln. omcnd:t c dei-o, con fosso, pot• 
um motivo qua púdc ser consm•.tVcl, de l'ran
quozn.; dei-o justttmcnte p:>t·qnc cr:t pro:-:i
dcnte rlo um:t companhia, que goStt do vanta
gens do g-overno fwlcral. 

C)! Stt. Rl~Pr.t~sE:STA:O:TR- Emqnnnto não
houve!' umn lei especial qno llollna ns inco?l
patiuilidarlos, nenhum representante ó m
compativol. 

0UTlt0 Sr.. REI'RESF.:O:TA:O:TE -A propria 
Constituição resolvo ;t qucstü.o. (lia outros 
apartes ·i 

O Sn.. Un.\Lnt:O:O no A)l.\ltAL-SL'. presi
dente, preciso jnstillcat' :t razão pot•qno cou.:. 
sul to ao Con0rcsso, ( "l''"'tds ) ; a razão 
porque não mo t•cscrvci p:tl'tl pedir n pnl:tvrn; 
quando so votnsso :t Constituição. (.lpm·tcs.) 

Não quero, mas lamento o facto que se deu 
entre n.-,s. 

Quando vi qno :tl;;nns homens espoci:tlist:tS, 
financeiros, economistas c indnstriacs, pro
curavam ol,tor lllg'l\l'os no Con~rcsso dei, a 
mim mesmo, pat•ahens. I!ttvia ahi um'motivo 
que considero patriotico, o lm vh1 tnm!Jcm um 
ludo pratico. 

Entendo flUO estou perfeitamente nnorllem. 
(,tpoiaclos .) 

Nü.o costumo mesmo :tiTm;tar-mc tlolln. Dizi:t ou qnamlo nó; tomos nm:t situarü.o 
finnnccil•:t tlillcilinm, ú nccossario qno '05 
gr:tndes lln:tncciro1 entrcmjmra o Cong-resso, 
vorquo uma. do dn11~, ou o lo;; illustrarão as 
discussões o nos darão a melhot• solução its 
questões llnanccil'lls, on mostt•arito 11 sn:t in
cnpncidado, o não terão o direito do continuar 
a accu:mt• o l!acharelismo ror todas ns •les
grnçns elo pmz. 

o artigo auditivo hontcm votaclo impõe 
uma pena ao ropresentnt~to que füt• :to mesl)l" 
tampo director 011 pt•esu.louto tio companlua, 
elll(ll'CZa OIIIJ<lliCO. 

Si htl imposiçü.o tio uma. pcnn, elevo havet' 
om a npplique. 
E;so algncm não pótlo se!' senão o Con-

~"'resso. 
" Imaginei por um in;;tanto trazer uma listr: 

N:lo qu_cro .quo ns minhas p:tlnvras s~,inm 
tomadas a nm conta. Parece-mo pet·cim rt uo o 
Congresso rorelou não rluerct• ouvir os es· 
JlCCialistns; onccrt•ou as c. iscnssOes som ouvir 
ns pos;;oas com potentes sobro rnatorin tão im
portante. (Troca;;t-.~c muitos apal'l8$ .) 

elo;; réOs quo se acham incm·sos ness't pcnali-
•hulo, resol\•i tlupois clcnnnciar-mo como o 
Jmico incm.,;o na pena, o provocar mmt vo
tação para rcsoll·er o cas·>. 

Não mo refiro sú ii inscripção que ot~t em 
tão grnnt!c a!Jnnúuncia, qnc noecssnl'inmcnto 
muita ;;cnto Hcaria prl.',illllicnrla; o Congresso 
mos.trou muitas vows que a ninguom rtucria 
OU\'ll'. 

Nas noss~s rliscussões ncontocia que quando 
estn tribuna er•t occnpada, ou oll:t Ol'tl circula
'ln do nm m:tnto doJ ;;elo c do distrucc;:1o, ou 
o or:tclot• ot•;t cortaclo por apartas tle uma tal 
intolcmncitt e incohoroncb, quo não poLlitt 
1hllnr. (1lpoiados.) 

Ot•a, os homens acostmnnLlos :t um•t viria 
muito mais calma, acostumndos a nmnejtu• 
quasi que só os algarismos, n dizerem as cou
sas pelos seus nomes, rtmtsi que por l'ot•mnlas 
nrithmeticas, não toem o habito das discu:;sucs 
lloliticas. Podemos nós nl"t•m!lm• os tumultos, 
vodomos suppor que estamos discutimlo; ollos 
não. 

Ponhamos porüm termo a estas consit!o-
rnçoes. 

O quo precis:tmos Sl!Jor, o quo peço é que o 
Cougro:;so tligtt si o que so votOll hontem 
esti1 em vi;:·or llcs•lo ,iit (.,mitos ;u7o apoiatlus 
c apw·tes), si se rol'oro o applica aos uctmtes 
memuros tio Congresso, put'f[ uu uos,;o ca:;o 
collog-as meus (c:;tun aqui neste mumonto 
rept•o:;entauLlo alguns tlollo,; que tivol'ILlll a 
gontilczn do l'azur-mo ;eu interpreto), o.; 

Estou incurso no nl'tigo 2·1. 
Sou lll'esidento do tmm companhi:t que ~osn 

do !'til Ol'CS l"orloraes. A prtl:tvrn l'.worJS 
pc'Jtlo Lloix:u• no nosso espírito !;!'andes tlu-
vidas. 

O qno ti quo se considor·:t favot• '! 
E' a g"t\l'ttntia. tlo jt1ros ·? 
E' o contrato bi-httoral em que a compn

nhi;l tlit o recebo onus '! 
l~' qualqnot• cloNts concessões que se fazem 

a tantos tllll virtude do lei~ 
Sorit unm dessas vnnta;;ons que alei osta

uolocon do lllll lllOLlO g'eT'Ill ? 
Não oei, o por isso peço oxplic:tçües. 
Porgnnto : d;ttl;\ •~ hyp~those tio :;or eleito> 

nm indivicluo pcrtonconte a um:t comvanhht 
QUO tenha outiclo estes !h vares antm•iot•mento, 
llc•~ nulln a smt eleição ? 

Pelo motivo elo que olle poss~. pot'\'Otlllli'U, · 
inlluit• nas clod:;uos do gol'at•no 'I 

Não, porquo n su:t compnnhi:t,ii~ orn !Jcnc
tlciada. Supponham u;;ot•:t o ilwot•so: um. 
momilro do Congt•osso ó convirlat!o partt fazot• 
parto c ln diroctol'irtdo uma compttnhia que jit 
gosa llO coucessüos. 

Pergunto : llmtril nulla tambom a su:~o 
eleição 'I 

\"u \". Ex., St•. pro:;itlonto, quantns duvida;; 
ahi llc:un noslo t\l'lig·o 2·l. 

Qm\llto a mim :;ai como hei cio pt·ocetlet·. 

• 
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Mas os meus collo;;as toem nccossidado rlc 
sor esclarecidos, a Um tio poderem optar por 
um dos dous logaros, ou do membros desta 
casa, ou do mombr•os das cc>mpanhias tio que 
fazem parto. 

Agu:LJ'(Iamos a decisão do Congresso. 
O Sn. Prt!,SID~<::!nm - O S1•. Ubalrlino do 

Amaral apresenta nm rc.querimcnto, que <l 
pci•f',.,itamcnto um caso novo, no sentido do 
ser dc,;rlc .iit in t~rpr·otado um artigo r la Con
sti tniçiio . 

Par·ccc-me que a ma teria do requeri mcn to 
não prido oll'orcccr assnmpto do duvida. 
Tmta-~o do um caso novo quo niio está tn•c

visto pelo regimento; por is,;o peço ao Sr. rc
pro:;cntantu lJhaliliuo qno mande iL lllC'Sa por 
oscr·ipto o :;cnr."]IIUI'imcnto, para sobr·<J cite 
so tomar nmn dcliiJcração. 

\'om :'t mesa, u lido, apoi:vlo, posto om dis· 
cns:;üo c adiado pül' ter· pcr.lido a palan".t o 
Sr .. Justiniano Serpa o sc;;uin to 

Rcque1·imento 

fl•·f'Jill'iro qnc o Con;.:rc~so rloelarc si o 
:\!'t. :!·l da Constituição se applica ao> actnncs 
nwmlH·u,; do Con;;r•c:;:;o.- IJ. do "t.nal'al. 

O S1~ • .Josr:; l\L\1~1.\XO (pela Ol'dcoll)- Sr. 
prc,identu, estnmos aintla na priuwira parto '1 

O S1~. Prm,;mg:xTr·:- .Tá cstit cs;;otatla; cn 
ia tlcel:trar-or·rlcm do t!ia. · 

O Si~ •• J os1:; ~!.\I~!.\ :'oro - Si não posso falia r 
sem l'<HJIIC!'CI' ur;:encia pc~o :t V. E::. ~uo 
consult8 a '"t~a si mu eonecdo cinco minutos. 

l:~1 S1t. llr·:PrmsEXT,\XTI·:-Pc<;:t LO. 
ÚUTIW S!t, REPRESEXTAXTI·: - Continue a 

fallar. 
O Sr~ . .los1:: MAJU.\:0:0-Não, não fJUJ!'O que· 

brar· os preceitos rcg-imcutacs. 
Co~lsn ltado c Cong-resso,,·, appro\':ulo o rc

qncr·lmonto do St· .. José !\!ariano. 
.o. Srt. J.>m:srnr·::>Tr·: -Tem a palavr·a o ~r. 

J oso l\!ar1auo. 
Voi.~Cs-0 mquorimonto não passou. 

. (~ S1~. Plm;;u,g.xr~<:- O r·cqnorimonto f'oi 
VtSI\'úh!tonto apoiado ; mas ricstlo que lia ro
claur:t~•ao, peço aos Srs. repr•csuntantos que 
occup~lll as suas carteiras para v~t·illcar-so a 
vota.;ao. 

Foita a vorillcnção, rcconlrocc-sc tOI' sido 
appro\'ado o roqnerimcnlo. 

. O Sr. José J).[~-..riano dique sons 
ll!nslres co!lu;;as que votnram :t lll'g'ú!lCi:t 
vao. su eonroncer qno o CüngL•o;o;su ganhou 
ma" telllllO com os cinco minutos •lo lll"''<Jilcia 
•Jno llre lor•am conccdiclos, do quo si i~ão os 
cotwcdo:;so. 

V ao tct• a honra do apresentar ti uns indi
cações. 

Umn. dcllas ó propondo que a primeira. 
parto d:t or·dcm do t!in. seja limitad:t n. um 
qnat·to do hora, c quo o tempo das sessões so 
prolongue por mais umn. hora. Esta indicação 
altor·u. o ro:;imonto. 

O regimento não ó umn obra dttrndora, nem 
pct•mancutc. 

A on t:a indicação ó pnrn lhcili tar a apro
scntação •lc cmonrlas o suh-cmcndas depois 
da sonun~la. votação. 

O Con:;t·o~so salJe que o regimento não por
mitto mais :\presentação de omcndns, mas 
como, pcl:t multiplicidade rlo emendas aprc
tiCnt:ulas, vcriilca·sc que toem sitio a tu nppro
vat!as pc lo Congrllsso cmcn•las q uc se cn trc
choc .m, f[Uil c.;tão cm antagonismo, porque 
contcom disposições contrarias; ontras que 
estão inconrplctas o proci:;am tlo moiliilcnçilo; 
outr,ts que prcci:;am do ampliação; outt•as que 
cst:1o amplas rio mais c precisam do rcstric
ção; o como, por outr•o lado, considerando 
que não tondo podirlo acccitn.r n mcsrt umo. 
emenda lirmr.da por illustrcs toproscntantos, 
rc:;ulamlo a questão tl:\ lc;;ali.'lado Jinar:coira, 
vae·so cnhir mt contm::;-encm do :;oiir•cr"'?o 
os horrores do uma prorogn•;ãn on rle fugrr 
impntriolicnmcn te à convocação oxtraorrli
nari:\ que o !!'0\·CJ•no tatvo1. cntcnd;t nocos
:;ario tilzor paí·a não sm• ohrig·ntlo a continuar 
cm tliclnrlnm linanccira, pons:t o orador que 
tievc tambem apr·oyoitar essa occasit1o paro 
apresentar uma emenda rolatim a essa falta. 

A inrlicação que o or~t·lor vac nprcsontar 
tem po1• Jim ret.luzir· a di:ictl:isão rio projecto 
constitucional. 

O Congt•c;;so na su:t alta sabodor•in. rosolva 
como ontcnrlcr, tendo o m·ador desta f'órma. 
cumpr·itlo o sei! rlover·. 

V com iL mcsn,são lidns c apoiadas as seguin· 
tos 

IiUlicaçú~s 

Proponho que o regimento sojttroformado 
p:tm o Jim r.lo Jicar limitaria a um quarto de 
hor:~ a moia horn do oxpctlicnto, o as sessões 
durarem cinco horas. 

Sala •las sossõos, 5 tio J'e\·or•oiro do !flOl
Jo,;J Mm·irwo. 

Proponho quo ~o t•of'ot·mo o art. 58 do re
gi monto para o tlm do sor• pcrmittido que por 
occasifw tia scg-unr.la d iscussiio t.lns um ondas 
apresentadas cm s0;;unda discussão do projecto 
constitucional po:;sam 'c r· oJl'crcciLlas o mondas 
quo torii:o mna s.i rliscussão, ampliath·as, ro
strictivns,lttotlilicatims ou.>uptn•ossh·as, o !Jom 
assim atltlitivos coutontlo mataria nom, tlc
vontlo nosto caso o Cougrcsso, JIOt' votaçii: 
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provia, considoral-:t im portanto c urgcn to 
para poderem ser accoitos. 

Sala das sessões, 5 do fovereiro do !801.
Josc Mariano. 

O Sn."PRESIDT·::\TF. nnnuncinrJliO vnc pôr cm 
discuss1to a moção do Sr .. Josú ~lnrinno reln
tivn it diminnição da meia hora o prorogação 
da sessão por mais uma horn. 

O Slt. ZA)IA-Entra cm discussão 'I 
O S1t. PltJ~swJ~:>TJ;-Sim, senhor. 
O SJt. ZA)!A-Não, senhor. Yne ;\ commis

são tio policia pura dar parecei'. 
O Sn •. Tos li MAm,\xc-lsso ó poJo regimento 

antigo. 
O SJt. PltF.SIIli<::\TJ<:-Attenção.Ao Sr. depu

tado Z•tma por;o que mo indiqno qual o artigo 
do regimento em que so fnnda. 

O Sn. ZA)!,\-Sr. presidente, sou o homem 
do regímen passado. (Riso.) 

o Sn. l\[OMES n.mnos- Poço a pnlavrn 
pela ordem. 

O Sn. PnF.siDEXTF.-Tcm a palavrn o Sr. 
Mornos nnrros. 

O Sn. :l!onAT~S BAJtnos (pelei oJ·tlem) diz 
que em virtude do art. 27 do regulamento, 
não póde entrnr .iiL em discussão a indicação 
do Sr. José Marittno, porque diz ello: não 
podcrit ~or dado pa1'11 ordem rio din, nem 
constituir objecto do discussão, assumpto que 
não seja immcdiatamentc Jig-ndo no fim do 
Congres.>o como constituinte, salvo requeri
mento rlcvídnmento npprovndo cm sessão an· 
torior pela maiorin dos membros presentes. 

Sr. lll'esidonte, não pódo ser concedida a 
urgonch~ coo tr<t estn disposição expressa. do 
ro~imento; e na fórmn destn disposícüo a 
inuicaÇ!io ha de entrar nn ordem do !lia, si 
nssim decidir o Congresso, som o que nilo 
póde entrar na ordem do din. 

O Slt. PmlSIDRXTF. -Tenho dennte de mim 
nilo só o nrt. 27 como o art. 38 nsslm conce
bido (lê); 

cArt. 38. Estes requerimentos e indicaçues, 
depois de npoiados e postos cm discussão, 
durante a primeira meia hora tia sessão,serão 
postos a votos, si nilo houver qnem sobre 
olles peço. a polnvrt~. » 

Parece-mo que tleante deste nrtigo o meu 
procedimento está de accordo com o regi
mento. 

o Sn.. AmsrtoEs Lono - Poço a paln.vro. 
o sn.. NILO PF.ÇAXI!A (pela ordem)- o Sr. 

Aristides Lobo pediu n pnlavrn. 
o SR. PRBSIDF.NTl'!- \'. Ex. pediu n pa

lnvra pela ordem pnra dizer que o Sr. Aris
tides Lobo potliu a pnla vra 1 (Riso.) 

O SJt .. Jos1:: MAitJAXO (pela o;·deiil) - H.e
I'JUori qno fosso votlt<la urgoncia para ser in
cluidn n inrliençiio na ordem do tlia do ama
nhã, caso o Congrossojnl;;no cuu\·oniente niio 
votai-a hoje. · 

O SJt. PJmsumxTr.- :i'osto sentido ú que 
estou pJ•occtlontlo. 

Agot~~ está adiatla a discussiio por ter po
dido a palavra o Sr. Aristitlo,; Lobo. 

O Sn. Jos1:: ~!An!,\NO (pela ordem) requer 
ao Sr. lll'Osítlonlo qno con~nllo o Congresso si 
concedo urgoncia pat'lt qno as duas indicações 
~uc teve a honrn do aprosentat• sejam dadas 
pa1•n a primeil•;t pnrto cltt ordem do dia do 
amanhii, •b proluroncin a rtuuosqner outras 
mato rias. 

Posto n votos este requerimento, ficn cm
patnlla a votação. 

O SI: .. losJ~ MAmAxo (pela oJ•rlem) roqum• 
n vorillcaçiio <la \'Otar;ão. 

Pt'OCetlon<lo-so it voJ•iilcar;ão, reconhece-se 
ter hnvido empato na votação. 

OH.Dim DO DIA 

VOTAÇÃO DAS J~)JJ·::\Il,\S AO l'!tOJECTO llE CO:'i
STJ1'Ul<;ÃO 

Compnreco o St•. Prutlonto do !I! ornes, que 
occupa 11 cadoim. tia prosidencia. 

Continútt a votação das emendas ofi'erccirlas 
ao pro,jocto do Constituição nn segundn dis
cussão. 

O SR. PRF.SIDI·!XTF.-Na sessão do hontom 
ficou empatada ntt vota~iío dn ementla dos 
Srs. Lnuro 1\!itller e outros, relativa ao im
posto addicional do 15 •; ... Nt\ fórma do rogis 
mente, a \'otnção sohro este empate tom pre
fcroncin. Yao, pois. votar-se cstn pnrto dtt 
emenda do St•. l\Iil Jler. 

A votac;üo tlcou ompntntla no § I• do. 
omondn. 

A om.endtt ostnbolcco nn primeiro pnrte: 
«A Uníiio cobrorú,dnmnte cinco nnnos, em 

beneficio dos estmlos, 15 •;. uddicionaes aos 
impostos do importnção que cm cada um 
delles for cobrado.,. 

O § J• exccptmt desta. disposição o estado do 
Rio Grande do Sul. 

Yne-se proceder, portanto, á votnçilo sobre 
este pnragraplto. 

0 SR. ASSIS BltAZIL (pela orclem) peJe que 
o Sr. presidente osclnrcc;n o Congresso sobro 
o ponto da votação, por isso que na votação 
antorioJ' nlguns represento.ntos votaram sim 
ou não por eng~tno. 

Tratnndo-so do umn oxcepc;iio nn relncão 
do !Uo Grande tio Sul, póde 11nrecer odioso, 
essn odiosidndo dosnppareco logo que se nt-
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.tondn qn~ a aggrnvnçi~o •los i_mposto_~ do es
tado do Ltto Gmllllo 1lo ~nl ser1a o moomo que 
.dcixo.r a porta ahorla ao conlra!Jando. 

o Sit. PltF.siDI·:xn:-En jit lmvi:t ox.rl!cauo 
.ao CongrtJsso, tanto qnanto .ó pornutl1do a 
mesa, o as:mmplo ~obro qno m versar n vo-
taQão. . . t t 1 ·\ ementht nn snn prtmoH'a pnr o, es a Je-
lc~o o impo;lo ad•.licional do 15 °/o soore n 
importação cm hcnúllcio. dos ~s_tados. 
O~ !•• exceptnn desta dtspos1çao o estado do 

rtio Grande do Sul. 
Não posso ir nlém desta oxplic~çã_n. 9 C~n

.grcs~o tom o projecto, que lho f01. thslrtumdo, 
o saherit rosolvet• cm su:t saliedorin. 

V07.ES-Votos! \'o tos ! 
Procerlcndo-so á votn,:ão tio§ J.• lln. em~~

cla do Sr. Lauro :\luller o outt·cs, o NJCL

tadn. 
São successivamenlo postas n. votos ore

jeiltLtlus as emendas dos Srs. J osó Hygino o 
outro o Francisco Veiga ao art. 2i. 

O Stt. Pr.ESLDI~:>TE nnn1tncia n votação 
d:t cm~nda do Sr. !\loira lio Yn~concellos o 
outros ao § 1,• do nrl. 27. 

0 Slt. MF.tr.A DF. VASCOXCEJ,J,O~ (pcl~t 01·dem) 
}lodo que so proceda á votação d:t Sl!a ell!e?· 
iJa em 2 parles, por em·olvor mater1a dtllo
rente; uma ató á, pnhtl"t•as -dons deputados, 
outra desde, -nccrcsc~n te-se a tó no llm. 

O Sa. ErlT.\C!O P~o:sso,\ peilin n pnlnvrn 
pcln ordem, p:wn rc~l:tm:tt• contr:t n decisão 
do sr. presidente, consirlerantlo rr~jut!icadn a 
cmenrln que npre~enton cem out1·os collcgas. 
O Cong-resso .iii voton o art. 27 ondo so 
ost:theleco o minimo do qmüro, bem como 
outrn omendn do Sr. Gabriel tlo l\lagnlhães 
quasi i1lenticn it do orador o que o St•. presi
dente não considerou pr~judicada. Ponst que 
a snn omentl:l, que ostnbclece npcnas um 
limito entre o mini mo do quatro o o mnximo 
do 25, não eslj prejutlicadn. Entretanto, o 
Sr. r1rcsideute procederá como melhor en
tender. 

o Stt. PrtESWI~:>TF.-A mim pnrece-me que, 
tlo;de que o Congresso su!Jstituiu o § I" do 
art. 27, !lc:n-nm prcjurlicadas to<las as emcn
•las relativas it materin. Desde, poróm, quo 
V. Ex. reclama, vou consultar o Congresso, 
afim tlo que osto decidn si esta emenda o 
outt•as não estão pro.i udicndns á vista da 
emenda do Sr. Ga!Jricl do :\Ingalh:ies. 

o SR. Et•!TACIO Pt>s.;oA olitondo a pnlavra 
pola ordem tliz que, si o Congros;;o não nc
coilar a sua reclamação, desej:t que o Sr. pre
sitlcnto o olncido so, approrad:t n emenda do 
St•. Gabt•iol do Mag-alhães, acha-se prejudi
cada ontt·a disposição da Constituição, aquella 
r1uo osta!Jcleco o mini mo do quatro. 

o S1t. P~tESIDF.:>.-ri~-Não, senhor. 
Cousullndo, o Congresso considera pt•ej udi

r.adas tcdas as emendas rehtti vas ao § I o do 
a.rt. 27. 

E' appt•ovnrln n so"ninto omondn do Sr. 
o Stt. PltESI!ll·::>n: diz que rcalmo~to .a 

omot!lht contóm duns partes, a 1." snlislltntl
va a 2." additiva; Jlelo que Yae submotter 
sepamdamento á. votar;ão. 

Postas successtvamento a votos ns duns 
emendas 1lo Sr. :\Ieir:t de Yasconcollos, são 
nmhas rejeitadas. 

E' igualmente re,iuitnd!l a o monda do Sr. 

Artlnu· Rios ao m•t. 2'd : « Depois da valn vra 
-iniciativa - accroscente-so-t!o adiamento 
do. sessão legislali va, o o mais como está no 
proj ccto. » 

E' rejeitada n. emenda do Sr. Theoduroto 
Souto no n.rt. 28. 

Epitacio ao§ 2.• do art. 27. 
Postn n votos, ó approvadn a seguinte 

emenda do Sr. Gabriel do 1\Iagnlhães : <tEm 
voz do - J.lOr OStt\dOS- t!iga-sc: -pelOS OS· 
tados ». 

o SR. PRv.smExrg diz que considera a 
outro. emenda que o Sr. Gabt•iel do 1\!agalhã~s 
apresentou como ndtlitivn, nnte,; como .substi
tuti va ao § I. o do art. 27, o ucsle seu ttdo vno 
submettel-n il. vot!\Çi'lo. 

Posta n. votos,ó approvadn n seguinte emou
dtL do Sr. Gabriel de Mngnlltãos: 

Accrosconte-se o seguiu to : 
Paranorapho unico. O numero do deputa

•los e 1\ fót•mn. da eleição s·Jrão regulados 
po1' lei ordinnria do Cong-t'osso Nacional. 

o Sn. PltESI!JE:-!TE doclnra Jl~ojudicnd~s 
as emomlns dos St•s. Uchóo. n.o r1guos, Ept· 
tncio o outros, Lacerda Coutinho e outros e 
Julio do Cnstilhos o outl'OS. 

E' rejeitada a emenda do St•. Moira do 
Yascoucellos ao art. 29 • 

O Sr.. FitAXC!SCO VEIGA. (pela ol·dcm)
Tcnuo npresentadõ ao m~. 28 un!n ~ll!endn 
que se basoav•t no nrt. 2il, qne fot reJmtado, 
considero a mesma emenda Jlrejuuicat!n. 

o Sr.. Pm~siDF.XTF.- Si V. Ex:. assim o 
julga, dcclaro·n prejudicalln. 

O Sn. CYmr.LO DE L1mos- Tendo tambom 
apresentado um systomn do emendas, das 
quues uma 1'oi regoitat!u, considero-as todas 
projutlicadns, porque deixam de obedecer ao 
plano do que fil.ziam parte. 

O Stt. PRESinE:>TF.- A' vistn da doclat•a
ção uo V. _Bx. declaro-as proj lllliCal~as, o !Jo m 
assim pot•tgutll cuustt, a Llo St'. Julio de Cas
tilhos. 

Vao-so votat• n emondll. do Sr. Josó Hygin o. 
o Stt. JosE' HYo!xo- Esti1 prejudicllda. 
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O Stt, Pttii:SIDEXTR- Parecia-me que ni:Lo; 
entretanto si V. Ex. assim o julga, consi
dero-a tn•cjntlicada. 

São r~joit:ulas as cmcmlus dos Srs. Z:tma o 
LeovoA"ihlo Filgnoit'IIS ao art, 30, llcumlo 
pro.indi~:ula a do Sr. Cyrillo tlc Lemos. 

E' nnnunci:ula n votação tht omcndn snp
prcssim do Sr. Lacerda Coutinho ao art. 31. 

O Srt JUSTI:O:IAXO SERrA (pcl<t or!lciil) 11i1. 
qno, •lo ar.cordo com os procodontcs, dovo to:• 
prol'oroncia na \"otaç'io n cmen•la do Sr. AI
mino A fi"onso. quo supprimo os arts. 31 o 32 
e§ l0 dosto ultimo. 

O Stt. PrtESillEXTE diz que o nohro rcprc
sontanto tom rnão, o que snbmotterá a votos 
separadamente a supprossão de cada um dos 
artigos. 

Posta n votos a emenda snpprcssim do 
nrt. 31, oiTcrccidn pelo Sr. Almino Afl'onso, 
ü rcjoitmln, ficando prt-,imlicade o ndditivo do 
mesmo senhor 

Ficam prcjndic~!lns as emendas suppros
sivns oiTorccidas ao art. 31 pelos Srs. Lacerda 
Coutinho, Firmino da Silvon'n. o cutros, o a 
snbstitutivn !lo Sr. Gil Goulart o outros. 

E' rejeitada a cmoml:t supprcssiva tio § I• 
do :trt. 32o!Tcrocid:t pelo Sr. Almino Alfonso. 

O Stt. L.\CERD.\. CotJTIXIIO (pela m·dc m) !'c
quer n retirada dn emenda qno apresentou nos 
§§ 1• c 2• do art. 32. 

Consultndo, o Congrc;;so] c~nsonto nn roti
mda po•lida.. 

E regcit:vln. 1\ cmcntln. •lo Sr. Schmidt o ott
tros no § 2• do nrt. :JZ. 

E' nnnuncintln :t votação dt\ omemln. ilo"Sr. 
Cyrillo do Lemos no nrt. 32. 

O Srt. C\"mLr.o DI~ Ltmos (pela o•·tlcm) diz 
que esta emendo. osti1 prejmlicad:t, porquanto 
sondo complemento do outrns que toem todn. 
connoxU:o com a ot'gnnisnclio dns dnns cn
mnrns, c havendo o Congresso cons~rvado o 
artig-o, uão tom 1\ omen,ln rn.ziio do SOl", pelo 
<JUO 11otle sej:t ollt\ rotirntla. 

O Srt. PnESIDl~XTF. -O Cong"resso nc:tbn 
do ouvir a oxplicn~ão que o llOIJre reprosen
tnnto ncnb:t do dar. 

S. Ex. propi:ío n snpprossi:Lo dos pnlnvrns-
o presidente do. Republica, - porque ha 
emenda no nrt. ::l3 dando no Congresso o nii:o 
no Sotmrlo n comp~tonci:t p:u•a o julg'tlmon to 
uo pt•esiüento da. Ropubllcn. 

Pelo projecto iL Carnnrn compete 1\ nccn
saÇtio, no Sonndo o julg-amento. Pela om~ndn 
o julg-u.meuto pertencerá ao Congresso. 

Posto. n votos, ó rejeitatl:t a. omondtt do 
Sr. Cyrilln do Lemos. 

g• ignalmonto reJeitado. a. omomln. do St•, Josil 
Hygino c outros,flcttndo prejodicmlns us emen
das dos Srs. Almeida llnrreto c outros, Gil 

Gonlnrt o outros, Julio do Castilltos o outros 
o Znmn.. 

O Sn. B.\PTIST.\. !>.\ li!OTTA (pela o,•dcm) 
pede que so snspen,Jn a S<hsio pot· 15 minntos, 
parn tloscan~o dos St•s. rop>•osontnntes. 

Po:;to a votos, ó npprovado o requerimento, 
Suspendo-se :1 sc.;stio ás 2 homs o •1::> mi

nutos do. tat·!lo. 
Rcnliro-so a sessão iL~ 3 horas c !::>minutos. 
O Srt, Pimstnt·:xn: annunci:t n votação •las 

omondns no nrt. 33. 

O Sr. França· Cn.r,·n.lho -Sr • 
presidente, iL pngin:1 25 n.cha-su o seguinte 

Ao § 8• do nrt. 33 

Accroscon to-so : - gunrdando, quanto a 
esta, o rogi111on d:1 h bordado bancaria. -L 
Cavulcanti o outros. 

Logo mais abaixo : 
Sondo, d:1 compctoncia privntim do Con

grc;;so Nacional - art. 33, ::1 5•- propomos 
quo ~ejmn alfa_n•logado~ os portos do cstndl) 
do Rto tio Jnn01ro seg-nmtes : Gar~lu't, São 
João dn Bnrrn, Macalló, Busios, Nicthoroy o 
Angra dos Reis. 

Snln das so>~õ~s. 28 do janeiro do ISO!. -
]). Nanhacs Bm·rcto o outros. 

Yisivolmcnt-J hÓnvo aqui um ligeiro oqui
Yoco : este ~ 5• <i ovo ser votntlo cm referencia 
no§ 5• do nrt. 33 e nãl) ao§ 8'' do nrt. 33, 
si ltcm que mo pnrece,;so mais c:tbivol uns ois
posir;ões tt•ansitorias ; mas pútlo ser votado 
ug-om o tt•:msportttdo tlopois ptLI~\ as disposi
ções trnnsitot'ins. 

Scnhot•os, o Rio do Janeiro não tem pot'tos. 
E' esta nma.·quostiio do vitla; .contlo que o 
Cong-resso, qunuto :\ Cnpitnl Federal separa
da formar nm esta· lo :'1 p:1rto, ha de votar 
estn medida, or:t proposta, porque os portos 
são im proscindi\·os para. o nosso OllA"ra ndoci
mento. E, confio tnnto no norte, como no snl • 
qno acom~nnhnmos hontem, quando se ai
legou nqm a necessidade tle \"ida, e se podio. 
o imposto dos 15 •;. addicionnos sobr~ :t im
portnçiio. Entendemos que entre os in torasses 
da União o dos estados não hnvi:\ trepitlnr. 
Ouso, pois, hoje, esperar que o Congresso 
voto pelo § 5•, a que me refiro, para sot• de
pois. transportnclo pnrn ns disposições transi
tarias. 

o Srt. PrtEsrnEXTE- As cmendn.s no 
nrt. 33 siLo :tvnltndissimns, o n prosso. com 
que foram orgnuisndns impeuin que so 1lzosso 
1t clnssitlcnçüo regular, collocnntlo as omon
dns nos respectivos pnragmphos. 

1\tns, pam ovitm· esta ommissüo, on vou 
suhmottoL' a votos ns emendas cot•t•ospon
dontcs aos pnmgt•nphos mt ot•dom em que 
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estão impressas, embora não sojum corres- Fica prejudicadu emondu itlontica nprcsen
pondr,ntcs it. or•tlem dos. artigos, visto que tada pelo Sr. Thcodureto Souto e que so 
essa~ emendas estão dos tacadas e nonbumn li- acha no. pagina .24 do impresso. 
gação toem. s 

Come\·O sujeitnmlo a votos u emenda do St•. O R. AUGUSTO om FREITAS (pela orclen1 ) 
Voi,"lt, [lropondo ,1 sunpressão da Jl:tl:wru- pctle n retirn.da du primeira parte d:t emenda 

,. que npresontou substitutivn. Llo n. 2·1 do privativcwlente-; outru, cm igual sentido do t 3 , z nr • 3. ::sr. ..n.ma. 
Postu n votos a omentln. do Sr. Francisco Consultado o Congresso crncedc a retir:.tdn. 

Veiga in~~rt:\ na pagina 24 do impresso, snp- pcdidn. · 
primindo n pnlavra- privalivamcntc- do Postlt cm seg-uid:t a votos u a[lprovadn u 
urt. 3.>, é rojcittttla, ficando IJrcjudicudu u segunda parte eh\ emendu do mesmo sonho 
emenda quo no mesmo sentido otrorecou o quo manda accroscontar ao n. lG do art. 33 
St•. Zamu o qno so cncontru na pagina 2ü do as palavras- da Uniiio. 
impresso. 0 SI~. Josf; MARIANO (ÍlCla ordem) per-

E' nnnnnciacla a votaçi<o da emenda sup- g-uuta si lmvonrlo uma disposição quo passa. 
pressiva parcial do n. I tio art. 33, otrot•cciua ns minas para os estado~ n:io llca por isso 
pelo Sr. Leopolllo Filgueiras, prejudicado o n. 33 do at•t, 33. 

O Sit, LIWVIGILDO lltLGUEir:As observa quo O SR.. PI:l::Siog:sTI~ diz que lm emendas quo 
não lhe sentlo possível l'undnmontar esta modillcam c5sa disposição, mas que n:t re
como outra emenda que on'orecon :\. sábia dacçiio dellns n:io se podia fazer alteração 
considornç:io do Congt•esso, porque, nntos do nenhuma sem deliberaçiio do Congr•osso. 
ca.uor-lhc a palavrn pela ordem na inscripçilo Que considera p1•e,judicnda. a emenda. otro
fcita. poln mesa, foi votado o cncerrnmonto rocida pelo Sr. Adolpho Gordo e outros, sub
da 2• discnsslio do projecto constitucional, c stitntiva. ao n. 8 tiO art. 33, cm virtude da 
podendo p:tr•!cer paradoxal a idé:t contida rc,jeição do emenda idontica. do Sr. l\Ioirnde 
nesta omouda, visto como nii:o pô; lo olferecot• Vnsconcellos o outros. 
outrn complemontnr :is attrihniçõos do poder 
executivo, pede no Sr. presidente que con- O SR.. CARJ.O'l GARe!,\ {Jlcla ordc;;1) de
suite ao Congresso si consente n:t t•otirada. da seja saber si,npprovmlaestn emondn,llcam pro
votaçiio desta emenda. jllllicadas as emendas do Sr. Julio do Castilhos 

Consultado, o Congresso conscnto na re- e Amaro Cav:tlcnnti ;\. pagina 25 do impresso. 
tirada poJida. · o S~t. PRESlllE:'I'TE diz que a cmond•t do Sr. 

E'· annuncind:t n votação da emenda. snbsti- Jttlio tiO Castilhos visivolmonto tlca projudi
tutivtt do ~ 1•• do art. 33, ofl'erecida pelo cad:t, porque ó substitutiva, o auoSt•.C:wal-
Sr. 1\!cit•:-. tle Yasconcollos. canti é um additivo ao artigo do projecto. 

Postas a Yotos soparntlnmente ns duns 0 S:t. MARTINHO PnAoo obtendo a palavra 
partes dtt emenda, ,; rcgeitad;t n primeira e pela ordem, requer rtuo tenha prerereucia 
considerada prejudicada tt segunda. tU\ votação tt emendn. do Sr. Julio de Cas

Submottida n. votos, ó npprovnda n. soguin- tilhos. 
te omend:t suhstltutivas L!os ns. 10 c 11 do 
nrt. 33, ofl'orecida pelo Sr. Folisbollo Freire: Consultado o Congresso, é rejeitado o re-

« Compete privativamente no Congresso quot•ímento. 
Nacion:tl resolver dellnitivamento sobre os o SR.. !llo~tARS E B.mnos obtendo o. pnlavra 
limites dos cstatlos entre si, os ilo Districto pela ortlem, doclnrn que n bttncnila paulista 
Federal o os do territorío nacional, com as votou contra a emenda elo St•. Moira de Vas-· 
nações limitropltes. concellos, corta do que sori;t submettit1n. n. 

E' rejeitada a emenda sulJstitutim do § s• votos n. do sr. ;\(lolpho Gordo, que a mesmo. 
do nrt. 33. do Sr. Moira de Ynsconcellos 0 deputaçlio acceita. 
outros. · O Stt. PR.ESIDE~!TI' - A declnração de 

E' considerada projm~icntla a emendo. ndtli· V· Bx. será tomada; mas a emendo. está pro
ti va do Sr. T homnz Do ltlm c outros do § 11 .i udicada · 
do mesmo nrtigo. O Sn. l\lonAt's E BA.nnos- E' engano, 

E' approvndtt a seguinte emenda sulJstitu- qno se declara cm tempo, e facil de se recti
tiYn do u. 12 do nrt. S3 ofl'erecith~ pelo Sr. tlca.r. 
Serzmlollo : o Sn. LAUI\O MULI,ER. (pela ordem) - Ji~ 

« Autorizttr o governo n doclnrat• a B"Uet•ra que n ll!lncnua do s. Paulo acal.in do apre
si nlio tivot• logo.r ou nlio puder produztr seus sentm• ostn reclnmnçiio, pede so consulte O· 
oJreitos o recurso do nrLitrnmento, o a fazer Congresso, sobre si julgu. ou não prejudicado. 
a pnz. a emenda do Sr. Gordo, por Isso que às bnn-

, ... 

.. 
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c:uhts do diverso; o:;tados votaram no mesmo 
prcsupposto d:t dos. Paulo. 

o Sn. Pnrmngxn: - As duns cmcmlas 
cstiio assim concebidas : 

O Sr... PrtESIDEXTE declara flUO, rejeitado o 
substitutivo •lo Sr. Theodureto Souto, pro
cedo á votar;:to •la> outros. 

A do S1•. ?\!eira : « lcgisl:lr sol,ro ns con
dicçõcs do instituições •lrJ llancn:; do omissão, , 
o a do St•. Gurtlo: « legislar tiOht•o bancos de 
omissão. » 

:\ccrcsccnlit quo no. i"órmn. · do regimento, 
u lúi·çado o. ~ubmottot• it votos a emendo. do 
Sr. Theodurcto Souto que comprohendo tres 
nu.ncros. 

A omontla tio Sr. Meil·a foi rogoitada: o 
o Congrcst•o no rcsolvm• si n. •lo S1·. Gor•lo 
cst:\ (II'~.indicad:t. 

\'ou:s- E' claro qtw eslit. 
Gon:mltaclo, o Congresso jnl.~.L Jll'•Jjndicadn 

a. emenda. 
E' annuncia•l:t :t vola•;ilo ,[:\ nmoncl:L do S1·. 

.To.<ó Hygino, ao n. zt,to a1•L. ::::. 
o Slt. .Jo,;t:: l!YGixo rontlo1·a rJUO a sna 

omend:t so refot•o a otttr:L quo ,;o acha it 
pago •• l(i. 

'J'owlo prnpostn a m·~nr;ão 1lo tuna milícia 
ciYicn, como instituição tio,; cstador, cliz asna 
emenda, po,;t:L em votar;iio. qne cm voz do 
fort;:t pnliciat, •lign·tiO milici:L cívica, ~.no ó 
a I'OsOI'V,L •lo oxoi·cito, ao passo flUO n !orça 
policial não o é. 

Nos caso;; do defJza interna o oxtornn, lm
ven,Jo miticia cívica, o;ta o go\·crno dovo 
mo!Jilisw, o pertence aos cstarlos. 

Assim, podo que se voto ost:t till:I omondn 
quando so votar :L da png. ·!G ao art. G2. 

O Stt. P!tl;slDI·:;>;TP. ui1. qno o Sr. ropt•oscn
tal\ll .los:} Hy;.;ino pelas razões _quo eX!lCllllou 
roqum• o nr.liamonto d:L votaçao rl:t cmetvl:t 
rolatir:t ao n. ~~ do art. 33, para qn •ndo so 
votar nmn cmcud:\ adclitiV:L ao art. G:! sobro 
n. poli~ ia c i vimt. 

::>ullmetti:lo a ;·otos o :vliamonto, ;, nppro
v:vlo, tlce~odo ntli:ttht :t vot:.ção •lt cmcuda. 

O Slt. PlmsmF.;>;TE ,Ji?.quo ha trc~ cmollllns, 
uma do St• .. Jos:J llygino, out1·a do Sr. Leo\·i
g'iltlo Jlilgne~r·•s o ainut\ num ontra do Sr. 
Thoo•lurcto Sonto. 

;\s •!nas primoir:ts rofllrom-se ao n. 24 do 
art. :13 ; a nltim:t retiJro-so nos ns. 24, 23 
o ZG tio art. 33, o aclm-so it png. 2·1. 

O SI\. LEOYll11LD0 Fl!.GU!m:AS (pela ordem) 
roquc1· que :;oj:L consultado o Congresso si 
conco,to prcrm·onci:L p:w:t a omcndtt r1 uo npro· 
Sllntott a consit!CI·açilo do Congt•.•sso, JlOI:quo 
LI mais ampl:1 do flUO :1. do Sr. José Hygmo. 

o S1r. Pm~smr.xT~; diz que a mais nmplt\ ó 
a do Sr. Themlnroto Souto porque substitue 
os ns. 2;1, ~5o ~li no art. :~m. 

O Sr... OIT!CIC.\ chama n. attonc;ão do Sr. 
prcsirlon to (Hll'!l o. emendo. do Sr •• rosó Hygino 
flUO u mais ampla no sou espírito. 

O Si~. l'ltt·:smEXTI·! entretanto, vno sub
rncttcr ii \'ntn~ a rn·crorcncitt roqum·id:t pelo 
S1·. r.oovigil•lo Filgueiras para o sou substi
tutivo ao n. 2·1 do nrt. 33. 

Consultmlo, o Congresso não concedo a pro
foroneio. pcdilht. 

Posto ii votos, u rejeitado o substitutivo do 
Sr. Thoodurcto Souto. 

R' nnnnuciarln a votai)<"Lo dns omondM dos 
St·s. Jos) Hygino c Leovigildo Filgueiras. 

O St·. :'+Ieira de Va,.;conccllos 
aclut que :L emenda do nobre l'Opresen
tanto pnt• P01·na mhnco, o Sr. José Hygioo, ó 
com ofi'eito mais ampla. 

:\• rdtn •ln disposição relativa ao direito 
prm•o;sual não lmpo1•trt que ollo nhi niio 
ostoj:t compl'"hendi,Jo. Ninguem comprehende 
qno o Cong-resso tenha o direito de legislar 
sobro dii·oito cil•il, commercirtl o crimin:tl sem 
qw: tenha o direito do legisln.r tnmb~m sobro 
o direito processual. 

Nestas circumstnncias, prtreco·lho que, 
pc lo !'acto do set• a emenda do nobre ropre
sontanto mais ampla, dove1•it ser votnd:L om 
primcii'O log:u•, som se considerar prejudicada 
:L omend:t •lo Sr. Filgueiras cm relaç:.'ío ao 
direito Jll'OCOSSil:l[. 

o Slt. PltESlllE~"TP.-Vou sullmettet• a votos 
as ornon•lns n:t o:dom om que estão collo
cndas. 

O Sn.. Fn.EoEn.Ico Bonm~s diz quo hn na 
pagina 21 umn. emend:t ao n. 2-1. 

g· annuncilltht novamente n votação da 
ementltL do Sr. José Hygino. 

0 Sr:.. LP.O\'!GI!.DO FILGUEIRAS perguntn. 
si, soiHio rejeitada a emenda do Sr. José 
J-Iygino, !lca projmlicntla rt que tove a honra 
do apresentm·. · 

o Sr.. At:Tllt:l: RIOs (Jlela o1•dem) pede ao 
sr. prosi,Jeuto um!\ ol:pticação. Si !'o!' Yollt•ln, 
om Jli'ÍIIleiro lo~m· a ementl:t do Sr. ]'hco
tlnruto Santo, o st acaso o COllf:!'esso nao dor 
smt ucqu io,;conciu, tlcnm JH'OJ mhcatlus as 
OU tr1tB? 

O Stt. PlmSIDEXTE-Não, senhor. 
Procode-so :\ votação do substitutivo do 

St•. Josó Hygino, que ó rejeitado. 
Posto :t votos, ó approvaliO o seguinte sul1· 

stitutivo ao 11. 2·1, apt•osentado poJo Sr. Lco
vegilt.lo Filgueil'lts: 

« Leg·islar sobro o direito civil, criminal, 
commercial o processual da Republica. » 

COSCHl'tSSO 7 - tl1 
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O Sr. Leopoldo de Bulhõe"' 
diz que o assnmpto de qno se trnt:~ ó do 
grande importancia, o projecto foi assignado 
por• mais do 85 reprcsentnnto~ o S. Ex. o Sr. 
presidente acahou de vorillcar qno na votação 
il0s substituth·os anteriores a maioria a thvor 
do projecto foi muito nota vcl. 

Muitos dos slgnatarios do pro,jectn, outro 
elles o Sr. Zamn. o o Sr. Baptista d 1 1\Iotta, 
sentaram-se quando so proc•dia n. contag-em, 
suppontlo terom ,iii sido contados S()ns votos. 

Perle portanto o ornrlor fJUO o Sr·. prcsid()ntc 
consulto á. casn. se consente qno so pr·o•:c1I.~ n 
votaç;io nominal so!Jro esta .o,'r:t\'0 quest:io, 

Considera esta Constituiç:io quo se c:<ti~ vo
tando muito importante, porque contem a 
solução de trcs grandes questões: a das rendas, 
n. tln. logislação :~da m:~gistratru·a. Si cst:~s 
tros questões não forem resolvidas 1lu nccordo 
com os principies fcder•~tivos, não teremos 
republicn. federativa. 

Pede, ainda o or"ndor, que ncstn questão do 
maior• transcondoncia, consulte a casa S'l con
sente om que se proccdn. a votação nominal 
sobre o su!Jstitututivo apresentado pelo Sr. 
Lcovigildo Filgueiras. 

0 SR. PRESillENTr~ diz qno O Sr. l'Cproscn· 
tanto Leopoldo Bulh1lcs, allcgando que al
guns membros do Congresso, •Jue \'otaram a 
favor ou contra a emenda, sentaram-se 
antes de se fazer a contago)rn, requer que se 
proceda n votação nominal para veritlcar· 
nquella votnçf~o. 

A mesa, pela votação syrn!Jolicn, tanto 
quanto foi possível, procedeu it contagem, 
fazendo a prova c a contraprova. 

O resul tauo foi 02 votos a thvor dtt e monda 
o 85 contra, 

Conseguintemente, n mesn. annunciou que 
a emenda tinh:~ sido appromtla, o nesse caso 
o Congresso rcsol veria sobre tt procerlcncht 
d:t votaÇ<1o nominal requeridn, como meio 
de veritlcnçiio da votnç;io anterior·. 

O SR. Esi'IRITO SANTO Jem!Jra que jil uma 
vez se havia nog-atlo cSStt \·oritlcação ao seu 
collcga Sr. José J.\Iariano, o, portanto, acha 
que dovht haver uoidado no proccuimcnto, 

O SI~. PJUlSinEXTE rcspon•le que o Sr•. Ei· 
pirito Santo, que ordinariamente se deixa 
lcmr por uJUito cnthusiosmo, P'-'tlintlo a pa· 
lavr:t o usa!lllo della antes do obtel-a, aca
Jmm do fazer-lho uma injustiça. 

S. Ex. cstnvn no lado do Sr·. José Mariano 
o elle poderá dizei-o: re'Juorou l]ne n. mos:t 
llzessc nova vorillc:1ção dn \'Olnçflo, o a pr·o
sitlencin dec[a!'OU que O nãO fazia [IOrque jiL 
so havitt tirado a contraprom, mns que ia 
consttll~l· o Congresso; o Sr•. Jostl J\!ar•iano, 
entiio, retirou o sou r·o•Jnor•irnonto. Tnl i'oi o 
que se tlou e nüo o quo dis~o o St•. r~spirito 
Santo. 

S. Rx. pódo flcnrcorto do qnn não foi neste 
Congresso rpw voiu apr• •n•lcr normas de con
•lncta de drreito o •lo justi~a. 

O Srt. RsrmiTo SANTO não vô rnZl"io para 
CJ.u~ o Sr•. pr·osirlc~lo Sll mostre tão snscopti
lnlr:;ado.O or:ulor, ,)ltlg-:urrlo o caso somollwnte 
ttn primeiro, apenns disso qno devia ser jul
gwl~ p~la mosmn. rórrna. S. l~x., portanto, 
potln dtlor que o caso or•a divcr·so ; mas 
daqui n. jnlgar quo o que ollo orador dbso, 
ot·a urua •los 1 ttcnção n :;, gx,, vao grande 
din'llr'cn~a, por'•lllauto tarnhonr nã•• foi nosto 
Congresso que vciu atwonder ns regras de 
corulucta. 

O Sr: •. Jo~r:: MA!UAXO •liz que, desde que 
o seu nome foi tr·azido no incidente, cnja ter
minação deseja, 1Jirit qno o sou illustr·o col
lcg:~ do! ha ncatla não porlia ter o pcnsnmon to 
de censurar o Sr. presitlonto, porque S. ~.x. 
nesta, como om todas as qrtoslõcs ha proce
dil!o com a mesma o costumeira isenção do 
ammo. 

S. Ex. na questão que se deu com o orador, 
considerou-a do conilanr;n. iL mesa, e estil 
!Jom corto qu<:~ ainda a considera, porque 
por mais que o orador dósse todas as de
monstrações de quo n:io o or•n, cm todo o 
caso, pelos precedentes que o Sr. presidente 
estabeleceu, seria desconsideração ú mesa, e 
por tsso quando o Sr. presidente appollar 
r.arn o Congr·csso, :tindtt qnando o orador 
trvcsso certeza de que este se collocnria n 
seu Indo, procederia, como procoden, reti
rando o seu. requerimento, por·que a mrtori
d:vlo do prcsrdon•lc 1lo Congros,;o deve ostar 
acima tlc todtt a suspeita· 

Por·tanto, desde r1ue c nobre representante 
pe•lintlo que a presidencia con:<ulte tto Con
gr·cs~o não colloca a questão orn terreno 
dill'oronto, o orndot• não pódo Lloixar de np
plandir a inflexibilidade do procotlimonto dn 
mesa, collocttUdo-se no sou Indo. 

O Srt. PrtgsJor·:xm •li~ que, t•1nto no fncto 
[H'oscnto como em relação ao incitlcnto pelo 
~dirlo do \'e!·ii!ca,;ão da vol!1ção, t'eito poJo 
:sr. Jostll\I:ll'lano, o procOtllmonto da mesa 
Iili o mesmo. 

Tentlo-so vota• lo uma emenda, a mesa re
tiftcou a \'Otaç:io quo foi annnnciatla. Um 
memlJr·o do Congresso r•odamou, podintlo que 
n verirlcnção l'osse t'tJita nominalmente. A 
mesa por si não potlin tlelibor•tu•; o por• con
s~guir!to sujeitnria it ~otação áo Congresso, 
Si.de\'la pr•occdcr ou nao 1t uma \·otaÇ'~o no
muml. 

Su!Jmottido a Yotos o requerimento do Sr. 
Leopoltlo llulhuos sobro Yotnção nominal ti 
r•,1jo 1 ta1lo. ' 

O Srt. Sr.n.PA requer prorogaçüo Lln sessüo 
por meia hora. 
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Posto a votos, veritlca-so não haver nume
ro, poJo ~ne o Sr•. pr·esidonte declara adiad.\ 
a vot~tção das emendas. 

Voem à mesa as seg-uintes 

Declara~ües de uoto 

~i não estivesse pr·osidindo <L sossiio do 
Con~rc,so, \'Otnria huntom contra a <'InO!Hia 
d s Sr'S. Lntrr•o Muller o outro5 ostaiJolecomlo 
o imposto arlrlicional de 15 "'• sohro o impor
tnção, cm honetlcio dos estndos : !•, porque 
S. Paulo não precisa eless'' angmento ele im
po:;to ; 2•. pwqno doterminanrlo a cmenrla 
~uo o proelncto ,[os 15 •; .. nrlelicionae~ ar·reca
rlarlo ntt all'nnrlog-a da Capital Fcder•ai seja 
repm•tirlo entro os estados elo Rio de .raneiro, 
~!inas Gorncs e Goyaz, ,rariL nm rosnltaelo 
~uo S. Paulo contribuirá com o imposto" o 
thesouso daquolle estar lo niio recoboril dons 
tercos do seu producto corro•pondente ú. im· 
po•tnciio que pam nqnelle estado é feita por 
mtor•me·lio da alfandega desta capital, visto 
quo só nm tor·ço de sua importancia ó loita 
directamente pnr Santos. 

Votaria ignalment•1 ~:outra a emenda dos 
St'S. Baptista da illolta o outr·os quo snpprime 
<L liber·dade do cauotagom, que repr•osenta 
umn conquista liberal, feita ha cerca. de 
30 annos. 

Sala rins sessões, 5 t!o t'overoíro do 1801. 
-P,.udcute de ,1[ ora as. 

Declaro que, ~i estivesse pr·osorlto nn sos,;ão 
tle hontem, votaria contra a omend:t elos 
repro,;ontanlcs Jostl Mariano o Laur·o Müllol' 
elos 15 •;. addicionaes, porque os estados pe
quenos, como Serg-ipo, quo não teem impor·· 
ta•:iio dirc•cta, nnda Incram com a emenrln. Ao 
contrar•io, c lia ó inconveniente porque solire· 
carrega o contribuiu to o auxilia sóm~nto os 
;:r·andos cstmlos visiuhos, para ondo vo:;m 
tlirectamen to as mercadorias. 

S:tl:t das sossüe:<, 5 do fevereiro tia 1801.
Felisbol:o l~rer•o. 

Declaro que votei n titvm• dn emenda do 
Sr. liil Goulart o out1•os suppressim ria 
incompalibilidaelo ostnuolecidtt no ar•t. 2•1 do 
pt•ojocto do Constituiçila relativa nos mon!l•r•os 
ele tlirectoríns rle bancos, companhias ou om
prozns. 

Sala das sessões, •l de fevereiro do 18\Jl. -

Voloi contr•a o nr•tigo do pro,iocto de Con
stituição quo rlispõe- sorit o vieo-pre.>idonte 
tia Ropul.Jlica ipso {i1c1o prosiden to do Souado; 
o bem assim votai coutra n disposição do pro· 

jocto de Constltniçiio, qno ostabolcco a. reg-rn 
de ~er o Senado presitlido pelo presidente do 
Snpromo Trihunal Federal, quando deliberar 
como tribunal do justiça, o qno osto nüo pro
for•il·á sou louça condemnator•ia. sinüo por dous 
tor·ços dos memur•os pr•osontcs. 

Sala das so;süos, 5 de fevereiro de 1801.
Fredcrico Bor!Jcl. 

Declaro qno votei pela emenda do Sr. Ar
~hm· Rios, fJHO manda supprimir n pnl:wrn
r;:nal-do art. 22 do pr•ojJcto do Constituição, 
rctligitlo em 2• discussão. 

Sala dn~ sessões, 5 do fevereiro do 1891.
~leira do Vnsconcellos. 

Doclnmmos que V(•tamos contr:t a emenda 
ao art. 27 do projoeto do Constituição, apre
sentada pelo Sr•. Gauriol do ~lagalhilos, no 
sentido do autor·i~r· o Cong-rosso Nacional a. 
regular ,por lei ordinaria o numero ue de
putados. 

Sala das sessões, 5 do fevereiro de 1801.-
1\lnnool l~l'llncisco :\Inchado. -Joaquim Leo
vigildo do SonrJt Cttrva.lho.-Joaquim Sat·· 
meuto.-Uchua Rourig-ues.-Borfort Vieira. 

O Srt. PRRSIDEXTE designa para amanhã a 
seg-nin to ordem ,[o tlia : 

Continuaçiio da. votação das emendas oJre
recil!as ao projecto do Constituiçiio na se
gunda discussiio. 

Levantou-se a sessiio ás 4 horas o 25 mi
nutos da tarde. 

4!l·• ~ESSÃO rm 6 DE FRVRREIUO OE 1891 

Presiclcncill do Sr. Prudente do Moraes 

Ao meio tlia l'n?.-se a chamada, ú que re
spondem os Sr•s. Prudente de 1\Ioraes, Paes 
tio Carvalho, Joiio Neiva, Costa Rodri"'ues 
l~1·aucisco ~Inchado, Loovig-ildo Coelho 0Joa~ 
qnim Sarmento, Mauool Barata, A~tonio 
Baena, Joiio Peelr·o, Cunha Junior Josrl Se
cnndino, Joaquim d:t Cruz, Theodoro Pacheco, 
Jonquirn Catnnrla,B;zerr•a tle Albnquerque Ju
nior, Josu Bc•runrtlo, Olivoir:t Gaivão, AnuH•o 
Cnmlc:tnti, Almoidn Bm•r•eto, Firmlno da. 
:>iiveira, Jostl Hygino, Josó Simeão, Floriano 
Peixoto, Podr·o Pnnlino, Tavares Bastos 
Rosa Jnnio1·, Caolho o Campos, Thomnz Cruz' 
Vir•gilio Damasio, Ruv Bnr!Jo,;a, Saraiva' 
Doulingos Vicente, Gii'Goulnrt, Montoir·o ele 
Barros, Qnintino Bocayuva, La per, Bmz Cnr
rwiro, Ednart!o Wandonkolk, Snltlnnlra ~Ia
r·inho, Joaquim Folicio, Casario Alvim, Ame
r·ico Lobo, Campos Salles, Joaquim do Souza, 
Silva Cnnodo, Si!Ya Paranhos, Aquilino do 
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tle AlhllfJUCl'f!llO, n~lln.rmíno elo l\!cndonçn, 
Mat•cítUlO de ~lag;tllt;iu,;, Ednard11 Gonc;al vo;, 
Fcrnan,lo Símas, Lanro MiHier, Cat•lo., Cam· 
po~, Schírnidt, Lucortla Coutinho, Yíctorino 
~lon te iro, Porei I'. I dn. Costa, :\ n t;lo •lo Fa ri>t, 
,Jnlio 1le Castilho:;, Ernc,to 1lo ulin·íra, l:lot·
!:"" 1le ~!l}l.ldt•cs, AkÍI1es Limn., ,\~,j,; Bt•azil, 
Thomaz Flores, Alll'rm, HI)IIICt'o B 1ptbta, 
Roch:t O>ot•:o, Cassiano do 1\ascimcnto, !•'or
nando Abbott, D.J;nott·io itihdt·o c ~lcnnn 

Amaral, .Joaquim :\lurtinho. Pinheiro Gun
dcs, Ubn.ldino elo Amarn.l, %ntos And1·adc, 
Esteve> Jnnior, Lnir. Uolphino, It:tmit•o 
Barcellos, Pinheiro l\!acha•lo, .lttlío Pt•ota, 
Boll'ort Vieira, Uchoa Ro1lri:;nes, ln<lio <111 
Brnzíl, Lnnro Smlró, Jnnoconcio Sot·zotlollo, 
Nin:t !Ubeiro, Cantão, Pedro C\wrmont, l\lat
tn Bncollt\1', Casimiro ,lnnior, HIHH'Íqno rio 
carn1lho, Anfrísio Fial11o, :'ill~n~il'll Parana
gnil, Nelson, Pít•es Ferrei r,,, llarhosn. l/ma, 
Bozorríl, .João Lopes, .ltHliní~tno de Serp:t, 
Frederico Borges, José Avelino, Jo>é Berí
lallna, Gnnçalo do Lngos, Nm:cimcntn, AI
mino AITonso, Pedro \'e lho, ~li~nol tio Ols
tro, Amorim Gat•cía, Epítacio Pcs.;oa, Pc.lr<> 
Ameríco, Conto C:ntaxil, Si1. An·h·a•lo. !{e
tumba, Tolentíno •lo Cat·valho, ltos;l o !Síl
'la, João Barha\ho, Gonçal\'CS l"err·ci. 
r:t, Josó :\[:tríano, Almd,ht l'ornamhnc•J, 
Iln.ptist:t dn. l\[altn, Frúc,; tht Ct·uz, Aleino 
Guanahnr:t, Eríco Coalho, J,opcs Troviio, .la
CfJIICS Ourique, Arístírlcs Loho, l•'nrrptím Wet·· 
necl~, Thom:t7. Dclphino, Aulouío Ulyn tho,.loiio 
Pinheiro, Pacitlco Mascarcnh:~s, Gabt•íel do 
l\!:lg-nlhi\e:l, L:Joncl Filho, Cha!.:'n.s Loh:1to, 
Jacob da Paixão, Alcxawlt·e Stncklcr, F:·an· 
CÍ5CO Veig-a., Costn Sennn, Lamoutlil!l', .\I varo 
Botelho, Gonçalves Chaves, Amr.ri~o Luz, Fe· 
Jícinno Ponna, Víotti, Outra Nícncio, Co:·t•ú:t 
l~n.hollo, Manoel l~ulg-encío, Astol pho Pio, 
Aristides Mn.in., Gonçotl\'c:l !{amo:;, Carlos •las 
Clmg-as, l"mncisco Amnt•al, Doming-os Rocha, 
Costa l\!:tclwlo, Doming-os l'ot·tn. Pallflta, 
.Juvoncio do Agoniar, An•lró C>w:llc 111tí. l~ay
mundc B tmloh·a, Anníltal Fal••i'to, Percít·n 
Lyr•:1, 1\leit-:t do \'asconccllos, .João do Sí
queit•n, Joüo Víoirn.. Ltríz do Allllr;ulo, l~spí
ríto Santo, Bcllnrmíno Carneiro, Pontes 1\o 
1\Iil'rlndn., Oiticicn, Gn.hino Bosonro, Ivo de 
Pr:ulo, Oliveira \'n.llatlilo, !õ'olíshollo F:·oírr., 
Aug-usto •lo Freitas, Paulo ,\1'!-:ollo, 'l\•sta, 
Seabra, Antonio l~nsehio, Z•tma,' Mthnr Rio;, 
Garcín t>íre;;, Marcolíno :,Jonrn, Santos l'o· 
reira, Custodio do :-.tcllo, Paula Guimari\es, 
Milton, Díony:;io Cot•qnoit•;t, Lerl\'ig-ildo Fíl
g-ucíl't\s, Barão de S. :\l;trco~, 7\!e,lrado, Bat•:io 
tio Villn. Yiçosn, Pt•ísco Paraíso. ~loniz Ft·cít•n, 
Athayrle Juuíor, Fonseca o Sil ra, I~on;ot':l 
Hermes, Nilo Pcçauhn. Urbano ~Iarc:md,os, 
:r.Innhücs B:trrcto, Cyt•illo tio Lemos, Oli· 
veit•:t Pini.o, ,V.ír•iato do i.\ledoíros, .loafJnítn 
Brevc·s, \'tr~1l1o Pessoa, Franç:t Carvalhn, 
Fert•cil':\ Rnbollo, l~orreira Pires, Joã11 Lníz, 
1\!nrtinho Pt•n.t\o .lunior, Bnt•nn.rtlíno dt' Cnm· 
pos, l~t·n.nciseo G liccl'Ío, Mo!';IC:l llarro,;, no
millg'OS do :-.Iot•ao~, Arlolpho Gordo, Cn t'· 
Yalh 1!, All!.:'lllo Pinhoít•o, ?l!nt•sa, Ro•lolplw 
MÍI'lllllhl, Pnnlino Ca~·lo~. Costn .JnnÍ•ll', ltn· 
drig·n•·s All•c:;, ,\l!'t•r.do Ellís, Cario,; 1 :;u'i'i 1, 
1\loroit·a. tia Sílvn, Alnloi,l:L :So::noíra, l~nl•í:1o 
.htniot•, FIOIH'~' Cnt':lllo, Leopol<lo 1lo Unlhú••,;, 
L1ním:u·ãcs Natal, Antonio .\zcrc,lo, Caot:1nn 

Barreto. 
Abt•a·S(} :< scs;;ão. 
D•1ixam 1lo comp:wr.cer eom can>:t os St·s. 

:\lntt:t Mnch:Hin, Elyscn ~Iartius, Ft'ctltJI'ÍI"1 
Snrr:lllO, .lnão S(n·criano, n~·twt·o:-;o ~1arques, 
l~anlino Horn, Rndr·i;.:nrs r~ct·n.\tlllos, Mar
tinho Rmll·ignc~, Thnophilo •los Santo>, L•Jan
dt•o 7\laciel, Amphilopluo. l•'t•anct:;cn Sodt•.!, 
Con,lo 1lo Pig-uuít·orlo, !õ'CI'l'CÍI';t Bt•atHI:io, 
.Joi\11 t!e A Yollat• c Cos:u·io ~Iotta .lnni~>l'; 
o som cansn. PS Sr;;. l~an;.:ol Prstatlol, llern·tt'
'lo •lo r.IonrlotH;a. S•tntos \'ieíra. Alhcrto 
~r:u1rlão, t.;tíz ~lurat, ~:unpai~ !õ'ot•rar.. :'l!ay
rtnl,, Domtn.!.:'os Jo,;nmo, V111hac::, lhilarú, 
[lucao do [';IÍ\':t., lbr•:io 1[.1 Santa llolcna 
Lo;1 •s Cha\·cs ,\nlonio Pl'atlo o Thcotlnrett; 
Souto. 

E' litl>t c post:t •JIIl tlíscnss:io 
sessilo an tccc,Jen to. 

a. acta. ela 

O "" • ..~ • • t = ' s . ~~1. •.• ~.--ru.rt· o ~a::~.:.o- r. pl'c-
st,lent.c, sn;:undo ~o -..'t~ rla sc . .;:-;:to t:ltim:l, 
totn>~ndo a. p•d:J\'1''' n:r nr•r.a,;i:iodo r,xp~'linnto 
o 1! í,;t i neta I'OJli'OSéll tan t" do l'at·n :1:'1, SI'. 1 ·ln!· 
•líno •lo Am:u·n I, t·ni'•'I'Íli·SIJ a nnn 11 etlí·l:t 
filiO pa~~at·n n··stn Congt•cs.;o c:n 2" dis.,nssão 
incompatíhili;nndo o,' lll·llllhro.; tlc~to Con~ 
g'I'C>:lO, CJlllllldO Jli'OSÍrk•ntoS rio CJli:ICS~ncr 
hanros 011 cmprozas fJIIO roccilam J(tvm· ,Jo 
~0\'01'110. 

S. Ex. ncs'l\ ocrasião tli>so ~no a1l'cct:wa 
os:~:tmoditla clh·cwso~ collo::;;ts qnn j:'t naqnnll:t 
O~C:I:\ÍilO SO t!OVÍ:\!11 tOl' 'J'OtÍl'l\1\0 tiO COil• 
gTCSSO. 

dístí netas Dr.claro, conhcçn lnstn.~lto a~ 
fJIIa I idades '1 no ornam S. Ex •.• 

O s1:. Pttt·:swt·:xn:- Ohoei'\'O :111 noln•u ro
pt•c:>ontanto qn•~ o fJilll nstit r.mtliscns-;ão ó :t 
acta, o V. l~x. oJSh\ rc:;pondowlo ao dbcut•.-;o 
do Sr. Uh:ddino. 

O Stt. E-;I'U:!TO S.\:'\1'0-'l'Oill l'c'l:V'ITO COI\l :L 
acta. o V. Ex. vot•,', 1lo scg-nimonto. • 
. Dizi:l on, !'i11;o jnstí';" a S, Ex. 1]111\IÜO :'t 

sr_ncorlll:lllo 1ln s"u mo•lo 1\0 pnm;at', CJil:llltlo 
dl;~t'qno :-;on~ colh'g':l~ :-;o h·1\'i:IH1 J'Oiit•:t·ln •lo 
Gnllt~·rc,;;n. :\b;o;, pal't'P•!:tdn-mo qnn t~~~:~ 
SliJIJ'''sÍI;:\o Ílll[llll'l!l\':t u l•t'!t:eipio dn flll''• 
quai\IIO hnnv~."" IIWOIIIPilltlnlt•larlo ••nlt'tJ a:; 
l'nncçt•<'S riu 11\lll\llatario ,J,, Jlll\'11 <J l'l'tJSÍIIunl•• 
lhltpiUll:tS t:OIIlJI:lnllia~, S•J lJtJ\'ú Jli'OJ"Ciltlúl' ['OC 

• 

\ 
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cstn. o doixn1• nqnclla, :;npo1•ior :'L qual não 
vojo po~kão social non hmna, oxtcrnci o meu 
juizo, l:w~ando um protesto. 

O St~. CnAt.Dt~o uo A)t.\t~.u.- r.· 11111 cn· 
gano de V. Ex. 

0 Srt. E:iP!I\!1'.:1 S.\XT.I- S. Ex. então so 
iliri:;in a mim COIII lllll:L 1\lltOI'itladc ÍIIIIUOIIS:I, 
n vorhPI'<lll·lllO rlrl morlo aCtll'l'imo, <lizonrlo 
qno o[J',!llli a. tli;:n\rladc tio:; meu~ collog· 1S, 

.lo eontt·at·io, m1~1l c~,llng-a, on SIJU fJ!l!Jnl 1~n~lo 
:•. V. I~\'. que naqnollla plii'J><l sn:t rrspcih 
!ll:tis :t rli:;nirlarln ,[o; ,;cus C{)llog-as. porqno, 
quanrlo hnni'OI' a n1onn1' illCillllpatilditlr>.rl,• 
entro os dons c:ll'g-os tlc quo se trat:;, V. Ex. 
otr.mrJ.-, ~:,ns colln;:as snpponrlo rtno ollo,; 
a hrar;:n•:i c. os i 11 tet•u;;:;o., elo JII'•!SÍ·Ion t" do com· 
panhia, para r.•nuncim·em o intorc5~:J da 
commnnlliio IJI'azilcir.t! 

O S1:. Cu.\t.ut:>o no ;\)!AI~.u.-As notas ln· 
chyg"l'll'[lhir:as ahi estão. 

li l-eira naquello rniz. Mns pormittir-me~ho. 
V, ~x. que ou cstranh~ que, e;;tando reumdo 
o p.lrlamonto o o Congre;so a terminar o sou 
trah:dho constituinte, devendo começ•u• om 
pouco tempo, os sous trah:lihos ortlinarios, o 
tlovcr·no t•rovisor·io ostejn. a expedir· decretos 
que sfi,J vot•<l:l<leii':IS lois. que consultam todo 
o problom•L oconomico tlo no~so raiz, que o.l
tc,·a o mo<.lillc.~ JH'Ol'lliHlnmonto tod1L 1.1. nossn. 
viria oconmnica ; deCI'Ctos, cadn um <.lo:; quno~ 
oxigiria csturlo mothodico, dcmot':Ldo, especi:Ll 
r lo uma a';:cmhlé:L, o que, entretanto, s~o for
mula<los por um miui;tro o publictvlos com a. 
I'OSpOIIS:liJili<hldlt ele todo o GOI'Ct'no Provisorio. 
Est1·n.nho isto. pOl'qno son do opinião que o 
Govornn Prol'isorio,acccitn.ndo ombor:L o. gen
tiloza do procedimento do GongrAsso, deveria. 
dcmiltil· elo si ossa rcsponsLIJilidmle quo é 
muito g-ra.mlc, pedindo a opin~ã~ da._ropre· 
son tação nacional o tL snn. cooparttcq~açao pariL 
os cl!'oítoo que estas lois vão produztr. 

0 Stt. Bt",L•\lt)ll:-10 DE l\!E~OO~Ç,\-JÍl bo.Vil.l. 
tlcle~nção legisla ti m anteriol'. () SI~. EsrmiT·l SA:>To-E t'nzomln apprJl!O 

'[llll':L ü~ olova•lo:; ,;eatimento; de Y. Ex., 1<11\S 
sem a uwnrol' allu,ito, eli:;o qa' l'ni lnjlt-to 
pa1·a con11uig-o. Xão tom o rlil'éÍl•• ele snppo1• 
que uu ~eja. capaz tlu, smn snL" it'i clal'aS, do 
l'I'Otlt•:, atacar tlo soslaio 1111 socap:L <JI:Clll 
quer qno srja, porrpw IJllOJll. t':llla u••sle 
lllOIIWlltn, :qtOl.l\1' tio esta tum llllliiiSCIIIa, lülll 
"I' Jll<lcz,t tlu cor.,ç:'io c sontimontos tão ole
~arlos o illiba:los cmuo rpt ·m umb os tenha. 
l'od:tnlo, en; qnaudo t'alloi, não tivo nu1 
pens:t:uonto occul to, como nunca ti v o. 

o Stt. OtT!CtcA -o meu colleg-a, qne inter
rompe -mo com o sen aparte, niioattcndou no 
que ou ~!isso, ao começm• o meu discurso. 

Eu disso que o Governo PrCJvisorio estnvil 
no gosn l1:1 racnltlatlo do logishn• por um:1 dc
cisrw •lo Congresso. 

Por;o nos meus coll~gas f[IIC nunc:L Y<'.Í:ttn 
nas IUillliiiS :~:d:c\'l':\S S'11llÍ!lllllltO uc:o!lllto : 
<'ll0ai'O o inimi;:o, <!'t:llltln os lia, rle l't'Oitl<J :L 
fr·t.mto, do vis~~it·a t·rg-nid:\. o não o YOU ata
car <lo toe.:d:L.( .lf11ito úr.111.) 

l\in;:nom mais petliuúo tL pal:wra, ci <btht 
por :tppt'0\'1\tla a ad:t. 

O :-o;r. Oitidc~l.- St•. p1•osi•lonlt!, o 
])ia fio Ofíicial pnlrlicrlll hoje o tratado tio Culll
!llCl'CÍO cclehmrlu CJII t1·o <) c;ovet·no Provbot·iu 
u o <los g;tarlo,; Unidos tl:t :\tlloll'i·~"• o;tlhclo
c:onrlo rc~ipl'"cirlarl<l do isenr;ão do tlil•oitos úo 
importac;iio, no nos,;o como ll:l'lllo.llo pai:;, p~t·a 
diVrii'SOSg'OIIOI'tl~ tanto r.la I!IÚUstl'l'l lll'llZllcllra, 
como Ll:t amct•ic:l n:t.. 

N:io qttel'•' lt••WJ!', como unnc:t t1•ouxo, p:n•a 
o,;ta ll·ilnllla a rlis~u,;,;ã{) •los act0,; quo o tio
vm·no Pt'o\·bicwio t1Hll ~1t•atil!:Hh) no n~m·l!ici•.> 1la 
iltlt'illl1it;i~L0 flllO 1\t,IS, O (\Hlg'l'üSSD CO!Itilninb,, 
demittiu tio si invosliuLlo tl!J!l:l :tO poLlot• o:•
cuth·o. 

Estranho unicamente o sau proceuimento, 
po1·quo p:u-ocom·mo do boa prn.tic:\ governa· 
mental que tlestlo o momento que o Con
g-resso s:J t'OIIIlill, ce1·tas leis que entendem 
com a ecanornia nacional, não l'ossom doere· 
tarlas pelo porlm• executivo, qunndo o potlet• 
lcJ;:·islatiV<l cstiL om plbllll exot•clcio do snas 
l'uucçúos. (f!ct eli~~··sos apa•·tes.) 

Oh! sonhot•os, estou ach:mdo de dizer que 
reconheço :L log-itimid:lllo do oxorcicio das rnnc· 
e;ucs do gol'orno,mas que estranho unic:1monto 
cose pt·o~crlimonto. (Apm·te.<.) Os meus coi
Iog-as não loVt\111 o seu l'otochismo no ponto uo 
qlllll'el' prohilrit• 'lllC, l\IL minha lillerdndo do 
rop1·csentanto ú:L nação oslr:Lnho os actos que 
o GOI'lli'UO Provisol'io pratica. 

(;)t S1t. r:.gl•tt'"st~~TAXTI~- Apoindo; neste 
ponto \'. gx: ti acompm1hado pot• muitos coi-
Legas. 

~ü.n , lJ·itJjo, pm·tn 11 tn, :t;n•oci ., 1' a~ Ynutagon~ 
on tlo,;ntnta:;ous ele.-;tu tratado, <hL :;n:L c,m
YOIÜtlllCI:t 011 iu~Oli\'O!IiO~lCÍ:L; n:io [li'OC'.ll'O 
ill'''~slig-at• p.)~' Ol'iL ;-;.i h:t c~mponsnçiLo \1ara. n. 
i,;otlt;:'<D tlo,; uuprl:;Los tio 111\I'OI'l:rç:lo r o,; ob
jectos tpw Yo J!ll t!Jtqulllla rrJg·ião, IIIL i.sonç~o 
tlo iu1posto; do; prodttctos tia tmlustru~ ul'<\· 

0 SI~. OtT!CIC.\- V. Ex. pormíttiril que 
e11 o;tl·:ulhe que o Governo Pt•oviso1•io osttl,i:t 
com tontluncias hoJe, ombot~L u mullttn~:L c.le 
"':Lllinoto, tio ei!ll tintmt• lL movei' esstt muchina. 
Jll L'azot• dcct•otos, ne,;:;:t tillll'O elo decretar 
accoitantlo tothL a responsabilidade do ab:\lo 
tn•ot'nwlissimo quo um tt•,\tatlo como o do hoje 
Vlllll tr:tZOl' iL UOSSll ViUIL CCOUOllliCll. 

U)r S1t. l~EPtu:st·:sT.\XT"- Aponte isso. 
O Slt. Ol'l'IClCA - BasttL tli~ot• que o Go-

vot•uo J:'t•ovi~ot·io om 1·! mezos tom oxpouit.lo 
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mil o trosontos o tantos decretos ; a monar
chia cm sessenta annos expediu dez mil. 

O Sn. JoXo DE SIQUP.IRA rlá um aparte. 
O Sn. OITICICA- Para que ostit V. Ex. 

com este excesso do zelo pelo Governo Pro
visorio •.. 

O Sn. JoÃo DE SIQUEmA - Não ó excesso 
de zelo. Entemlo ~ue V. Ex. faz uma gravo 
inj m.tiçn.; dizer nao é provar. 

O Sn. OITICICA ••. -arrasta-mo pnrn. uma 
discussão qno não desejo, não quero, nem 
agora. cn.bo desta tribuna. 

Tenho a liberdade, como roprosen tnn to da 
nnQão, de fazer o que acro1llto qno fazem 
todos os meus collcgas q 110 so intoressr.m um 
pouco pelo problema cconomico rlcsto paíz. 

Eu, na. minha opinião humiltlo, som morito 
e sem valor (muitos 11r1o apoi•tr/os), estranho 
estes netos o dou as razões porque o fo1ço. 

Dizia, Sr. presidon to, q uo V. Ex. mo per
mittisse estranhar que o Governo Proviso1•io 
mudando rio gabinete, contimws•o nesta l'<lhre 
do decrotnr, vinda jil do ga bineto antig-o, 
acccitnndo toda a rosponsahilid:ulo 1los aba los 
profundos que esse tlecrato do hoje vae trazer 
ao nosso commercio. 

V. Ex. e o Congresso sabem que a maior 
parto do commorcio é feita. bojo com os paizes 
da Europa. o ess9 commercio vae sofi't'OI' um 
abalo muito profundo desde qne se estn.boleça 
o. protecção paro. todos os generos vint!o> dos 
Estados Umdos, livres estt•s de direitos, 
quando os outros continuam sobrecarregados 
dos impostos das tarifas de hoje. 

u~r Sn.. REPn.llSilNTANTP.- Ut tnmbom se 
protegem alguns genoros nossos. 

O Sn.. OITICICA - Não se arg-umen t:t sobre 
assumpto de tn.nta g-r:witlado como este; 
deste modo h a outras faces por onde encarar 
este problema.. (Apoiado.<.) 

V. Ex., Sr. presidente, vê que estou sendo 
constantemente interrompido • 

O Sn.. PnEsioENTF.-Peço aos noltros repre
sentantes que niio interrompam o ora,lot· para. 
que possa terminar o seu discur·so. 

O Sn. OITicrc,\- Hoje a. mnior parte do 
nosso commercio de importnr;ão é feito prin
cipalmente com os paizes da Europa. 

Pergunto a. V. Ex.: do primcit·o d<l auril 
em diante o que se vae d:w? Todos os g-ene
ros Lnportados da Etu•opa llc:tm sobrocnrro· 
gados com os onerosos impo,;tos tio iniJIOI't:t
ÇJ1o que existem bojo, e todo; os ;.:oneros ca
pitulados neste Lloct•eto tlcam isentos tle im
postos. 

Pó1le se dnr n. concnr1•oncia '! Não. 
E' muitn natural qno a eot'l'onte 1l:L impor

tação passe tht l~lli'O!Ht pm·a os 1\staLios Uni1los 
procuramlo gcneros que não sotrr:un impostos 

e deixando de importar aquellos quo os 
pagam. 

O que se dará ó que todo o commercio que 
tem ralações com a Europa terá de liquidar, 
e V. Ex. comprohcn1IO que abalo pJ•ol'un,lo 
essa liquidação virá tmzor. 

l\fns, cu não rtucro agora s:tll3r si o decreto 
ó . b01'!1 on si ó miloi limito· mo, como tenho 
fe1to lompl'fl no8t:t trrburm, :L tratar da mato
ria constitucional. 

Peço ao~ meus nobres colloga.s que atten
tl:un p:mL o seguinte: !Infla a. concurroncia 
da i mportaçilo para os E~ ta.• los Unidos livre 
tlo impostos, é doix:ula a importação da Eu
ropa, eom a prohiltiç:lo 'IUO os impostos im
põem, a r1ue llcam roduzi1las as t•ondas du. 
União consagradas pola Constituição 'I 

V. Ex. comprohendo que o Jli'Ojecto de 
cc.nstituic;ão base:t a ronda da Unitio pricipal
monto sol1ro os impostos do importaçiio que 
po1• si S1\s lhe tlão !l5.1J00:000$ em UIIIIL renda 
tio l :Jü. 000 :000$000. 

U~IA voz- Silo os pt·iucipaos. 
O Slt. OITICICA- Passando todo este com

mm·cio do importação a sm· fui to li\'romento 
sem pagamento do impostos, poriJUC natlt
ralmeoto :L concurrenci:L não se podará dar, 
o o commercio dtl importar:.'i:o torá do ser l'ei
to pelos Estado~ Unulos, onde v11i a. União 
buscar recursos pnt•a as despoz1LS do seu or
çamento? A que tlca retlnzida osta re1lfl1L que 
a Constituição esta.belecou o que a União terá 
do ir buscar princip:tlmento nos impostos do 
importaç;'i:o que não existem mais 'I 

O Sn.. JoÃo DE SIQUEI!tA - São muito 
pouco,;. 

O Sn. OtTICJC,\ - O noiJre reproSontanto 
parece que não leu o decreto. 
U~IA voz - ;\iío leu não. 
OuTn.A voz - Com certe1.a. 
O Sn.. OITICICA - Si o lou não lhe prestou 

a do vida attenção. 
CJ Srt. JoXrJ JH: SIQUEIRA - Ha uma grande 

com ponsnção ••• 
O Slt. OIT!crc,\ - Quem duvida 1lessn com

pensaçio? Quem ostiL entt•ando lltL aprclciação 
do decret,,? 

l'erguuto ao mou nobre colleg-a qnttl é nhi 
a vnuta~em 'I 

8' a exportação. 
Esta augmontará. 
u~rA voz - Mas pótle tamhom llilllinuil'. 
O S1t. OniciCA - :\ exportação portonce it 

União pelo ln·ojecto de Constituição? 
:-ião; to•lo lucro qu~ tivm· a oxptll't-lção 

polo nccrescimo tios tos impostos, i1·.t p tt'a os 
estn1los; a Uui:\o uilo tom nem um I'eal tlos~a 
remia. 

-
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Ao qno ficnm portanto reduzidas ostns 
renclas dt\ Uniito 1 

E' claro qno ella não tora com quo satis
f:\zor aos onormos cncar"'oS do ~ou oJ·~nmento 
(Apoiado.~.) 

0 

O Sr~. EsrmrTo SANTO - 1\!as o decreto, 
tio qno V. gx, tr .• ta, é em favor das clnssos 
pobres, dos proletarios ; refere-se nos go
noros do primeira necessidade. 

Sr. prcsirlento, ou fui nU a loitm•a Llesto 
decreto um propnga1ador até i1nper•tinonto 
neste Congrosso pola rcmd:t dos estado; ; o 
por mai~.'lo nma vez declarei d:\ t!'Íbnna. qne 
pelo prn.Jecto •la c.mstitnlção os cst:l•ln.; do 
norte pl'incip:almento os tia Bnhia no ~!ara
nhão iam Jlc:u· lltteralmento na miseria. 

u~r Su. RgrRI(SENTANTg - Não llR duvida 
a l~n~J:t ; duba!xo desse ponto do visto. é de 
alt:~ 1mp~rtanC1a. 

O Sr~. OITICICA- Mas pergunto nos nobres 
representantes, ~uo mo interrompem: quem 
.~ qne !'aliou nisso? quem foi que tUsso quo o 
decroto tinha vantagens? 

0 Sr~. EsrimTO SANTO -Não; V. Ex. tevo 
Eu o disse o su~tentei 1l:t trilmna; não pu1lO 

do;;envol ver nem provar e,;sa prorosiçiio com 
algarismos, porque iofolir.mento tive a pala
vra om hora em que o Cong-J•csso não tinlm 
represe o tau tos r1uasi nen hun;. 

o cuidado tio não falln.r nisso. 

Hoje, pol'<\m, passei-mo pnrn o bulo do 
nobre sena•lo:· pelo Paran:'\ o dn Sr. ex-mi
nistro tl:\ t'azomln par:1 tlizm· desta tl'ihunn 
qno fiquei nttOI'I'ado com... não s 1i hem 
como qunlitlcar; a. p;tlaVJ'a vcrdatloir:\ f.. 
roubo, mas creio que não •IC\'O n•a1· •lo lia 
nesta tribuna, o então direi quo tlqnoi ntter
rado com o enorme deficit que ~o augmenton 
no .iá oxtrnordinnrio deficit qno o :;t•. ex-mi
nistro tia fazenda declarou existir para o or-

O Srt. OrTICJC,\- Eu disso que não ontmvn. 
nossn. questão, julgo não sor cstn. n. occnsião 
tlo ontt·••r na. apreciação do tratado, encn
rnntlo dost:~ tr:hnnn unicnmonte n questão 
constitucional. Vott fazer aos meus collog-ns 
unm•loch\l'nção l'ranca: ou, hnhitnntodo norte 
o [ll'o•lnctor tio n.ssucnr, como sou, npplnudo o 
tlocreto. 

Para mim. possonlmente, ello ó muito bom. 

çamento da União. · 
Sem rendas sntncientes, dadas pela impm·

tação, som po1lor trihntar a OX[WI'tação pelo 
projecto tle Con~tituir;ão. onde irit :~ União 
Luscnr recur,;os para satisfazer os encargos 
do seu or·çamento ? A resposta ó uma unic;l: 
nos impostos cumulativo.> tios c~tndcs. 

Or.1, S1·. prosldento, hoje 1lú-so o caso tio 
exclamarmo.; com mais acrimooi:\ tlo quo hon
tem: a qno tlcam retlnzirlos estes poht•os es
tados ? (Muito.< apoiado.<). 

Estes ostntlos que jil não tinhão renda sur
tlciento no tempo da monar·chh par:~ Jlodcr·om 
viver, tlcar·ão na ropnlllica fealerati\'a com 
menor"s recnrso:;, o alem 'disso sobrcc:I!'I'O
!l'a<los 11:\ g-rnnth faculdatlo quo se •lá á União 
do empolgar com a garl'it tiO leão, pol' s•!r " 
m:lis t'or·to, os pe~uoninos, os oscassisimos 
recursos ~no por m\soJ•icordia lhos si'io•lei
xados par·n. satisthzor·cm a t01lo,; o,; no\·os en
carg-os que lhos impilo a ltopnblica t'e<l•Jrati v a. 

Y. Ex. os tiL vendo ~no ou tinha razão, 
~nantlo dizi:\ que o moclmnismo atloptn•lo pela 
constitni•:ão ort> g-asto, tinlm molas on!'orrn
,intlas, impt·ost:wcis, oram n,; mesmas •lo 
tempo tln imporia, que não pro•lnzir:tm l'O
snlt:tdo nl;l'tlltl sinão o hnrtnoamonto •lns ins
titniçõcs por~uo os ost·1dos vh·iam to•lo' os 
tlias a clntn '1' cnntl•:t ess:t l•ilrtilha •lo impos
tos, qn•• chnlllll\':1111 lconit•a,pt•ojtlllicial, o ~tt·> 
nem no uwnos li<liX:tV, qno Pli"s t·~,;pit·:~~snm; 
o hojoJ p• ov•t-~o qtro o lia pro<lnr. li1o I'tlins I'O
snitudos que t\ primoil'i\ móht cm quo so 
tocou, o systoma veio pot• tot•r:t. 

Jí1 vcom quo niíü estou defendendo interesses 
meus, mas os da União, que vne ficar som 
rotlllns. 

V. E :I:., Sr. prosidonto, os til. vendo que o 
plano :uloptado pela Constitui~ão o quo hoje 
não pódc sot• modificado, porque passou om 
sogund:~ 11iscussão, caho por torra, tlosmnn
chn.-so, produzindo parn. n. União aiJuollo do;;
nstra, quo os seus palntlinos quorinm evitar, 
si bom quo nós, ns outros quo defencliamos o 
p1•ojecto t'ctlor.tlista, nunca nos oncommo
damo,; com a roul!n. de que o. União tlcn.vn 
desfakada, po1•qne nós (ou pelo monos no 
plano que n.pJ•osentoi) !lavamo~:\ União ren
das par:\ quo vivosso sem prejndicnr aos 
ostndos. 

Agora, a que vem todo. ostn. minha allo
ga~ão? E' ainda p:~r:\ !'ormuln.t• outra per
gunta ao Congresso: ser:\ possível quo nós dei
xemos IIi\ Constituição, M loi fundamental, 
um plano 1le •lescrimiuação de rondas que 
prejudica aos estados, como estt\. hoje pro
vado, o os meus nobres collog-ns nüo podam 
neg-ar, pelo menos o~ representantes dos os
ta• lo,; do norte o deixar sem rend:~ o Governo 
~'odorai ~ 

Não pn1lomos deixar que este plano do clis
trilmição úo rondas ving-ne como disposição de 
lei t'nmlnmontal, ~nnn•lo snhemos que mnnnhii: 
o podtll' cxocntivo ter•:i. de vit• pedir no Cou
g-t•csso ot'<linnt•io quo t•o!'ormo o. Constitniçito, 
qno e i lo proprio tlect•etou. Suppile que nüo h:~
vot•il•lnn,; opiniOr•s :\ osto t•ospoito. 

A raziít) allogatln p:1rn. dar á União o. !h
cnl•iarlo 1lo ti •r.rntw o coht•:\1' para si ns tliroi
tn,; do iutpnl'tnçiío, ass~ntnva jn,;tnmonto 
nos! o l'acl•): ó qno 11 Uni:i.o dovot'Íi\ tlear com 
o •liroito tlo 1\Lzor tr:\lmlos commorcit~os, tra
taLios intorm1ciouaes, quo protegessem o. suo. 



,. 
I 
' I 
' I 
I 

:. 

I ' 

I \ 
I : 
' I 
' ' ·: 

' I 
I 

' I' 

5Ci CONGRESSO NACIONAL 

iodustt•ia ou prohibissom a indu'itrin. cstmn- t\osbom nl"jninho:vlos. s·•m p1•ojuizo dn. Unii'io 
geirn. Esta direito, St•. pro,idonle. úl'll o o viec-V•'J's:t. Fic:on•lo os ost:vlos u Unii'io como 
rtno mais se me nt1gnrav:t •lo autin01nico llon~ a mi ;IJs, m;Jmht·os t\o nma corporn~do 
com o proprio pro,iecto, poc.1no :1 C'nii'io 11· l'c•lor.Ltiva. 
caodo com os dit•oitos tlo impm•t:u;iio nnica· Acornp•tnhoi as oh;cJ•v•tçõo;; I"JUC n.rp1i r.ll'am 
menta, como bnso principal tio su:t receita, lilitns hontcmtnlo nohro 1'Cpr,,:;ent:lnto p~lo 
os tos direitos podiam t\iminnir sonsivclmcnto P:wan:'t o ~ l,::'ll!Hio uo;sa., rptob:as a li. Ex. 
t\o um dia para outro, llcando o podet· ccntp,t[ Acho, t"•ll'l;a óconl'u,;s •l-o, IJUe o:; naiJI•os ropt'O· 
desl"alc:u\o em suns 1'Clltlas. 811 rccei:tva isto sentantus uwmln•os do Con;;-J·e,;sn jul~nl'am 
principalmente porqno jit so l'odbt h:t muito 'ln" Ol'a de pouca impot·t·•ncia. a. !Jil"stiio ~ohro 
icmpo nes~o tratado internacional com o~ mataria economica o continnant a assim pi'O
Estados Umdos. curlon•. 1': digo i"to pot•rtno SS. ~Ex. I"Jllitll<lo 

Eu previa quo a Unii'io, o;;taholcndo pot· se aiJOt•,:a e-t:t t[Uostiío, ont•etil':tlll·so tl·t sala, 
llllalquot• tratado do cottlmot•cio a coss.tssãa on 011 nfio pt·ostam ntlono.•iio, lol':t1lflo n. c•Hnploto 
diminuição do impostos p:u·n. as lll•ll'c:lliorias •bsrl!limo r[ltai•]I10t' ut·at.Lot• r[I10 cogito t.lu somo· 
importarlas, n. ron•lo. ha1·ia d, .Hminuil· o llt:lntc :ts.;umpto. 
mnito, o então n. União 1\ctwia som t·~nt!as, o Port •nto, as oiispo,;io;:ic~ soh!'ol rcn•bs pns-
projocto ficaria nulli!lca•lo. sou nrl'IÍ como voio do pt•oj,cto •lo ;.tovot·no o 

Agortl ll(lt'g'1lllt.:> 011 aos nohrcs l'•J[Ireson- fJI1·' IIW11s noiwos ··oiloga,; :wlt:tt•:un mnitn 
t:tutos: sorit •lo Yantag•JIIl pam o Con;.:1•cssn hout s•lin r.xamina l-o cit\!ltlllstaciad;tnwntr., 
qno !lqne consignlllln. como lei l"t.ttHln.niontal cutnoit fJ11úst:io mcroda. 
um plano do Jescriminar;ão do rcn•las. quo Cahiu 0 syslom:t apt•n,;ontarlo pela banca•ht 
nmanlti'i, ou .i<\ de hoje vae tt·nzendo a •limi- 1.;0.;.:1·anolonso. eahitt n sy~tom:1 quo o11 havi:t 
uuiçiio r.la receita 'I Com quo l'•trit lhcc o pot!m· to1·uml:11Jo mot!ilic:m•lo 0 systom:t dit hanca•la 
exocntivo nos seus enormes gustos 'I Com que · l l' · · " 1 1

. 'd l"JO-;;t•an• enso. o o qno passou nom .•t o nro-
1itra .n.ce n.o pag-:tmonto' o nossa' ti"J :1 que pl'io :;,rstom:t •lo ;;ov"rnr1 o pt•oj:1clol da t:ou
monta a mab do 50 mil contos 'I stituiçiLO, porquu roi ralsml'lo com o,; 15 "/ .. 

Com IJllO sustootat•á o credito do pai~ 'I c,)m nd·Iicionac,;, •l•l qnal 1"0,t1!t:trá projuir.o no 
que, principnlmeoto, irit razot' Jhco :t cot•!o., •liJ•cito l[ll<l t•JIIl a r:uiii•l •lo au:.nncnt:n· a rc
compromissos commercia~s rht maior g-t•:wi- ceita pt·ovcuionto ola itHJ>OI'ltH;iio. 
dado, compromissos quo si ni'io sn imJu1o com 1-J s 1 - ,. '"I .. 'I' \ ,.-0 1 t,·1t 111·"· 

d 1 
, 1~. , V.\0 H·· .:"1 tJ...,I•. ~:. -~'a U ..., 

a liqui nçiio 'as relações com n EaJ•opa c I"JlW · · 
t ' b . - I l .JUIZO. o goyerno ('r:t o t'IR'·•ç;,o 1 e oncaJ•:n· ' • face 

pat':l sustenta\' os ct•otlito> do lllfJ:illlO paiz '! O :'>1:. OITICJC;\-1, qnc Jie.ntl n;1o s:lth;lhz as 
( ) necr~~su.latlus do~ t!SLttlos num os da. L~ll:ii.O. 
Apal'tes. , 1 · 1 l 1 ·· l · C:t lll':lrn os • ous SI'S <llll:lS • úllO!lll!l:ll .. s l•l-

Ni'io procurei snbJr~ Sr. yresi~lcnto,. ,;i ,],)!'alistas u que n:t Z1pini:1•1 pnhika. accuitun o 
esta trntndo ou antes, st esta tscnçao ti·~ un·ltkon du pu o ~ystom:t nnionist:t tlc ilnan~:ts 
po~tos .Pt\l':t os proilnc~o~ 1\os Est:lil••S Utwlos,: ,[,proJecto do Coustitnit.'iio. 
attemhaao tlcsenvolvtmontu •hts nos,;:t" iut!ns· . ., , . _ 
trins nascentes, quando isnnt:t tle hnposto;; O ;,m, ~gt:ZIW!l!.I.o-:-bs:u t.lonomtntu;ao ó 
.cortns mercadorias, I"JUO industt·ia lll'aziiuit•:t comt•luttLIIlCnto :u·uttt·.tt·m. 
pótlo produr.it• princitmlmonto itQjc com a o1·- O Sr:. On•wr;.\-1·:· :t minh:t opini:1o, o 
gt\nisação om grnndc esctl:L do companitias V. Ex. tumopiniiw contmril1, <tne so im tio 
que se ostüo lovantanrlo to• los o;; •li>~.;. l'ttzor 'I 

Eu não indaguei si o projecto Jll'Otoctot• tl:t Hojo ost:'L promdo qno o sy~tom:1 mloptndo 
imlnstt•in. estrangeira ú contl'a1·io :'t nos:::t pela Cousliluic;tlu niio sOl'l'c, 
industria. Não trato dessa I"JI!e>tão, St·.·tll'csi- t;~r s1:. J~i·:t'ltl·:s!l:>:T.\:>:T" - Ahsolnta-
dente,porq?_each~ que ell.:t naoó Jll'OJI!'l:t J><~t·a mont,1 mto. 
os ta occnsuto. Na o tot•et cu tt•ctnn to, 'ln l'ttla 
om occnp:w-mo olella om ontt•o momontu mms 
opportuno. MostPei-mo n panas S>H'tn·eitontlit.lu 
doanto do um decreto desta ortlem. 

u~r S1:. l'Wrrn:SJ~~T.\~1'll-lstoti unm con'a 
som pés nem cahe•;a. 

O ~1:. Ü!TiCIC.\-St•. prcshlon to, ct1 urro sei 
Qll:tl o motivo pt•incipal qnu nus tomo~ hoje 
tle atloptar o pln uo da C0n,;tituio;tto tnotiirlcatlo 
pot• os to llrojcctu. 

En tive a honr:\ do lbrmnlar 11111 prqjoulo 
rtuo, no mon ontondal', resolvia tanto t[l!ant0 
po;;,ivol a q uosli'it• oconomica tkandr) t>s ~sta-

O ~1:. OlTtCIC.\- •.• nem mesmo a I"JUCm 
olln !iwo:·oeia na pltt'<l>iO tio suus ticl'onsut•us. 
JIUI'<tno ~~ itll['Ot'lilt,'tto vao diminuit• o as tios· 
prnas tia Uui:"w Y:v• au;;muutat•, pot·;;·unlo u 
I[UO SO rlüi'O [\l~Ol' '? 

l'nn tot• :t hon!':t rl•l apt·csotüat' ao Con
g't'us~o um:t indieao;:1u, Lloolat·an•lo doseio lo;;o 
•tll•J mlo a colJbitlul'u c >lHo o tuoihut• t•otuodio a 
d:tt'; \'llll õi[II'>JSUiil:tl·a COII!O IIWill o[,; ~Ol' 
po>oii'Ol mo•ltilc"t' osso plano aoiuptadu p<Jl:t 
Gou~lilni~:1o, llc:moiu ao ;u•uitt•iu tio ludo o 
Guilcit'ossu t•usoli'Ot' si h t 011 ni'lo plausiuiii
tlatlo no tlus!',dqno q1tc ou o ai;;un~ mous 
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Re(pwril11ei1~o

n Sn, n;urmo RAlêCELLOS - Sinte rlue
V, Ex. n;Tn 1',lç'tClllnpl'ip o regnlamento nesse
ponto.

O SR. PnESIllRNTE - Qllan to dizer S. Ex.
qne eu tenho permiUiclo a üesordem ,é uma
jn,i nstiç:1 qne não mereço.

() SR. RA}T1RO BARCELLOS - Nilo disse
t:lI.

O SR. PRESlDEXTE - Nrio permitto a nin
guem vio1c],]' o regimento.

O SI' . José lVbeiitnO mais üe un::1, vez tem
sidn a clvorticlo e chamado i, ordel11 nominal
mente. \'. E:'i:., poi,;, nfi.o tOl11r,17,iío.

O Sl:.. .J os I:: ~,;,IA.mANo-E' verdade, e ten110
mo sl1lrmettitlo. (Riso.)

O SR, PRI':STDENTE :l.onllncia a vot:l\'flo do
l'e'luo1'imooto rlo nrgenC'ia rl0 Sr ..Tosé Ma
l'buo, par;], que ':JS tllJaS mor:.ões para a re
forma do regimento sejam dadas para, ordem
do rliit da s8ssii.o de anl<Lnlú.

Consulta'lo, o Congeesso re,jeitc, a. llrg'eocia
perlirla.

\'PIll :\ me"" o '.', 1itlo o seg'nin te

o SR. PRESIDE:'<TE - O facto a que se
I'efel'e o no Iwe representante tem-se reprodu
ziilo QC)ui por' divel'sas vezes, motivado por
rll1:1si todos os nobres represent,mtes.

Tenbo feito 83['o1'ços paI';], 111anter a ordem
e o regimento, me"~; tem sido completamente
improlicna a minl1a int8Y'Venção ; tenho feito
esfol'Go:> pam que o Congresso cumpra o
sell rllwel' votando n, COIHtituição, e, entre
1.<l.l110, 'na ses3fio lle 110n tem o Congresso
gn:"toll Irora o mei,\ em materia estranha, e
nél. de hoje Vile g'i\star mais de uma bom, Eu
nfi,o sou o re.;ponsaveL

Em nome rLt ordem te8m-se feito QS maiores
rlesordens. (A.]Joiaclns.)

As minl1,LS advel'tencias toem sido impoten
tes, raz:lo p'"Ut flna,l rleliherei não mais
fetze l-:l:' .

collegas, que me acomp<:wllam na mesma
opinião, entendemos que resultará par;t a
renda da Dni5:o em c"nseqlien ,ia desse tratado.
V. Ex, dará ;\ minha inllicaciíú o destino que
jul~'ar melbor. Entcndo que cumpro o meu
dever levantando e;sÜ1, qne,;tií,o no Cong'l'esso,
pal'a qne elle delibol'e llesde lop.'o SOiJl'f) os
l;esultados que esse tl'ata,clo yae tl'(l7:01' pnra o
pai7-. (!l1Hilo belll, '})wilo 1)('1í) ,)

O SR. PRE8IDE:-iT8 - N~. 883:';:;.0 ile, hontem
o SI', I'epre,';entanto .Iose \Ial'iano :lp1'esentlm
duas propostls pal'a ;1, r8['L1l'ma do l'I'lgimento
e requereu urgencia, r,i1m do qUi' ell:ls ['OS";I~111
dadas para 01'cl8m do lli:<.. de hoje . .\. yotação
li.esta nrgencia ficou 01l1tJaLtcla c adir.rln, p;1,ra
hoje. Vai o Con~Tesso rons('g'nin~el11ent<· re
solver sobl'f') () rAr[llerin1Pl1to de urg-enda

• reito pelo Sr. José lVlarbno.

O SR. ,JOSl~ 11'1" RIANO (p('la orrleil}.) - Se.
presidente, a vota.çflo a qnn vae se pl'orRrler,
e ]Xtra a indic<:tci1o entrnr om rliscnssfi,o?

Quero previnir o .~o])gresso de qUI) ;], se
gunch indicação, pOI' num itpresnnt,tda, pee
mittindo a apeeselltaçiío rll) em8nclas pOl'
oceasiiío rla 2a discns,iío (las ernenlhs, não só
não oÜ'erece os peeigos, rlUO cc mllitos "o teem
antolharlo, como poclerú ser, por mim mesmo.
on por outl'OS rollega" sull,tituilh por olltr.1
que satisfa[',l. perf["itamentn os tlns 1]118 'lO
tiveram em vista.

Como o men de,"~.io é ftnxili;l,r, t",nto qnanto
possivel, :1, obm. da conne:,ão qlle deY8 11:1,\'er
no projecto de Constitniçilo, pen;~o r[111: nfi,o
haverá inconveniente i'111 sllbrnüttel-<:t ;Í, llis
cuss'io, e ahi corregil-a, riR mo']" I]ne I1cllIe
livre dos peeigos C)'18 ml.['ito~: YC8m rle profel
lar a discussão, e, :10 mesmo tempn, RPI'J't

satisfeito o fim que tjv8 em yista.

• Além disso, o Congresso tem o recnrso do
encerramento e logo aplÍs se :I nnnnchr a
2a dlscussão das emenda,;, nós qlle jJ\ as conhe
cemos, podemos COl't:11' perfeitam:'llle n abl1so
da apresentac,ão de ljlmlqnee I1111l1r1'O tle
emen ias, encerrando :1. disCllS'ÜO, niJo llcil,nllo,
entretanto, o Congresso peivado d8 f,zee :\.s
correcções de I]ne precisam as [ol11en:!",;,
(Muito bem.) lleqllPil'O urgenci<, par'a seI' volado amanhã

o mel! reqnerimento rle ]lOntem.
O SR. RAMTRO nATtCELLOS ()lell' onlpiil! -

Sr. presic18nto, clesej"T:I.. ,;,,1>el' si e';t:), em dis- Em e d8 I'P\'81\'1iel) rli' lWll.- IJúnldino do
el1ssã~, on si S8 p,',dl.' insinlH1' :'1, 1'0lnc:.Ro 11:1., /\ InO/'((./.

qne,s:ao. _ ..,. i ,SI11IllWt.ti(~o :1. \'01';lC:1:[1, ,~, :1 ~I)ro\'ado este
veJo que \. Ex. ['[)nr8r,l," t[\IC S! 11J:::lLll.li-,,:~ol)'lPqnprjlllPnl.r).

pretexto elo se l'allar vela orrlem, p ;),SSi111 , O SR. GIL GOULART (i'e/[I, orrleml- Sr. pre
eu, Cju~ ,::?t.o COlllea:lo Pl11pnd", qne;-n d;w mi- :l1clentp, iu('oemo [l, V. ~x. qne o no l'e re
nha op11118,o, p::\I'il. rlizel' <1 modo por que ,julgo prcsentant8 da BfI,hia o 81'. l\mphilop'11io por
se de,ya vot~e, enfprmo deixa, ele comparecer :1 sessã,o,

• g' facto que se tem repetido a.qui varias E' lida. e fica sobre a mesa, <:w'uardalldo
vezes, ~, si se consente pa,ra uns., deye-se pedido (le mgenciD. para ser· discrrtida, a se-
consentlr para ontros, (11!{uito bem,) guinte
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.Tmlicaçr1o 

Indico qnc o Cong-resso, n,znnt•tlnndo o co
nhecimento rln tr .. tndo colohr:vlo entro o 
Governo Provisorio c o rios Est:vlos-Unidos rln 
J\moricn o puhlicarlo hoje nn Diarin O(ficinl c 
tendo cm considornr,üo n ri i m in nição dos d ir·oitos 
do impor•tação, hnsc ria receita ria Jrnit'io pelo 
pr(\jrcto da Constitui. ãP.. addic as disp"'i~ucs 
npprovndas soht•c rlbcrituinnt;ão das rendas. 
para SOL' lei la esta dbcriminação •'III lei or·~a
nica na Jn sessão ordinaria, qnando serão 
conhecidos tlados r.crtús ~ohr••J a rliminni~;ão 
dos impostos •b imp01·tnç:1o trazida por c,Jo 
tratado; t'OI\ll'marlo pat•a L,tn o rog-nlamonto 
do Congr·osso. 

Saln dns s •ssuos, r. •lo J'ovcroirc.JIC IH\)1.
Leile Oiticica. 

ORD!m DO DIA 

VOTAÇ:Í.O llAS t•:m:XIlAS AO PltOmCTO Til•: 
COXST!TUIÇ:Í.O 

Contint'tn. n. votação das emendas oll'ot•oddns 
ao projecto de Constitnit;ão na segunda rlis
cussão. 

O Sn.. PrtF.S!DF.XTF. doclarn. que vai vot:u·-;;o 
n emcnd:t snpprcssint rios ns. 25 o 2Q do 
art. 33 ofl'erecidn pelo St•. L·•ovo:;i11IO Fil-
gueiras. · 

O SR. Jos1:: MAitlAXO acha que ostn nmencLt 
está prejudicaria. 

O Srt. Prmsmr.xm-Parn que o Congresso 
votnsso com porl'elto conhecimento .1~ cansa 
1lei-mo no trabalho ri e ler n cmend:t rio St· • 
Filg<Ioiras, os tres nnmeros 1!0 projecto qnc 
olla manda snpprimh•, nssim como o ,;uhsti
tutivo. 

Ao Congresso pois, compota o rliro.,ito de 
conservar est •s nnmoros ou eliminai-os. 

O Srt. Est'llt!TO :-;Al\'TO (peltt o•·r/elll)-,\ntes 
do (itZCI' :l OiJSOI'\'aÇiio <ple Jll'úlendu olirig-il', 
qnizot·a, Sr. presidente, qno V. E.~. tnc o x
plicasse o seguinte: no caso tle sct'l!!ll acuilo.; 
estes dons numcros, o qu'J pi'OI':tlccorá: elles 
ou a omontla '! 

Faz eslo po<liilo porquo sahe •pw o 
Sr. preshlen te na <lirecç;lo •los t t·a lta I h os 
sompt'•l que YÔ s~;:ni1!do-so IL:l ;·olação 11111,1 
medulaqw• \'0111 pt'••.JUd!Cal' o \'e!If!ttlo de:,faJ·a-a 
dos• lo logo pro.~judicadn · 

Nota, poJ•óm, qno a~·ora S. Ex. pcn~a ,J, 
1110<10 COllll'ill'iol, JIOI'I]IW diz t]Uol :IJI!ll.:li' 1!11 S 'I' 
lllllll<lll•IIL cuntJ•a o \'OIICi•IO vae Sllitllllll ti!l-a it 
Yolnç:i o. 

O Sit. I'ItEsi!Jr·:x·rr-:-l'ú\'11 n•• nuiJt'o l'llJII'<l• 
soutanto qno não mo altl'ihua o qn•J não 
di" o. 

Por sua conta e soh n snn. sua responsabili" 
d:1tlo 111ido dizor o qno q nizor. 

0 Si:. Esl'lltn'O SAXTO pede que o Sr. pro
Si• lente tomo cm consideração o que acaba de 
dizot·. 

O Srt. l'ttgsrui~xn:- O n. 2·1 do nrt. 32 l'oi 
snhstituiolo pol<l cmontlil. do Sr. Filgucims qne 
uiz o s(':;uinto : 

"' Leg-L;Inr sohre o dirrito civil, criminal, 
comtuorcial o proces;nal da ltopnhlicn.. l> 

Os ns. 25 o 2G dispocm o seguinte : 
" ~. 25. EstalJcleeer· leis uniformes sobre 

nn.tumlis:tr,ão " lhllencia ; 
"' :X. 2Q. Dcllnit· o punir os crimes poli ti cus, 

os rle !'alsi!lcação do moo•l:t e dos títulos pu
itlicos 1la União, e os commoll.idos no nlto 
mar.~ 

Ora, n.qni po1le haver uma rcdundancin, 
mas não mo p:trcce que hnjil. n.ntinomin : cm 
to1lo o caso pam solver tt questfio vou consul
tar o Congt·osso si :t appt·ovação da emenda 
do St•. Leóve:;i !1!0 Fil;.:-ueit•as pt•c,j llllicou tlS 
<lisposil;líes 1los arts. 25 c 2Q do projecto. 

Cotbnlt:lllo, o Congresso manifesta-se em 
sontiolo contrario. 

Posta a \'Olos a omcndn. snpprossivn dos 
ns. 25 o 2G apt·osontadn pelo Sr. Loovcgildo 
r'ilguoiras, o\ rcjoita1h1. 

E' approvad:t a emenda do Sr. Josú Hygino 
supprimindo o n. 2i ·.lo art. sa. 

Fica adiada:\ n:tação 1ltt emenda ao n. 21 
•lo art. :3:!, aprc;cntaola pelo St'. Adolpho 
Gordo o outros, ptrtt quando !'orem votadas 
as emonuas an art. G2. 

E' rejeitaria a emen•.la do Sr. Baena, sup
prosslva rio n. :!3 1!0 art. 33, tlcan1lo prejudi
cadas as dos ::>t•s. Antão do ~'aritt o outt•o, 
l•'eliciauo l'outHt e outt•o. 

O Sit. PltESIIli~~Tr~ declara que vno su,ioitnr 
á votaç:'[o a emeuda ntlllitivn do St•. Vnlhtdão 
ao n. :-1:1. 

O St:. V.u.I.Atüo (peltt nrrl•J<n) diz IJUO essa 
emen•ln, em cu,ia illlpi·cssiio l'oi snpprimida a 
conjuncção e, lnm pot• ll•n IIat•monisar a dis
po<içfio olo 11. :::1 conJ a ,J,, art. li:J. 

E' mn ~e;;nbh approvad;1 a emenda do Sr. 
\'all•tdilo: 

",\'s palavt•as- sobt'tl terras- nccJ•escen
tc-,;o- tnin:ts do pl'llpt·iod:vto •ln Uniiio. » 

O S1:. l'Iu·:m•t·:\'1'1-:- c. '"~i<lor:t pt'ú,ÍII<Iieatln 
:t lllllúilll< snh,;litutil·a •ln n. :n do St•. ~Ioir•a 
ole Vn,;'·••neollos em C'laseqnonci:t da npprom
,_,:io da <'ill<lllda •lo S1·. Vall.ul;1n. 

l) ~lt. \lio:lll.\ III•: \'.\<"0\'o'l·:r.I.ns •liz ~11•1 ;u:l. 
Oltl••n !:1 n:io ••sti1 pi·••.inolka•ll nn 11llima p:tt•to 
•JlW etHitt'!!tl t•stas I' da\·:•;t..; ll!lt) ntw .:;u acham 
ua emenda do Sr. \':tllad:1o :- outro,; ltens da 
U 11 iii o. 

.. 
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O Sr.. PmmDJ·:~m- Vou consultar o Con
gresso. 

Sondo consultado, o Congr~sso resolve quo 
a emenda está prejudicada. 

0 S!t. Plt!o:S!DE~Tl•:-A emenda <ln S1•. ~!Cil'il 
do Va.o;concollos tom urna segunda part<!, sup· 
primindo o n. :lü do tll't, 3:J, no ca~o do pas
sarem as ernm11hs quo p!'Opõom a uni,la•lo tia 
legislação o do magistratnm. 

Essa omo•uht dopowle do ulterior r!dibr.ra
ção do Congresso, c, p•wta n to, si n:111 h:t t··' · 
clamação, adio a sua vot <Çã11 l"'ra quando "'l 
tratai' das emendas rolati\'as á <H'g"anba:)u do~ 
po,lor jurlici:tl'io. (,1poiwlos,) 

Fica pl•ejudic:u!tt a emenl:t do Sr. Cor•t•oia 
Rnuollo ao u. 3:3 •lo a1-t. :J:J. 

E' nnnunciada a votaç:1o d:1 omond:t do 
Sr. Arthm• !Uos ao art. :J:l. 

0 Sit. GAlÍltll-:1- llE ~IAüAl-ll:Í.l·:s diz (!IIIJ llt<! 
parece estar pr·oju•licada ess:t Olll<Jlltl:t. 

O SR. Pm~sinl·:~m diz que não se adm 
prejmlicuda a omend:t do sr. A1·thur· lti<h, 
porque ella tem por IIm harmonis.• I' as dj,;
poslções relativas as attt·ihuiçõ·s do Con
gresco com as d:l Camarn. o do ::iomvlo. 

Posta a votos ó appi'O\'a<l:t a emonth <lo 
Sr. Arthur Rios que mand:t accrescentat· ao 
art. :33 o se.~uinte paragl·apho:-Pt'Ol'ogal' 
as snns sessões. 

E' considoratln pt•ojudic:trltl a umon•la tln 
Sr. Schimidt e otür·os, sttLstituintlo o,; ns. lO 
e 11 pelo n. 10 •lo proj<)cto. 

E' rejeitada a emenda dos mesmos senhores 
no n. 1•1. · 

O SR. Pltl"'llll~~Tl~ docl:u•:t qn•l v 10 suu
motter• a votos a omen•la tio Sr. Schimitlt ao 
n. li e diz:-houvo equivoco nesta emon•la 
de parte de seu autor, diz a Olll'lnla:
« Tr <llSflra-so pam o cnp. ao da ~OC~IlO 2•, 
can{ormc o ~encido e111 J• discu.<s,7u». N:1o t'ni 
assim vonddo om J• discussão, o o n. 17 
ficou permanoncon•lo no art. a3. Pelo tJHO 
conoidet,l essa Olll<llld:t :LJ<Un:ts como no1'a 
Ill'Opostn. naquollo sentido. 

g• em ~o:;nid:l posta a votos e r·cjoit:\IJa a 
mosnu ''m"nda. 

São consi•lomdas pr~jurlicadas às omon•l:ls 
do St•, :'lc:hiuli lt "Olltl'"S :w n. :l:l o elo ::il', \'i· 
riato rio ~lo<loit·m; ':111 n. 2·1 do :u·t. :~:l. 

E' annnul!iadn. :t vot:v.·ã1l <h mn·~n~J,,. ad :i
tim do Sl', Cyl'illn do LúlliUS no art. :l3. 

O Srt. Crmr.I.n rn: Lt-:lrus di~ 'JliO :teh:t JH'c
jndicada ost:t sua enwnda. 

O Slt. l'ltl~Sllll~~·r·t·: •liz ~nu 0111 vist.t •b tle
cl:tl'a\·:1o do :wlut•, considm•:t Jil'Jjndi.·a la a 
OlllOI\Ila. 

Siio rujoitatl.t:< a~ nmontla~ t],, St·. .loiio 
Vicil'lt aos ns. :J:! o :~Li do at·t. :la. 

g• annnncia•la a votação da emondn. snb
stitutiva dou. 8 ofi'crocid:t pelo S1•. Julio do 
Ca;;tilhos o outros. 

O Srt. Jo'ltANç,\ CAil.\'M,llO (Jlela ordcn~) diz 
q ue,cm vista da magna impot•tancia do artig-o, 
pede ao S1·. prositlonlo quo consulto o Con
;;res;o so conce,lo votação nominnl. 

Consnltadn, o Cong'l'o:;so ru,icitu. o rcquori
nwulo t.lo votaçilo nomin:tl. 

O Sr. .• Jos1:: ~LIRIA:'IO (pela ordem) diz qno 
mnilo em!lfll'ot ostoj" a oJtn••ntla concoui<la em 
11111 ,;o pcl'io•lo, ontondo todavi:t que a ma teria 
p:",ie SOl' complotamonte <lr;stacada c portanto 
l'C<IU•'r ao Sr. presicll)l\to !JUC consulte o Con
g-ro;;,;o si convtlm em q110 soja dividitla cm 
duas p:tr•t,s pam :l votaçiio, ;1 primcira-lc
g-blar soht·,, lmncolS emissores ue·moeda p:t-
1' ·l con\·orlivel sem monopolio, o a. segunda 
-nem em·~o for·çado, 

I•' tz nsle t•uqncl'imcnto n:1 intcnçilo <lo bom 
cncatninll:u· :1 votat;:io, mas, si pol'Vontu:a 
o !lu vai ,J,, encontro no regimento, está prom· 
plo a olle<lccer :t qualqno1· docisilo da mesa. 

O ='rt. Plm<lllg~TE-A emenda snbstitu
liva •lo § 8" ostitt'otligida pOl' esta fórmu. (!G): 

Lo;;isl:u· ~obro bancos emissores de moetl:t· 
p:qod convertivul, som mnnopolio, nem curso 
l'or•,;ado. 

Tra nsllmm-sc para o capitulo 3" os ns. 5, 
ló, li o :!0 tio :u•t. :l3, 

o :'lr. r'Oili'Osontanle Jo~ó Mariano roqnor 
q ne se consulto o Congr<3sso, allm do ver se 
os to consente qno a votação soj:t feita separo
tl:unento. A opinião d:t mesa e conhecida. 
8;tn emenda ó !ill'lnnlad:t om um só pe
riodo. A votnçilo tlolla por partes impor
taria nma sub·<Jmenda. Sendo assim, a 
nws:t não pôtlo annnil' ao pedido do nobre 
r'ufH'oilontanto. Em to<lo o caso, vou sujeitai-o 
a dolihol':l.Ciio do Con;;rosso, 

O Sl~. .lost:: ~L\lLIAXO (pela oJ•<lom) pnm 
,Jar nm< pro1•a. do l'<lSpeito o considorac;ão 
qno lh~ more~o o St•. proshlonto, l'Ctll'a o seu 
l'cquel'llllento. 

O SR. Pltl~SlOI·:~Tl~ - A obodioncht que 
V. Ex. presta não ü á minha posso:t ó no 
t•ogimonto. 

Posta a voto> a omontl:t do Sr•. Julio do 
Ca><tilho; ,) rejoitatla. 

E' l'ujui ta da a mncncla do mesmo sonhar 
nlan,hwlll tt•ansfoJI'Íl' pam o capitulo 3• os 
n:;. ri, I ti o ~o. ficando p t•oj ndic:ul:t :t parto 
l't!l~~l':lntu an n. li. 

1\' c<lll ;idoratla r roj llllic:ula a emom\:1 snb
,;titutint dú lllOs:uo senhol' ·ao n. 33 do 
al't. :-tL 

E' r••.bitad:\ a O<lltil\<l:t tlo S1·. Alox:mtlt•o 
Sltlcl\.1 'l' :-;nppt'lJS . .,ir:t do n. 8 tl•> a1•t. :t.L 

E cnnsitl<Jt':lll:\ [H'••.i u' lic:t<l:t a entenda addi· 
livn tl<l mosmo Sr·. Stocli.let• ao n. 12. 
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E' annunci8.cla a vot8.~ão ch emend1 acldi
tiva do Sr. StockIér 8.0 n. 16.

O Sn.. PRESIDENTE diz que considerrl. esta
emenda prejuclicach" mas rllle vas COI1'iulr. Il'
o Congl'esso a respeito.

Consultado, o Congresso consid·Bra pre,jncli
cada est,\ eme Ilda.

E' rejeitada a emenrb, suppressiva, fio Sl'.
Stockler 30 Q. :34, tb1ndo jJl'ejIFlic,,:la a que
o me:imo senhor offerecell ai) n, 3:1.

E' rejettad, a emellcb :'Llditiv" dos 81'S.
Amaro CavnLant\ e ontros elO Si 8° elo iwt.3:3.

O SR. PRESIDENTE declara que vae sub
metiel' i votação a emende' DO i:::\ 5° do al't.:\:3
dos 81'S. Manlli1!s B,l,l'reto e onti'Os.

o Sr. França Carvalho ob
tendo a palavra pele, orrjem repete o l'eqne
querimento que ji teve a honra (te apresen
tar ao Coug1'esso, caso elle enteada que essa.
emenda deve ser approv leia, pede 3.0 SI'. pre
sidente que o conmlte si permitte rjlle a mes
ma emenda seja transfeei,la parn. ,1,>; rli~po~i
çúes tmnsitori'IS.

E a.ppl'oveitü a occasiJ,!) parü (Iecla,I'aJ' que
o estado do Rio (le ,Janeiro é o naico de to
uos os pst:1rlos maritimos fJIH' n;lo tem 11m
porto (\lf'lndegado.

O SR. PRE-iI»ENTE - Peço ~\, :1tt8nç:l') ,lo
nobre representn.l1te.

O SR. [<'R.ANÇA C:\.lW.\.l.Ho-Poi,'" nii',)
O SR. PRESIDE"íTR-O no:,r() 1'81Ji")~I'm t'H1tA

já fez o seu req uerimen to 11;1, sessão d,.., 11011
tem B elle ser;'" tom'.I<lo ni' devi,.!.\, <'oni:de
raç~o em tempo convenifOute. B:)111 v,j ()
11obl'e repT'fOSenL1nte qlle não lfOli1 nW.i, as
sumpto par;, continulll' n~~ tribuna.

O SR. FRA:'<ÇA CARVALH1 vae sental'-se,
declarando que o f,\z cOllfi Idal11ente, qner na
justiça dos representalltes do snl, qller na
.i ustiça dos represent,l.ntps do norte. Estes
ap~esenta:am :11'<1Z:l,O ,le rlll8 os illlpost~" '1r\
(llClOnaes lmporÍ<lvam para e\ las .:;onclIçoe3 I\e
vida, nós dizemos o mesmo; [\, f'mellr!él. de
que se trata importe" lx\m nó~ condiçiífOs rIo
viela ,

Posta a volos, [\, emenda, (:, rejeitacia .

O SR. PRESIDENTE-Pero "os Sr.,. membl'o~,
do Congresso qne gU:1rrl,')ll1 um pOlle(, 111<1.is d8
silenc;o, porque neste o,;tado seril impossi"el
continuar n, votilção. Vile se vot[\,1' et, enwnLh
dos Srõ. l\1umt P Leopoldo de Blll hêé:.

O Sr•••TOSE' HYC+I:'<o-E;t:'l, lH'8jlldic[\d~I ..

I) Sr•. PP.ESIDENTE-Prejuc!ic'tcla, pOI' qUi' 'I
O Congresso approvoll os ns. 25 e 26, " esta
emenda é addltl va ao n. 26, mandando ac
crescentar in fine-e os de contrf\,DClor]O.

Vou comm.ltar o congres:;>o.

Sendo cOllsultaelo, o Congl'esso resolve pol[\,
neg:1ti va,.

PI'()cec1e-so a ,'otc\cií:o ch emenda e a, veri
fic"çüo ch '-otaçii.o. .

O SR. PRESIDENTE-NestB momento ObSB1'
Vfl r:!le 11:1 1.11 LlC'\(\;.t rJa eSfJl1el'r.la l1a membros
do C'lI1g-resso que se tem conserv,do sentado.;,
qi1er na l'otaç'10 quer 1n veril1c lÇltO, e desta
rúrnn i, imposJivel cenldl'ir o re~llltaclo. A
emend,1. tev(J 100 voto~ [\ favor e eegom 48
cont 1'<1, consegllin temente esti "'PPl'ovarlil,
111c1.5 visivelmente 1-18 votos llii.o representam
" totali lade do numero dos 31'3. membro"
do Congresso q IW 58 aC11'1l11 presentes,

E' coosidern.eb prejudicada a primeh'[\, parte
P[\ om'.3llelil. [\dditi va do Sr. ,\lmíno Afronso a,o
art. :n e re~'ejtada n, seguni.\n parte.

O SR. Pr:ESIDE;~nE-E"ti'ío terminadas 8.S
art. :33. Vae-se [1l'Ocedel' :\ '1ot[\ção das emen·
das ao [1,1'1. 34.

O SR . .10:\0 DE SIQUElEA reCjuer, e e conce
r1i(L1 pelo Crlngl'esôo, a suspensão c!a sessão
pOi' 15 mi OllÍOS, p'1ra descanço elo Sr. presl
den te e memhro" do Congresso.

Sllspenrle-se [\ sessEío :'t,s 2 !lo as e cinco mio
nutos.

R ,abre-so il, sossi:o ás 2 e 33 mil1ntos.

n Sn. PlêE~IDE:-lTE-Vae-se procerlel'à vo
tlçüo rl8.': omendas ,~o il,l't. :li, e 'lue em pri
rneir'o log-ili' pol'a [\, votes "oinench substitu
tlV,1. do SI'. Fl\\llci,ro Vei:.;·:' no mesmo flrtig-o.

O 8rt, Fr-A0ICIScn VEIGA (pela nrrlem) - En
tendo que a, 8111P1l'.l:J.:l. Cjllf' ". l~x:. se refero
nii,o rlel-e spr ,'oLe'cLt.

Leudo ,v; ,~.ttri])niçõ0; Ilo pnrler executivo,
entendi. que i\S dudas "o Cong"l'ossO, llel'ten
eiam a elle cllmul"t.i\-amellt8 com :1S riO pl'e
siilente ch Republica, a quem cabe o direito
diJ sancçi'í,[l e elo veto, pOI' isso prollllZ flue
fosse tíritdi\ n, pnla.Vl'e' - l)l'imitíl'Jll1ente 
flUO n:\,Cl pa,r;?d:'.. npplíc.avel ~lO ~ ',sn ; l1!TIt\ ~rez
pOl'óm fJ"o o Cong'l'BSSO c\eclllru que estas
[\,ttcíblÜÇrS~S cbchs a.o Congresso, a este per
tencem primilivJ'\Inente, sà I'e~ta-me pedir :'I,
V. Rs. IIIlC eon,;ídel'e pl'eí ndicarla essa emeneh
e qul\n 'io ,li tr,,,tal' <Ias :,ttrilmiçGes do presi
Llent0 lh r:,epn'lliea, I'. Ex. terá ~ ])011(\<\(1e de
1eml)r:1,r n,o Cu;)gre:iso CluO o cl1efe do poder
ex-ecntIvo 0[,,0 tOll1a [111.1't8 ll[\,S attribllkiJes do
Cong-resso :'-hlcioniü quo segundo este rlecidill
SNR;) j)l'il'atí'{;l,s do mesmo.

n SR. PRE5IDESTS UeCl<lTi1 t3111 vista. d8.21
eonsic1eracõc,; do Sr. rAprf'Sentantr-' pre.1 l1LÍí
carl::t, ::t. :c,ua pmenün,.

SiLo reQ'eitacla~ a::: emendas do Sr. SlDckl81'
snpPl'imindo fi. palavra - immigração - do
n. 2 do grt. 84 e os DS. 3 8 4 dI) mesmo ar
tigo _
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Ao votnr-sc a emenrln eln SI'. Shi•ni<lt no 
n. 4 n.o :l!'t. :1.1, o Sr .. João <lo Sirptcil'ill'C'!lli'l' 
preteronci:t p •ra a omcnrl:t do ::lt' •. 1 o>t.l Hy

Procmlenrlo-"o it Vlll'ii!cnção, reconhece-se 
tc1· ,;ido 1' •jcita•l:L :1 emenda <lo S1·. Z 1mn. · 

gino <lo mo:mw nnmcL·o. 

E' riljeitado o substiltltvo do St·. l~I·J.ncisco 
Veig-a ao§ 4'' do at•t. :IG. 

o S1~. Pt~ES!PF.:>TF. :mnuncia :L votação do 
wl•litivn <ln SI'. Cant:io ao n. :l. O St~. LA uno ?l!m.t.lm (.~ela n>'ri~;H) diz Cjl\<J 

h ou v o engano na I'C<lar;i'io do n rti:;il. SI:. úl,l\'I.:ULA Pt:>TO di1. quo costuma poucas 
ver.•·;; :;olidL<r a n.ttc<H;;io do Congresso, o 
por issl) parcco quo dovo merecer n.lgumn. 
ne;to momento. 

n Con:~t·,·;;>o na votação a que so procedeu 
n:t r<~ a l i• lado contrnrion-o vivamonto, pOI'((lUl 

Posto :t voto;, ,·, n.ppl'tll':l•l:t a l)nJCn•l:\ do eünsi:;nuu uma vot•tla.tdm olygarchia, pre
St•. Schimi<!t snpprimindo dn n. ·l do a!'l. ::.1 raluc.,nrlo :L medi<ln como cstil. 

O St~. 'l'Hf))l.\% Dt·:r.l'I!IXO (pdn Oi'tll!m.)-rli1. 
rpltl tendo si,lo rog<lil:\lla nm<t um·,nda. elo Sr. 
StoldCI' mnntlan<lo imprimi!' o n. 4 elo nrt. 
3·1, f'SliL Í)l.<~ feetn prc.iwlir.arh a cmcn<l:t tio 
Sr •• Tosó Hygino. (PI'Iltesto.<.) 

ns Tla\;wras-pl'im::tl'i:t r•... O ora• lu!' npruvoita :t oppurtunitlmle, tendo 
Fic.•m prPju<lica•las ns cmm11las ''"' Sr:l. n St•. p1•csi•l<~nto annunciado a votação do 

.los<i H:;~ino o nutrns ao n. ·I o :L dn Si'. An- ad<llti •o •lu Sr. Cantão, para declarar quo 
tão <lo Fal'Í:t an 11. 2 em t·oi:H)iín it ~nppro;;são \'ot:t :1. rwot• <lcllc, pnr~110 salvará ao menos 
da palavra- immig-racio, ,;t•nd" t•r·;;•,Itn.d:L :1 cill pi!' tu :1. i<ló, •tno l'oi r••.iril:td:t, evitando 
pwto ela mc:;m:\ Ol\HliHI:t rel:üiV<t iL :;nppi'<~S- pu, '" pn,.;,.;a cstnhoco<· cs-<11 oly;;archi::t tios 22 
" • ... sonnt ores umuos ao presu ~n o r o Congresso. 
":ÍO <1," !•al:t\'l':t-a:...•.!'icnltnra. 1 ··• · 1 t 1 

E' t•o:ieitnla a cm0nda snhslitutim •ln Sr. l'o,.;t.o a voto:;, u npprovmlo o seguinte 
Julio <lo CastUhos ,, oall'O:i nu n. ::tio :tl't. :1.1. a•ltlith·o do St•. Cantãf\: 

Posto :1 yotns o :nltlilil'fl elo Sr Alc~:~n•li·o ,\rt. :lli, <la pois do ~ :>•- nccresccnte-so : 
Stoctder ao art. 31,n S1·. p1·osi•!onto <lit. <pio o fi ·1." Si na oull':t camar::t o projecto não 
considrr:t inutil, attcn•lon<ln a 'JIIO i.!enlk:~ fu1· apprw:ntlo !'(•\os dons terços dos memht•os 
<lispo,;iç;h se 0l1Cnllll'11 n•' p.•I·n;.:r.tPho nnico pt•,;scntes, ronni1·-s•.;-hão as dnas camn1·ns om 
do art. GG. pelo que Lleclar:t pre,ind!":vlo o r·c- Congrc,;so :Sacinnal, o ahi ~ct•it submcttitlo :1. 

fcri<!O atluitiYO. lllll:l liU eli,cn;;i[o . • . . " .. - ' , d Si ror approY:\flO po[:t mniori::t de<if)ttS tor-
o S.tt: .~r.l·.;.m,·.~n. P"? ~·'o to~~ :mcn. a,,'!:) •;os, ;;erit consi<letwln como I·· i, o •lo novo en

S. 0\ncua l !nto c onl1~' 0 ,Jc~L;i· 1 fJll•; 0·-'·: 1·i:11lo ao podei' executivo p:ll'a pronml"':tl-o. 
cmontla const1tno um ·•I·ll::o n•ltlill\'O JII<I:t "cl s1· 1 )J'e\m trio obti 1·m· · 1o 11~tl" 01';'· ·. 

11 
· l I '!lO!· lo ·tt·t ''l 11 011•l colt\'.lCl' ·· • '' • • ' • · ., u " .uorJ.t, co oc.H o.' ·• s 1 • • ,,. 0 n . '\ ontcnder-~c-h:\ qno roi t·~joitat.lo • 

E' rc;;o<l:11l:t a mc:lm:t e.m,md:t mlehtm•. fi ;,," ,\ind:t etuan<lo n" c:una~a iniciarlol~l. 
O Stt. Jo:;~:: llna:-:o l'O'JllOl' \'Cl'iil~::ção tla o I'I'<'.Índo n:io s•·.i:t app1·ovn•ln pelo clons tot•· 

vot:~ç~o. . e;os do sJns mcmln·os tli'<J:;ontcs, sorit remot-
V<Jl'lilcada <hta, J•econhccc-;o ter ~~·lo ro- ]i• lo i1 outra llllU:\1'1\, 

geitado o :ult.!itivo tio S1·. OliYéil':l Pinto '' Si nc,;s:t taml,em não !'Ol' approvndo por 
outros. a~ncllc nmnor•l <lo votos, sorit .inlga<lo ro-

E' post:l. :L votos <l rc~cita•l:\. :t r.mtm<l:i. snh- jo:t11rln ; nm~. ,;i o t'tlr, rcnnit•-sc-hi'i.o as duas 
stitntiva tio S1· . .lnlio do Castilhos o ontro; ao c:unams Cll'l Con;.:t·csso Naciotlill para \n·oce-

t 
.,. dct·-so n:L mt·n~:t ,lo tml'au:mpho antocot ~nte. 

::Ll' • ,,.., • ~ E' ignnlmonto reg·eita<h :t cm~n<h mo•lili- :i u.• A l'<lllllião tias e luas eamat~ts cm Con-
catim <lo :ii :l" tl" art. :m. oll'úl'Ocirla pelo ftl'O':iO Nncionnl sol'it solicit:ttl,, por aqu"ll:~. 
Sr. Leopoi!lll do Hnlhilcs noutros. é!ll qn•l lhl' inici:ul<) o projcctn. O ~ .1.• tio :ll'ti~o tlo projecto pnssnrit :t 

li' :tnnunci:ul:l. a vot:H;iio <lo cmontht snl1- tct• 11 numet•a~ão úu i". 
sti!tltiva d•J Sr. Zam:t ao § :l" do mesmo ar \'ozgs - ~Iuilo IJcm ! l\lnito l.Jom! 
tigo. 

O Sr. Co,...ta. :\!achado (pcl<t DI'· 

tleJJ•) roqitrl' pro!'oroncia na votnclio ['tL\'1\ o 
snb,.;tilnlivo, qno apresentou, por sor mais 
rosmuit!n, mai:; olm·o o terminante. 

Consnlt:ulo, o Congresso concedo a Jll'cl'c
rmwia reqncritltt. 

Posto a yntns o >HI•:<titnlil'n<lo S1•. Co,:t:1 :\ln
f'li:lfl••, ti l'tljPit:l<ltl, ><<•n•l" 0111 :if!~'IÜ<l:t t:unlu•m 
t·~jdt:ulit iL cmond:1 hUii,;litutl\'lL do ~1'. Zall\:\. 

O Stt. OLlVl~llt.\ Pt:>1'1' 1•mltJ \'Cl'iilc:u;:"lo tll\ 
votat;ão. 

0 Stt. ;\[ot:,\ES BAl:ltOS 1•: OUTi:OS-·Der
\'<)tnel<l o sy,lent:\ <1:\ Constit uiç:io. ( 1\luito 

bem). 
0 Slt. Qr,t\'tm:,\ PlXTO 1~ OUTROS - Der

rcl'.tl:L a o1Yg'1'11Chi:t (JftCito IJCiil,) 
E' nppl'ov:ulo o ~cg-uinto substitutivo do 

S1·. Ft•anebr.o Voi~a: 
«71lo•lit1<111<'-St' o at•t. :17 tlo mo< lo seguinte:

:Si'in ,;t•n<ln a I<' i pl'Cilllll;.rn<l:t 1•el•' JII'<'•Í<Iente 
dn. ~~~'lltlll\iea no~ c:1~0~ (\o:-; ~~ 2'1 

o :~o tlo 
:u·t. :lü, ,Jenll'ú tle •I~ hora~, '' pl'csidon to tio 
Scn:Hlo, u si l'titO não o tlzet• om iguttl p1·azo, 
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o vico-pt•ositlonto a promnlg-arit, usando dit 
seguinte formula: «fo'., (H'etiidonto (o" vícc
PI'csirlcllte) do Sl·t•ado, Jil~•u sahet• nos rJuo ;, 
prosoto Yirom quo o Congot•o.-so N.tL•)IIIll de
ct•cton o promulgou a loi. (ou l'esoluçr7o) se
ll'Uinto: » 

0 Sit. AUGUSTO OE [•'ttr~ITAS diz fJUO lho 
p:ll'cca o,;t:tJ' f'l'Cjnrlicado o :ulditivo do Sr. 
I h 1:hos:r. Lima, 11111:1. vez fJIIO .i iL SrJ ne
g-nn ao pmsidunlo •la l{opnhtica o direito de 
adiat• ou disso! ver· o Congresso. 

O Stl. _l'tn:smr.xTr. diz c1no justnmonto por 
r~sla razao lho parcco n:'io cstat• prejudicada a 
omon•la. 

S:'io snccossivamonte rejeitas ns omenrhs rio 
Sr. Gil Gonl:trt o outros :to :tt•t. :is o do Sr. 
Viriato de ~lcdoiros o outr·os ao art. :la. 

Si o pt•u,;irlortto rfa Jtopuhlica. tiY<?SSo essa 
attriuniç:1o, é •JIIO não so potloi·ia consi.lcrar 
11111 ct·ima o oxcrcicio dolla. 

O Stt. Pt~I·:sllll·:xn: consirlet•a prcjnrlicarlas 
as ornontlas do Sr, Schimidt o Oltlt·o e tio Sr·. 
Epitacio o outt·os e do Sr. Znma, oJrtJJ'ocidas 
totlas ao art. 40. 

O Stt. Jost~ MAitiAi\'O rlir. rpw ha uma 
om·mda do Sr. Zama, qno não l'ui agrll'iL lida 
o quo lho parecr! não cstat'IH'~.inrlkada. 

O Stt. Ptmslllt·:;<;TJ•: respondo qnn a cmen<ln 
do Sr. Zamn trata da rcsponsa hilitl:ulo tio 
presidente o refct•c-se ao cnp. 5•. 

O Sn. ZA~IA dir. qtto n emenda quo o Sr. 
pt•esidente acabava de let• par.?ce quo do\'ia 
ostat• collocnd:t no capitulo ii•, ondJ so tratn 
da responsabilidade do pt•o:;irlonte. 

E' a este titulo quo a cmcntla :;o t•cforo o 
podo quo so acct•eseontcm as palavras-c dos 
ministrr,g do e,;tarlo. 

Conseguintemente julg-a o ot~lllor qno a 
votação da rofot•itla emenda, naquello Hto
mento, niLo ora oppot•tuna. 

O Sn. PtmstDJo:liTJo: Iii r. quo na pagina 3!l do 
impr•esso ostiL roprmlu~itla a musma en!IJI~~a 
do Sr. Zama, qu:J sera votaria por oe•lrSiitd 
de ser oncotn<ln a vutaç:'io das emendas ao 
capitulo 5•. 

E' rejeitada a emonrb tio St•. ,\I moida 
Nog-noir:t ao§ 3", n. I •lo :u·t. •10. 

g• ig-ualmente r.•jeit:vla a cmend:1 suppt'r!S· 
siva do art. 41, otl'ut•ocitla pelo St•, Lcove;;itdo 
Filgneit•as. 

E' approvada a sogninlo emenda tio Sr. 
Josó Hy,;-ino ao :ut. ·11: •< Em vez de dous 
tet•ços, dig•l-se-motado. . 

A emenda. q n:tlillc:L o crime e cstahelcco a 
JlCII:t, 

Enlretanto, o Congresso d·~cidiriL sinomon
•la está ou nãu projurlicn•ln. 

I) sr: B.lt:uo,;A Lm.1 uir. qno depois das 
p:rla Yl':tti fJIIe o ::it•. presidente acabava do pro
i'r!I'il', com o lool!t sonso c ci·itorio quo o cnrn
ctot•i:;:uu, crô 'JIIO nada mais sot·in necessario 
d1r.ot· pam provar que a cm~nda não está 
prej urJ ic tda. 

O Congresso pode entender que ó desneces
s:u·io legislnt• a proposito, mas não póde os
qu.,cet• que um puiJiicist:t e IJast:tnto nntavel, 
.James BJ•yce, dtr. qno, a pnr dn constituiÇl1o 
dos Estados Gnido.; d:L Amarica, documento 
notaYel pot• sua concisão, osti1 uma nov.t con
stitniç:1o mais volnmos:L o mais explicita do 
fjllo essa, li:ll'lnnd:1 por n.IJuso de inter·pt•otação 
o pot• in foroncias, qne muitas vozes podam 
levai' a vcrdadci!'os ct•imcs. 

l~oi JIOt· est t razão que o orador tratou do 
e.;pr!I!Íllcar• os nlmsos, ~no o presidenta poclesso 
c<llillllnl ter quatHlo inlringisse a disposir:;1o do 
~ :l" d•1 art. 53, om ~no a Constituiçao declat•a 
ct'imo <lo responsaiJiltdnrlo o impedir o livro 
nxorcieio dos •lil•oitos políticos. 

Ot•a, não pudo haver maior abuso a esto 
r·cspoito do qno adinr ou dissolver o Congresso 
tios rtlpl'esontnntes da nação. 

Concluindo, diz o orn<lor que o actunl Con
gorc,so rlcdlirit como entender acertado, pen
s:.ndo nos !'uturos dospotas, nos futuros chnn
coli•H·cs uo !'erro, porventut•:t accumulados 
ll•Jsto pairo. 

g• rejoit:tda a onwnrla. substitnlmt do Sr. 
1\Icira do Ya:;concollos ao :\l't, ·1~. 

g• fillJiro\•ada a seg-uinte o:nenda rio Sr. l'oslo a votos, ó rojoitndo o additivo do 
t I , Sr. B:il'oosa Lima. Fmncisco Yoig:\ ao :r r . · :, : 

Depois das palai'I':ts-om so;;são-diga-so: Pl'occ<londo-so à votação da emenda subs-
-do Cong-t•tJsso, o, si os to n:'io ":;li 1·or reunido tit nti m do St•. fo'mncisco Y cig-a ao art. 4G, 
-o mais como ust:'t no Jll't>j~ctu. rcconheco-so não hn1·er nmnero, pulo quo o 

St·. pt•usJtlen!c manda pt•ocotlet• :'< cltam:tda, l1 o Stt. z.urA (pela 01'1/em)-Sr. jll'•'Sirlcntc, qual r<:spoutlum os St·:s. !..eo\·igilrlo Cuollro, 
i< l'istn da votaç:1o CJIIe aca!J,L do tot• logat•, Joa~uim Sat•tncnto, Paos do Cnt•valho, .Toa
mo parece que ó desucces;m·io suumettor ii ~uim Crur., Almeida Bal'l'oto, Fir·miun d:t Sii
Yotação a outra elllcnda (npoia~lv.<), 1101'~110 o I'CÍI'fl, Jo,;rl Hygoino, l•'lol'ianü Peixoto, PQrlt•o 
pensamento li o mcsiiiU e nao l'a e a (ltHl:l l'nlllilln, Tavai'••s t>astos, 'l'liomar. C1'11r., Vir
ostat'tllos pr1·doudo tompo. g·itio IJ.tllla>io,IJo~IJJin::os \'i•~rllllo, Gil Gunlart, 

O Stt. l'la:srnt·:li'l'E- .\ Cllt••nrla do nohr·o ~lolll<•im do llat'I'<IS, l.apol', Hr·az Cat'II0\1'0, 
t'Cfll't•,;ontanto ••slá t•calnwnte Pl'l•jwlicada, 

1 

Edu:ll'llo \Yanrlenkolk, Co:sal'io Alvim, Pt·u-
Vao so Jll'ocodut_' il yota~•ilo. do 11111 <ltlrlitivo oonto riu Moraos, Campo~ S.dl?o, Uu:dtl_ino 

do Sr. Barbooa Ltm<l ao captlulo !." do Amarnl, Eslol'es .luntor, Nma l~tbotro, 

I 
-.f 
...:. 
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Noguoim Parnnnguit, Nalson, Barbosa Limn, 
BAzcrril, Mi;.:uol Castl·o, Arnt•r·im Gar·cia, 
Epitacio, Pedro Arnor•ico, Conto Car•taxo, 
HeturniJ r, Julio Barlmlho, Gonç,LJ vns Fm·
roira, José J\lar•inno, Andr·tl Cavalcanti, 
!\!oim rio Vns~oncel:os, Luiz Ú•J An•lrarle, l•:s
prr·ito Santo, Pontos •l•1 ~lir•aruh, Gahino IJo
souro, Ang-usto do l~roitas, Paula Ar•:;oilo, 
Tostn, Ar'tlrr!l' !tios, Gnrcia Pir·ns, Marr.olino 
!\lonr·a, Parrla rlnimar,iH;, ~liltrtn, llionysio 
Cur·queira, Loovo ~i ldn Fi 1;::-n•·i r·as, :\!cd m·lo, 
Bar•ão do Vili:L Vi•;o~sn, Pr•i·co Pat•.dso,Oiivoira 
Pinto, Vit·into dn ~lodoir·os, L•lpos Tr·ov:in, 
F1•ancisco Glicer•io, 1\lor•am; B:u ros, Domingos 
do Mornos, A•lolplro Gor.Jo, C:u·vallral, :\!ursa, 
Panliou Car·los, Costa .Jrrniot•, l{o•lr·i;;ues Al
vos, Alfredui.;Jias, Carlos Gar•cia, Moroirn •ln 
Silva, Almt!idn :'\o;.:ncil'lt, i{nbi:io .Junior·, Be
larmino do Mendonça, C:dunrúo Uonç,tlvcs, 
Thomaz l~lor·os, Cassiano do Nascimento. 

impostos de importação, terin votado contrn. 
e lia. 

Saln das sessões, 6 do r.weroiro rio 1801.
Feruant.lo M. d•J Sirnas. 

01•c!aro ~no votei a lit1·or• dn emenrln apro
smrta•la poJo Sr•. Theo•hu•eto ~outo, mandan
do tpt•J unm lei do Congr·•sso or·tlirrario mar
c:t.se a.s incompatihili•lat.!es oleitot•aes e par
la!nentar~"· o ist~ .. r~ãu só por: mo parecer 
rn.Jl"ta a rncompatriHlt·lado •los tiH·ectores e de 
bancos e compauhins, como por .iulgat' a nrn
ter·ia impt•opria. da Constituiçiio. 

Saln rins S•lSS•ics, G rio rovoreiro de 1801.
(.,rancisco Veiga. 

O s tt. Ptmsror~=-oTt~ designa para amanhã a. 
seg-uinte or•dcm do •lia: 

I" parte atd f lwra da tarde 
O SR.. Pttgswg:o;TE tleclarn que, pot• litltn 

de numero leg-al, llca mli:ula a votnçiio das Discns;ão do requerimento do Sr. Ubaldino 
omoudns. do Amaral. 

Veem á mo;;a ns seguintes 

Declm·açrics de votos 

Declaramos que votámos contr•a n emenda 
do Sr. Cnntão ao art. 30, depois do ;:i :i• do 
projecto, visto como essa ornen•la ó olrerrsiva 
do pr·incipiotla dnalidatla das carn;u•as o tende 
a. annullnr o Senado. - .José Hygino. -
Almcitl:t Bnrreto.-Firmirro da Si! voirn ·
Petlro Amet•ico .-Conto Cartaxo. -Lu i~ dc1 
Andrnllo.-João do Siqnoim. 

Declaro ter Yotmlo pelo snbstittttivo elo§ 8• 
apresentado pelos Srs Julio d•3 Caslillros o 
outros. 

Sentlo vencido este substitutivo, 1•otei peln 
emenda dos Sr·s. ,\mnro Cavalcnrrti o outr·os, 
que extinguia com o nronopolio lmncario. 

Snln da sossú3s, ü tio fel'ot•eir•o de 180!.
Angelo Pinheiro. 

Declaramos quo YotiLmos n fa1·or dns emen
das dos Sr-s. Julio do Ca>tillro8 o .\m;u·o Ca
valcanti, quo comhatiam o rrronopolio de 
omissão. 

Snln dns sessões, G do le\'orciro do 18()!.
Carlos Garcia.-Donringos de 1\lornes. 

Comnmnico ao Congresso quu por incom
mo 'o de snude deixei •lo comp:li'CCet' its ses
suas ui limas, tlcsdo o dia 20 do j:moiro ntti 5 
do cot·ren to. 

A ]11'0\'0i to o onsojo p:rr.t doolar•at• q no si 
ostiv,•sso presunto it sesst'i:o do dia 4, oru qnu 
se voton a omonda do 15 "/o <llilliciotmtJs aos 

2• parte ti f liora ou antes 
• 

ContinunÇiio da votnção das emendas ao 
pr(\jocto do constituição, otrerecidas na. se
gunda discussão. 

Levnn ta-se n sossiio ás 3 horas o 45 mi
nutos dn tnrde. 

50• SESSÃO rm 7 r1E 1-'I.:VImEUtO lll~ 189! 

P1·e.<idoncia rio Sr. PJ•utlcnte de Mo1•acs 

Ao nreio-tlh~ tilz-so a chnrnada, á qual ro
spJudorn os Srs. Prudente do l\loraes, Pnos de 
Carvalho, .João Noiva, Costa Rodt•igues, Fran
cisco ~Iuc!:ado, Loovogil•lo Coelho, Joaquim 
Sarmento, 1\lanoel B.tmta, Antonio Bnena, 
.João Pedro, Cunha Junior, Josó Secun•lino, 
Joaquim da Crul., Thoodoro Pacheco, Elysou 
Martins,.Joaquim C rtnnda, Be~ur·rn de Aluu
quar·•Jne Juniot•, Theount·eto Souto, Jo~é Bet•
nar·•l••, Olivoir·a Gaivão, Allllli'O Cavalc:tnti, ,\1.
utoiu:~ llarroto,Firmiuo !.ln Si! veim,Josó Hygl
no,Jo>tl Semeão, Floria no Peixoto, Pedro Pauli
no, Tnvnr·es Ba~tus, Rosa Junior, Coelho e Cam
pos, Thomnz Cruz, Virgílio Darna~io, Ruy Bur
r,osa, Saraiva, Domhgos Vicente, Gil Goulnr•t, 
\lnntoiro rio Barros, Quintiuo Bocnyun, 
La!•or, B1·az Cat•rwi1·o, Edmu·do \Van•lott
k•llk. Saldanha Mat•inho, Joaquim Folicio, 
Cos:11•io A ll'iur, Alllür•ico Lolio, Cnu1po;; Snllos, 
Joaquim du ::louza, SilY:L Cunodo, Silva Pam
nhus, Aquilino do Anuwal, Joaquim Murtinho, 
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Pinheiro Guell(js, UiI,tldiuu du .~lfl;tr<11, Sautus
Andr \d8, i~steves Juniol', Lui;,. D8lphiuo, Ra
miro Bal'c811oS,Pinl1eil'o M<\.clmdo,J ulil) FI'ota
Ee!fort Vieira, OL:h6,t H.odrig'ue.), Iudio d~
Brazil, Lauro SOr1r8 lnnoceuciü :::lerzedello,
Nina RiiJeiro, Caotãu, Pedro Cllel'lllOot, Malh
E<\cellar, Ci1simil'0 J utÜ01' , Hei~l'Íque de
Carvalho, AnfrislO Fialho, Nus'ueie~t Par::ma
gllá, Nelson, Pires Fel'l'oim, D,tl'boSil Lillla
Bezerl'Í I, .João Lopes, J ustitti,tlIO 11e :::le1'jm:
Frederico Borges, J OSl~ "~velfnn, José Be
vilaqua, GOllçalo de Lagos, Nascimento, Al
mino AiTOllSO, Pelll'o \'e11lO, Mi::;uel de
CastTo, Amorim I-,areia, ElJitacio l'e""oa, Pe
dro Amerieo,Couto Carta.\o, Sá .~llCll'ade. [-((j
tU1ll1Ja, Tolentino de CarvéLllto. Rosa e Silva.
João Barba1110. Gooç'alve" F01'l'cira, Jmi8
Mariano, ~l.ll1Ieich Perll'\lllbllCO, Juveucio
d(j Aguiar, André CavalCltllti, RéLym~rllflo
Baudeira, Alluibal Fitlcáo, Pereira L~ ra,
Baptista eb 1VI,ttta, FI'óes Ul' Cl'lE, Alemo
GuanéLbCLl'll, Eeico Coelho, SeUll paio FOl'raz,
Lopes Trovão, .JüéllU8s Otlriq1l8, '~I'istilles
Lobo, Furquim \Vel'nec\\:, Domingos .Jbtlino.
Vinhnes, Thomaz Delpllino, l~ntr)nio ülyntho,
João Pinlleiro, Paoirrco 1\hscéLI'enlms, Gnol'iel
de MêLgéLlhães, Leonel FilllO, Clta,.:;as Lolnto,
J aco1.J cl,t Paisã,o, .\le:mnclre stoe\\: let', Fl'<tll
cisco Voiga, Costa Senuel, LalllOlll1iel', .1IVet
ro Botelho, Gonçalve., Chave';, .~m()l'ico Luz,
FeliciéLllo Penoa, Vio tti, DntrcL Nieacio, Cor
réa RlLIJello, Manoel Fulg-eucio, .'.stolplto
Pio, Aristides Maia, GOllçalV8S I,amos, CeLl'~
los (!:'os CltagéLs, Francisco Amarül, Domin
ç:os Roclm, Coslit !lIachaclo, j)ol]liug'os
Porto, PéLlleli\, Joiío de Avellal', [i'l) ['I;e i
m Ra1Jello, Ferreir,\ pire,;, Jmiu Luiz,
Meira de Vasconcellos, .10;(0 de Sirlueil'a, .Joào
Vieira, Luiz de Amll':vI8, bpieito Santo,
Belarmino Carueiro, Pontes de .,lil'anr.b,
Oiticica, GalJiuo Besouro, Ivo do Prado, Oli
veira Valladào, FelUJello Freire, Augusto de
FreitéLs, Paula Argollo, Tm3ta, Seala'eI, ll.nto
llio Eutebio, Zama, Artlltn' Rios, Garcia
Pit'es, i\Iarcolillo :\Ioura, Santos POI'eira, Cus
tcdio de Mello, PauJa Guim,trJ9s, Milton,
Amphiloplllo, Dionysio CH'queira, Leov9gildo
lIilgueinl", B,triío de S. Marcos, Mer1,'ado,
B \.l'ão ue Villn Viç,osa, Prisoo Pl1.miso, ~iloniz
Freire. Athayde Junior, Fonseca e Silva,
Fonseca Hermes, Nilo Peç:: 111m, UrbitOO ]\1>\1'
condes, Manhães Barreto, Cyri1lú ele Lemo",
Oliveira Piuto, ViriéLto de Medeiros, Joaquim
Breve~. Virgilio Pes~oa, Franr;a CarvnlllO,
Martillho Prado Junior, Bernardino de Cam
pos, FI'ancisco Glicel'io, Moraes Barros, Lopes
Cha.ves, Domingos de Moraes, Adolpho Gor
do, Carvalhal, Angelo Pinh8il'0, Mllrsa, Ro
dolpho Miranda, Paulino Carlos, Costa Junior,
R.odrigues Alves, i\lfredo Ellis, C,wlos Gr,r
cia, Moreira eht ~ilva, Alrneida Nogueira,
Rubião Junior, Fleur,Y ClU'ado, Leopoldo d8

Bulllõe", (lUJll]:.'r~ws Nltlal. ,~lltOllio ,izer<:d
Caetano de Al1Jllq\l8rqu8, Bellal'lllino de M~'o~
don"'a,, Edu~,rdo, G01,Ç ti ves, Fernando Sil1li\~
L~tnro l\Iuller, caril)" Campo", SCI11ll1ldt, L1.~
cel'd,~' COlltl0110, VleÜ!l'ltlO MOll!eil'o, Pe1'8ll'a
rI,acosta,. '~\1Üt,(J ele ]',ula.. JullO de CéLstilltos
l~ol'~'~S el8 j\1(~delrÜs, AICICtCS Llina, l-\..ssis Bea~
Z,I1. 1llOnlClz Fl?l'es, .\.1Jreu. H~lll(jro Baptista
f.oclm 0501'10, CC1SS1,WO do ~h\SCll11ellto,Fel'uau:
do Abbott, D(jmetrio h.ib8il'O, Menna KtlTeto,

. \. bl'e-,S8 Lt ::ie.s~;1IJ.

lJeiX,tlll tle Cüll1par8t:er com CêllbCl [lartl
pada os SI'S. FI'edel'lCO SelTano .1oão "eve
l'iano, lien~l'o~o Marque,;, l{\U!i!;o "HOI'I;:or-.:O=
clrlgues Bel'llctl1cles, ~lartinllO Rodri""l",;
Tlteophilo dos San t,)~, L:ôallclro Macie!, é'I':~;1'~
clseo Sodre, COllCle rle Figueiredo, Matta Ma
c!Jailo e Ferreira Bmndão; Ic) sem causa os Sl'~. ".
R.ang81 P~sh,ua, Bel'll<tl'do de !V1811doIJC[l
Santos Vlemt, .\!berto br,Llldao, Llliz MUI'~tt:
1\layrtnk, BadarLl, Bueno dr' Paiva, Btl'ã(,
de ::litnL\ Helena, Luiz B.Wl'oto, Cesal'lO MottiL
JunlOl\ Antol1lo Prado, J\Iarciauo de l\1aza.
l!ti\es,El'Jle~to de O!iveim c Theodureto Souto,

E' licla" )Justa em cliscussi10 e se111 d~bal.e
approvêecht êt ~tda da sessão an~ecedeute.

.? :'9.1.' . .:'!;"utii.n de Pal:"ia-·-;1', pre
sluente, pedi a palavra [lat',\ [1zer ume1. I'C.
CtitiC,lÇ:10, [JrmUI~ll' um reparo e levantar um
pl'lltesto,

QUc1udu, respolJdemlo elO repto que tle:;La
tl'ibun,\ léLllc;OU Ú 111"iol'i,\ dê\ l'epl'esPllt'tr-IT.o
rio.gT'lllLleusu o SI', Dellletrio Ribeiro, [,dhl~\'i\
o 111811 illnstre compl'ovinciann Assis f:i'ilZil
eu, llll momento I~m quo S, Ex" I"~fel'indo-::i~
~, Ulll teleg-ram\1lc' que chqni Cur;, [J:ls~a.lID
para:) Sul, dizia que,tazendo aquella L'0vela
ção niío tinh~L ° proposito de olfeudel' eL ljlJ81l1
quer que fosse, observei, em apctl't(j, qne o j.

oralloI' era inclllJaz de, sem motivo, dil'iD.·il'
ol1'en8,\ D. '1lmlrllleJ' de seas colJeg'a:;, i<~ste
al'm't8 foi ele (~el'to mal tom,\l1o, jJois, llO tib
curso el8 S, Ex. vejo substituieh\ a jll'LLvl',L
-oJJenoa-pelo termo-injustiça.

O['éL, SI'. pl'esidunte, cemo V. E\. .)CliJc,
qll(\!'1Llel' de nOi pode jJor Cll'culllstal1CW::i dl
versas, 1'0rl11nhr apl'eoiaçães el'l'one"s,erlii ttil'
conceito" injustos o, jJol'tanto, f'lCil é ele l;J!U
pl'el18nder que l1pesal', da elevada eO\1sid(;,'J,
'i~0 que .llle inspü';( o meu péLtricio, eu lleio l'
porIertaJulgap Isenlo desséL fraque;;:\ t.( .. !11"'
pl'la da oatUl'em lll1Ll1ana.

Estil feita a rectificação,
O re pal'o refere-se ainda ao disclll cU ele

S. E:L O diguo,re[Jresentante disse que~" I.li3"
sLdencla relJubllcallct no Rio Grande elo Sul
(no. opinião de meus illllstres comprll1]!,~i]'os
ele representaç~o essa dis3iclencia é 1'81'l'c.;o~u· (;
tacla por DemelrlO Ribeiro, Bal'l'o~ C,'.o:tl,
pelo orador (1ne ora vos í'itlla e [lor QUITU'..),
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SESSÃO B)l 7 DE lo'EVEnEIRO DE 18[)1 ü5 

« tmscirla ho.nt.ell! ,já se atit'a hoJe nos braços 
.tos antigos zmmzgos 1!:1 !{cpublica,, 

Jo'oi injusto o meu i Ilustre compt•ovincinno. 
Em primeiro logar nós não nos atiramos 

nos bt11ços do ningucm. A nossa acção foi, ti 
•J continuariL a ser publica. Tinlwmos um 
passado do propaganda que para nós ropre· 
sont:t um compromisso, tínhamos o t~mos 
ainda uma doutrina cm nome da qual lu· 
tU li lOS. 

l<'iejs n essa dotttrina, respeitando esse com 
pt•omJsso, a. noss11 coutluctu. tem sido inva
riavol c correcta. Não procuramos nem accoi· 
taremos apoio, quer do individuas, quer de 
collccti vidndcs, quer mesmo do podct• publico, 
desde que osso apoio i!!!porto no esqueci
mento daquclla doutrina, na motlincação da
quclla. conrlucta; accoitnmol-o, poróm, qunntlo 
cllo surge cxpontanen c livremcnto na opi· 
nião do nossos patrícios, no seio tia sociedade 
z·io-;;l".tntlcnso; nccoitnmol-o quando clle signi· 
Jlca umn atlhcsão ii. nossa doutrina, qua11t.Io 
ollo OXJlrimc um npplanso iL nossa conducta. 
Mas este apoio, !h-. presidente, que pa.rn. nús 
C:. muito honroso ó lambem para os rio-gra.n· 
1lcnses que assim nos ampm·am o auxiliam 
uma dignn mauifcstaç-:io tlc civismo porque 
,Jcmonstz·a que ollos desprezam os proventos 
que podiam colher prestando incondiciona.l 
apoio no governo c preferem collocnr-so no 
la.lo claquollcs que nada lhes promcttom, que 
nada lhes pcdem·dar, 

Em segundo legar, creio que lm alguma 
cousa muito pcior do que rccouor apoio dos 
1mligos inimigos da Repnlilica, que hoje po
llom ser sons Ienes o dignos servidores, que
rol-n dig-nillcada, amada no paiz, respeitada 
pelo ostr·nngciro; creio, Sr. presidente, que ó 
mais grave erro estar nmpamdo o apoiado 
por tHJUOIJes que em nome da Republica. n 
exploram, desvirtuam c sncrilicnm. Feliz
mente o mon illnstro patrício não nos po
derá nccusat' por isto. 

Em este o reparo 1p10 tinhn :t fazei' no in· 
tu i to do mostrm• que S. Ex. l't'1r:t injusto 
no sua. aprccia1;ão, 

Occupar-mo·hoi agora do protesto. 
Y. Ex. o o Congresso snbem, Sr: lll'esi

llonto, que o governo de facto, que tomos, 
cclchrou um tratado do commorcio com n 
União Americana. tlo Norte, pelo qual tlearnm 
isentos tios diroitos do importaçiio nos mer
cados americanos alguns productos lJraziloiros 
o isllntos tumlJem desses direitos no nosso 
merendo alguns productos daqnollo pniz. 

Não venho, Sr, presidente, discntit• o tt•a
tado, examinando os sons ellcitos sobre n in
ovitnvolreducçiio da ronda das nllhndeg-ns, 
qno tl a principal I'· nto •lo receita tia üniiio 
llrnziloit•a; niio venho tnm ponco tliscnllt• n 
compotoncia ou incompctoncia dosso governo 
tle Jhcto para a Jll't\licn do somolhanto neto, 

CO~\III~SSO \I - m 

muito embora. cu esteja convencido do qno 
essa compctencia lho faltn, de que esse 
governo nenhum c:tractot• do Jegitimidatlo 
tem. 

o Congresso, quallllo, pot• umn moção a.qui 
npprovnda contr:t o meu voto o o do ou:ros 
reproscntnntes, reconhecendo cstm• do posso 
do todos os poderes nucionaos, resot•vou partt 
si npcnns as atlribuiçOes do podei' consti
tuinte, delegou no Governo Provisorio, qnc 
em umn junü go\·crnativa, todas as outl"o~s. 

Esso governo, porém, des:~ppnrcccu, css:t 
junta dissolven-se o consogmntementc a. do· 
Jognção CI!SSOU • 

Perante n boa razão, penso cu, osso goo
vet•no de facto que ahi está, não institltitio 
rcgnlaz·mouto pelo Congresso, mas imposto 
pela forç:t fins circnmstancias, não ó mais o 
f!clogado da roprc~entaçiio nncional, não tom 
legitimillatlo, nu o tem, portanto, competoncin 
pnrn. celelJrnt• tratados. 

Não qnnro, poróm, discnlir nmplnmonte 
cst:t qnostão, trato apenas do .iustillcnt• o meu 
protesto. 

St·. presidente, os pro1luctos nacion:•es que 
tom entrada livro nos mercados da União 
A mcric~tnn são: o café, o nssucnr do todns as 
qnnlidadcs, que quanto ú ecir não se possam 
classincnr acima. do n. Hl do padrão hol
landoz, todns ns qnnlidndcs do mel do tnn
IJl!O, melado do toda~ as qualidades, couros 
crr'ls, polles etc. 

U~1 Sr.. Rr.PnESF.XTAxm- A matct•ia 
prima. sómentc. 

O Sr., AX1':\0 lllo! FA!l.IA- N~to \', Ex., 
St·. presidente, os Estndos Unidos só isen
tam do 1lircitos de importação os gcueros 
de que cm·eceJJI c que n<7o podem produzi1·, 

E o que fazemos nós em compensação? 
Dcixnmos c:>ntrar liwomonto nos nossos 

mcrrndos qnasi tn1lo quanto aqui produsimos, 
como so Yae ver. 

o Sz:. CosTA k:>IOJ:- Isso prova que os 
E:>tatlos l'nidos lht Amoricn. tio Norte é um 
grande paiz o nós um paiz do beocios. 

O Srt, AxTXo l>P. FAmA -Entram livres do 
direitos no Bmsil os seguintes productos, 
nmoricanos. 

Trigo cm g-rão,!'at•inha tle trigo, milho o mn
nuthctums do milho, centeio o thrinlm do 
centeio, trigo mourisco o thrinlm tlc trigo 
mom•isco, contda, hatn.tns ing!oms, feijão, 
orYilhns, feno, :woia, carne tio porco salgada, 
toncin h o, pcixo sn lgado,socco on 0111 snlmoum, 
oloo de somon to de algodão e outros. 

Si•. presitlcuto, li hoje no Ja1'11rel do Com
mcl·cio 11111 tologrnmnm on•lo se menciona n. 
pcssinm impressão que tt noticitt dosso traindo 
pr01luútt cm Lt!llllros, pt·u~·a com a. qual 
onlt•otem o llt•nstl importnntes rolnçOos com-

1: I . 
! 
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merciaes, o eu não sei mesmo que ,juizo farão 
os estrangeiros deste go'>oJI'no, deste Con:;rcs~o 
o deste paiz, cm l'aco de semelhante convonçlio 
aduaneira. 

9 que pensará do nós o povo americano 
CU,JO ~ovet•no, som o pensar talvez, nos osti1 
ludibt•tando 'I 

O Sa. CosTAJmnoa -O governo americano 
fez muito bem; !encontrou diplomacia mo
delo. 

O Sa. ANTÃO DE FAmA-Estou informado, 
Sr. presidente, do que a principio a prete111;:1o 
dos americanos nii.o e1•a tiío ampla; olloti con
tentavam-se com a ísençiío do direitos para 
as ferramentas, instrumentos o machinas 
dostinatlos ti agricultura, ti mineraçiío a ma
nufactura e i1 indnstri<lj para o material do 
estradas de ferro, livt•os do artes o :;ciencias 
e o kerosene, que ó, para nós, ;;cnoro do 
primeira necessidade tanto quanto o c:~l'ú, o 
assucar o os melados süo par:t aquolla re
publica. 

De ceronos o outros productos niio co;ita
vam olles ao iniciarem a tentativa do con
vonio. 

Não son pm•tidario dos trat:ulos commot•
ciaes o nem vejo motivo tio ordom superior 
que nos forçasse a ostauolecor unm excepção 
cm ftlVOl' do um povo que nunca foz pm• nós, 
pelo nosso e~·cdito, o quo outros toem l'oit11; 
não com proheudo, do momon to, u ~ ue pudo 
compensar tt mit vontade (jliO naturalmente 
surgi!".í. na velha Europa por parto da lngla
tot'l'<l, Allcmnnha o outt·os povos com o.~ quaos 
são antigas as nossas rola•;üos comm:!rciacs, 
c temo, Sr. Jlrosilltmto, quo as represa lia~ que 
estnmos pt•ovocando nos tragam don tro om 
breve, serias perturl!uçuos cconomicas; mas, 
ainda mesmo que, deanto dn. perspectiva do 
dar todo o desenvolvimento possivol i1 soli
dnriodado americana, ott tosse lont•.lo a reco
nhecer a necessitlacle dos convonios commet·
ciaes, por certo que eu teritt sompro em vista 
não prejudicar as industrias nascentes do meu 
puiz, preceito de cuja absoluta ''completa 
observancia resultou o rnpiuoJJt•ogrcsso tlossa 
mesmtt Republica dos Esta os Unidos dtt 
Amarica do Norte. 

Aindtt agom, no proprio trutatlo, o governo 
americano se m:mitllsttt altnmonto pt·oteccio
nista, pois, que aponns deixa entrar livre
monto os gonoros •lo pl'imoit•<t !l>Jcessidado, 
que nito produz, o as matarias primas do quo 
carece para ns snns illllustl·ins ; J'az mais, 
Sr. prnsidonte, ct•O:L um cscoadotu•o para os 
seus protludos ag-rkoltts innml:mdo os 110.,,,,s 
lllUl'W<iOS Ctllll CO!'tl:\OS rptú !H iS JII'Otl111.Í1110S j:'L O 
quo dentro om llrevú prolluzit·itunos muito 
mais do que os tl.lllúl'icanos si osso I ratado uito 
fosso celobratlo. 

Como se sn.ho, a pt•oclnmaçiío dn. Republicn. 
trouxe, entre outras, esta. vantagem : o aa
pital quo no tempo da monarchia or<t tímido 
toi a pouco perdendo osb timltloz. Cronrn.m-s" 
em prezas pm• to :L u parte, com r:worJs do 
govot·no ou ~om elles. Ha pouco, aintla, foi 
lançad:tumu com o capital do :JO mil contos, 
podendo ser eleva :lo a GO mil, pura explot•ar 
no Rio Gt·nn,Jo do Sul, llivot•sns' imlustrias, 
cntt·o ns quaes- a U!,"ricola. 

O Stt. CosT.t .Ju:non-No norto do S. Paulo 
levantou-se ha pouao nmn. omprezn, som J'a
vot·cs do go\·orno, pnm :1 cultur:t do nl
godãn. 

O Stt. A:1m\o llE FAmA- E ó exactamente 
quando appnroco n. contlança nns omprezas, 
rtuan•lo a iniciativa particular vom auxilhu• a 
inllustrh com o capttal, qtmndo o governo 
provisorio acalm tle fazer concessões para a 
croação do hurgos a;;-ricolas om m11i tos es
tados, quando conco•lo gamntia do juros para 
engenhos quo SQ do:;tinam no preparo da f<\
riu ha 'lu trigo, q uanrlo nmn tu' u con traclo 
pam a intro1lucção do centenas tle milhares 
tlo immi;;rantes, qnu na agriculturn. o nn in
rlnstriil vinham g;mmtir <t sua sulJ;btoncia, 
ó neste momento, Sr. presidente (custa di· 
zel·o), que se coluiJ!'.L um tratrulo qu:J vom 
;;olpoat• n indu:;tritt de nosso paiz! (t1poiados, 
muito bcu1.) 

UliA voz -E pro\·ocar reprcsulias. 
O St:. SI>Am:A-Não hu tal golpe. 
O St:. AxT,\o llE FAt:l.\-Hn, o não pc

qnuno, mas Jll'ol'nndo. (..Lpaimlo~ c ''Jl"rtc.<.) 
O nt·gn,nünto, wlico, do quo podom lançar 

mfw aquollos que querem tlefonuor semolhanto 
tt•atado, ó os to: .•. 

O St~. St·:Ann,\-Ja ha argumento? 
O Stt. A:->TÃO DI·: F,\JtiA-H:~, mas insuston

tavol, como mostraroi, p:.t•quo não tom o vn.
lor qno lhe querem attribul!· os delonsoros 
do acto govet'tl:'mlontal. 

O St:. LA UI tO :l!m.L!la-Ninguem dofondoril 
esse tratado com lo;;ica. 

O Stt. ANTÃo DI•: J?ARIA-0 argnmento ii 
que me rcllro ó ~'Ste: a ontr;ula livre de di
reitos concedida aos cot·eaos o ontros produ
dos amot·icanos, trawudo-os mais uamtos aos 
nossos mct•c:ulos, pcrmitto qno as classos po· 
bt•cs, ospocialmonto as do littoral do Brazil, 
tenham g-arantida n snn suhsistonei:t com um 
onns muito monor do flUO tot•i:t sou! a isenção 
do 11ircito; quo oceastO!Ja a•Itll'll:l Laix1t 1!0 . 
[II'OÇU.), (Ui! .' ()/, .') 

E'" m·g·umunto, sonhoro:;, aliús ho!Jido na 
escola do livro cambio o cs\'ocialmonto nas 
doutrinas um ttmlo pooticas lo l3astiat. 
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. U~IA. voz-Doutrina quo ninguem mais pt•o
tossa. 

0 Sn.. ANTÃO DE FAIUA-0 L'lCto é verda· 
doiro; desdo qtte lii.Jortemos dos direitos do 
importação aquelles productos, o seu custo 
nos nossos m~rcndo~ baixará c o consumidor 
em consoqueucia, Hcará, no momento eu; 
melhores condições. ' 

i\Jas neste assumpto precisamos ver com 
claresa o sobt•e tudo vor longo. 

Na actualidade tomos do um Indo as <:lasses 
IlOuco flworeci<las dtL lortun.t, a pollro,;a, quo 
pouco sotrro. graças aos nos;os recm•sos, aos 
no.;sos costumes o n. pouc.1 donsi lado ria popu
lação o a C[U[t[ so pt•ocura favorecer isentamlo 
dos direitosdo importaç1o tntlo quanto olla 
~ovo c~usumir; do outro lado estão as nossas 
mdustrms nascentes l'ortomonte amparadas 
pelo espit•ito do iniciativa iudil'itiual, em vi
sivol voriodo de desonvolvimonto mas In
ctaudo ainda com tL faltt\ de braços o com a ro
tina e por isto mesmo mal preparadas para 
trimnphar em uma concurrencia como aquolla 
que lhe veio croat• o tr:ttado :L quo a Iludo. 
C:vidontomento SOl'iL vencida no Jll'imoiro en
contro; o retrahimento dos -capitaos so dm•:t 
fatalmente, os productos americanos inunda
rão os nossos met•catlos o a industria nacional 
serit foritl;L do morto 

Amanhã, dentt·o do duns ou trcs annos 
tal v o~. com o augmento da população o con
seguintemente da pt•oem•a desses productos, 
com o monopolic que om f<wor dos goneros 
nmct·icano:; naturalmente so cstahcloceriL no 
nosso met•c:tdo pelo afastamento dos nossos 
productos, dnr-sc-lm n o!ol':tção tios preços em 
uma prog-t·essão crescente, cu,ja l'a;t7o ó im
possível doterminat• ngot•a, e ó bem possível 
que mais bt·eve tlo que so ponsn, cm ve~ dessa 
pobt·e~tt que so qtwt· proteger, ~enlmmos l\ 
misel'ia-pcla cm•osti<t tios gonet·ose pol:L lh!ta 
de trai.Jalho,miseria it•t•emediavel, porque sô n. 
industt•i:t nacional poderia ol'ital·a, mas então 
jU. osstL intlustt·i:L estará mot•ta. (Apoiados.) 

O que ó molhor '/ Acceitat• osso tratado 
facilitando a !Jaixa, por alg-um tlmpo, do 
preço dos g-eueros do que cnrccem as classe:; 
pobt•es, votando-as :L miset•ia em um futuro 
não remoto, ou rect!snl·o, prol'itloncinndo de 
motlo quo, pela aflluencht tio cnpit:tes e pela 
concm•t•oncm •los esforços im!tvidunes, as 
no.>sas indu:;tl'ias I.Jt·ovo so tlesenvo!l·am, a 
pt•o•lucçiio au_:;-lllontc, supert~huudo o tt•t<balho, 
ltajt' « abumlancia para todos '/ 

u~r Stt. ltl,l'RESm;T,\NTl,_ Alem t!isto as 
nossas industrias estão muito animtttlas. 

0 S!t. ANTÃO DE FAmA- Assim é Sr. presi· 
dente o R i o do Grande do Sul, Santa Catharinn. 
o parte do Paraná, poderiam produr.it· trigo e 
fm•inha par:L toda a Amarica se preciso fosso. 
As nossas colonias podem abastecer com os 
seus cereaes todos os marcados do Brazil. 

Que nocossldado temos do m:\llietnr, de 
g-olpear de morte a industria agrícola que 
constituirá a prineipnl fonte do riqueza pal'lL 
nó:; em um futuro tao proximo 'I 

Alúm tlisso, pelo tJ•atado sotrre uma reduc
ção do 25 "/• nos direitos do importação a 
banha americana. 

Sr. prosidonte, ninguem ignora que n. 
banha frti.Jricada nos Estados Unidos ó inferior 
a nossa, todos dizem que não ti mesmo um 
preparado siio ; n. que se 1\tbric:t no sul o em 
outros pontos tio Brnzil é de primeira quali
rludo o tom hoje enorme procura nos mer
cados nncionaes. Desde quo se estabeleça 
protecção ao p!'oducto americano fooilitando
lho '' entrada as consequencias serão: pri
meiro, poar-se o desenvolvimento da industt•ia 
do paiz ; ·'c!lundo, prejudicar-se n saude pu
blica. 

A mesma retlucção de direitos so ostabe
locc pat\t o tahoado, madeiras o manufactu
ras~? •m:uloiras iuclusivo obras de tanonrla, 
mobthas de todas as classes, camas. carros, 
cm·roçns o carruagens, presuntos, manteiga 
o queijo, couro e manulltcturas de couros, 
oxcopto calçados, cat•nes, peixe, fructns e 
logumos om httas o de conserva e llnalmente 
as nmuufacttu•as rio algodão, os tecidos, para 
o r1uo temos jiL no paiz muitas fabricas ... 
Vo~Jcs-Em toda a parto. 
0 Sit. ANTÃO DE FAil.!A- .,.que neste mo

mento progridem espantosamente. 
Vo~F.s- Extraordinariamonte. 

. 0 S~. ANT~O DI~ FA.RIA.-ASSim, n!ém da 
mdustrm ngrtcola todas as outt'!IS estão 
tambem em perigo. . 

E foi om um regimom que se di~ republi
cano, quant!o a nosstt industria tinha 
tlianlo do si um futuro auspicioso, que o go
vot•no se lomhrou do nos (eticitnr com seme
lhante tt•nta<lo ! .... 

O St~. VINJ!,\Es-Isto não é tratado, ó en
trega. 

0 Stt. ANTÃO DE FARIA-EU não quero 
tr:1zer para aqui o que se diz la fórn, o que 
tL impt•onsa revela, nem indago qunl foi o 
movei que loYou o governo a renlisn.t• seme
convonio. 

O Stt. ANT:io FAm.\- As industrias csliiu 
muito animatlas o os capitaos cHtilo cot•rontlo 
um auxilio t!'cllns. 

·Fosse, porém, ~nrtll'ossa, asso acto clamou~· 
tt•;t ou inopcia desse g-overno ou sua li\lta 
do patt•iotismo. (:lpoiarlos.) 

0 Stt. VINIIAES- 0 estado do V. E:t. será 
o mais projutlicndo. 

O Sa.. CosTA. Ju:nott- As duas cousas 
juntus. 
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o Sa. Axr:io nE FARI.\- Ninguom putlo 
impnuomente golpem• um paiz novo como osto, 
J'orint!o do morte ns suas multiplas o variadas 
l'outes tlo riqueza, uinguom tom o direito do 
expor uma nnçiio como cstaao.ridiculoo isto 
acontecera si somolht\nto tratado não l'or 
annuilndo. 

gu, portanto, cm nome doB interesses do 
paiz do que sou nosto Congro,;so o mais oh· 
scuro representante (11ao apoiados), em nomo 
do !tio Grande do Sul,do que sou tnmhcm o lo
legado, protesto ... 

O Srt. RocnA Osomo- Acompanho a Y. Ex. 
nesse protesto. 

0 St~. AXTÃO llP. FARIA-•.• protesto, Sr. 
prcsitloutc, contr<t a. convenção mlmtnllirtL quo 
so acaba tio celcbrm•. (.lluilo bcn•. O orado1· d 
cumprimclltac/o. 

O Sn. Vrxn.\l~s-Ha muitos annos qno o Sr. 
Dr. Salvador do l\[ondonça. trata do impin~it• 
este tratado nos ministct•ios dt\ monarchin 
som cousoguil-o. 

O Stt.(ZA~IA- Poço a. p:tlavrn pala ordem. 
0 SI~. PRESIDEXTE- Tom r. pai,\Vrlt o 

nobre roproscntanto. 
O St~ • .ZA~IA- Poço a. Y. Ex. quo consulto 

o Congresso si convem om quo nós nlio tra
balhemos na torça-feira. (.1poiados, u<io apoi
ados c apcll'lcs .) 

Hn. usos e costumes quo devem ,;or respei
tados (apoiados), que são mais poderosos '1 ue 
ns lois cseriptn.s. (Apoic.rlos.) 

Além disso, pondero aos St•s. Cong-ressistas 
que ainda quo arrui venhamos na t01~n.-!'eir:L 
não temos meios do transporto p!trn a. v o! ta. 

U~I.\ voz- Tomos. 
O Sr... z.utA-Só os que tivorom sons carros 

particulnros, e ou nito os tenho. 
Eutlm, Sr. presidente, ou fao:o osto reque

rimento sob u minha rospousnbilitl:ulo, porque 
par:t mim (\ittdo rir não ó dia do legislar; por· 
tanto dia de Carnaval não pódo sot· dia do 
trabalho. 

Posto a votos o requerimento, u t•ojeitado. 
O St~. PtmsiDEXTE tleclat•a que estit 11uda 

a hora do expediente. 
O St~. CAX1'1o (pela ordem) requer umtt 

urgeucia de 10 ou 15 minutos para dar uma 
oxplicactto pessoal ao Con~resso. 

Consultado o Congresso, ,; conccditht a nr
goucia pedida. 

O :ooo;r, Cantão- S~.inm minhas pri
mcirns paln.Yms, meus sonliorcs, um sitll'Cl'O 
ng-mdccimonto ao Congros>o poia. IJontlatlu 
qno tol'o tlo concot!or·mu ost<t urgoncm. 

O Stt. Cgs,'l.mo At.vm - Dori:L conc.,dol·tt 
t\ V. Ex., quo ó umtlistincto pnrlamontur. 

O Sr... CAx-r:\o- Senhores, a explicação 
pessoal quo teulto do dar ao Congresso ú 
tletormina.dtt pela doclaraçíio do voto que 
hon tem mand:Lram iL mesa alguns Sr;;, sena
dores, relativamente it omonda r1uo otrom1ci 
no art. 3G do pt•ojecto tlo Constitnir;ão o •1uo 
hontcm l'oi approvaclu pelo Congresso. 

.\ do~lnrP.çiio ti conco~ida nestes tet'IIH<S 
(ld) : . 

« Declaramos que votamos contt•n. n. onwllfi:L 
olo St·. Cantiio av m•t. :JG, tiO[lOis tio ::i 3• 1lo 
projecto. visto como esta emenda o on·cusim 
ilo principio •ht dnaiiundo dtl~ cmmtt'tl~ o 
tendo a unnnln.t• o Senado~. 

creio scnllore~, quo ninguom dcixnriL do 
Yot• ne;;tas oxpres;;Gcs do~ honrado~ repre
sentantes umn. insinuação, sinão tliroctn, no 
menos indirecta, ús intenções quo tive com a. 
apresou t.'l•;iio <_l:t m!nhn. ome_nd:~, fttzondo-so 
CI'Cr QUO Cll (jUIZ forn• l\ olna!Jdado UllS Cl\llill
t•ns o unnullnr o Senado. 

o Stt. /.,\)IA- Nüo s~ podo motirar as 
dcclat~lçucs tio voto. 

O St:. C.\Xl':\0- Essa <lo~laração ó grave, 
c pm• isso não posso oll!ix:tl-<t pn~sat• som 
protesto. . . 

Não ti1·o om mente, quando formulct nu
nha omcntla, nenluuna. das duas consorJUcncias 
IJUC os nourcs reprosontlu)lOs dizem cm sua 
declaração ; J1elo cont_rn.rw, qnom eucm•al-a 
com anuno 'e;;prevenulo lm tio reconhccor 
•1uo, long-o do o!Youolor, ao coutrario respeitei 
o mesmo ~I.ei mais lor,~L ú. dualidatlo das ca
mttras o qno n omend:\ não so presta a 
sct• interprot:ttln <'Oillo uma. annnlação do 
sanado como dizem os honmdossignatarios tla 
declaraçito do votos. 

Digo IJUe as;im ponsarüo nqueilos qno dcs
provenidamonto encararam a ementla, porqno 
sei quo <ln. parto de a lgnns i;rs. ropt•eson
tanto,; lm umn. !!oscontian,,n sohro a fusão ohts 
duas cnmnras, lol'<lllos pelo recaio tio quo u 
voto da Camara ht\ tio prevalecer snmpt·c 
,;obro o tio Sena• lo, por isso que o numero do;; 
deputados ó muito •!mior ~lo quo o dos senn
dores • mas mostmt•ot daqm a pouco que c:;.,o 
receio' não tom l'u!lllamento, não sú polo prin
cipio que tlovo reg-ct• :L rouuião das tlua~ 
camaras, como pelos !'actos quo so teom 
dnolo. 

Para formular mlnha omontla, mons ~onlio
ros parti o lo don,; Jll'iucipos: 1•, I] tiO n;; olun~ 
can;arns dovem ser onvitlns sobro as t•nziícs 
do não sanc~rru tlo nm projecto, porque mnlnt>: 
tinhom colla!Jorado antes ntt ot•;::-anisn~iio tlo 
projecto primitivo, o, pnrt:mto, ,i:'L vu o C•m
:n·csso quo a omont!a, lon~·o tlo l'ct·it· :t dna.li
tlatlo das camams, pelo contmrio, a t•cspetl:l 
o aincln. a solitlilh·a mais. 

o outro Jll'incipio ó que na aprocia~'~o das 
mzuos tio m1o sanc~ão pci:\ nmioria tlns tltm~ 
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camnras, púrle-so rlnr divor"encias entro 
ellas, podenrlo as razões sot· .i~lg-ndas proco
rlontcs pot• uma camarnl o lmprocnrlontcs por 
~ntra. Para a ~olr!r;~o l_!)Sto ~onflicto o pro
Jecto tio Conslttnt~ao nao cogottou do metlirh~ 
alg-nma, (•l)loiado.<.) Entretanto, :1 minltn 
lllliCnd;t resolve o llilllcnlrl:vlo. 

O Sr:. OJ.tvt:uu Pr~Tn- Evitando a oly
g-archia, (.tpoiarlos.) 

O St: ... TosP.' Hrm~o- ;í;io prído havnr 
oln;arclnn com Seuado temporario. (!la 
Olii>'OS ll]Jai'ICS.) 

O Sn. CA~T.\o- Cogiton-so ahi apenas 
•l:1 hypothcse do soro projecto rlovoh'itlo som 
sancçao approvado pelas rluas cantaras por 
dons terços. i\Ias alem desta h~·pothcso ha 
ontrns pal'l\ as qnacs não se dcn solnr;ão. 
. l'nt• exemplo: nm prnjedo 1]110 teve inicia· 

ltva na Camara r los Dopntarlos ,·, approvmlo 
pot• ost:~· v:tO an ~nado, li1 tambom li_nppro
varlo, sn.1c :1 ~tuw~ao 1!0 poder oxccnttvo qno 
a neg-a. \'o !ta o projecto á Camnra dos De
Jllltallos por ser a iniciadora, esta. o appro1·a. 
l>Ot' dons ter~os. 

O St:. Or.mm:.\ l'I~To - Dic-a. mesmo pot· 
unanim!dndc. ~ 

O CoST.\ .Tu;o;wtt (i'c{e>·imla·.<a ao omclot·)
\'.Ex. eng-anou-me. 

OS::. C.\:-iT:\0- Por quo? 
O St:. CosT.\ .Tuxron- Po:~no votei )lm·a 

W>la ~~:plica•,•r7o pr:.~snal, c \'. Ex. está discn
tintlo n sna emond:1. 
, O !::t:. C.\XT:\0 - Estou mostranrlo qno a 
insinuação 1]110 mo tlzcram mio tem razão 
de SOl',, 

o Sn •. Tn~1:: llrGt~o- Insinuar;ão '! 

O St!. Pr:mnnE~1·r. -Na verdade :\ matot•in 
1lo f'JIIU o noht•o orador so occnpa. não tetn a 
nntnrezr1 Jle.<snal. A 1" parte da or1lom do dia 
pnlo reg-imento;, pnrn as qncstilos lln nutm•cza. 
urg-ente. Peco :1 V. Ex. f'JUO so cinja iL ma
tm•in. 

o Sn .. Jost:: Hrm~o- Aliús po:lit•ci tnm
hrl:n :1 pala\'!':\. 

O St:, C0•'1'.\ .TUX!Ot:- Ou so a!Jl'i\ 2" dis
('lH~fin .•• 

t"i St:. C.\Jll'O~ S.\Lt.Es-E' mataria alr'•m 
rlis,;n vunciti;L. 

O St:. C.\XT:\o-l'nis l.>~m, vo11 terminar 
J•m;oi'Y:mtlo-lllo J>a:·:L r:m outt·a occasiiio, mais 
lln,-ell\'OII'i<lan:r:nto tt·atar r lo n~snntpto; mas 
\·. Ex, pct·tni ttirú ao monos quo comploto o 
111011 raciocinio nos la parto. 

.llizin on : vnltn. o projecto ú Camnt•a ~uo 
n a pJH'OY:t do novo, v no no Senado. mas os to 
não o n pprnva 1101' dons terços do votos, 

Pergunto eu, qual soriL n sot•to do projecto '! 
Sorit julg-ado l'C'jcitado, ou soriL considera.do 
como approvado e do novo remottldo no 
podm• executivo para promulgai-o'! 

n St:. Jnst:: Hwmm-Facillimn. Fica. ro
jeitau:L, por~uo não tovo om sou fnvor os 
votos do dois terços do nmbas as casas. 

n Sr.. Or.tn:m.\ l'txTo-lsto c umn oly
ga.rchi:t ! (Jpoiarlos.) 

o St: .. Tost~ Hwa~o- .Ti1 l!isse que não 
púde lmvcr olygarchin com Senado tempo
rnrio, renovado pelo torço periodicamente. 

O Sr.. CA:o:T:\o-Rejeital-o, não, pi.rquo a. 
camnt•a onda ol!o tovo inicio.,. 

O Sa •. Tost:: HYGt~o-Rojeital-o, sim, por
que não to'!o n annuoncia do Senado. 

O St:. C.\:sT.\o-lsso set•ia dat• supremacia 
ao Senado sobro a. Camam dos Deput:u\os. 
Isso ó l]no seria ofl'on~a. no principio dn dunli· 
dado das cama.ms. 

O St: .. Jost:: IlYGt~o-E o contrario ó dnr 
procmiuencht iL C:unura sobro o Sennllo. 

O Sn. CAXT:\o- Pois justamente paro que 
a. C:\m:u•a dos Doputatlos não tenha supremacia 
sobro O Senado, o quo devo haver tus.'io das 
duas camaras, para, reunidas, decidirem da 
sorte rlo prQjecto. 

Nostns circumstancias não podem prevnlc· 
cer nem o Senado, nem a Cumara ; davam 
reunir-sn as duas camaras, constituindo o 
Congt•csso, onúo) uão hn. deputados nom sonu
dorc:;, ma,; súmcnto ropro~enta.ntcsda naç-:Lo. 

o St:. Jost:: Hvar~o-Este ó o systoma da 
convenção nacional. 

o St:. Pt:t·:stnr.:xTt~-OlJ~er\·o no St•. roprc
sca t:m to ainda um:1 vez .•. 

o Sr:. C.\~TXo-St•. prosidonto, cm :\tton
çi'lo i~ observação tio V. Ex., fico aqui nns 
consillornçucs qno tinha a f;IZOI', allm do mos
trm· q uo QS noht•os sonadores não toem razão. 
Em outra occasii'io concluirei. (11Iuito bem, 
mtrilo bem. O orador J comJll'imcntatlo pol' 
lllliÍIO~ 81'S. !'CPl'CSClltaJIICS.) 

Ptm!Eir.A PARTE DA ORDEM DO DIA 

IIISC!:SS:ÍO 1>.\ l~DICAÇÃO 11:.> Slt. UllALD!XO DO 
A)l.\t:Al, 

o St:. Pm:swEXTil- A mesa. mm•cou nltl 
uma hom :tlliscnssão tla indicação do Sr. Ubal
dino do Amnrnl. r-Ias o Cong-rosso, conce
tlentlo :1 urgonei:t roqnorida pelo SI'. Cantão, 
inntilison a !• pnrto. Como não ]l~>d9 llc:w 
pl'otorill:l :t I• parto d:t orucm llo tltn, ponho 
om discu8são n intlict~~ilo tlo St•, t,;lmlllino uo 
Amnml. 
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Tem a palavra. o Sr. Justiniano Serpa. cação quo se discuto, o nobre senador pelo 
O Sr. Justiniano de Serpa- Paranil, Sr. UIJ11.ll!ino do Amaral, um dos 

Sr. presidente, quando 0 congreso, nn 1• dis- mnis distinctos membros desta cnsn, peln opu
cussão do projecto constitucionnl, adoptou a I c nela c Cltltim do sou tnlonto, pelo fui "'O r do. 
doutrina do art. 26, conshlcranrlo estranhn 11. sua palavra o, sobretudo, pela innta~abili
leí organlca da nacionalidade a questtio do dado do sou c:\l'actor. (Muitos apoiados.) 
incompatibilidades, fui obrigado a mandar it E' nost:t situnçlio tambem, Sr. presidente 
mesa umo. declaração de voto, protestando quo ngora occu po a tribuna. ' 
contra semelhante doutrina. O quo pretende o nobre ropt·c~cnto.nte pelo 

E Jll-o, senh~res, em primeiro Jogar por Paraná com a inrlicaçiio submottida á dccislio 
me parecer que tmportnndo as incompatibili- do Congrcss~ ? Si bem P.nde comprohcndel-a, 
dados verd~deiras restricçõcs dos direitos S. Ex. dosq)a, nada mats, nada monos, umn. 
politiccs (muitos apoiados) só podinm ser de- intorpr~tnçlio_ do nrt • 2·1 do pro,iccto, votlldo 
crotndas pelo pode L' que llzosso a rleclaraçlio em 2• dtscussao · 1\las, al<im da impropriedade 
o enumeraçlio desses direito:; (apoiados), e, cm do :no i o, n idóa suggcritln. por S. Ex. levnntn 
segundo Jogar, por não pro1edet• absoluta- Jntutas qucstries. (Apoiado.~.) 
monto o ar~umento, cntlio in,·ocado, de não . Surge, desolo logo, t\ questão do saber si n 
haver const1tulc;tio alguma que tratassG da mtorpretnçlio ó ou não necw,;aria. (Apoiarlo.<,) 
mataria. (Ha algwL~ apa1·tcs.) O nojro rçprcscn~an!e pensa que a inter-

Accrcscontci mais tardo, quando occupei n pr7taçao ó unprescmdtvcl e pede quo ares
tribuna, que, ao contrario do ,1ue perempto- P~lto ° Con;:tre~so so pronuncie. O Congorcs,;o 
rimnento alllt•mara o honrado c respGitavcl po!IG Gnt_endGL' o contrario. Mns, nestt\ hypo
Sr. conselheiro Saraiva, ou conhecia muitas thGse, nao terá, pela. indic:l!;ão, meio de re
cc;mstituições que, tratando do assumpto, iu- solver;'\ q~teslti:o. Será obrigar lo a dizer- sim 
dtcavam as condições de inelegibilidade ao ou -:-nao, ltito ó, a declarar que o art. 24 so 
lado tias condições de elegibilidade, precisa- apphea aos sons memhros actuaes, o que é um 
meuto como fizGra 0 projecto. abtiurdo, ou. tt d~~larar que nlio se applica, 0 

Não obstanto,Sr. presidento,\·otci nasegun- quo ó unm muttltdade. (:lpoiados cnilo apoia-
da discussão, por uma emendn do illustrado dos.) · 
Sr. sena•.lor Theoduroto Souto, sulJstltutivn A redacção dn indicar·ão não permitte outrn. 
d<.os arts. 23 e 24, por entender que jit então snhitla. (Apoiados.) ' 
não me cumprin votar systematieamonto do SoriL, porém, nGcossaria tt interpretaçlio 1 
nccordo com o principio que havia sustentado Antes Úll t.udo nii.o comJ!rehon~lo iutcrprctnçlio 
o defendido; mas harmonisnr o meu voto ~om d~ uma l~tqu? n1ncht uao ó 101 (apoia•los), quG 
nquelln dcllhcração do Cong!•osso, do ca- nao sog-mu, s1qnor, os torrnos rogimcntaoti. 
ractGr ob1•igatorio pum todos uó~. (Apoiados c (;lp~iados.) Tuda :• intet·preta~lio ó posterior 
apartBs.) Sim, jt\ entlio me pareceu que por- a lct, sendo da sua naturGza tot•nar-so con
maneccr obstinatlnmeuto no campo oppotito á temporauca desta, parto componm1tc de suas 
doutrino. vencedora, seria, talvez, obt•igm• o dispotiíçilos, par;L produzir todo; os rcsultarlos 
Congresso a praticar um absurdo, qual o do dcsdo a data da Ioi intGrpretada, ~alvo o caso 
commotter ás leg-islaturas ordinarias o os- do direitos adqniridos no i.lomiuio da crronea 
tudo e enumera~ão dos princípios ;.:ot~\eS dn íntGrlJ!'ot~çlio. (,\po_iatlos e apartes.) ~qui, 
incompt\tibilidadcs o csta!Jeleccr desde logo as porém, nao temos lc1, temos uma votnç-.10 do 
excepções, subordinadas, por sua natureza, á CongJ•esso - quo póde, por tlolíbol'nção pos
tloutrina o aos princípios consagmdos na Ioi. torior, sot·nullillcatla, dosnpparccondo o art. 2•1 
(Apoiaclos c contestaçilcs.) do corpo d:t Con;tituiçiio. (.1poit~~los c n<1o 

Muito divcrs:lmGnte, porém, Sr. presidente, apoiar/os.) 
pensou n maioria do Congresso, que depois do Dir·so-lm, tal vez, que votada. a Constituição, 
mantet• os arts. 23 o 24, rejeitou um substi- não tcJ•á o Congresso ·constitninto ensejo do 
tutivo do art. 26, prccisnndo todos o,; casos iutorprotm• o nrt. 24. Mas qn~m S;tbe, como o 
de incompati!Jilídadcs. Destas votaçUos cncon- nobre roprosontante, quo as t.lisposiçõo:; nntn
trndus resultou o seguinte: g-ouicas o contrnditorias podem sm• retiradas 

O Congresso commetteu ás Jcgi:;laturas 01 •• tio projecto :tto pot· occasiiio rle votar-se a re
dinarias 11 en umcraçíio do todos os princípios rlacçlio (apoiados c llt7o apoiar/os), niio tom o 
gcrnos de incompntihili1laoles, por consulc- dit•cito de invocar, om lhvot· da imlic::çlio, o 
ral-os nssumpto cstrnnho á constitniçiio; mas lll'Otitigio !lesto arg-nmento. 
eoutradictorhmentoJ, o por motiyos qno niin U~t St~. ltL,PJmSI~:'>11'AN'l'l~-Na rcdac~íio não 
conheço, osta!Jolocon tlo,;do logo as oxcop~·õcs 1 pu.Jo sct· mais. 
(Muitos apoiados. T1•ocam-s~ alguns apm·t~s.j o St~ .. Jus1•1x1ANO lll~ s1mi'A- Priclu, tm-

Foi nGstn. situação, ct•oallt\ polo Congresso, I tando-so do dispotiiçõos ttntngonicns o con
que suuiu i~ tribuna, para apresentar a intli- traditorias. 

... 
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O Sa. RA)IIRO BARCELLOS-E é até rogi- hypothese sempre exclui(\a em todos os pro-
montai. cessos de interpretação. 

O Sa. JusTrxrA:so DE SERrA-Não lia du- E' claro, portanto, Sr. presidente, que não 
vi(\n. Desde que a commis;ão do rorlacção en- ha necessidmlo de uma interpretação authen
C?ntrar no pro,iecto tlisposi•:uos contradito- tic.'l. da lei, maximo não estando concluído o 
r:as, que nüo se possam harmonisar, tem o processo dll stm rormação. (1lpoiados.) 
dever de indic.'ll·as... Nem ao menos, senhores, se pódo exigir 

U)t Sn. Rr,rHESEXTA:STE-A commissão do esse p~·ontmcimnonto rio Congresso como _uma. 
retlacc;-ão não tem ussn com potencia. nccosstdade parn conhece,· o elemento Insto

rico, que deve auxilinr n interpretação da. lei. 
O Sn. RA)!lltO B.\nçr.r.r.os-Tcm o Con- Esso elemento ó realmente precioso, tnlvcz 

!!rOSSO . ,, um r los mnis seguros; mas não rcsultn sim-
O Sn. JU:iTI:SIAXO DE SrmrA-•.. no Con- pleHmonto de uma votação. Resulta princi

grcsso vara este resolver dolinitivamento palmonto (\as 1liscussoos a que foi submettida. 
sobro o assrtmpto.(TI"ocam-sc alyuns aJlf!l'tc.<.) a lei, o r/ue tornnrnm conhecido o vensa.mento 

Temo,; :rin•la, Sr. v:•esirlento, a questão do do legois ntlor. (Apoiados.) 
meios. O Con~r·esso,temlo do int.~rpretar umn Póue-so ainda, St•. IJt•esidonte, considerar a. 
loi, só vntlc fazei-o por unm outra lei. qno:;tão por um outro Indo: a inconvenioncia. 
(:lpoiarlos.) do um pronunciamento do Con11rosso n re· 

l'!ãv Ira outro processo na interpretação nu- spoito rios seus membros. Lil !'ora, onde são 
thouticn, nnica qw~ ó da noss:1 compoteuci:t. apreciadas m1 nossas deliberaçues, muitn vez 
(Apoiados.) eom serom conhocidcs os motivos que as 

As ontms intcrpt•ct;";ües não dependem de determinaram, poder·se-ltn dizer que o Con
nós e podem sor l'eitas por todos os execu- grosso, depois do votnr• n iucompntibilidnde, 
tores da lei, g-ttardadús os princípios scien- retro~edon, IJarn o:tccptuar os seus membros. 
til\cos, quu dominam a matúria. (JJwi<~1us.) lteprodnzir-se·bn talvez n nccusação fcitn no 

:lias, prcscindin•lo da inopportnnidado o dfl parlnmeuto do nnti:.:o re:.:imen, do haver 
improprie1!ade do proce,sn inrlicado, examine· crendo na lei do incompntiiJilidndes umn exce· 
mos a CJUCStão do ser 

011 
não necessaria a pção pnra os deputados o senndot·es que 

intorprotaçiio. occupavam legares na magistratura e depen-
E' O:! te o ponto cuhninnnte •lo de11:tto. •leu tcs do poder executivo. 
Toda interpretação, Sr•. presidente, tende O SR. JoXo DE StQU!liRA d:i um apnrte. 

ao seguinte: it rccon:;trucção •lo sentido da o Sn. JusTisi,\XO o!lSERPA-Peçoa. V· Ex. 
lei, rlo pen:;nmcnto do legisla•lor. E isto por- que me deixe completar o nr:.:nmento. 
qno, como ~·d1o V. 1\x., não :1 palavra. mas E' corto, sCIJhora,;, que nisto se poderá. ro
o sentido 1la lei ó que constituo a lei. spomlot•, qno :t excepção não t'oi estnb•llecida. 
(,\Jloiados.) pela lei, o sim qno resulton•le um certo nu-

Duns são ns hypothcso;; um que a intcrprc· moro do principias qno elht não IJOrlia. destruir 
1:\l,'iiO se t'az nocus;:n•itt : rtnando a lei ó •ln- (apoiados), mns, cm todo o caso, melhor serin 
v idosa on silenciosa :t respeito •lc casos occnr- uvit:u- a accusaçiio. (,ipoiados c apartes.) 
rentes. Ha, voróm, sr. jlresidente, um Indo da. 

Ora, temos pm· ventura alguma lei noRtns questão qm1 não pode ser estudado ii luz 
conrliçuos, quo reclamo intot•pt·et:H;ão authon- destes principies. 
tíca, soh pena do ser falseada om sua exccn- O nobre sonnrlot• pelo Pnrnoil, no funda.-
çlio ~ meu tm• sua indicação, disse da tribmln que 

Ahsolut~mcnto nüo temos. (,lpMtes.) muitos dos sons collcgas se sentiam mal cul-
0 nrt. 2-l ostiL vbivolmento subordinado a locatlr.s no Congt•osso depois de votado o 

rlisposit;ão •lo nrt. 2G. (,1]loiarlos e n<7o apoit•· art • 24 c quo se rotirru•iam, cnso niio fosse de· 
dos.) A incompatihilirlade ahi cstaLelecitla clarnrlo o verdadeiro sentiria do semelhante 
depen lo nccossariamonto do uma lei ordinat•ia rlisposição. 
qno Jlt•ocise o determino os f,t v ores que impos· Acho oxag-g-orados csscsescrupulos (apoiados 
~iiJilitnm par:t o rlos,~mpcnho do mamlato e ll<7o "Jloiados) ; mas, posta a questão neste 
lcgoi~lativo. (Apoiadas c apm·tcs.) Em outros tort•ono, não tenho o direito rle exame e de 
termos : omquanto unm lei ordinarin não ct•itica. (,iptll'les .) 
tlbsor procisamonlo ondo começam o acaham Parccou-me quo n ncceitação do mand:tto 
o~ t\t1'0l'CS dispensados pelo grworno rotloral nopular impunha a obrigaç-:io de não deixar 
a lmneos o cllmpanlti::s e quo importam [o~nro;; do conilanç:t dos estndos, compre
incompatil•ilithulo parlamentar, o preceito rio juizo rlostcs, por um excesso do melindro e rle 
art. ~-l nlio pútlo tet• oxoew;iio. (.l,wiwlo.< e cscrupulos. · · 
n<7o apoicu/os .) Ponsar o contrario lüt•a suppot• U~I St(, RgrttgSENTANTE-Mas, nos to caso, 
o logislarlor constituinte e<I).JUZ t.lo um absurdo, elles ú que são os juizos. 
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O Srt·. JusTI:'1IAXo m: S"rtPA-ilras, como 
não mo ú lindo ir alóm destas uesprctenciosns 
ponueraçaes, penso qno o Congresso, oxami
nnll'J" n. ma teria sol> este aspecto novo, póde 
o devo i!• no encontro dos oscrupnlos dos no
bres r•epresontnn tes.(.'l)loiado.~ e w1o apoiados,) 

Neste caso não temos mais um;~ questão liu 
interpretação, sem l'nndamonto algum iL lnz 
.to;; preceitos sciontillcos. (,lpoiarlos). Tomos 
umn.queslão do dignidade pessoal, quo não 
podemos deixar sem sohtçtio. ( Aroiarlo.v c 
apartes). 

Quanton. mim, não rtnoro, nem devo nssn
mir n. responsabilidade do privar o Congresso 
tias luzes o do concurso do uma classe distíncltL 
o numcro:;n, empenhada, como JlCis, em dar ao 
pniz nmn. bon. Constituição. (t1poiados.) 

Ro:;tn. uma dimculd:ulo do ou tt•:t ordem : 
os termos em qno c~tiL concebida a iudica~ão. 

Hn, poróm, um meio do vonccl·a o neste 
sentido lormulor este snb:;titntivo, ~no snu
metto á n.preciaÇtio do Congt•csso (L~.) 

Deste modo vamo.; ao oncontr·o uos cscru
pulos dos nosso:; i! lustrados collegoas o damos 
a questão n. unica solução quo pódo ter. Pelo 
menos ó ostn. a minha opimão. (Muito úcm, 
mm'to úc m,) 

Vem á mesa, ó lido, apoiado e outra con· 
.iunctamento cm discus;;;1o o scg-uinto 

Suústitutit·o 

O Congresso Nacionn.l declarn I] no :L dispo· 
sição do art. 2·1 não se entendo com os actnacs 
membr•os elo Congr•osso, cabendo iL conunissão 
tio reuncÇtio hm•monisat• totlns as tllsposiçucs 
sobre incompatibilidades com o at·t. 2G do 
pt•ojccto tle Constituição. 

Snln. clns sessões, i do l'ovet·oiro tle I~-!(}1.
Justiuiauo de Sc''P"· 

O Sr. ~ea•.zc<lcllo-Sr·. prositlonte, 
não sei si ó nocessnt•io ao tomnr parto nosto 
rlounte fazer• nma declnr•ação; não sei si ó no
cossario uoclarar no CnngrcsHo quo não tiuu 
absolutamente tlirector do bnnco ou cm preza 
elo ordem nonhumo. 

l\fns qunudo assim não fosso, dignitlcatlo 
pela minhn. prollssão, acobertado pelo meu 
nome e pelo mou passado, on trnritt nesta do
bate como qualqum• momhro tlcsto Cong-resso, 
como o illuoli'a1lO roprcsontan te do Pamnit, 
com n. conscioncia tmnquilla, com o CJspil'ito 
calmo, com a alma pm•u, como um homem 
qno não pútlo sct• snspeitatlo; ontrarin. neste 
dolittlo oxactamento como S. Ex., cuj:t viria 
OXI!illplnt· o oscr•npulosa tt•aç L um:t oriont:L
~~io a soguit·-~o (apo•'arlos), traça scmpt·o um 
exemplo :L imitar-se. (Muitos apoiados; muito 
bem ; ?ll!tilo bem.) 

Sr. presidente, trnta-so da iudicn~ão tlo 
tligno o illustro sonndot• pelo Paranit, l'ofo· 
ronto ús incompatiliilirlades entre a l'uncç;io 
uo leg-islador o as ligações com emprozas on 
bancos quo tonhnm l'ttvores de qnalquor uatn· 
t•cza dados troto Governo Federal. 

S. Ex. aprosonton unm indicação •.. 
O Sn. Tor.E:o;Trxo nr. CAnV.\Wo-Um rc

quot•imonlo. 

O Sn. Sr.t:zrmEr.r.o-... on um rorzuoJ·i
monto (acccito n emenda) no Congresso pnrn. 
que este dollnitivnmonto so pt·onuJcio, •• 

o Stt. Tor.r.xTrxo nr. CAltvAr.uo-Xn. neta, 
não? 

O St:. Sr.t:zrmr.r.r.o- .•. sobro o nrt. 2·1, 
quo cst:,IJoleco incompatihilidmlo entro a 
runcr;ão logisln.tiv:L o :t do director do hanco 
011 do cmpr·ozas, allm do snuer si attiugo 
cllo aos nctuar:s membros do Con.:;rcsso, qno 
jil estnmm á tcst:L de empr·ezns antes rio 
rocoiJorom o mandato. 

IJ)t Srt. RF.Pr..t::sr"~TAXTr·: -Deve altingit•. 
o Srt. Sr.r:zr.orm.o- Sr. presitlcntc, ü 

claro que debaixo do ponto do vista do di· 
rcito, debaixo tio ponto do vistn. do saiu· 
tnr· pt•incipio dn. não rctroacti..-idadu das 
lois, debaixo do ponto do vista do todas a~ 
praxes ntó ho,jo cstaiJolccit.las, es~o artigo não 
podo ab:;olutamento a ttingir aos illustt•os ro· 
IH'eson tau tos que estão com assento nest:L 
cns:t. (J)loicrdos, 11<7o apoiados. J 

E não pódc nttiug-it• cspccinlmcn to por ost:t 
razão: ó que l'allcco a osto Congr·esso a 
compotouchL nccossm·hL parn. n.nnullar o 
mandato, que lhes foi ligitimamento conl'tJritlo 
pelo o lei torado do sons estados e r·oconhccido 
tonoitiHIO (liJlOiaclos) pot• este Congro~so. 

Seria issu attontnr contrn. :1 soberania do 
eleitor•, contra n soheranin. do povo, contt~L 
:L autouomin. dos proprios estados, quo clc
"'emm ossos ropl'Cscmtantes o que, outon
deram que, apczar do sct•em olles pro:;i
uentos do hnnco, apcztn• tle estarem ligatlos 
a essas associações ornm os mais digno;;, os 
mais aptos pnm dell'en1lerem os sorts dit·oitos, 
pnra advogar os seus in tot•essos, (•1JlOiarlos e 
apaJ•tvs .) 

Mas, Sr. prosiuonto,inrttwstionn.velmonta :L 
questão não pótlc ser• oncaratla por• ostn. fneoc 
ou por as to prismtt. Trata-se rc:tlmon to tio 
mu:L incompntibiliúado do curnctor mot•nt; u 
si' olla ti tlu cnractot· morul, clnro o>t:\. ttnr., 
si attingll aos l'tttut'l·>S banqueiros ou prcsi- · 
dentes o l.!it•ectot·os do associn~110~ IJUO l'<JCo
IJnm Htvot•os do Estado, attingo ÍJWl [<'rrro 
itquollcs f[UO se acham nctualnwnto no Cnn-
g-rosso. 

o Sr:. Ar:ts1'11ms Lo11o- Ncsto 
v. Ex. colloc:t mal :t questiio. 

Ler•rono 
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_o SR. SrmZRDF.Lr.o- Pertloe-me \'. Ex.; 
nao colloco mal tt questão. V. Ex. não ['lide 
contestar. qno a quc:;tiLO, si ó tio mu•actor 
mot•al, SL ostauoloco uum incompatiuiliLhll.lo 
mot':t! (nii~ pútlo havot· duas opiuiilus tt este 
\:espcllO) SI U lllOL'lLl [ltLL'It O !'nturo, tamlJCill O 
o partt o presento. (,\poiarlos.) 

O Sr~. AtusTrm·:s Lono- E o que pre
tt•nrio '? Que o Congresso retrocetln '! 

0 S11. SERZI·:DRr,r.o- Von mostt•ar a V. Ex. 
o r1uo pt•otondo, o poço ao tuou illustro ami"o 
o ch~li.J que não pt·cdpito tt minha m·ucm ~o 
constrlot•açues. Dopoi~ V. E:,;. com a horuhri
dado .r:. sabedoria que costurntL procedut·, torit 
occnsrao thJ proauuciar·so sobro u assumpto. 

O Sr.. RuY 13.\rmos,\- V. Ex. estú. rlis
eutindo como um jurisconsulto. 
• O SR •. SRr~zrmrn.Lo - :lias, Sr. presidente, 
rnqu~stronavolmento a ribposição como ostit 
c~nstgna.da nu m·ti;;o, rcl'ureutr: a liLvores <[UO 
nao su rlr? quaes ~ào, collocuu toria uma clas;c 
o classe unput•.tt~nto do ciriadtlos que emtn·o
gam IL SlllL uCtl Vlllatlo lllll hU"'US O rO)Jrot\ucti• 
vas empt·ew.s, soh o esti:;m•~ do unm courie· 
mnt~ç;1o moral, NatuL~llumnto uote m·t. ~ü uc 
accortlo com o art. :t·l, s•\ podcra ter vi.'•ot·, 
so r~odera t.m· execução, quaurio llllllL lei o7-rii
narrn, proctS.Il' cl_at•a, tlotermiumla o positi \'a
monte, •tmtes sao ost~s tlworus que cousti
ttlO!ll u. incompalibilitlatlo para a runc•;ão do 
logtslndor, (1lpoúulos ,) 

Fúru d'ahí, sr. prcsitlonto, querer ostnhc
lccer ess:L geuot~üisn~;iio, querei' dar essa 
latitudo it idutt quo c,so t~rli;;o possa compt·o
hourier, u a couJommu;ii.'.l tia iutlustria, ó a 
cond[JIIlttação do capital, ó tL conriemnaçftll do 
tra~alho, ó tt condomnação dtL lilJorllado pt·o
tissrLJual. (:tpoiado.< u atiu <Lpuiados .) 

~~~ Srt. R.rn•rtr::sr~~·r·.\xTr·:- Isso prov;\ tlo
mnts. 

O Sr:. lturmo B.\ttc"r.r.o>- Estou vonrio 
que n~o ha ntwc~sidmlo do i~ttcrprott~ção, 
nem ser como o Cnu;;t·os::o vao uttrllL'['l'OltLl'. 
(/{a out1'0S apm·tes). 

não estamos n~ni pam attondor aos mclic· 
drus de nino-uom. 

O Sr~. SrmzRm~r.r.o-Mns, Sr. presidonto, ó 
li'lt•tt uo duvida que o nrt. ~·1, como está redi· 
girlo, não pouum nhsolutamonto tm· oxecuçiLO, 
depois do quo llcou consignado ao art. 2ü, o 
qual rlo nm modo gllral estauolcce que o Con
gresso om loi especial declat•arit ~s casos do 
incourpatibilidmlo eleitoral, JlOL' consef(uinto 
aquolle artig-o não pório ter cxccw;iio 'com a 
o:ncr:da ultimamente approvaua,sinão quando 
umtt ld ordinaritt tiver tlotcrmiuallo qual a 
natm·cztL rios ravorcs que constituem a incom· 
palibilidadc. 

Peço tLO Congresso quo mo attcndn ; nos 
merecem muito o.; dignos ropre.;entnntes qno 
cstiio sob o sty0mn da votação de um m·trgo 
que não se comprohendo IJom quaurio l'ulla de 
llLvores, porrtuo sutL interpretação ó dullia, ó 
duvidosa, a disposit;;lo [JÜllo preotar-:;e lL mi
lhares rio interpretações, c pot·tanto, pttrcco
mo quo o Cou;;ro.;so •levo l'risar a doutrin~. 
[Xm\ f!LIC saibtL O lc0iSlatlor ot•dinario fiLIO !'o i 
idctL da Constituinte, quo essa di:;posiçi(o vo
tadtt só poll~riL tl!L' oxt:cução qunmlo uma lei 
ordinaria pt•ccism• a nature~a dos !'actores que 
consti tnoru i n~om pa ti h i litlmlo. 

Comprll'hontlo que hajtt rtLVOI'CS cspcciaos 
quo coustituum motivo do incompatibilidmlc, 
o respeito o movo! dos quo volurum o artig-o. 
Pot• oxomplo, nos paizes ondu os bancos são 
uma espccio do prolongamento dtt atimini
strnc;ão tmlllica .. , 

Ulr Srt. ltr·:l'mcs"xT.\XTI·:- Como ~qui. 
o Sr:. SrmzEr•r·:r.r.o-... comprohenllo nesse 

caso q no os LliL·üctores dos lmncos não sondo 
mais •lo quo altos l'nnccionarios publicas, vi
voudo cm gmnrio dopcmlencia. do potlet• ox
ccutivo,tiquem portanto iucompatiliilisatlos pot• 
cousitlor·~c;õ~s •lo orJom mot•;Ll oxact;tmento 
como o g-u\'üL'lltLLlor do um ostatlo ou como o 
cOIUllll\lltiUlllO 1l0 armas UCSS:J mesmo OStatlO, 
~las neste p;Liz,como o Cmt:;t·osso sallo,uão lm 
empt•ozas uo ordum importunto, industrias do 
gt•ando VtLlor,qno interessem tt colloctivitlat!c, 

O Srt. Stmz1mr~r.1.o- V. Ex. niio tom 
ms~o nenhn!Lllt [ll\L'•L d}zer que não lm no
r:essrtlado do mtorprot:u;ao. V. Ex. tom acom
pauha,to tod:t n histot•ia, totht tL OI'Oltwão 
tle.;la quostii.o no ~cio de> te Con"resso, o s;;!Je 
pm•li.Jit:~tnonto quo u justo, •ltfo ó pot•l'oita
uwutu .JUSt:Jictldo o escl'U[llllo o moiilllll'o tla
quelle~ •Lll''! ~ohro .ésliL quo,tão, po•lit·am au~ 
~ous co-rol•;;-ronat•ros que do,som uma irlttll'· 
pt'?taçi'io chLt':L o positiva, qurJ não doixasso 
l'an•;n• rinl'iilt\ al;;num solll·e ost~ at•tig-o. 

que intot•ossor'l a sociedaLio bt•azileira, que 
touhn. l't~vores r.lo govot·no, som que om tt·octt 
desses t'avoré's não acarretem para si gr:Ln
dos ouus, não rotrilmindo os lhvot•os por lar
g-os !Jcnolicios ii collcctiviLlatlo. 

POL·tanto, proponho no Congresso tinas in
•licnçucs, tL llt·imoirtL ó relativa tL osto assum· 
pto, o pctllt·oi tL meus illnstres collc;;ns o 
olisuqnio Llo ovitnrcm a!Jsolntnmonte ;~,;lbcn;;
siio, porque cnLitL um rio nos jiL tom a osto 
respeito tL opinião complotamento l'ot·matla, 
sott o~pirito completunrunto csclarocitlo ; ô 
unm f[ttOsliio quo dovo sat• tlocitliLI!t polo vol,l, 
pelo- sim, on polo- não, appt•omntlo t\ tlou
tl'ina ou comlomnmttlo·n. ; ú um appcilo rtno 
l'nço nos lllOLI~ illnslt·os collog·ns. 

O Sr:. R.UIIl\0 UAltct·:J.I.o,;- O f!llll din·o 
ú IJUO V. Ex. domonstt•on porfoilanwnlo q7to 
não htt nocússirltt•le do inlor•protnçüo; o uu:; 

1'0N11ltl~qqn 10- III 
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Ull SR. Rr.PRESENTANTE- E V. Ex. dis
cutiu. Sua idón e plonnmento accoitavcl, mns 
não por essa razão. 

0 SR. SERZEDE!.LO - Não discnti, apen:l,; 
procurei justlUcar a inrlicnção, porque não 
comprchendo, neste regímen do toloranci ' o 
de Jibordado, uma oxcepçi'io orliosn o injnsti
flcavel. 

O Srt. Sr~Amt,\- Apoiado. :.ruito bem. E" 
odiosa. 

O Sa. SERZEDF.r.r.o - E;;ta indicação so re
fere a un, nssumpto que esta, lm muitos dias 
na tela da discussão, qne ó dolmtido nas con: 
versas do todos os grupos, e, crtda nm rio nós, 
tem perfeitamente determinado su:1 attitll'lc, 
sua ot•icntação ; nc~sas condiçil·•~. rarla um de 
nós saho porl'citamento :;i ha do \'otar- sim, 
ou- não. 

Eis a indicação. (Lê.) 
A segunda indicacão, Sr·. presidente, que 

pretendo fuze1· é do intuitiva o pulpnvol 
nCCClSSidadO. 

V. Ex. >ahe )lorfeitamonto que poJa natu
reza rlostns assemhléas, pelo morln por fJUO 
tom corrido as votações, especialmente quan
do tivemos porto do iOO omcnrlas, c sessão 
durante quatro on dnco hoJ'as >e;,-uidns. 
oxclusimmente ontrog-ur•s ú Yotoção - mui.:. 
tos nrtigos apeznr dll tcr·cm passado por !• o 
2• discussão, oncormm nota veis ineongrucn
cias, antinomias e mesmo conti·adiL'çucs. 

0 SR. JOSE. HYGINO - Rcdundancia~, pelo 
menos, ha mmtns. 

O SR, SEnzrmr.r.r.o - AclJO, pois, quo, po1· 
ohodioncht a uma rlisposi(·Jo reg-imental, 
não so de\'e consentir quo no nosso pacto 
funt!amr~ntal llgurcm artigos contrarlictorios. 

Para evitar isso apresento uma imlicnção 
quo trará como resultado sor· a ohm con. 
stitucional tnnto quanto possil'l~l oscoimarla 
ucssns faltas, tanto quanto possirol pcr·li.Jita, 
completa. 

E, sulnnottoudo-a iL consirlcração d:L cas:t 
po~o ao mesmo tempo aus ilhht1'eS coll··gas 
quo, ahstondo·SC da Lliscussão, so pr·onmwiem 
L'Offi o sim ou w7o Jl01'fJllO ncilll:t do tudo ó 
preciso votarmos a constituição o uc'"so 
nssumpto, torla domara rlum Ol'l'o gravíssimo, 
toda pr·otelnção um crimo. 

O S1t, RAmRo flArwr~Lr.o:;-Para isso h:~ no 
rogimcmto a cormnissãn L!o rcrlacção. 

O S1t. SrmzrmBLr.o -A cornmbsüo do rcrlac. 
ção não tom o dlr·oito olo tirar ou pur ar
tigos. 

O Srt. I~A~rmo B.uteE!.Lrl~- Tom a com
mb~ão rio:; :!1. (/la rH<Itos apm·tc$ cnttc os 
dous Sr$. l·cpJ"csctmrccs.) 

.,._,.;,.).__ . oc.·c.;;,;.;,_---------···-1 ·-·· - . ---·-·-····· ..... '" .. 

O SR. PRESIDE~TF.- O Sr. representante 
Serzodello, pedindo a palavra para apresen
tar umn. indicação sobro a matoria em Llis
cussiio, apr•ovoitou a occasião par:t :o presentar 
uma inrlicação ~obro mator·i:~ inteiramente rli
\'cr~a. Est1 soril amanhã suumottirla ao 
apoia monto rio Cong-resso, e ~otrari1 na oruom 
do dia si assim o me,; mo tlelihorar. 

\ou, pois, suhmottor no apoiamcnto r! o Con
gresso sômento n primeira das inrlicaçues. 

E' Ji,!a, apoiada c ontr~t conjunctumcnto 
cm discussão a seguinte 

Imlicaçllo 

Consirlomnuo ~no o art. 2G canfora no Con
;rrcssol cm lei or••.linnria a tlotrmninn~ão dos 
caso:; rle incompatihilid:ulo olcitoral; 

Consirloramlo mnis.~uo o nrt. 24 ostahclccou 
um:< excepção, ljllC para niio sor nntinomica 
110 art. 2li o pm•a não nttinl,'i!' odiosamente 
uma c!a,;,;o nnmm•osn rio cirlarlãos, precisa, 
para ter exccnç:1o, que mna lei orrlinari:t de
termine claramente a natm·oz:t dos Jitvor·es 
que constit:wm mnti\'0 rlc incompatihilidaolo; 

Con"itlo1·nnoln qno essa rlb:posiçiio não pr:.rle 
ter· por· IIm neste rcl,'inwn de I iher•ri:Hio o ~e 
tokrannitt. quanrlo o clopntado o o senador sao 
apC:nas lcgbladores, al':oslar rio seio da. rolpre
sentar;ão nacimml os dir·cctorcs o gomas das 
classes inrlust!"ines, ho.ie qno o idcnl e:~ con
cnr1\Jllria c 11 in torvcowiio r lo todas as act1vida
rles competentes para n conl'ec~ão rias leis; 

Consiolcr•., nrlo, lln:dmcute, qnc a pala \'rn
favorcs- não pódo tc1• sentiria Lluhlo c su 
poclcr·:• ro(;J1'i:·-sc a clansnl:1s quo ti·ansfor
mem os Lane.,s on cmprczas cm prolongamen
tos tht :ulministra~ão puhllca do modo fJllC os 
clirectoro:; sejam pcl:t natm·eza me;;mn .dos 
(',, nli'CS, por ~nas depc:nde1wras rio cxccnt1\'0, 
ospocios rlo rnncciunar·ios pu!Jlieos-r·osolvo 
c,; to CongTcsso d(•cl:ll'\11' rJIIC o art.24 sú pot!eril 
ter oxoc\ll;t1o L!opuis quo nnm ld orrlinaritt 
preds:n• o uotern11nar claramente a natnruza 
rln~ l'avor·cs qne ~criio caus·t do iucompatihi
litlado.-S~J·:;~tl~//o, 

O St:. Pru:sllll~~Tl·! rleclar•\ enco1'l'a•la adis
cussão pela hom. 

O Sr: .. loXo J>Jo: S!QUJ·!lR.\ (p~la ord~llr) re
quer· proro1,:nr;ão da ho1•a po1· dnco minutos 
p:ll':t oontinuaçüo tla tlisenssiio ria inrlica~ão tiO 
Sr. lJL:drlino rio Anmral. 

Consnl tnrlo, o Congresso concedo a p1-or·og••
ção Jledhla. 

O Sr:. Pru~smg:-;1'r.:-C,mlinú:l tt t!iscns>ão. 
rl :-;r: .. lrüo ln·: :'lro)r:mr:,\ (jH!I•t o1·rlvm) r·o

qnor o oncor·r:unonto d:t rlisen:;,;ão. 
Consnltatlu. o Cong-r•o:;su up[ll'll\':l o l'ertuo

rimcuto. 
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Os Sas. JoXo DE SIQUEIRA E EsPIRITO 
SANTO peclom n palavra poio. ordem. 

a tratar da votação do. Constituição. (Ha di
versos apartas.) 

(O S!'. Ramiro Barcellos ?'etira-se do re• 
cinto.) 

0 SR. JoXo DE S!QUEIRA. (pela oJ•dem) 
requer prereroncio. n:1 votação paro. o. indica· 
çiio do Sr. Serzodeilo. 

O SR. l!:sPimTO SA.:o<To (pela erdem) - Em 
primonro Jogar protesto contr<L o. preroron
cio. que V. Ex:. ncnha de dar. 

::ia. VIGILIO P~>ssó.A. (pela ordem) diz que 
tratando-se tlo ma teria muito importo.nte re
quer que a votação sejo. nominal. 

Consultado o Congresso, ú rejeitado o re
querimento. Ul!A voz-Não dou proforencin. 

0 SR. PRESIDENTE-Peço licença para Ob· 
servo.r que ctuando dous t•eprosento.ntos pcllem 
a po.lavro. ao mesmo tempo, o pt•csitlento não 
o. podo dar oo mesmo tempo a esses dous rc
presontantcs, devo proferir um c isso ó direito 
da mesa. 

0 Sa. ESI'IIUTO SANTO-Mas OU tinlm pe
dido IL palavra em primeiro iogo.r; V. Ex. 
llOuerio niio ter ouviuo. 

VozEs-Votos ! Vot0s! 
0 SR. ESP!l\lTO SA:S1'0- Sr. pl'Ooiúcntc, 

V. Ex. acabou de dccltLL't\l' que til~eitaria a 
a pprovação do Congt•csso a moçiio do Sr. 
Serzeuello amauhã, o entretanto \', Ex. vao 
por a votos outra. 

Fo.zendo, pot•óm, esta obsot•vaçiio q uo mo 
parece estar do nccoruo com o respeito que 
devemos ter no regimento, atllJ•mo ptlla 
segunda voz que pedi o. palavra pela ordem 
em primeiro lo!,"'lr. 

O SR. PttESIDI,:\'Tg- Quanto iL censura uo 
Sr. Espit•ito Santo, devo fazdr esta ouscrva
çiio quo o Sr. roprcs·Jutanto Sorzodolio apro
veitou da opportuniúatlo p;tra apresentar, 
aitlm da mo,;iío, uma inclíca~ão sobrll nssumpto 
dilreronta daquollo quo so trato.. gsso. indica
ção ó que llcou po.L".t amo.niui. 

O Sit. Esrm.ITO S,\:STO - Agora ó quo sei, 
mas deste togar uão so ptnlo ou\'ir. 

O Sa. JoXo ooE SIQUEIRA insiste no. s~u 
requerimento do proferoncia para a mdt
caçi'io do St•. Sorzedello. 

Consu itado o Congresso, é concedida a pro
ferencio. podida.. 

O S!t. L,\liOUN!llll Gooonu:oo (pela ordem.) 
-Sr prcsi•lente, umo. voz que o Congresso 
ncab;L do dar pi·el'orencia na votação po.ra a 
indicação do St·. Serzedoilo, lem~ro. ~V. Ex:. 
a pa "i na Hl do projecto de ConslltUiçao, ontle 
se a~uL l\ ornonda do Sr. Thooduroto Soi!-to 
concebida. no,; mesmos termos cm q uo esta t\ 
indicação do St·. Sorzedcllo. 

A emenda diz o seguin to (Ui): «O Con
"l'esso em iei espacial, declarará os casos do 
ftJcompatillilidmlc oicitoritl e parlamentar. " 

Eis o motivo 11olo qual vote! pm••t qu~ e!U 
primeiro legar se sul.lmettosso n casa a mdL
caçiio do Sr. Serpa.. 

Post:L a voto,; a indicaçiio do St•. Serzetlello, 
ti approvada. 

o S!t. PmmoENTI'.-A indicnçiio do sr. Jus
tiniano Sorp:L parece que llc:1 pt•ojudicada. 

0 SLt. BAIU!OSA. J.m,\-Peço O. p:tlo.vro. pela 
m•tlom. 

0 SR. PLIES!DENTE-TOIU :L palavra. O nobre 
roprosontnnte. 

O SL~. Pm,siDENTJo: - l\las ci 11om niio lazer 
censuras noroamonte, ~c111 saiJer por que. 

0 SL~. BA.IUIOS,\ LmA-Peço a V • Ex:. qne 
mando consi••m\rLUL ucttL que votei systetnf!-· 
tícamouto co~Jtra esta imlicnção, como votariA 
contra todas as otttm~, porque me parecem 
taes pt•ecodentes mnwchicos (apoiados), po.r 
isso que exhorbitam do.s disposicues reS.L· 
montaos, uma vez,que trtttnndo-se de mater~n. 
veucitht, taes prucedentos niio roro.m mn1s 
que artitlcios po.m que o Congresso volte atro.z 
tL proposito do que~tüos vencillns em votnçUes 

O S11. .JusTI:SIANO SJmPA (pela oJ'dem)
Antes do voto.r-so o roquorimon to, devo l'a<'.er, 
muito Nspeitosamente, unH observação, o tl 
que o meu sullstituti \'O rol'orc-se tL todas as 
incompatillilidades do art. 24, ao passo qua o 
do Sr. Serzcdelio sc.i se rol't}l'O ils incompati· 
IJilídndo~ tio IJanqueiros. 

Portanto, !lntonclo que o meu substitutivo 
devo soL' Vt>tado 0111 primeiro iognr. 

0 S!t. itA)liUO BAILCL,LLOS (pela OJ'dem)
Sr. presitlonto, como se trat:L do aiJril• um 
procouonto que julgo tunosto neste Congt·es
so, de começar-se a lhzer intorpt•etaçues dtt 
Couslitnição autos do l'otatla :L mesma C:onsti
tuição, peço a V. l~x. quo l'uç;L contiig'lllll' LH\ 
neto. que não assisto ú est:\ vot11çiio, que re
tiro-mo tlo recinto ttló quo o Congrestio volte 

vorillcl!llns. (Apoiaclos.) 

0 Stt. CHAGAS LODATú (pela ordem)- Peço 
a v. Ex. tlllO mnnde consignar mt acto. tt 
mesma doclaraçiio tle voto que nca.ba de fazer 
o nobre ropt•csontanto. 

·o :ilt. Plt~CSllll':-<TI'- Peço nos noiJres ro
pt•csontnntos quo tenham do lhzor lle~iara
çuQS 1lo voto qno ns n:andom poL' escr1pto 1\ 
moSI\ parn sorom coJlSlgnadas ua neto., con
formo U.otermino. o regimento. 
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REnUNDA PARTE DA Oll.DElll DO DL\. 

VOT.\1}~0 llAS r.m:XIIAS ,\0 I'I:O.IIWTO ng COX
~TIT!Ilr;~o 

Cnnlini'nt a votação das emendas ofi'cro~irlas 
ao projecto de Constitnir;ão nn. srgnur.l:t rl's
cussão. 

O Sr... Pr..r.smg:'\1'1' rli~ rpw ao art. •:G 
f<ll':tm ofi'crccitln.s rlivr:1·sa,; emondas o Sttltsli
tll ti \'OS, 

A npprovnção, porrlm, do nm tlcstcs snhsti-
1 ntil·os importa om pr~juizo do tortos os an
tros. 

Em rwimoiro loA"fll' snhmcttcrit a votos o 
do Sr. l~ranei:;co \'ciga. 

O Si:. FltA:'\CISr.D \'mr.,\ (pela o•·tl~m) rliz 
1]110 sm·in. tah·e~ mais co1wenien t-1 ~nhnwlt•.ot· 
o:n p1·imciro log-ar it vot.nç~o o ~uh<titnlivo 
apt•Pscntmlo pelo Sr. g-onoi•al Almeida Bar
reto c mnis repre~cntantc;; rln Pamhrhn. 

A emenda aproscntatl:t pelo o1·:Úlnr niío 
,·, propriamente 11111 snbslitntivo : pelo mono; 
não ..,stit rodi;.:'i•l:t como tal. ' 

A rio St•. g-eneral Almoirl:t llar~clo {, 11111 
sni;stitnth·o completo rios~§ Ju o:!"; é mais 
lata. 

l\'e~tcs termos, rei] !ler qno srj:1 consnlla•!o 
o Congresso su consente qnn seja vot·t~lo •lc 
wofct•cncia o snbstilntiro do Sr. ,\lmciúa 
Barro to. 

O Sn. Pr..r.smF.xTg \'ai consnltlt• o Con
;:t·:•::so, mrt~. n n tos r li;;tn, ohsm·vn r:'t rfnr• a 
,,.,Jcnd:t r lo noln•c rcpl'C'cntan t' é nm \'••r.la
r!eit•o ;;nhstitutivo, cmhor:t r.::dig-ido r'om mais 
concisão. 

Estit formnlad:t nos Sc'guinlcs termo.;; ilê): 
«O p!•esirlonto o o vicO-)li'O.'itlonto da. llo

pnhlic:t sot•ão oloitos p~los mcm!Jros r lo C•)ll
g-t·esso o pot• maiori:t nhsol11tn. do votos. t:ma 
lei. rpto doror:\. sor dort•út:uh na 1" ronnião 
ordin:u•ht rio Congt•cs·m ololnt•minni'il o Jll'O· 
"cs,;o cht oloiçiio. )> E' lllll ,;uhstilntim eom
ploto do systom:t cloiiM:ll do prc>sirlonto o 
Yicc-presidonto (apoiados), n "O'ttn t:d a mos·t 
o qnnlitlcon, porqnQ, appt'•W:l•l•> cllr>, tleam 
inutilisados o :n•tig-o clll pt't"•jct:t•• ,, tmlo,; os 
011 h•os snhstitutivos. 

Consnlta..lo o Congt•c.;s,J, " concctlirht a 
ji!'O!'OI'Oilcia. perlirl a. 

Posto a voto.;, ó r,[.:il:Hir> o stllJstittüh·n •lo 
St•. ,\lmoi•I:J. B:n·t•coto ""11!1'11~ ao nl'l. •li\, 

E' annuncindn. a Yotn•;ih dn ~ut,:;titulin> ,Jo 
Si'. PI'ilncbco VPigi.l. 

O Si: .• \5'1'01.1'110 Ptn (1lr'/ll •li'll<'lll) pn1in 
PI'<'!Úi'OIWia pai':! o :;nh.,lilnli\"0 dr1 St•, .\lmnirla 
Xng-w\il•n. 

Cc.nsultntlo, n Congresso n~o co1wot!o a 
prcli.:rcncia JlL•di,l:l. 

E' post11. a votos c !'."jeitada :t emonrl:1 tio 
Sr. Francisco Veig-a. · 

o St:. A7.1·:mmo per lo qno so rlri Jll'eferonc!a 
ú sun emcntla pJr sor mais complexa. 

o ::;1:. Pr.r.smr.xTg l'osponrlo qn~ a em~tlfla 
rlo nohrc rcpro,;·mtanto ó prtrcial "rol~·re.;;o 
a 11111 rios p:n·a;:t•apho~. V:ti suhnl'itc: no. voto 
do Con"Tc.i•;o de pro!i•rnnci.J. os sultsttlni.IYO~. 
PMb~ a votos, ó rejeitada a emenda sub

slitntiv:t rio St·. Leov,•gilrlo Fi!g-ncit•as. 
E' nnnnncinrh a vnta<;:"lo dn snh:;titutiyo do 

Si', Almeida ::\og-1111ir:t. 
n Rt: .. 1c~1:: ::\f.\ltLIXCl reqnot• rtno n. emcnrl:t 

~nhstitt:liva rlo ~~·. Ahné'irl:t :\og-ncira ao at•t. 
.w, ;;c>j:t W•tar!:t por p:trng"rnphos. 

t 'on,;nllnrlo. o t 'onA"t'r:;so não eoncerlc qno a. 
yotnç~" 5r•ja 1' •itn. por p:~ l't.l's. . . 

l'n:;to n vntos, ri l'C.ICitndo " suhstttntn·o 
rio SI' •. \hnrirh :\o::ncii•IJ. 

rnnmlt:ulrl o Conzrc;;so snhro o porlido rio 
prc\ó•!'Otlf'in. !'.:dto pelo Sr Azrro,lo pm•a. o s~n 
~niJStitnti\'0 parcial, ,·, negmh a prorcrcncta. 

o Sr.. B.lnno:>.\ LD!.\ l'CI]nor pt•c!<mmcin. 
p:tl':l tt ClllClHin r ln SI'. J.allla :til § 2", J'Ol'f]IIO 
morlillcn :\s pala\'l'as -maiori:t absoluta
por- maioria relntin. 

t'onsn!l:ulo, o Con~t·csso rc.ieit:t n pref,1-
rcn~in. pc,Jirla. . 

E' np[il'O\'atl:t n. Sc>g"ninto Oll1Clii!O. snili>ttltl• 
tiva do St'. Hrll'll:lrrlino rio Campo~ c ontro,; 
ao ;ii 2'' elo art. 4G : • 

., Substitua-s, o~ 2·• peln seg-umto: 
~i nr:nhmn rins vo!ar1os ltmlVOI' alr.a,n•:n•lo 

mainri:t nh~olut::, o Conzrc:;so r·loz<wa. pot• 
maiori:t rios \'oto,; pr,.,;cnt~s. nm, !lr_ntro ~,; 
qno liW.i'Cill alr.:t,n2atlo.as rluas vola~"cs mm~ 
ol~\·arlas. nn rlai<)'IO cln•r:cla. '' . . 

Fica lll'<)jlllli~url:t :t cmcnrla ~nh;;ttlnltva rio 
S1•. .lnlio Froh n ontros ao ~:!"do art. •lC.. 

o sn. Pttr.>tnl·::-.n:- Von ~onsult:tl' o 
cm1g-1•n;;so t•olnliv:lmnntc n. nn~a parto •!:1 
omr.ntla do S1• •. \ liA'Usto rio Ft•ot ~as. A ]'1'1· 
mcit·a parlo o:;lit rn·ejmlic:ula, pots qno rliz n 
sczninto (lê): 

~Si nenhum •lo,; Vrllarlo:; ham•or nk\llç.1tlo 
maioria. nhsnlnt:t rios \'olo~. o ~ongt't1s,;o r•,;
<"llhN:'t rnlt•l) os tlnns mais vota• los J':IJ'.t e.1da 
11111 rios carg·os.>> 

f\,;t:t p:trt•' th cmcnd:t C>>!it manii'•J:;la
uwntn ]ll'n.itlllÍI'atla. A mncnrla, po~·rlm. l?lll 
illll'' s·1'!llll1l:t p:n·to aot~illl conrnht•Lt ( f,•_): 
<.:Em ea~n 1ln f1tnp;Lto, con~icb•t•al·-~~~-h:t t!lêitO 
0 :n:li~ \'Plho >) • 

y, 111 c~nnsnlt:ll' :\l) Con,~r . ..,:-Oso ~i con~·wll!!'ôl 
on n~o pl'o.in•lic:ttl:t l:unhr.m ,.,la >'l'!.:'lllltl:l 
Jl:ll'l•·. 

O 81:. Z.\)1.\ (j•d11 tmlrnll) Jl''l'g'lllll:~ rtllt! IIm 
IOYO a eJIIOIHl:\ I]IW :1pl'I)Sill\l!>ll, ]lOIS, f>Oill,'ll 
cll:\ n:ul:t Ho tlolillot·ou, rtuttiHlo n Sl'. ]<l'O:;J-

J 
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dento <lo via let· cunwc;atlu pol' cll:t, r1uc era 
SUIJStitu li l'll, 

maiot•ia relativa; porque a emenda approvaúa 

Cumo ~. l~x. nãu <llliZ c foz votar outras 
emendas, reclama eoutm este modo do pro
ccdcl'lltL UICS.l. 

Gon:;ultatlo o Congresso, n:i.o cousitlcrn. pro
j mlieathl a :;o;.;nnda peLt'to tia emenda do St•. 
Augusto do Freitas. 

l'ostn. :1 vuto.;, li approvml:t ti scguud:1 parte 
da cuwnda. tt~.,; :Sr. All!!USlo de Fr~.:itas ao~~:~ 
do art. olli, ~ 

Ficam pt•cjmlic:ula~ as emendas sub:;titnti
vas oll'crccttlils pclu St·. Antonio Olyntlll} 
o outro, Sr. Azcr(!Uu c tiL'. Zama ao ~ 211 do 
rutCl'itlll lLl'ti"n. 

c;• posto tt" votos o rojcilatlo o :ul,litivo tlo 
Sr. Citl lioulart o outros au:; arls. ·1-1 :t·lü. 

1·:· annnnciad:t a votação tias cmcmlus aos 
artigos do capitulo 3". 

O S1t, l'ltl·:sun:xn: -O St'. rcpt•cscutanto 
Zntna acuiJa de tlirigir num cunsura ú. mu::;a ... 

os[(. Z.\~lA-1'. E:;. \'C CcllSIII~\ cm tndu. 
O Stt. Pttc:sun-:xTr.-•.• put•quc não tlão conta 

ela su:1 emcmla. 
Creio c 1110 o nohro reprcocll tanto não 

prestou a dovidt~ atl'~tu;ão ao •JUU so pas;ott. 
O S". ZA~JA-lsto na miuh:t linguagem niio 

ó mmt ccllstu·a i~ mesa, ú tum\ reclama~ão do 
11\lo cu tltó nem pedi tlul'crimunlo. 

u Sr~. Pltt·:~Im~~·rg- Bom, o noln·o r~pro· 
sun tan te rcz um:L redamac;tío cm quo nflo 
tun1 razão. 

A votar~m-S•J as emendas p:trdaes ao 
tLI'l. ·lü 11m dos Sr. me muros do Cun:;t·c>so, 
creio q11o u St·. lk\!'iJOStL Lima, reqtwron [lN· 
fot·oncht cm favot• da cmentht tlo Sr. Zama. 

o Stt. lhttllaS.\ LDI.\- Sim, senhor. 
o Sit. Pt:ESil>J(XTI·: -l'nt• essa occa~ião 

Ji esta OlllOUlJII, O 117. YCI' ao COll);l'CSSO fJ.IIO 
e !la m01li llca va o artigo :;ull~tituintlo JUL elei
ção do pro;;idonto •~ maiol'Ít\ absoluta pchL 
mttiot·itt rdatim o quo pt•opuuha ti supprcs
::;ão do§ 211 tlo art. 4ü. 

Consultado o Congresso, esta, pot• granuo 
lllliÍOria, !'eCIISOII lt [li'Ol~rCIII::itt 0111 l':t\'01' da 
umoml•~ do Sr. Zamn. (Apoiados.) 

úi:;pilc o coutt·arto. · 
Ante:; do pa:;:mr adianto, não querendo aló 

alllt•mar po:;itivamcnte, declaroi qua.;:; ati 
cmcn~las .<JUO c:>ttLY<llll prejudicadas.; o cm 
t•olaçuo a do Sr. Zamt~ para ver :;t s. Ex. 
recltumt ViL mL ucca: iüo db:;e-parcco-mo q uo 
tambcm estiL prejudicada. ('lpoiados.) 

i'a:;sci adiante, l'orquo nüo houve recla
maç4o, ']Ue awarucu agot'll om J'órnm <lo 
cenoura, mas o Cougrc:;:;o julgariL d:1 pru
cedcucia tldla, cm Vl:;ta da exposição que 
lítr,•o o <la intcim recordação que uO\'() ter 
das o~cm·roncia:;. (AJwiaclos.) 

Pro:;cguiudo IUL votaçtlo, tloclam <JUO :;o 
vão votar . as em~mla~ a_? art. ·17, e que :;o 
procudcrtL a volac;ao, :;t 1mo houver doliilcra
c;tio elo Congt·c.::;o om contrario, pela ordem 
um 'JUC clla:; estão collocmlas no impresso. . 

O St~. LBorwu.no Fu.outmtAS (pela o1·clcm) 
requet• rtno se adw n vota1;flo dtl ememlt~ 
olll'lll'eo:;l~·a parCial fjUO ap1·c~ontou ao n. 11 
do art. ·l1, parti quuu~o so votnrom us omen
das relnt~v:•s ao poder ,imlicinrio, com quo 
tem rclnçao. 

O Stt. ~~!.!'"llll,XTI·: declara que, si não hou
vor O['l'O~u;uo <lo Congresso, 1lcam ntliatla :~ 
vota~uo Utlo só tles:;a cmcmla, como as quo 
foram. oll'orecitlas pelos Srs. Augusto do !;'rei
las, \'alladiio, lJILeno do Paiva o outros o 
Schimidt o oLltt•os ao n. 11 do art. •17 o as
sim a dos Srs. ::iCI'ZUUello o Buono tio r1ni'l'a o 
outros, supprcs:;ivas do n. l~ do mesmo ar
tigo, as quaes sorão submcttidas n votos po1•. 
occasiãu do serem votadas as emendas relc
t·~nlos ao [JOdcr jutliciario. 

O Sr:.. Ptt!Nimxn: tlcclam tamliom adiada 
n cmontln tlo St•. llcrmtrdiuo do Campos o 
outros ao n. ~do mesmo artigo, par:~ quando 
forem votadas as omondas olrercciua:; ao 
art. 1.)2. 

(O St. jli'esitl~nl~ clciJ:cc a sua cacleim que 
.; occztdadtt p~lo St. Antonio Eu:;ciJio ~icc-
lli'Csidcntc.) ' 

E' rojoit:ul:t a emenda :I'Jditivn do Sr. Tho
maz Delphino no n. ~do art. oli. 

g• :tppt·ovada a seguiu to omcndn elo Sr. 

Em taes conuic;ucs a mesa, obetlcccmlo i1 
tlclilloração do Congresso, loz votat• as o meu
das na ortlcm om rtuo cslav:un colluca1las, 
monciom1nclo o nnnwt•o úollas ll notando o:; 
l'ontos do tlill'cronc;:t o sumolhanca pam 
maior oschtrccimonto tlo CongTcsso. 

Feit:L tt vota~ão foi m!Ojltwla um:L cmcndtL 
su!Jstituliva do ::i 2·•; es:;o sullslitutivu p1'C• 
j1Hlictl\'lt a cuwnd:t tlo St•. Z:uua n:'lo so na 
parlo om qno j>l'OlJúu a :mp[ll'ü.•si\,) do p:u·a
gt•apho, COIIIU lnllliJOUl lllL put'IO Olll ljllll lli'O['ÕU 
11'10 tiO sull:;litml a m:uori:t absoluta pol:t 

João Vioira o outros ao n. :l do mesmo ar
tigo: 

Rctlija-so as:;im: 
( Excrect• ou tlo;;igmtr quom dom oxcrcor 

o comnmndo supt•omu tlus !'orças tlo torra c 
nmt• dos Estados Unidos do llrazil, omuulo 
clmmaclos its :11·mas cm tlol'ozn. intct•ntl õu ox
tot•na th\ [jUÍÜO.l> 

O Sr:. EDL'.\ItnO GOXI],\T.n:s rcrtuer quo se 
snsJ:cnd:L :1 s~s:;ão por 15 minutos pam tlos
ettnsu dos ::i I'S. rujH'osontan lcs. 

Cuusnllado, o Congt•os:;o approm o roque· 
rimou to. 
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Suspende-se a sessão ás 2 horas e 30 mi nu- O Srt, Ar.)!I:s"O AFFONso (pela orclen~)-Sr. 
tos. presirlen te, consulto V. Ex: si me ó permittirlo 

A's 3 horas 0 s1•. p1•udente uo Mornos dizer nlgunm cousa que justillque o meu voto. 
volta a occupar n cadeira da presidencin o O Sn.. Prm:>IDENTE-N1io senhor; V. Ex:. 
reabre n sessão.. só pódo motivar um requerimento uo ordem. 

o Slt. PRESIDENTE conviua·os Srs. mem- O Sit. Atmxo AI•'FoNse-Não obstante esta 
bros do congre:>so a occupar as su 's ca- ndvcrtencia de V. Ex .• que eu acato o respeito, 
dolras para se prosoguir nn. votação das tenho constnntemontovisto o ouvidoquo cada 
emenuas, c declara qu~ se vae proceder il um uos meus collegas, petlindo n palavra pela 
votação da emondn uo Sr. Francisco Veiga, ordem, tem feito verdadeiros discursos, jus
no n. 4 do art. •17. tillcando o ~u modo de vor. E eu, rrne não 

o SR.. Amsrmgs MAIA (pela ordem) requer tivo a honra de dizer uma só palavra :;obre n 
que a votação sejn foitn por partos. C_o~stitnição, julgava .quo V· Ex. mo permit~ 

tirin que cu pudos~c dizOI' os motivos domou 
Consultado, o Congrcs:;o npprova o roque- voto. Contava para isso com a tolernncia 

rimento. uo V. Ex. 
Postas successivamonto n votos, são nppro· o S~t. PitESIDEXTF.- Não posso ser tolo

vndas as tluas partes da seguinte emon!l<t do ranto nem com v. Ex., 110m com qualquer 
Sr. Francisco Veiga ao n. 4 do art. •17 • outro. Artui tenho o dever do cumprir com o 

Ao n. •1• do art. •17- nccrosconte-so- o ro;:immllo. Estamos votando, o V. Ex. não 
exercício destas nttribuições fica sujeito its pódo. justificar o seu voto do mo(lo por quo 
seguintes restricçõos: deseJa fazer. 

a) O presidenta não conservarit qualquer O Sn.. Ar.mxo Al'J.'ONso-Obadeço a v. Ex., 
contingente do forças fcdernos nos estados, m~s poço permissão para dizer como The
deslle que contra isto representem os respe· mistocles ... 
ctivos governos. Esta lei poderit fazer a felicidade da nossa 

b) Removerá, mediante reprosontnção dos pntrin, mas n orgauis..·wt1o do governo que ahi 
mesmos JlOderes, os commnndnntes de taes llca lovn no bojo a· sen tcnça do morto. 
forças. Eu não rrnero .. : 

São rejeitadas as emendas moditlcativn do O Srt. PrtESIDI~XTF.-0 nobre I'epresentnnte 
Sr. Fr:inclsco Veiga ao n. n o suppressiva está flirt\ da ordem, estil perturbando os trn-
do n. ü, olft!recida polo Sr. João \'ieirn. balhos dt\ casa. 

E' approvntla n ementla do Sr. Arthur Rios, o Sit. Ar.mxo Al'FONso-Estou d'ontro da 
supprimillflo do n. lO do art. •17 as palavras ordem, mas V. Ex. nãoú mais rigoroso com 
-o prorognr-lhe as sessões ordinnrias. os outros do que ó commigo. 

O Sn.. PnRSIDENTI~ declara prejudicada a O Stt. Pn.RSIDilXTE-0 rigor ú igual para 
emenda do Sr. Uchua Rodri;:ucs o outro ao todos. 
n. 1 do art. 47, om virtude do votação ante-
rior• do congresso. O Srt. ALli!No AI·"FoNso-V. Ex. tem sido 

O SR. PllEsim;xrE- Depois do nnnnnciar benovolentissim<.' para com outros. 
a votação das emendas no art. .Js, diz quo lm O S1t. PitESIIm::>ITI~-Por esta fórmn não 
tros emendas apresentarias a os to artigo, uma portemos cumpt•il• n nossa obJ•igação do votar. 
do Sr. Amarico Lobo, ontrn igual do St•. Znma (Jpoiado$ .) 
o uma terceira uo Sr. Almino Afl'onso. Ha um<t omonda t.lo Sr. Campos Sallos e 

A do Sr. Americo Lo!Jo foi retiradn por sou outros que é sttbstitutiva. 
autor, o vao por iL votaçt"io n emenda do Sr. O Slt. MmuEs E B.\lmos ( llela OJ·delll) diz 
Zamn. quo !bi incumbido do explicar, quo a oment.ln 

Posta á votos, é rejeitada a emenda do s1•• assignatla pelo Sr. Campos Sallos o outros 
Z nrt 48 não é substitutivn mas supr1rossiva unica-amnno ••• 

. . . monto da primeil~L lltll'lo do artig-o. 
E' considerada preJudictda a emenda do 0 S 

1
, l\l t' ,,. ·., _, 

sr. Almino Afl'onso. lt. Jmsrm~Nrg-l as es 11 reuiglult ue 
· modo que parece suhstitutiva. O Srt. PR.ESIDillíTF. dnclarn que ao nrt. •19 , • _ •• 

!'oram otrerocidus dh•orsns cm.mdas e ontr.~ bm sogmd:t sao postns n votos .o reJOitn-
ollas hn uma suustitutivaassig-n:Hltt pelo Sr. tlns,t~~ o~l~ond:~s fllll•,,n? nrt. ·:o oi,Jerocoram 
Ft•••tlurico Ho1·ges e outr~s. !tom eomo nnw os 8b.l redctJco Bet"e~ o outto o Zanm. 
outm do Sr. Campos Sallo~. Dopois tlo sull· E' auuunciada a vo!ar,:iio tln omouda sup
stitutivo serão votadas outm~ emendas untro pressim do Sr. Leovcgildo llilg-ucims no 
as qunes está umu. tlo Sr. Almino Afl'onso. pnrngrapho unico do nrt. ·!9. 

" 
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O Slt. LEovgr.JLDO Ftr.•mr.m.\::> (peltt ordem) 
roqnct• o adhtm•mto ''"votação desta omomla 
para tlcpob da vola~ão tio art. iS. 

,Jniles entro os presidentes dos 1Jn.nco3 o om
pt·ezas e os mcHitJl'OS do Congresso. 

Sal:t tias ;cssõcs, 7 de fevereiro tlo 1891.
Espirito Santo. Consultnrlo, o Congrc;so approvn. o adia

monto pe1lido. 
1\' doclnmlla Jll'ejntlic:ula a cmont.!a do Sr, 

Almino All'onso. 
O SJt. PttE:;n,gxTI·: 11iz quo não pótle cotHi

•IOI·ar como ;ul,:;tiltltiva parci:d, mas como 
suh;;titntiv:t tio torto o :tl't. -10 :1 cmcuda t.!o 
Sr. Camron::> Sal!c:; o outro;; :tti:oim, si C:iltt lor 
n.pprovatln., licariL prejudicado o arti:;o do 

Declaramos que votamos contra n indicação 
elo Sr. Sorzedcllo, relativa ii incompntibilidndo 
tle presidentes o dit•ectot•es do !Juncos, que 
go;:tt•om do lhvoros do governo, por ser con
tl'tlrio no q uo já docitli u o Congresso. 

pro,jecto. · 
l'o;tn. a votos, u approvarl:t a seguinte 

cmon•la •lo Sr. Campos Sallcs o antro; ao 
art. 4!l: 

11. Art. 40. Substitua-se 11elo seguinte: 
Os minbtros •lo ostn.do não po•lor:1o ac .. 

cumular outro ompregu on l'unc•;:1o pnblicn, 
nern ser eleitos pro:;i,Jente on vico-pro;irlente, 
dopntiulo ou senador •l:t União. » 

São rojoitatlas as omcntlas ofi'crccidas ao 
art. 50, paios Srs. Fredorieo Bot•g-es o outro, 
Custo,lio rio i\lello o outrn, Zamn, Ahnino Al'
fonso, ,uistirles Lobo o outros c Oliveira 
Pinto. 

Proccrle-so i1 votaçiio ria emenda uo Sr.Julio 
!lo Ca;tilhos o outros ao art. 50. 

O Stt. PitEsmE:>:TE dilo quo votaram por um 
l:ulo 85 Sr;. rO[ll'C~•mtanto,; o do outro lado 
27; não havon•lo, portanto, numoro par<~ pro
seguir a votaçt\o das emendas. 

V cc m ii. mesa as scguin tos 

DcclaJ'açücs de ~ato 

Declaramos quo votamos contm o § O• rio 
art. ·li, quo confere no [ll'•!Sid.mto r\:1 Rcpu
IJiictta faculdaliu rio ,[i:;ponsar n:t lei, pelo 
indulto o pcl:t commnta.;ão. 

Pnra corrigir os Cl'I'OS passiveis ela justiça 
ordinarin, 6 pret".Jt•lvol inwstit• o> tritmuacs 
~uporioms, ou o Supremo Tribunal Fodct•al, 
tb attrilmiçiio tio rovor os pmeessos, medianto 
perlirlo tltt parto o nos casos o !Ormas cxpros
S«mento taxmlos om lei. 

O contrario, ,; injusto e perturbador da 
indopendencia o Jmrmouia quo devo reinar 
outro os tt·cs pmlot•c:;. 

Sala das s0ssõos, i de fovoroiro do \8\l\.
Assis Brazil. - Et•nesto AI vos. - 11. Prado 
J unior. 

Doclnro que votei oon ll'11 a omouc l:t dt·l Sr. 
Campos Sallcs o outros sobt•o iucalll["ttiuili
dtlllo tios miuislt•os •lo "stmlo. 

Sala das sessões, 7 •lo fovoroiro rlo 1891.
Virittto do Mcdoiros.-l\liguol Cn.stro.-l~róos 
ela Cruz.-Vit•:;ilio Pessoa. 

Declaro quo votei pot• todas as omondas 
quo consignavam poder o ministro sor eleito 
;om\llor ou t.!oputado ou qunlquot• destes poder 
ser ministro. 

Sala rias ;essuos, 7 do fovoroiro do 1801.
Uchóa \{adt•igucs. 

Votámos contra n indicação do Sr. Sorzo
•lollo como votnrinmos contra as moções dos 
Srs. üualdino o Serpa ~ot• nos Jlnrccer que, 
trataJu.lo-:;o do matortn Ji< vonctdn., niío po· 
tliam tm· cnhimonto emendas quo levam o 
Congrcoso n reconsidornt• sobro assumptos 
accrc:1 dos quaes doliherou opportunamonto 
do modo irrotractavol, nem tiio pouco in
torprc~,\çuos do lois quo ainda niio exis
tem. 

Saln das sos;ues, i do l'overoiro do 1801.
Barhosa Lima.- Chagas Lobato. 

Dcclal':llnos quo votámos contra o additivo 
1\o Sr. llariJo;:t Lima ao art. 45 considerando 
crime :1 dissolução do Congresso pelo prcsi
dnnto da l{opublica, ,,·,monte porque consitle
ramos ocios:1 essa motlrda, jil comprohent.!ida 
no art. 5:l, § :l•. 

Snla rias sessões, 7 do fevereiro de 1891.
Epitacio Possott.-J. Retumba. 

Dcclari11nos que votiunos contra n. indicn-
çiio do Sr. representante Sorzodello, rolntivn. 
ao art. 2-l•ht Constitniçito_. Assil!l procetlomos, 
pnrf[uo, entre nntt•os mottvos, Jnlgnmos a!J
s~u·do votar. iml}cações quu interpretem dispO
Sições couslttuctonnes, antes do estar votada 
a Constituiçiio. 

s. R.-Sa\:1 rias sessões, 7 rio fevereiro de 
ISllt.-Julio do Castilhos.-J ulio Tosta.
Mcn:l Barreto.-Poreirn da Costa.-Homero 
Baptist:<. -Alcitles Lima. -Abreu .-Thomaz 
Florc;.-Fernando ;\hhott.-Pinhoiro Mn
chatlo. -Cas.-;iano do Nascimento.- Alvaro 
Bololho.-Jos~ Mariano.-Guim:trãos Natal. 
-L. clu Bulhõus.-Borg.:s do 1\lodoiros.
T••Ionlinu cio Carvalho.-J. Muim elo Vascon
collc>s. Sala das sc•ss<•e:l, i do fui'Ol'c'it·o tio \S\ll.-

1\pi t:wio l'us,;ua. 
Docltu•o quo votei cclltlr!l a indicação do Sr, 

Sorzedello Corroia relativa its incomp!\tibili-
D ~clammos haver votado a favor da 

emondtl do St•. Almeida Barreto o outros, 
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quo ig-tmlnva o eleitorado tloo t!Slndos na 
clokiio tio presidente da l~epnhlictt. 

Sal:t •las sessões, 7 tlo lovercit•o •lo J8!l\.
nil0oulart.- Domingos Vicente.- A thnydo 
.IUntOL', · 

11 Sn. PttJo:siOE:>Tt·: tlosiinn. para !J do cor
l'CII to n seguiu to ordem do tlia: 

Continttaçiio dn votaçiio •las P.IUIJ!lllas oll'c
recidas ao projecto do Constituição na So"'undn 
d i,;cussão. " 

LoYtlll tn·se a sessão its •1 horas da tarde. 

Ptcsitlcncia do 81·. Pi'w1ci1le rle Jl!o,·acY 

Ao meio din. faz-so a chamada, iL IJilal ro· 
:-;pondom o;; Srs. Pt•mlcnt•) do 1\lorMs, !'nos 
do Carmlho, .João Neiva, E•lnardo Gonçalves, 
Francisco Machado, Lcovi::ildo Coelho, .Joa
quim Srwmcnto,l\Ianoel Barata, Antonio Bacnn, 
,Josó Sccnndino, ,Joaquim dn Cruz, Theo
tJoro Pacheco, Elison Martin~. Joaquim Cl\· 
tunda, Bezerra do Allmqnerquo .Junlor, Thco
durcto Souto .. Jos,; BomatYlo, Amnro Caval
canti, Almeida lt·m·oto, Fit·nüno •h Silveira, 
.Josú H~·,qoino, Jo;;tl Simeão, Florinno Peixoto, 
Tavares 13astos, Rosn .Jnnior, Caolho c Cam
]10:', Thomnz Cruz, \'ir!!ilio Damasio, l~ny 
Rm·hosa, :inraívn, Dominf,"OS Vicente, fOi! 
limtln rt, l\lontci ro tio B:lt'l;o,;, Qnín tino Ro· 
caynvn, La per, Braz Carneit·o, E•lnardo \Van
•lonkolk, .Jo~quim Fclicio, Cesario Alvim, 
Amarico Lobo, CntllllOS Snllcs, .Joaquim •lo 
:iouza, Sih•:t Canedo, Silv:t Pnrnuho;;, ,\quilino 
elo Amam! •. Jonqnim Mnrtinllo, Pinheiro Gue
des, Uhnldíno tio Amam!, Santos An·lrndo, 
<;oucro,;o ·l\lnrqnos, E~toves .Junior, Ramiro 
Hnrccllo~. Pinheiro l\lnchndo, .lnlio Frotn, 
Boltort Vieirn, lJcltUn !{oth•i.znc.~.lmlio do llra
zi l, J.n nro Sodrô, I nnoconcio Scrzctlo tio, 
Nina Ribeiro, Cantão, Pedro Chormont, Matta 
Hnccllm•, Costn. Rodrigues, Cnsimit•o .Junior, 
Honriqno cio Carvalho, Anl'risio Fialho. No
g-noirtt l'nrnung-nit, Nelson, Pires Fm•t•cit·a 
Barhosn. Lima, nezort•il. .João Lopes Justi~ 
nia no r lo Sm·pn. Ft•otlcrico Bm•g-cs. ,JosÓ A vc
lino, .losé Hevilaqna. Gonçalo do La:::·os, Nas
cimento, Almino ,\fl'onso, Pcelro Velho. 1\li
;mol tlo Cnstt·o, Amorim .nardn, Epitncio 
Pessoa, Conto Cartaxo, S:t Andt·:Hlo, llc
tnmlia. Tolon tino tld Cm•1·nl !to, R Ma o Silva, 
.1 oão Hat•lm 1 !to. Gon~:t Ires Fcrroirn, .Jnst.i 
:1\lnl'ÍI\110, Almoi,J:t p,,rn:nnltllr.n .ltl\'ntwio 
•lo A,q·niar, An•h·ú C:nmlcanti, 't~aynnmt!o 
B:llltlou•a, Annilml Falt!üo, Put·oira Lyrn 
H:qolistn. •h 1\lnttn, Ft·t'tc>s tia Cruz. Alcin~ 
GuauaiJal'n, Erice Coelho, Snmpaio Fe~·rnz, 

Lopes 'l'ro~ão, .J;Jcques Onriqm~. ..\l'istides 
Loho, i\fnyrmk, l•'m•qnim \V9rneck Vinhncs 
'l'l~om~:- Do!phino, :<\ntonio Oliynth~, Rnd;,r,i: 
Joao lmlt~t·o, P:JCttlco Mascarenhas, Gallriul 
do :\ln;::-nlhaes. Lcnncl Filho Cha"nS Lolnto 
J 1 t !) . - 1 . ' ~· • • , ~co 1 • :~ a!lmo, A cxandt'•l Stock ler, Fran-
ctsco V01g-n, Costa. Senna, Lamonnier, Alvaro 
J~otclltn,Gonr:~!\'e~ C:ltavcs, Americo Luz,Fcli
ctnno Ponna, \'Jottt,Dntra Nicacio, Corrê:t Ra
bo! !o,:\Ianoc l Jlnlg-cncio,Astol pho Pio, Aristides 
:'l}a•a, _Gon~nlvcs Rnmo~, Carlos !las Chng-as. 
l'l'nnctsco -~maml, Domingos Rochn,Costa l\la
charlo, Dommg-os Porto,Pallota •• João do Avul
lnr: Fcrrci~n Rnbollo,ForroíraPit•cs,.João Lniz, 
"!~t.rn. r.lo \ :.t5concollos, João do Siqneirn, João 
\ totra. _Lmz do Andrndo, Espírito Santo, 
Rcllnrn~mo Carneiro, llornnr•lo do :1\Iondonca, 
Thcophtlo dos Santos, Pontes do 1\lit•tmth 
Oiticicn. Gabino Besonro, l\•o ele Prado OÚ~ 
vcira Yallntl:"lo. Fclisbollo lo'rciro. An~usto 
do F~oitn~. Paulo ,\r,noollo, Tostn Si>t'·J•~ 
\ t . '·' 1 • • ' u .. , '_n otu? ~nse Jto, Arthnr Rtos, Gnrcin Pirus, 

!unrcohno ::O.Iourn, Santos Poroira Custodio 
elo 1\I.ello, ?anl~ Guimnr~cs, :1\liltoh, Amphi
loJll!tO, DtonyslO Ccrquoll'n, Lcovinoildo I•'il
A'IlOtrn>, Bm~"lo !lo S. Marcos, ~re~lt .. ulo 
ll.>tt·~o do Vi lia Viçosa, Prisco Pnraiso, 1\I;mi;, 
Ft•otro, Athawlo .Jnnior. Fonseca o Silva 
Nilo Pc~anha.' Urunno l\lnrcondes 1\fnnhii~~ 
Barreto, _Yil;i~tto do l\lcdeiros,' .Jo~quim 
Hrovl';;, Vtrg-tho Pessoa, Ftnuça Carvalho 
1\lattinho Pra•lo .Jnnior. Dcrnnrrlino do Cam~ 
pns, Francisco Glicerio, Ccmrio 1\lot.tn, 1\lo
t•aes Barro~. Lope~ Chavcs, Doming-os do 
lllnt•ars, Adolpho Gordo, Cnt•vnlhnl Annoe!o 
P. I . l\ ' ,.. 

111 wn'O, llnrsa, Ro•lolpho l\lirnncln, Paulino 
C:wlos, Costa .Juniot•, H.oclri·•ncs Alves 
'\ lf't•cdo E li i~. Cm•! os Gn reia,"' 1\loroil'<t d~ 
~th·n, Almctda Nogueira, ItnlJião Jnniot• 
Flcnry Cm•ndo, Lco]ioldo •lo Bulltúcs Gui: 
mnriics Natal, Anlouio Azet•c•lo, Cnot;;no lln 
Alhnqnnt~~no, Hollnrmino do l\lcnrlonr;n, 
Lnm·o 1\lnllot\ Carlos Campos, Schimirlt, Ln
ccrtla Cantinho, Vietm•ino 1\rontcit•o, Pereira 
•la Costa, Anião do Farin, Julio •lo Cnstilhos 
Et·n.r.sto ri? Olivch:n. Borge~ tle i\lodeiros: 
Alctdes Lnna, Aost;; Brazil, 'l'homaz Flores 
Ahrcn, Homero Unptistn, Rocha Osorio' 
Cnssiano do Nascimento. Fernando AIJIJott' 
Domotdo Ribeiro, 1\lenna Barreto o Thoopltíl~ 
do~ Santos .. 

Aliro-so a ~cssão. 
nrixnm do com1mrccet• cum cansa os St':i. 

J.lntt;t Mnehndo, Serrano, Pedro Panlinu, 
Panltno Horn, .João Sovcriano Rodrhtcs 
Fernandes, l\lnrtinho H.odt•inond,; Lt•a~tlt•o 
1\laciol, Fmncisco Soeh•t\ l'o~scr.:~ !·lermo~ 
Con,Jo •lo Figncit•etlo, Fcn•oit·n Brnn•lão.llnon~ 
tio l'aivn, _9csnrio ~lotla .Jnnim•; o sem cnnsa 
os Sr,;. Joao Porlt•o, Cnnha .lnnior Olivoit·a 
Galvi1o, l{nng-cl Pestana, ~altlnnh:; lllarinho 
Lníz Dolphino, Pedro Amcrico, Bct•nardo tl~ 

J __ , 
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Mendonçn, Snntos Vi··im, Alber·to 13ranrlão, 
Luiz Mitr:lt, Oli1·~ira Pinto, Cyrillo •lo Lnmos, 
D0111ing-os .Josuino, l3ar:io <lo Sn.<•ta Huluna, 
Luiz Elart·oto, nlarcitiiiO do ~lagalhãcs o l'ot·
nando Simns. 

Foi, nalnralmeuto, por isso que o oxcluiram 
rio h·atado, an passo quo nollo eontom
pla mm as cat•ruaguns do luxo o as mouilias 
custusns. 

E' lida, posta cm dbcu,;são o sem 1lolmte 
approvad:L a acta tla sessão anlccodontu. 

O Srt. !':!• Sr·:clti·:1'AIUo, sor·vimlo de l", pro
cedo it leilut•a do seg-uinte 

EX.PED!E:STE 

O oi·ador vem declarar qno os Estados Uni
tios da America do Norte. pelo vantnjosissi
mo ~mla•lo ~no comnosco lizcram, caueu<.lo 
,, nos reconhecei' mais uma voz :t manoit•a 
incpt:t o ant_ipati•iotica com qno são tratados 
no ostrangCiro pelos nos:;os ropresontautos os 
n5Sil!ll[ltt•s <lo mais vital interesso para a 
pa Iria. 

Commnnicação, dataria do hojrJ, rlo Sr. l'on
seca Hl'rmes do que, em cou,;cqucncia do se 
torem H 1-!'A'I'a v:ulo o:; parll'cinwntns de S!Hl pae, 
llcon inhibillo do compnrccel' a:; nllinms ,;es
sõ"s uo Cougros,:o; o por oslar rio nojo, om 
virtude do son infausto passnmouto, não po
<lerá tomar parto nos trab:dhos constituinte~, 
crnquanto não se ordenar que ~oja desanojado. 
-1\landou-so dc.sanojar. 

Poi·mittnm ClS itlust1•es cotlogas ~no o ora
rlor exponda stws opiniões com a Jhmqucz:t c 
lo:. Idade que cnstunm usar. Estit poi·fclta
mcnt" convencido ser• este tt·atado nocivo ao 
lli'azil; SS. El~x. depois pedirão a palavra o 
illnminarão com suas luzos a questão, mos
tran<lo as pretensas vanta;.;-ons quo ollo nos 
nccnrL·ctn. 

O 8r. Vinhae,..- Rclel'o o Con
g-ro>so ao or·arlot• ~i por m:.is um momento 
vem o~cnpnr a sn:t attunção. 

Ha muito tempo r\nu os E;tatlos Unidos da 
Amot•ica do No1·to 1 esejam 1\tzoi' um t1·at:ulo 
do commoi·cio com o Brazil, tomando j;i, so 
n), a p:u•to •lo loão para si. 

t'm dos principaos parauymphos do tratado 
nos E•tados !Jnitlos foi o Sr. Blaino, socNtat·io 
goi·al. do ,govur·n~ om Washington. Aqnotlo 
cstarhsta o ~onheCitlo no mund!l politico como 
cm tios mats alct'I':ulos Jli'Otecciouistas qnanuo 
sd trata t!e ns,umptos internos, tornando-se 
o mais exaltado livre-cumuista lo"o quo 
w~nha a pcllo assumpto de caractot• e~torno. 

O as~umpto do quo vae II~tlat• e sohromorlo 
impot•l:,nto vbto influir, o muito, nas tlnanças 
e no •lest.nvolvim'onto mat•Jrialtlo paiz. 

ltol'ot•c-se no t1•atmlo ultimanto I'Hito entre o 
Brazil o os Estado;; Cnirlos rla ,\morica uo 
No I· to, !1·a lado c~so que o oratlot· consill•ll'a um 
vct•tladeiro de>nstro }llH'a esta patria. 

O oradot· rol'orin<lo-so o um n r r to tio St•. 
Elysf'lt ~Inrtius, diz rtno respeita nmito as 
opiniõos daquello repr···sentant1•, o q1111 não 
inhii11J tlu expomlil', co,"o ú dir•oito sou, o •1110 
pou,tt I'olatii·:Hnuuto ao assnmpto. 

Disso o mesmo roprcsontnnto quo não ha 
dados estatistico;; ~no autorb;o tal aiTII'Illaç1o, 
Si nssim ti, pct·gnn ta o orndor· em que so lln:;cia 
S. g;,;. para raze1· uma olljecr;ão, procumndo 
como fJliO rlol'onrlet• o tratado? 

Jit IJUO o mesmo repi·osontnnto lanç:t o ora
dor em tal tm•rono, este lhe purg-untr.rú si os 
proprios memJ,ros tio gal,iueto dAinissiouario 
tinham ou não cenhedmunto riPste tratado. 

;\ uma resposta allh·matim do Sr. E!ysou 
Mai·lins, gamuto o or:ulot• rJliO não tinham. 

Continnanrlo, diz o orador qno possuo mais 
ou mono,; base para declarar que a mai01·ia, 
ou qnasi tolalidarlo do mlnislet•Jo clemissionario 
sahin do poder sem ter conhecimento do Ira
tudo. 

Traton-so por vozos uns eonfm·cncias mi
nistodacs tio rolatorios o roml,innçilos I'CiiJ
l'<11lles ao Cnng'l'ossn rio Washin;.rtnn, tocnn
do-so pnr alto >ol.rr, a com·olliullcia <la per
muta do g-enerns dos don~ paizes. o e~trs 
l'••t':1111: o peli'Oiuo o o liSSIIClll'. O P•'tl-oloo 
qno, como muilo bem db>o nmroprosonta·nte 
tlo acretlilada casa tlosla pm~a-ora :t luz do 
vobro. 

co~unr.sso H - m 

Os am?I icaaos o seus npanigonauos podem 
delcnrlor·mtrt•csses quo lhos uizem respeito· 
o •J.IIIl eon~•ml, porém , IJ qull o Bt•azil S•J.i~ 
111:11> [II'OI'Idonte, allm do o não taxarem do 
inapto u •lo <losasi~arlo: 

Ha muito t<lmpo quo o Sr. Salvador do 
Monrhm~a, actual ministro lmtzileiro om 
\\'a>hingtol! }ll'ocurav:t por todos os moias 
levar por dtanlo oss' tratado. 

1'1•os ou ~natro ministoi·ios d:t monarchia 
soll'l'ol':tm a~saltos do untão eonsul <>oral do 
Brazil em Nova Yot·k. O quo aquollos minis
torio.; rcln<:tnt•am pó1• om execução, l'ol-o 
tri.;to ,·, rlizel-o, o ministorio d:t ropuhlica! ' 

;\
1 nm aparto tiO St•. Baptista da Mottn 

•lizendo ~no este governo w1o ú da llopniJ!ica. 
O omdor respondo qnocomo tal dovc tomai-o, 
pois sahin da immcdiata eontlanç:t do ehefo 
uo !Mmlo. 

o ci•l:ulão lllaino, contilllm o orntlOI', foi 
fJUOtn cngemlron o ultimo congresso inter
nacional em Wasinh;.:-ton, com o unico lltn 
do prO<'UI'al' por todos os meios ]H'Otocç:io o sa
hi<la p:~ra os g-oiJLII'os am•wicanos quo so
i'I'iamo sofl'I•om_ 1~alcnt~ concurt•en•·ia, princi
p:tlmonto <los Sltllilai'es Ing-luzcs. l'lão podando 
conso~·nil• o son inl<'lllo poi' via diplomata, o, 
p1'<1jcdallllo ,i:'t a culolii'O lo! dopoi:< t!onhouid:\ 
com o uomo do sou t•cprosontanto no Con
gt•esso ll!ac-li.iler, resolveu reunir quauto 
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an tos ns tli Yorsn.s uaçilc:; dtl Amcrica :tlim r! e 
que esta abrindo sons portos ao;; g-cnot·o~ 
nortc-nmcric;mos, pudesse u.ttonuar as ro]n·e
salins CJUO com .ittstiçn tomariam us n:t•;ilos 
europóas. 

Ao Brnzil conbo primch'il o tlcscmponho •lo 
]lnpcl posto pelo st•. Blaino, chamando po1· 
ssosob1•o ellos ns antipathias u roprosalias 
dns Jl:IÇÕCS Olll'Op.\as. 

O Congresso, sabe qno cnmo todos o.> os· 
atrngóiros ouc1• da Americ:1 Central, CJihll' 
rh do Sul, ·se deiXfl1'nm nmlmi1· pelo sr. 
Blaino. Duas nar;ucs csqnivaram·so elo as:;i
gnat• o con tr:llo, ll l~opnblictl 11 rgo n ti ull o o 
Chile ~uo tloclat'1\1'am, tlcariam 11:1 cspcctn
tim ntti qne a rodprocidmlo th\ put·mnt:L dos 
goncros, !'osso patcn to, o,;pecialmen to no q no 
dizi:t respeito 11 Iii. 

E tanto isso ó verdade que, nn informação 
dad:1 pelo st•, Illaino ao p1'0>idout•) Hat·1·is ;on 
so lil: ~ Tom1t1Jdo om com;itleraç:1o as condi· 
çõos o os in toresses de cnch1 paiz c visatulo 
sempre promover o seu h~m ~sta1•. E mais 
adianto accrcsceutc: 

« Ellcs (t•cforc-sc ao Chile o :'1 l~cpnhlic" 
Argontinn..) Aqui tinham vindo julgando quo 
o no,;so A'OVorno c o ]10\'0 ,[o.;ojassem lhzer 
CJuaos~ncr. concessões qno lbs>cm neccssarias 
ao úcscnvolvimonto rlos E,;t:vlos Unhlos con1 
os elo is referido;; raizes." 

O Urnzil, pe1•gunt:1 o o1·atlo1·, •leu poL' acaso 
um passo mais mlianto com l'<lspcito :to seu 
I.Jcm ostnt• !'nzcndo scmollmnto lt·atado •lo 
commcrcio com os lista• lo,, U n i<lns l Cru i o 
•tno niuguem do bo:1 l'.l podot•it dtz•e1' r!'.IC 
slm. 

O "'ovot•no l'cz conslm• qno a p~rtc hon •lo 
tal tr;ttmlo cstnv:1 em l'acilihll' cllo a ontt•:vhl 
do gonoro~ do 1." nec~sslclado }lOS .'lhorsos 
pontos dll Repnllltca, vmdo ass1m l;~V'~1·occr 
as classes Iaborio;;ns da noss:t collcct1\'liladc. 
Contesta o;;s;t nsscr~ii~, pois, lon ~o do set•om 
ftworccitlas as classes poh1•o.;, 1learfio cnur
momonto ]n'ejudicmla.s, polr, CJUO vcj:unos~ o 
trntarlo rer.,ro-so il tccolag-.)1\l do al;odao, 
fazontlo um abatimento do~:; "/o a da P1'0er.
t.lcnci:t Ntwto-Amot•icana. Com11 o Congrc:>so 
sah3 om I'Jlt:\Si todos os pont"s :lu liltm·:d tio 
Bra;.il ji1 existom l'allricas .do tecido do algo
dão notando-se D•Jstn cap1lal, son;; at'1·alml
des' e no vizinho Estado •lo I tio tio Janoit·o, 
fai.J1·ic:1s qne, nill1'mn, rivalis:tm colll as mo
Jho1•es do snus congonores d11 l~n1·otH o tios 
Estatlos Uni•los d:t Amoric:t•lo N'ol'to. Citan
do por ai to, nomeia ti tlo 1\lncacos, a das 
La1·aug·oit•as, Yilltt b:ti.Jol o ::; • Lar.m·o; temlo 
esttl rúsolvi•lo tau1ltem um imp,wtauto pro
blema social, iustitnintln no s•Jn esta.lJolcci
mouto cJ'c'd";" o oscola iul'.tnlil. 

11s uo:;:;os in<.lustt•iao:; porta , to, loug·u •lo 
ostat'c'1U a ljllOlll do sons.cnllcgas da l~Lll'O['<t 
e •la AuM·ica •lo Norte, potlom compct1r com 

olles ~1101' pelo lado <lo uc:õo1wolvimcnto in
dnstl'ial, ~uot• pelo lado nltl'llistil;o. l'otlom 
exmni!!:ll' as Laril'ns da Allimdc.~:l l!ost:1 ca
llital o da rlús cstmlo.i, rrno no lias ~o vot•illcaril 
o notavolliccrc;ciu1cnto d:1 importancill dos 
teciúoo do nlgodiio. 

FrnnCJncanrlo-sc, pot'tanto, a cntradn dos 
prodnctos similares norto-amol'icanos, tii.o 
llorescJnto inr.lm;tt•ia nacional, mingn:H•:'l o 
qnir;:t •los·• pp:u·e~erú pot• l':•ltll do au;o:ilio 
olllca~ o patriolico. ~oil'l'On•lo as lhlmcas, 
soiTt•cril aulrla mais o opc1·nrio, pois seriio 
tlcspctlitlo;; por l':tlt:t •lc trai.Jalho. 

o orador deixa ao illu;trado criterio do 
Congre8so para jnlg,\1' rltl. pretcnç;L vantagem 
~uo t1•ari1 o trntado n este gcnoi'O import:m
tis:;imo r.I,J inclnst1•ia. 

l~olilrindo-so :1 impo1·~•r;:io do peixe ~'~ 1-
"'ndo scceo c cm salmon1•n, o ora•lo1· •leclnm " ' . rp10 esta in•lustria 01~1 nascente \'Olll o sollt'01' 
ma i~ do quo a do tr.ci<Jo tio algmliio. 

Como >O snhc, n inrln,.tria do pesca o sal:.::\ 
cst;'t crca•l:1 o relati\·nmente, •le,onl'olvithl, 
onde a gnrop:t ó prcrmradu o •lo pois oxpor
tatla pelo vizinho l'OI'lo d·J C q·awllns qrto 
com 1sto tira ;;t•awlos p1'0\'0Íltos. Tc:ltOS 
aind:t. a intlu.;t:·ia pct:oar1n, ~no n•Jstcs ul
timo~ anno; se lm <lcsOLl\'Oll'itlo no Rio 
G1•an•lc tio Sul o S·utt;t Catht\l'ina, on<lo os 
lH'orlutos ~uinos podcm,ji1 soll'1'CL' c:nlll[llll'ar;:lo 
com seus similares not·to-umoricauos. A ba
nha. •lo po1•co p1·ovcnicuto tio !tio. G!~tnt!o elo 
Snl, ü ho.)o no no;so mercado Jll'CI<JI'1<la a lm
nlm not•tc-amoricana. No cstndo do Minas 
Gc1'1es que h:-, •lo ~et• com ccrtcz:L o mtis 
p1·ojtulic:ulo, tem a in•lustt·i:L l'.ocu~ri:t so rios
envolvido tio modo oxtmot••.hmu·1o. O tüu
cin h o do lllinas como sa heis, ü 0 mais pt·o
cnrado no no;so lllC1'Ca<lo, 

g• tanto mnis para estranhar• somolhanto 
m · "licl:l ~ nan to :1 Llranç:1, ac:tb:1 do l'ochat• 
sons portos ao,; pruclnctos sninos como pro
c·.:tlonci:l :unoricana, visto o,; •!spocialislt\S tc
t•cm rlccl:u·n• ln sot• o li o:< nocivos ú. se\ ntlo 
pnhlica. pois vinham oivn•las do p:n':\.-;ytns 
(~trlclnnla). 

!tcl'o1·intln-so ilha1'.ltcztl •lo tt•m!:iportc, •liz 
rl1w a ut:u·inha mot•c:tn to em con:wqu•mcia <ia 
, c:;mo:;m·ada pl'otocl.~ãu fi~ cun~ll·nc,;rH)::i nncio
naos, n:1o tcmporli·l~t atJ h•\iL' crJtle01'!'CL' eom 
ns dfl glll'IIJlll espocmlmonlo com a mgltt~a. 
outlo a c1nst:·nc•;:io u:wal o sob!'O modu ua
rn.ta. 

A' nm 11pcl1·to •l:ulo, rospon•lo ~119 o a p:\1'
tista vom pro\'1\l' sot• as c~tattsttcas por 
cllo compnls;ulns propat•a•lns n<l Jw7 p:t1':l ,on~ 
"atL:\1' tolos o n:'io g-oulo untundt<la. h;la 
M ' .I ' L pl'O\':ulo quu tl l't•nto das. l)lt)l'l!lluOl'lilS l'ill\~ .. 
po1•l:UI:\S [101' lllt\'iOS 1\ll\Ol'letlllOS, fjll01' 11 \'tlla, 
<jliU1' a Y:\[101' o ll1t\iOl' 30 •; .. no de out1·a;; 
nnçüus. 

r .. 
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Va~ provar n fil!ll asserção : ,i:.i. por duas 
vozes, no espaço 1!0 20 anno.; t:n lon-sc o ·~lo
vou-~o com cll'cilo a or"nnisilçiio do compa
nhias elo vapores fazonao o trac,iceto ontro 
Nova Yot•k c ltin do Janoit•o, to~:urlo cm tli· 
vot•sos pontos do .li.ttoral hra7.ilolro. Apezar 
do forlomenlc snh,;1dmdas pelos 1lons governos 
intercss~dos, o dos magnillco,; vapores ~ne 
apt•esontaram, niio lhos l~Ji possível rcsistit• 
resistir :t concnrr.,ncht tios ontt•os navio,; es
trang-eiros quo faziam o celebro trinn~ulo a 
~uo so rofol'in o sr. Blaino om sua inl'ormn
Çtio no prosiden to Harrisson. 

Si não so pnZOI' cobro as consortnonciM 1lo 
semelhnnto tt•attulo, cm pouco tempo o Brazil 
to ri\ de soll't•cr gr:1 vissimns tonscq ucncias o isso 
quando principiar a tornar o ll'ectivo a dcsccn
tralisnçiio d6 suas rond:ls, propccionawlo nos 
estados os nmiords bonolidos ~om pro juizo da 
Uniíio. · 

O prop1·io estado do Pot•nambuco qno nl
gnem amrmn. hlct•ar com o tt•ntndo,viriuleutro 
om pouco a so lrrcr as couscrtnoncias ma lo
fica~ que nos [ll'Opnrciouarit. 

Como so snbo, o pnth·iio Hi do assucar niio ó 
o suprasumo d:1 dill'usilo •l:t cannn. Pct•gun ta: 
~i n lhzcndoiro c o indn~trial podendo oxpor
t:n• a~sn~nr tlo qnalidudo inl'•!rior sem p:tg-ar 
imposto ús all'antlo;;as 1la AIIICI'ica •lo Norte, 
procur:u•it por meio uo machinismos aperfei
çoados molhomr os p!·odnctos do s1m falJJ·i
c:t~io, qun.nuo o.;tcs relativamente inl'orim•cs 
oncontm uwlhorcs vnntagens no mercado 
ostr:lllgeil·o ? 

,\o terminar 'lecl:H·a o oJ•adot• rtno csti1 ,Li,;
posto npezar dn. gritn. dos intm·o,;s.tdos n. 
cnmprir it risca o son do\·cr, 1]110 ó a dcftJstt 
do paiz o •lo! seus intol'•~sscs mais \'itaos, som 
se importl\r com os insultos o t!ocstos do ho
mens apaixomtdos rtuo desoj,un tapar o sol 
com :t peneira, som se impot•tat•om com o 
hom cstnt• dtt Ropublic:\. 

Disso c ropolo ; devemos om grande [l:ll'to 
no Sr. Sal \'ado r tio Mendonça, actun.l ministro 
cm \Vnshlngton. osto presento rio gt•egos 
com filiO l'onws 111imoso:l1los pula Amcrica 1lo 
Norto o lleclal"n b"n1 alto desta tt•ilimm quo 
aquollo cithtd:io não son!Jo cot•t•cspondcr iL 
osp,~cltl tiva do alg-nns do sons concidndiios, 
~uo ainda tinlulln r·, nello. O St·. :::atvallor do 
?1Iondonç:1 ton tou hn tempos intrOtluzit· em 
sua p:tlritt nnm \'OI'Il:u.loit•a lopm-o coolio
f!UO viria amcs~ninhnr niml:t mnis a nosstt 
rn~a.Grn~ns ú licnolica propaganda, e"so mal 
J'oi oYitmlo. lnl'elizmonto acil\la dtt tentativa 
nodYa-o tratado do cotnmot•cio-1\.Ji levado n 
oll'oito, pelo ~tto tli\ pozmncs no llJ•nz!l.(Jfllilo 
bem! 11/uito IJam .) 

o Sit. Pltl\>'1 DBN1'[,! t!cdam oslm• llmltt a 
hora tlo oxpotlicute. 

O Sn. OrTrclcA (pela ordem) requer proro
,qonçíio •ltt hot·a do oxpedionto, por LO minutos, 
para apresentai' um11 moçi'io relativa iL colo
liraçiio 1lo tmtn.do do commcrcio entro o Bra
zil c os lM:vlos tinidos d:t Amarica do Norto. 

Consul tadn, o Co ngrcsso niio concedo a nt•
gencitt pedi1ln. 

li' lida, a poiadtt o llc.t sobro a. mesa, aguar· 
1lawlo o podido do urgcncia. p:wa ser discutida, 
n seguinte 

Iw.licaçao 

Pot• occasião do sormn impressas as cmon· 
das quo dc\'tun so!Tror nova discussiio, ficarlt. 
tt mos;• anloris:ula n indicnt• o• artigos ou 
cmcndo.s que, tendo passado cm I• o 2• dis
cussão, oncort•cm, todnvia, incongruencins 011 
contl•tulicQI)os, nllm do serem, .<om rliscussao, 
sujeitos a nmrL nova votaçiio que os olimioo.ri~ 
ou mantcri~ tlotlnitivamento. - Serzo(lello 
Corroia.. 

Ol::.DEM DO DIA 

VOT.\Ç:i.O llo\S l.;)ll·::mAS AO l'ltOJllCTO DE CO:s'• 
' STITUIÇ:i.O 

Con tilllb a votw:iio 1lns emendas ao projecto 
do c~nstitui~•iio otroreciua.s mt segunda dis
cussao. 

O Sr:. Pm·:·ilng;:.;Tg-Na ultima. sessiio, no 
votat•-so uma cmoruln. dos Srs. Julio do Casti
lho:; o outros no art. 50, vorillcou-so não 
haver numero o interrompeu-se n. votação. 
Yne-so votai", pois,:\ omendt\ do Sr. Castilltos, 
que ó snbstituti~·:t d1t ultimn. parte do nrt. 50. 

Posta :t votos, ó approvndn. a seguinte 

Emenda 

Substitml·So a· ultima parte : 
" Os rolntorios annuaes dos ministros set•ão 

1!i!'igi•los no Jli'O>i<lonto •lo\ ltepuhlicn. o distt•i
bnitlo~ pot• todo;; os membros do Congresso. 

Siio succossiv:uncnto postas a votos o rejei
tadas ns omondas dos St'S. Almino Atl'onso o 
Frederico Borges o outro. 

o Su. Pm,siDgNTE uiz qno a. omOllll:t do St•. 
Oliveira Pinto ao nrt. 51 osti1 prejudicada. 

O Sn. Jost~ HmYNO- V. Ex. consitlm•a pro
judicntltt esstt omonua '? 

O Slt .. Pitl·:snm:-:1'1~-Pm•cco projuilicatht por 
qno ostaholcco 11 t•eS[lOnsnuilith\lle tios minis
tt•o:; pelos conselhos qno Llorom, quando o 
Congros,;o jiL rojoi lou uma em o nua nos to sou· 
tido. 
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0 SR. JosE' HIGYNO - Pm•ecc-lho que a 
emenda não os tiL prejudicada. 

A emenda, referindo ·Se no art. 51 diz -
snpprimrt·se a primeh•n par to desto artigo 
para que os ~ccrotario;; de Estarlo tlrtnem 
su,ieito~ ás ro;,"rns tlo direito commum, quanto 
it criminnlidatlo resultante 1lo conselhos. 

Pcrtnnto, diz o orador, o intuito da emenda 
é sujeit:u• ao direito commum a criminali,larle 
resultante de conselho o na outra os minis
tros si'io rosponsnvois por questões politicas, 
emenda que o Congrc,;so acaba do rojeitat•. 

O Srt. PrtESIDBNTB continua a entender 
que lL omonda está prejudicnda, cm vista da 
rejeição da emenda do 81', Frederico Borges. 

Si a emendo. do Sr. Oliveira Pi11to propõe 
l'osponsabilidndo do minbtr•os; si o Congresso 
acabo. do dizer qne os ministros não teom 
rosponsabilidmlo pelos conselhos qno derem, 
como approvar uma emenda neste mesmo 
sentido 1 

Em todo cnso, vao submettor á dolibern,;ão 
uo Congresso. 

Consultado, o Congresso rosol vu que a 
emenda do Sr. Oliveira Pinto ostiL prcjn· 
dicada. 

E' rejeitada a omonda do Sr. Lapc1· no § 2• 
do art. 51. 

São considorauas yrej udicadns as emendas 
do Sr. Zamo. no art. ol. 

São igualmente considei·:ulas pl'Cljllllicn<las 
as emendas do mesmo senhor à ,;ecç:1o 2·', 
capitulo 5" o ao art. 53, 

E' rejeitada a emenda supprcssiva do n. 8 
do art. 53 ofi'erecid:\ pelos Srs. Josú Hyginio 
e Amphilophio. 

O SR. Pn.ESIDEXTE annuncia a vota<;iio das 
emendas no art. 54. 

O Sn.. A~IPlllLOPll!O (pela ordem)- St•, pre· 
sidento, ha um grande numero de emontlas 
o substitutivos otl'ot•ocidos a esta secç:io do 
projecto constitucional. Elltro ns quo teom o 
nome de snbstitutivos tlgm•.t.m qnatt•o: a 
primoil~t do St•. Pinheiro Guedes, a sognnda 
que o,;t:\ nssignnda por -10 roprosontantos, a 
terceira do Sr. Leovogil!lo t~il;;uoirns o n 
quarta Jo Sr. Sorzcdello. Qnanto :\ primoira 
emenda snbstitutivn, v. gx, ,iit doclal'on quo, 
fazendo parto da rolbrma constitucional, es
ttwa prejudicada. Somlo ass[!u, V. Ex. torú 
tio decii.lil• qual dos outros sulJstitutivos lnt de 
ser prelerlllo lll\ votnç:1o gu po,Jil'ia fi uo 
fosse pt•e!'erldo o meu, pois que ó o mais 
amplo, Os outros referem-se a certa p:trte da 
orgnnisaçlto ,imliciaria, por exemplo, ú, orga
nisaçüo do Supremo 'l'l'ilmnal do .Jusllçn, ao 
passo qu J o mou l'Ol'oro-so a tod11 a mntorit1 
ila socçilo jmlieiaritt. Eu pedil•ia, pois, quo 
!'osso o meu o ~rol'et•ido por ser o mais amplo. 
Depois hei do lazer oulro roquot•imonto. Com· 
prehende V. Ex., Sr. presidente, qne o meu 

substitutivo comprohonrlo uma seria do dispo
sições que, coocat.enadas entr·o si, ltll'mnm 
um systc~1a n_ovo, podendo, por isso, alguma 
do sn:ts disposições soron1 votadas dcstnca(la
mento. 

Bem pôde acontecer qnc alguns r'nembros 
do ·ongrc:;so queiram votar por um~s dispo
sições o por outras não. O nwu substitutivo, 
po1· exemplo, refere-se a instituição do ,jury 
do qne n:ío trata o p:-ojccto constitucional. 
Ainda mais: o meu projecto Julistitutivo con
fere ao Supremo Tribunal de Jnstiça a f:\
culdade da revisão do direito privado. 

U~l SR. REPRESENTAXTE- V. Ex. assim 
está discutindo a nmt •rht, 

O SR. A~IPillLormo- Isto ó discutir a 
m:~ ter ln, quan.do cu peço >implesmeote a se
pnmçüo1 

O SR. PR.ESIDENTE-En consultarei ao Con
grooso opportunamentt>. 

O Stt. A~tl'll!Lormo- Sim, Sonho r. 1\fas eu 
pl'ociso dizet• algnmt\ cousa pura ju,;tillcur o 
mout•oquol'imonto. 

V. Ex. parece que procederia acertaria
meu te snbmottendo iL votação cada uma tias 
disposições separa,lamento. 
. gn c~nccdo ao,; estado:; o justiça do primeira 
1nstancm ... 

O Srt. Pm,stoBXTt~ - Eu observo no nobre 
tloputatlu qne está oxponrlo o sou proje~to, o 
qno impot•ta uma nov:\ discus,;iio. (ilJloiados.) 
Limite-se ao ~cn requerimento de or.lem que 
,;m•it attemhtlo opr•orturiamentc. 

O Stt. A~u·nu.ot•uto - Eu soi•ia incapaz tio 
altnsnl' tia palaHa quo V. Ex. mo concod,;,u 
peltt ordem par:L falia r solirtJ o projecto. Es
tou •lizondo que hlL di\•ot•sas tlisposiçu ·s no 
projecto snbstitutil'o que podem SOl' votmlas 
SOI•nr.ulamcnto. 

Fallei no jnry, fal!oi nn fncnltlnde tia re
visão do dil'oito privtttlo, fallei na faculdade 
especial tla,iustiç L do primeira instllnch\ dada 
aos estados ... 

O Slt. Ptulsrm~NTB-:\Ias o nobre roJwesen
tnntc tlovo ,;nppot• qne o Congt'Osso conhece o 
son pl'ojocto o as suas tli,;posiçues (muito.~ 
apniarlos), q no não vai votar i ncon,;cion te
moo to. 

o S1t. A~tPiltLOl'lliO-E'quo púdo um mem
IJt•o votar• JlOl' um:\ disposição o nlto votar pot• 
outra. Eu roqueim :L separação. 

O Slt. P~tESliJB:-11'1·:- A' sccçiio 3•, qno tr:üt\ 
do po1let• ju·lidario, fot·:un ofi'ot•ocitlos tros 
snbstitntivo,; 1\lóm das omen~las parci1teS ro-
1\Jrontos nos nrtig·os da mosmtt sccçilo. 

Dossos snhstitntivos o pl'itnoiro ,it\ l'oi con
sidu!'ado proj udicmlo. 

Hn, porém, [lous Sllhstitutivos do Sr. Am
philophio e do sr. Filgneit•ns, os qnnes dBvem 

-
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ser votados do prof,)rencin, o o serão na Ol'
dom om quo se ncham collocados. 

E' nnnunciatla a votnçiio dn. emenda do Sr. 
Chaves o out1·os no § 2• do art. 56, 

Em primeiro lognr esta o do Sr. Amphi
lophio. 

::;. l~x. t•eqncl' qno a votarão do seu sub
stitutivo soJa r~ita por partos.' 

A mesa niio pódo pot• si l'e:;ol VI'!' isto, por 
que seria contra o t~cgimonto, visto como o 
su!Jstitutivn dos. Ex. o assim bmhtml o do 
S!'• Fil;.rneirns cncomuuum systoma do Ol'ga
msnção (apoiar/os), dep •wlentP!liOllto ptwlanto 
do !Otlas as t!isposi~üos que com cllo so rc
lnCiomun. 

,Em to,lo o caso, it vistn dn~ obsor\·:u:ues 
f01tas pelo anctor do snbstitntil'o consulto o 
Congresso si :1 votnçiio devo sor feita por 
partes, como requc1'. 

Po:;to a votos, o rc~UCI'IIltCIItO é rP,icitlltlo. 
l'rocedc-so it vot:H::'lo tio ~ulistitntivo do Sr. 

Amphilnphio, o qual ó rejeitado. 
E' igualnwnto rc,icibdo o suh,;titntivo do 

Sr. Leovi~:llrlo Filgueiras nos arts. 54 a ül. 
E' rejeitado o su~stitntivo elo Sr. Bnono 

do Paiva o outros ao ar·t. 55. 
O SR. PrmsmgNTI•: - Vac-so votm• o sub

stitutivo do Sr. Scrzcdollo ao art. 55. 
O SR. SE!I.ZIWI~r.r.o Requer quo se faç:t 

votnção pOI' partos. I" quanto ao numero do 
juizes, 2• quanto ás vagas. 

O Congresso, smotlo consultar.lo, não ap
prova este roquerimonto. 

Posto a votos. o imlJstitntivo do Sr. Scr
zetlelo ó ro,ioitatlo, 

E' tamhf'm rejeitado o snhstitntivo do S1·. 
Chaves o outros ao mesmo artigo. 

g• anuuncint.l:t a emolllht do Sr. Amphilo-
phio. 

0 Slt. AUGUSTO DE Fll.EITASdiz quo lho pn• 
reco doi'Ol' ser sn!Jmettlda primeiramente uma 
emenda que ol\'oroccu no n. 11 do art. 47. 

O Sn.. Plti'RIDENTE diz que tom nnnotndns 
a~ ome~da~ cuj:t. votação ~eou ndlndn; que 
nao ha mconven10nto, depms do terminntla a 
votação das omontl:ts na ordem em que estão 
serem snhmettidas a votos ns emendas cuja 
vot:u;ão llcou adiada. Accrcsccntn que vão se 
\'Otar as emendas M nrt· 47 o quo so reln
cionnm cum o art. 55, quo acaba tio sorvo
yotndo, emundas quo se acham á pag. 35 do 
ImpreSSO. 

g• npprov:ula a segouinto omonda do Sr.Au· 
l'usto do Freitas substituindo no n. 11 do 
art. 47 a palavra -npprol'aç-lo- por- pro
po~tn. 

São consideradas pro,judicatlns as emendas 
tios Srs. Yalladão, Schmidt, Sorzede\lo o 
Buon~ do Paiva, ns tinas primeiras no n. 11 o 
as ultimas ao n. 12 t.lo art. 47. 

São succcssivamento rejeitndns as emendas 
dos Srs. l~rnncisco Voign, Chaves o outros ao 
:ut. 56. 

g• rojoitnd:t a emenda do Sr. Milton ao 
§ L•doart. 57. 

São tnmuení rejeitadas as emendas oJTere
citlas polos Srs. Schimidt o outros, Valladão 
o outros, e Josó Hygino o outro ao art. 58. 

Siio l'e,jeitnt.las as emendas on·erocidns pelos 
Srs. Guimarães N:tbl á lottro a do nrt. 50 
e Valladão á lottr:\ c do mesmo nrtirro. ' 

g• approvad:\ a seguinte omenda
0 

additlva 
t.lo Sr. Leopoldo do Bulh1los it!ottro a do 
art. 59 : 

«Accrosconte-se á disposição da lettro - a, 
do nrt. 50 : 

I .. Julgar todos as causas proJlostas contra 
O Sn.. Alll'llli.OI'IIIO (pchc or·dem) diz que 

lho pnroco qno a smt emenda não o;;tit prc
jutlicatla. 

O S1~. P!tE>IoENTI·: - Diz quo I'Cnlmonto 
essa emenda não está projuolicmla. 

Posta a votos, ó rejeitada a omemla do 
S1•. Amphilophio. 

o governo da União ou Fnzoodn Nacional, 
t'undatlns om disposições da Con.stituição, lois, 
regulamentos do poder oxecullvo, em con
ti•nctos cole~rndos com nquelle governo. 

O S!t. Pl\ll'IIJENTg- H a uma cmoutla do 
Sr. Frncça Carvalho qno não so refere a 
artigo algmn. o quo não ha inconvonicnto em 
votar-se ngom. 

O SI:. FllANÇA CAtt\'Ar.tiO ( ]ICln ordem)
SI'. presidente, todas as lcgisln~õc' dos pai
zes culto;; consignam osta importante insti
tu!ção, serh doploravol quo a nossn. não a 
consignasse. 

Este ti o unico art. quo trntn. do nssum-
pto. 

Posta a Yoto,;, ó nppro\"nt!tt t\ seguinte 
omentla do Sr. FI':Utç:t Carmlho : 

« Acct•e;;cunto·Sil ondo COllVior : 
Art, fiAril mantida 1\ instituição do .i ury. 

lt. Julgar as causas p1•ovonientes de com
pon~nsues, roi vintlicnções, indemnisnção de 
proJII!Zt>S on qunesquer outras propostas pelo 
g~verno da União contra pnrticulnros ou 
v1ce-vcrsn. 

E' :lpprovadn a emenda tio Sr. Adolpho 
.Gordo e outros ao art. 59, su!Jstitnindo n ox
pt:cssão - dicit.lir - por estas : - processar 
u JUI "'lll'. 

E'
0ro,ioitada a o monda do mesmo Sr. Ado l

pilo Gortlo o outros á lettra !1 do art. 50. 

O Sr. Fróe'"' <la Cruz chama a 
attcnçi\o do Sr. prcsit.lcnto par:t que sejam 
votadas duns omontlns, qno apresentou o 
at.!lwm-so mal o intlovirlamonto collocndns na 
JllLO:'· i5, quando são rol'oroutos no assumpto 
donrt. 50. 
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O Sr.. Pr.r.smr.xrr.- Hn llnns emendas re
lativas no poder ,judiciario, qno foram colloca
tlas entre as dispoiçl!o:; gorne:i, na paginn iii, 
que so devem votnr ngorn. 

O Sit· FltÓI'S DA CRUZ (]lala o•·dDm)- Sr. 
presidente, foi estabolocido que 11 institniçü:o 
tio .iury fosse mnntiua. Mns pnrcco-me quo 
esta instituição ó um:1 instituiç[o dos estnLlo,;. 
E par:1. que os empregados fodcrao;; se nü:o 
furtem aos deveres rlc jnr:ulo aprc:<cntoi no 
Congresso uma. eme:1dn nosso ,;cnticlo. 

A segundn emontla sujeita o ostr·an;:oiro no 
serviço do jury, niio podendo e~.1l1or.l funceio
nar no julgamento dos crimes políticos, por
que o estrangeiro tom o intet•osso tia tlcl'osa 
r.ltl propriodmlo o dos attentarlos cont1·n. a 
J.lOSSOi\, 

Postas successivamoato n votos a;; 1lnas re
feridas omentlas tiO SI' Freies dtl Cruz, são 
amb:lS rojeitndas. 

E' tnmbem rojeitndo o ndditi\·o rio Sr. Thco
duroto Souto no art. G2. 

Silo su~essivnmente rejeitadas ns omontlas 
offerecidns pelos Srs. Moir:\ r.lo Vasconcellos, 
Gil Goulart o outros, o Theoduroto Souto. 

O SR.. Ar.~tmnA BAR.ll.F.To reclama que não 
hn numero. 

O Sr.. PitES!IlEXTP. diz fJilO vac ve1·iticnr 
~i hn munoro, tornnndo n vot:w-sc a omtlnr.in 
tlo S1•. Theodurcto Souto . 

Submettido. a votos, a emond:1 u 1•cjoitarla. 
O S1:. Pr.r.smg:o;rr. diz que hn li>•l ropJ·.~

scntantcs, o portanto hn numero c !II'Osog-nc-
sc llt\ votação tias omentlns. -
· O SR. PnES!DF.XTE, tlepoi;; tio annunciar a 
votaçiio d:1. e mentia tio Sr. Feliciano Penna o 
outros, diz que n:1. pug. 48 do imp1•esso ha 
uma omond:l tlo Sr •. lnho t!o Cnstilhos e ou· 
tros que, pot• lhe parecer• mai,; comprchon
sivn, vo.o de preforoncitt subm~tlot• a voto;;. 

Posto. a Yotos, ó rejeitada 11 emenda do 
Sr. Julio de Castilhos o outros. 

O Sn. PR.ESIDENTF. considera prcjnclicnda n 
emenda do Sr. Feliciano Pomm. 

O Slt. FEI.JCIA:-10 PF.:S:-1.\ (JJC/a ol·tlem)
Sr. presidente, creio que t~ minha omcl!lln 
nlio está prejut!icada. O S1·. .luliG tio Cnsti
lhos quer que as torras dovolutas o tot!ns 
as 1\linns !lquem pertencendo aos est:ulos. 
Qnoro que as torra~ tlovolutas o ns 111inas 
llq11úlll t•ortencondo aos OSltlllo,;, salvo aqnal
lns que ostivul'lllll cm trJt•ronos pnl•ticnlares, 
rtuo dovo1n portencot• ao tlono ela snpurlicio. 

S1:. P1msi1•g:sm- O nol•t·o roprosontunto 
l'oclamtt a vottlf,'iio da omel!li.\ '! 

O Slt. Jlt·:r.ICIA:-10 PE:SXA- Acho quo oil:1 
devo ser votatl:1. 

Consuit:ulo, o Cong-resso rosoll·o 11iio se 
achm· Jl1'o.iudicudt\ tt omontla; 

E' annunr.incln. a votação tln cmcmln tio 
Sr. Feliciano Penna. 

Procedenrlo-so i1 viJtaçü:o, pronunciam-se n. 
f:worda emoml:1 82 Srs. representantes c 48 
contra. 

O Slt. PltJ~,;Jnl·::sTI'- Não lm numero. Em 
totlo o caso vorillca-so que, com os Srs. re-

!Jroscn tantos que se não q nizoram levanta r, 
UI nUillCI'O, V,tll Jll'OCC!\el'·SO li clmllladn., O 

rp1o quer dizer que v:tmo~ pol,ler uma hora. 
0 :;lt. ilA!'TIST.\ TIA ~IOTTA (pol<t Ol'rlt!ui)

SI•. preshlcnte, embor:t :1 ''ntnc;io scj;1 1'0-
eouhocida, i1 vista úo f(no V. E~. acalm de 
~~xpol', acho mais Cflm·onlcnto IJIIO se procod:l 
i1 voritlcaç[o d:1 y,.tar;iio. 

o Sit. Pm,swJ,:sn: -o rtno m tnth o rcgi
mon to iJ q 110 SJ fac;:\ a chamada. 

O SJt. B.\l'TIST.\ n:. MoTT.\- Msim, JlOI1· 
p:u·emos tempo. 

o S1t. l'Jmsum:o;m- Vac-so proccdor ú. 
vorillcar;ü:o ela votação, como meio do ver si 
1111 on niio casa. Peço aos Srs. roprcscnt:lllt•JS 
que so pronnnciom fl':ll!Ctuncntc. . 

Posta :1 yotos, ó npprovada. n scg-mnto 
cmcnrl;t do Sr. Feliciano Pcnnn o outro ao 
art. ü3: 

«Redij:l•SO deste JliOr!o: 
As terra~ devolutas o us minas nestns 

existentes são rlo clominio dos estar los (o nmis 
coJno os tiL no artigo).,. 

O Slt. Ar.m:ll>.\ B,\ltRF.Tr\ (pala ar<lam) I'C• 
quer quo s'l consulto o C011gros~o. nllm 1!0 
eonco!lcr 15 min n to.; r lo r.lcsca uso, ~nsponrlon
tlo-su a so:;:;ü:o sem prejuízo do tempo r1uu 
cst:1 rloYo tluJ•ar. 

O Slt. Pi:Jc<lllEXTI' diz f(UO vne põt• n votos 
:1 emr:mtl;lllo :;r. V:tlla1lào, tlcantit) assim let•
mimtr.ln :t votnção tio artigo, c que depois sub
mettet•iL no Congl•o;;so o requerimento do 
Sr. A lmoitltl Barreto . 

Post:t :1 voto~. o re,ieitadn a cmol!lll\ tio 
S1·. Vall~ltlào. · 

E' em seg-11itla approvatio o requerimento 
do St•. A lmohht lhrl'oto. 

Suspendo-se :1 sessão ús 2 homs o 30 mi
nu tos. 

l~oabro-so :1 sossü:n ús :1 horas rln ta!'do. 
O S1:. l'ttF.><IIlg:sTI~ ,Jecitwa quo vne proce

der-se i1 votação 1las oJncmla.; ao art. l\.1 . 
O S1:. Jo.<t:: HI'GIXO (JlCl<t at·dom) ro

f[UUr q11e, autos 1le SCI'Oill SIIUIIIIlttirlas iL 
volit~ào essas omonrlas, sej:1 post:1 a votos :1 
quo apresentou sohre nünas o quo so acha it 
pag. ül tio impresso. 

O S1:. Fgr,JcJ,\NO pg;s:o;,\, ohtondo tnm
hom a p:d:ll'ra pol:t ordem, litz idun tico 
roqllOl'ÍITIO!l!O 0111 1'!Jltl<;ào lL OlllOili.l:L ']110 
apt·oseutou sobt•o o mo,;mo t\SRillnpto o quo so 
t\chn t" lln.g. r)7; 

l 
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SITo postos succcssivamcnte a \'0tos c ap
provndo.; ambos c:;tes requerimentos. 

O ~It. l'ltESllll·:xTl·:-Vão se votar ns duas 
crncnrlas, mas nma dollas excluo a outra. 

o Sr.. PnE~mgxTE ohservn. niio poder con
sultar· o Congr·osso sobro o pe1lido do Sr. 
G:dJI'icl 1!0 Magalhães por importar in!'mcçiio 
1lo regimento. 

O St:. Ft·:r.rcl.\:\'0 Pt·::-1:\'A-,\ minha. omcntla 
,; mais ampla o 1101' i:;so rcqrlllr a prorercncin. 

O Con;:ressn, sendo cons,lltntlo, llC"tl a pro-
fcronci:L pe1Ji1la, n 

Posta a votos, ú appt•ovn,ln a s·~g"ninto 
cmcndn eh St• .. Jo~•i H~·.dno : 

«Arhlitii'O no art. ii, para ser· colloca,Jo 
do pois do u. 17. 

As minas per·tcuc~m aos proprielnt•io• 1!0 
;,olo, salv;ls as limitar;ues qnc !'orem cstaiJcle
eitlas 1•or· loi a !Jcrn tla oxplorar;iio deste ramo 
1!0 iiHIIIStl'ia." 

o Sr:. l'r:E:<llll·:xTE-A mnr.nd:l elo Sr•. Fe
liciano Penna ti'"' rwcj l\llic•ula. 

S:io snccc,~h·ameuto postas :1 votos o rc
,ieitatlns :1s crl!ilndas dos ~t·s. i\leim 1lo \'as
concc llos o A mo ri 111 G n reia a o a rt. (H. 

O St:. l'r:t·:sn>r·:xn: 11iz qno vão ser· votaclns 
tmlaH as Ollltlllllas mo·liticativas 1lo art. 05, na 
ot·dcm om que estão coll••catlas. 

Siio succcs~ivamcnto po~tas a votos o ro
,icitadas a:; cmenola,; dos St·s. l\l;•ir•a rio Vas
coueollos, .João Yicir·:r, Julio de Castilhos o 
outros. 

E' l!lll sognidn po,to a l'olo:; c rc,ioitndo o 
ndtlitivo qnu ao titulo 2" oll'crecon <i SI'. Frúcs 
tltl Crnz c r1üc se acha il pago .. l(i do impros~o. 

(I Sn. EnU.\lW" GoxçAt.vr.:; t•equor a pro
I'i.lg':t,;ão da :-;rs.oião pot• ma i~ nmn hor·n, visto 
.~omo amanhã, :q)I•Zal' <la lio:t voutado do 
Con,l!'r'osso, n:io pliclo hal'or ~ossilo por lillta 
1l0 mdos do tmnspo:·to. 

O Srt. l'ltr·:Str>t·::>1'l'-AJlrovcilo a oppm•tu
nitl:tdo parn iuliwmnr• no Con;;t•esso quo,tcndo 
m:lntltulo in:ln;;nr• si torç L l'oiL·a h:t\'itl comlnc
çilo rc~nhr do /w.uls, o tlscal da compnnhitt 
ro~polli'ton qno ptu•a vinda l'l'tl pos:;il•ol haver 
concmc~iio,m:t; quo p:ll'lL tl volta a enmpanhia 
não po,litt t'OIIlJll'ouwtlot·-so ;L ter condncçiio 
l'Cg'llllll'. 

Era, por conse;;uintc,occnsião •lo Congresso 
dotcl'llrinllr' si devia ou nilo haver sessão 
tor'~~a-reil·a. 

Os ~onhore>s qno appl'O\',\lll :1 pr•orog-a~iio 
d:L so;;silo tio ho,io pot• mais uma hm•;t, qnoit~1m 
levantar-se. 

Con:mllndo, o Cong-ros5u npprova o reque
rimento !lo prurugar;iio d:t se,são. 

o Srt. ll.\ru:l!,l. Hr' ~!At:.\Lil:í.gs diz qno, 
ptmL cumpens:u· a 1\tltn. tio sossiio nmauhü, 
pmlilt ao :-il', ]ll'úSi< \on to fJ Uú l:OllSlll tliSSO O 

Collg'l't'~~n ~i concmti1L a snppr~~:.;sií.o tln. hot•n 
do ux poclion tu nas ~o~suos do q uartn, qtlin ttt o 
~()X la·foil'tl JH'OXilllllS, 

0 Slt. QUIXTI:\'0 !lOCA YU\'A pado liccnçn. 
pam mandar iL mo:~a um:L doclnraçiio 1lo l'Oto, 
atlm 1lo ~er esta lançmln na acta. Niio tom IL 
lill'tnna do estar de accordo com nm:t l!ispo· 
Hiçilo que so ac:LLa tio votar. E acha-a do 
tamanlm g-r~widado que ao monos quet• deixar 
lLssi;;nalacla a sua rcsponsabilidatlo perante o 
Congt•esso o peranto :L naçiio. 

\'cm it mcstl a.soguinto 

Declal'açilo 

Dcclar·o qno votoi contra a c.li~posiçiio con
stitucional que tran:;!'oriu tia Uniiio para. os 
estados o rlominio da .. ~ tot•ms clevolutn..,;. ;ião 
scurlo esta a nnic:1 di·rorgencilt do meu voto, 
com relct•encia n outras clisposiçõos, assi
g-nnlo-a. col!ltmlo, poltt excepcional grn.vitlndo 
tlos~a dcliluml~ilo, segundo a minlm humildo 
opinitio. 

Sal:L das se;;siíes, 9 elo l'ovoroit·o rlo 1801.
fJ. JJocayuM. 

O Sr:. Pltl~stn~<:X1'r', :lntes do prosognir, de· 
sejtl que o Con~ro~Ho se nmnil'cste com roln
~·fto à sc:;siio do amanhã. Si não honvot• rccla· 
mação, dm•n 01·dom du dia pnrn depois de 
atuauhã. 

Von:s-Sim, sim. 
E' "n nu n ciml:1 n votacrro d11 emenda ati di· 

tim ao titulo:!" oll'orccida pelo Sr. Josó Hy
goino. 

O Stt. BrmX.\lWIXIJ DI~ CA)ll'OS podo ÍL 
pt•csidoucia ~no consulto o Congresso si por
rurlto quo scju votmla jít a cmendn. suh5titn
tim IJII<j so acha iL pag. 7•1 ia fiM, assig-nadtt 
pelo sr. Campos Sallos o outros, rclatrva ir. 
or;.:-nnisação da gun.rc.ht nacional •. 

c;• assumpto qrlll se prendo lhroctamcnto 
áquollo quo u oh,iecto d:L noss:t dolibera~•iio. 

Posto a votos o roquet'imonto é rejeitado. 
n Stt. LAmto 1\lu!.!.mt requer prel'oJroncitt 

n:t votação par~\ <L emenda do Sr. Campos 
Sallo:;. 

O Sr .J o:-<é I·lyg·ino chama n ntton
~ão do Coug-r•osso partL -n antinomia quo lm 
entro 11 omonua quo apr•cscrltou o a dos Srs. 
Campos :-ialli!s c outros. 

AtJIIOIIa omon1la dctct•minn quo a ot•ganisa
~ão ua g"lllll'dtt nacional compoto no Congres
so. ao passo r1no :l outra tlispuo quo a mosrmt 
ot·~anisação compete aus estados. 

Si o~ttL omon1la passar, podem havct' tan
tas orgauis 1~ucs quttutos li.>t•our os c>tmlos, 
sondo, outt·otanto, <t guardt\ nuciom\l u. l'U"' 
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scr\·n elo exercito o de\'Omlo ter nm:\ ot•gnni-
snçfio 1111 i fot•mo. · 

Con:mltarlo, o Cong'l'usso rcjoitn. n prcferen
cin pcdid:t pelo Sr. L:turo ~lttllor. 

O Sn.. Prtr.srof::s'Tl'! rliz fJUO o Sr. deputado 
Rtrhos:t Lim•t roflnor• proforenci.t p •ra fJUO 
sej:t Yota•la a cmonrla que cstit it p:t.g-. 7:l do 
impr•osso, conc:.Jbitlrt nos sor;ninto; tot•mos: 

E' nnnnnciad:t n vota~ão da om'Jnd:t do St•. 
.Josó Hygino. 

O St·.On.!Ol!Oiiano do Na.>-~cim.eu· 
to eliz qno niio tem elnvirl:t cm 1·ot n• pela 
~· par·tc da cmonrla elo Sr• •. Joscj Hygino, m:t.; 
não pórlo \'Ot:\1' peln I• p rrto, i>OI'•(Il·J entcn•lo 
qnc, si n gn:u•,!a nacional ci ;.:nat•tLt •la nar;l", 
O a J'CSOl'l'l\ do OXOI'CllO, !l:tO <levo S!ll' C<>llSieh • 
ralla uma instituir;:1o d•JS csta•los, como so 
diz na mcsnm cmcnrln. 

Rof[l!Cl', pot•hnto, :1 votnç:io pot• pnr·tcs. 
O Stt. Trmonom·:r., Souro consir!r.t•n csh 

qncstzio muito g"I':\Ye, r'• a rprostão ela I'CStWI'a 
elo oxercito e, como hom acaln •lo rlimr· o 
honr·a•lo repr•nsontantc, dcsdo ']llfJ o oxm•cito cl 
nnclonal, tl f,Jrleral, n rcs~l'l'•t tl taml,,m na
cional: mas, prctonrlonrlo \'Obr• pela. S"g'llnrla 
lJ:Il'lC ria emenda fJIIO lho parece put•i'dlaiiiOJI(C1 
correcta, pcd·J que o Co~t·o,;so s•·.i" eon~nltarlo 
sohre se permltto que n 1·ot::~ão seja por• 
part•)S, sontlo n primeira atti a,; palavras
p~ticia cívica, o n. segtm<i:l ntu ao IIm da 
cm~nrln. 

O Sn.. S,urrAro Fr.r.ttA7..inlg-a quo o pensa
mt•nto cnpitnl desta omon•la ó súmont' ac
clarar, qno ao Con,(rro,;so ~acional cnmpr·u lo
g-h;int• sobre n constituição eb :.rnat•tlot nacion:~l 
:Jomo roscr\'a do oxm•cito, devo I•Jr nrn:t constr· 
tniç:i:o unica o nnilor•me . .; r1m to1l•1S os nstwlo;; 
pot• conseguiu to não ha tlnvi•l:t :l!g-nm.t. 

O Stt. Pru:stnt·:XTI•: <117. qno dons Srs. ro
Jlrosentantos roqncrcr·am ']liO a votae;ão eht 
omonrht tio Sr·. Hy;.:ino fosso !'llita por· partes. 
A sou vot•, :L o monda niío pót!o SO!' <li l'irli<la, 
por·qno :L sognnt!:t Pill'lo t•Jill connoxão ilnmo
di:tla com a prrmnir:t; va·1, por<•m, con:sultat• 
o Con:;rt•osso. . 

consnltar!o o Con;.:r·essc sobro os roqnerr
monto,; rios St•s. Cassiano .to Na,;cimeuto o 
Thooduroto Souto, são nmhos t•cjoitarlo.,. 

O~~~. BAttnos,\ LDL\ di1. flllC nma vo1. qno 
se tt•:tl:t tia :;rn••r•ln nacional como r·~sor·1·a 
do oxorcito, nm:t vo;~ qtw ,·, s:a hirlo fllle 
nnnc:t a org-ani:;ação tio exct•eito l'oi cornmflt
ti<l:t no ministerio tl:t jnstir;a; n pm· con.;~
:;nintn fJUOI' por _ ost•t cnnsit.lcr·a~::io, flllCl' 
pot• facto~ quo ostao na eon,;cwner;t tio t.ot!os 
os ln•.tziiOJros, a acln:al g-u:\t•rlrt ltaCJrlllni, her!l 
qun pr,;o itqnol!os, cujo mario do 1'01', vno ol
l'i!nlld' pot• t•stn ma.nnit•a, .n:lo ~ nma ro~or,P:t 
•lo •!Xnt•cito; I'"' ln a pr·esrrlnn'·.r:t consulto o 
Con~·t·"ssn si consonlo qno RO.Ia yol:ttla ou: 
pl'illl•'Íl'O lo.~;11' a Sll~·nir~!O Clll<Httl:t flUO CS~IL 
na:-; /)i-:t1nsi~~tJ1~s tJ'flll"t'lrH'Ios, a~~~g·narla pot• tlt
VOI',;n.; ~r·s. t•opt•o,;otllantos, entro os quaos o 
lnunilrlu orador·, 

«Fica ttholi•la :1 g-u:trd:t nncionnl, dovcntlo 
om snhstiltuçii.o, ser cronrlas ns rosorvas do 
,,xer·cito ». 

Consult:arlo, o Congresso nti:o concede a pro
r.n·•mci:tJlr,rlirln. 

!~m so:;nitln ó rLtioit:ula a cmcnrla •lo Sr .. Josó 
Hyg-iro. 

E' i:.:rmlmonte posta a votos o rc.ioitnda a 
emenda tio Sr·. C.tm•tO.> So.llosrJ outros qno 
:wlm-su it pago. i·l tio impresso. 

E' [tostn. n. votos o ~o.joitadu n omcn•l:t rio 
St·. !3n.r·hos:t Lima quo S•j aclm n p:•g, ;:{ do 
impresso. 

O St~ .• Josg' HYGI:s'O pm•g-nnta ao Sr. prc
si-lentt:> si om vista das vot ;ções qnc ncnlmm 
elo tot• lo;.:ar se achnm pr1!j urlicnrlns ns 
cmcnrla,;, cn.i•t votação havh ll<'ado n•lin•ln, 
o fliiO l'oram ofi'or•oct<las ao~ 21 tio m·t. :Jil. 

O Stt. Pm:õmr.xrF. diz ']110 css:ts omon1las, 
cuja \'Otar;iio 1\con adhda, ostiio twlns f•l'C
jnrlica•lns pela votaçiio rias emendas rola
tims it milicin cil"ica o ú. gnarda na
cion:•l. 

o Sn. Brm:s-.\ttmxoo C,\lrros rliz qno nilo 
ctltr>n~cu. hcm Mi o Sr·. prnsirlonte h:wi:t. 
rieclar·ar!o pt'O,Íil<JiC (CIOS OS SI1UStitntivo,; fJ!lO 
mi!Hiam mohilisat• o nti!isar a ~rwr•la nncto
nal 011 milicia r:i\·icn dos cStarlos, nos casos 
tax:ulo; na Const!l11ic,:ão o om v l7. rio l'or·çn 
policial diga-se mi!icitt Cil"ica. 

Entonelomos que não ost:1o projurlicados 
ossos Slth,titutivos, por• is;o fJ110 so •lestin.•m 
a mor!itlr.ar o ~ 21 do ar·t. 33, no senti• lo tio 
em vo~ ele immolrilism•. mobilisar n gunrdn. 
nacional ou milicin cívica. 

Nesto sentido pet!o oscltu·ocimontos. porfJnO 
n:io so tr·ata pror•rinmonltl t!e ;ubstitntivos 
ou omon<l:t quo •ligam respeito 1\ instituic,,ão dn. 
guard:t nacional. 

Tr~•ta tio moditlc•\r :1 o.tli'ilmit;ão tio poder 
executivo. 

O Stt. Prmstnl~:s'T" declara quo \'ao suh
mottol' :L votos a cmcntl:t tio sr. Atlolpho 
Gor••lo o outr·os ao n. 21 tio :wt. :~:l. 

O Srt. Srm7.1WJ·:r.w t!iz qne, apo7.;ll' ria 
opiniiio tl•1 St·. pro~i·lentc, lho p:li'Oco. qno n 
omonrla •lo qno so tr:ll:t t'Stit visiYoimento 
pt•oj utlica<llt. 

Ja llcou consagr•ad<l n:t Con;;titnição fJilfl não 
ó d:t compotenrJia alo; ost:ulo;; a ct•e:at;:1o Ü:\ 
g-ua1'1\:t nacional. 

Si HO flliOI' ct•o:t:• no,; oslatlos oxot'rlito,; por
lll'lliOIJto.;, ó n:nt crmsa. ~[as, siso qn,;r• estn
llelocot• :t gtmrtLL lltteiomtl, isso sú pudo ~or 
liJito poltt União. 

-
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Declarações de '!Joto

o Sr. BernardillO> d'B Cn!](;l.~
po§ diz que a '"menda [Jl'8tel1cle, CL1:nO nin,h
ha pouco h,wi.l, explica,lo, ei'a que i] Cong'l';'ssu
não mobilisl1sse f\ t'orç, [1ulicml dos esCt ,do;;,
porque isso sel'ia um facto em detl'ilnento do
serviço publico.

O que a emel1lla quer, pois, é que, envez do
Congl'esso dar <lutol'isação ele milbilis ,r-:3e a
fOl'l;a p"licial elos estados, poss<:\m est8S só·
mente mobilbal' a gU<trda nacioual.

Eis o fim da emenda.
A emenda se destina simplesmente a. que 11

força poliCial dos estaLlos ni'lo seja rlístralJida,
do serviço policial a que é destinada.

O SR. SERZEDELLO- Apezal' das obsel'
vações do meu lllu~tl'e amigo repl'Gsentante
por S. Paulo ...

O SR. PPESIDENTE-Observo :IO nobre re.
prespnt:lUte 'lue esta infl'in:::iuelo complett
mente o reglll1ento. (Apoiados _)

Está se discutindo pl'Ó e co 11 tra a ememla
qUl1ndo a eliscussi'lo está encerr"cb. (Apo~
iados.)

Peço aos Sl's. repl'esentantes que obser
vem o regimento do Congresso.

O SR. SERZEDELLO- Não sei si re<J.lm8nte
~stou ou não int'ringindo o regimento.

VOZEs-Está.

O SR. ;';ERZEDELLO- O que sei é qne se
trata ele um aSSll ll1pto il11pol'tante !JU8 ti
preciso esclarecer cJmpletamente. '

O SR. PRESIDENTE - Mas ag-ol'a nito se
trata de esclarecer o assumpto, tr,lta-se de
votar.

O SR. SERZEDELLO - Apelar el,],s observa
ções do illnstre representante de S. Pemlo
pel'sisto na minha i,léa de que ('sta emenda
e~til completamellte pl' ju,licacl:l, desle Ilue
nao se quel' elar aos e3Í1dos o dil'eito de crea
rem a sua Illilicia civiclI: pelo menos el1;o é
capciosa., pode-se pl'estar m:.is tJrde i1. ::tttl'i
bnir-se ao Congl'es10 a i([,h ele 'lue, t'allando
este artigo em milicia civica elO.1 estac1os,este.õ
ipso fa~to t,'rão o llil'9ito ele cre·ü~a,.

Posta a voto.) a e'l1enc1il, ,lo SI'. A\lolpho
Gorllo e ontros, l'ecol1hece-se n:io havol' nu
mero legnl, pelo Ilue o Sr. presidente rlecLtr:\.
adiclda a votação.

Veem a mesa as seguintes

como 8m uml emend~ elo S". Sel'z'3clello Corrêl',
que, incol1testayeh'ente, con~1l1tal1l nld"or,
nllo s6 os int,ore.ises llos Estados l.til Unil1o, qL1G
teri liTl repressnt::wtes sellS no primeiro tri
IJU 11 D,l do paiz, corno as justas flspirações di\,
cltsse da magioüatur;l.

. Sil,h elas ses:;ões, 9 de fevereil'o ele 1891,
Fredel"ico Borges.

Dechtro ter vohelo contr'l todn.s as emencllS
qLle tl"'.nsferera [J:l.ra os eSÍilllos o dominio
LLtS terras G ]ll'opcios n;lcioll<leS e miufls,

Sala das SG31ÕeS, 9 de) fev8reiro ele 1891.
Ruy Barbosa.

Uecl:l'o ('Jue varei a f'LVor d~, en1"nola que
m.,nc!ava l'estal,elecl)[' l':, IE~pl)siçõ'3S dos
arts. '14, 45 ~ 46 do projdcto p imiÍlllo, qU8
prnscreviam o systern,~ eleitoral. L\llil'8CtO
para a escollm elo preSIdente e Vlc8-p:'esl
dent·' rlrt reDLll,licn., pelas seguintes r;\ZÕI,S ;

ia, po['qu~a eleição do p"lllleil'o m'lgist!'<1Clo
cL\ l'epuLIlic:\ direcLlmellte IJelo povo [ladeei),
o 'casionar, nas épov\s eI0itol'1\8S, pertllt'ba
ÇÕêS de ordem plllllic:\, maxiuu neste pai'!',
onde a instrucção nfio éSt ~ g,oncl'alis;\.da, e os
g:dopins eleit(waes facilmente anllstam as
m'ssas p'lp'J!a\'es;

2",liúl'lllle um elei tor:ldo escolh irlo pe lo povo,
,1.0 rl'al S"jam excluidos os cidadãos Gile exel'
ç:tl1l c"r:.;'os rdt'ibnidos, e consegnintell1e"te
suspeitos de Iledlcaçâo e reconilecimento para.
CVIll v chere da ni,çfio, poderá. com m"is calm'l,
isenção. in"lepenrL,ncia e acerto escol heI' o
pre:si,lente cb republicfl e seu SUIIStituto, que
devem seI' ciclaJãos notaveis pelo talento,
saber J vil'turles ci vicas e experiencia dos nG
gocios publicos ;

3",tinalmen.e,porque a França, os Estados
Unidos e a ~uis'Ja, l'lJpublica,s modelos, onde ,t
ll1stl'ucção esta !Dais generalis"lda pntr'e as
divel'sas classes sociites, a,loptil.r1m e manti
vel'arn "té 11Oj'3 o systerna ela eleição il1dil'ecta,
e a expel'iench ainda nãolhes acons3lhou as
substi tLliçfio pel'l ,lirectl. - [gu;1cio Tosht.

Dclclal'amos 11 Lle votamos a t'avur eLt lJmellcla
do repl'eSel1Íante AristLles Lobo, que cl Iva
entrad,l, aos lTIlnistros no seio do Congres,o
p'tr,lrespOllclel":'IYl por sellS actos á rerpisiçfio
de ,'[ua['luer repl'eSeotMlte da nação, votarlo
pejo Congres:3ü, I1fio podenrla em caso Itl~Llrn
termimwa eliseussi'lo p:lTL.tmenLtr POI' moç '0
ou :ICtO que deter'minasse a retirada do mi~
nistl'o, pelas razõ,'lS que so se;;uem:

l.a Somos um povo de 1Jabit:Js p8.l'lamen
tares, aco>turn~l,lo a ver os actos m~1i.s impor

. Declaro que votei contra o art. 55 do pro-' t\Jl~es ela administração eX:l,l1iill1dos e clis
Jacto rI,'l ConstItuição, que ,ost'\helece o modo cutic!os no seio da rappe;;enl iCitU l1'ieioll:l!.
de 0I',g-':'!li"'lÇl10 do SnlWel\lOTl'ibul1,,1 Fe,lel'al, ..~ tl'\n.-içihr,pi,la, sem g~·"l'\Ç\1l do 1-~gi'íl2n
l)Per'ê~'indo ne~t,l, parte ,1S i,[éllS c'mtichs no.) p\.rhun'~nt;tl' pam o [)1"Jsilenchl, CllOC:.lrú'
Subs~ltntivos orr.~recidos pelos SI'S. AmplJi- inevitavelmente a milDeica de pensal' geral
10phlO Botelho e Leovegildo FilgLleiras, assim cl:.tnação 8 tl'al'h conseqLlencias diiferentes que
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!lO CONGRESSO NACIONAl, 

poderão ;;cr J1Cl'ig-osn5 conliJJ•mo a capncitladc 1 nôm elo SOf!frJ'cgar og representantes uo povo 
o a in!lole do prcsi!lento da ll.cpnlJh•a.; 'do qnalrpwl' depcmlcnci:l do goYerno. 

2." N:'io sentlo a cse_:>lln rl.os minbtros •!~- .. ~ snlJsrH';·ionci:t 0 cori'IIJlÇfto politica neste 
pendente do IIJI]li'OVIlf;aO <lO ~CII:IdO,OfJIIO nJPIS p~'IZ ÍOIII' 111 ho:; Jll'OJlOI'I'ÜCii nuo III'"CIU 1110• 
o, exigido pc~a .. constilHiç·:l? da Ame1•ic:: •lo dÍil:;~ d,;;pwll;t ' 111.turet.:;.-':\lartinl~o \'l~tdo 
Norte,· 11 po~~Jinhrlado das mtcrpoll:~ç9c~ lt~- .!nniOI', 
var:a o prcsulcnto, wl~so •lo son pi'GS:J::Io, a . 
nii.o collocar i~ l'I'onte ,:as rcp:u·tir;õcs nlii1bt"- O Si~. l'm:'!lli·::'\TI·: tlc:Hgn:~ para 11 tlo 
l'incs, por mero p:t tl'Onato, indi vil! nos mim- COI'l'••nto a >Og'llllllc ordem do dia: 
bois, pmwo rtpto:; ('111':1 o bom •le:;cmpeniiD da~ Cnnlinu:u:ii.'l •i:t \'ni<tçiio •l:ts emendas ofl'c
ar~lnns l'uncçOos do carg-.o; _ jt·ed•las .ao pl~\jccto de Con:;tlluição u;~ se-

.;, .. O rcc~10 •lo I[ no as ultOl'Jlllll:H;oc~ :;c ~uc- "Untla d1seus:mo. 
ectlam.l'r_c<lncnl•1 e c.lpi·iclio,;anwnte, •lesvi.a~- "' Lovantn-sa a sc,;siio it:; 4 hora~ o 20 minn
tlo o mm1stro thls tr;thal.lios <lo sna I'CJ~:tl'llr;ao los da lai••.lo. 
com o 11m •lo <losa~l'Ctlital·o, desiiiOI'ahs:tl·o o 
\Í)J'r;a l•O :1. pcd ir ClXOllf'l'llf;ii.o, di~S:I pp:ti'OCOI'ill 
dcs1le f'JIIC as inlerpollaçiies st'> ros~'''ll :11\1,j,;. 
sivcisú l'CflUÍsiç~o •lo flll:tlcpiol' l'OJil'O'entanlu, 
votntl:t pelo Coll;;rc,;so. Com esta lhnitar;iio a 
srcscnçn. do ministJ'O ,,·, sl•da oxi~,"icla r;nantlo 
:;o tmtassc de maiorias Íll!JHII'tanl0s. 1 p,.,.'.<irbtcia elo s.-. J',·w!enl~ ile J!ol·cc~ 

.[,a Finalmente, 1• nxp~ric:neia. do' povos I 
cn!tos. ~a Allomanh<t o f!llliSúlho, l',!d.<'ml. Ao mc:o di:~ ['uz·S<l :t chmnatla, ú fJna: 1'0-
C!l,JO prc~Irlentc -;-o ch:ttiOciiOI.'-tl ln:lct:Iona- i spondt!m os s1·s. Pt·tHlento <!o Mm•aos, Pao:; 
rto dacon11anç:t nnmo,lmta tlo.IIIIJI~~rarlm·. lt•m I do Cal'\'alho, Jo:lú Neint, l~ctumua, fran
ontr:ul:t no l{oiOh,.;tng- )'al':t <hsenlu· •l tlaJ' "X·! eisco ~inchado, Lnove:;iltlo Coelho, Jo:l]uim 
plicacüc,;, apcz:11' •lo n:io potlm•cn1 ,;cus mcm- s:11·m•mln, :'tlanool Harat:t, Antonio lltena, 
hros l'nzçt· parlo tio parlamento. cnnlm .h1nio1', .losiJ Socnntlino, .Joaqnin dlt 

Na Sm~sa acont•;ec o mesn1o com os 1110111- Cl'tll., 'l'l 111n1loro Pacheco, Elyson :\hrtins, 
hJ·o~ do conselho !.u11CJJ'ill . , .!oaqnin1 Caltllllla. Hozel'l'<l tio AlunqucJ'qtie 

1\ns Est:túos Un11los •la Alltnl'iên t\11 :\Mto :: .hmio1· Tlwo:.II!l'IJto ~onto .!osti Borntl'tlo 
constitnição não •lit aos minbti'O" o tliJ·<•ilo da oii·•cil';t Gal vão, Alll:II'U Cav:tkanti, Almdd:~ 
paht:·r:1. !!tl Con;rrc;;;o, .11111:i nft~ h:1 lt!i qno o ll·•ITcto, FÍI'Illino,Ja Sil\'oÍI'II,Jo:;é Hyg-ino.los~ 
Jtroluha o ca~la .c:ll!l" r a po1lu COI! nda.l'. qna lq ~JCI' ::; ilt:Gão, F lo !'ia 110 Pcí~:oto, Ta \'aros Bastos, ~osn 
tlollcs :1. assJS[ll' a:; ,,.,,_ü s s1 do•c.Ja onvii-G .lln1i"I',CO••lho o C:UIIJllhi, Tholll:,z Cl'llz, \~rg-i· 
sobre tal on .tal qncstao, eomo oh,;er,·am lio !Jama,;io, Saraiva, lJOJning-os Vicente. Gil 
Atl1tms o Cnlllllllg'h:llu ll:l sna not:wclohm- nonlart. l\IonteiJ'•l t.l<l Barros, !,)nintino Bo
A Con!'etloração Sni;sa. c:t\'11\'a,l.apcl', :wat. CaJ·neil•u, F.tlnardo \\an-

Snla tlas sos;,ues, \1 tio !'c\'OJ'CÍI'n tio lR\11.- do.nkoll,, S;tl<bnha Marinho, .Joaqnim Foloio, 
1 onacio Toslrt.- !'r~rlai cn B o•'!IC". ,;e,;a l'io ,\I vi ru, ,\merico L• •l1o, Joaquim tio 

. Souza, Silva C:lll•Jdo, Sih'a P:wnnhos, Jla-
Ooclaramos q11o votmnos po!n ,;nhJ•stitnhyo •Jnim :'llnrtinlw, Pinhoil'u tltwdes,Ub:~ltlinctlo 

do Sr. roprcscnlnnlo Alllphilophin it secç:10 :l" ,\m:ll':li, S:tnto:; Anth·:ule, Gonoroso ?llir· 
,lo p1•ojocto do Constitnir;ão. 1pw,;, E,tovos .tnnior, Lniz l.lelphino, l~alllJ'O 

S. lL- Snl:t •la,; sus~üu,;, ~~ •io r..,,.,;l'OÍI'O l.l:li'Cellos, Piniicii·o :\[achado, .lnlio Frott, 
do lS!ll.-Antonin tllyntho.-Chagas Lohato. t:chúl ltOlll•ig-nes. IncHo rln llrazíl, Lan~o 

Sw[r·,l, lllo)(•eeueio Slll't.ctlnllo, Niml RilJeir~ 
C::nttio, l'ed1·n Clit~l'IIIOllt, :\lntl:t llilCollnr, 
Co,;t:l ltodrigue,;, Casimil'•' .lnnim•, L-Ionriqn• 
tle Cm·,·aJho, ,\nfi'Ísio Finlho, Nor:noira Para· 
na•ruú, Nelsnn, Pires Fot·t·~h·n, Barbosa. Lima, 
lle;.t!l'l'il, .Jo:io Lopes, .Justiniano tle Sm·pa, 
l•'I•c<lei'Í<'O ll01'"2~. Jo,;,; .\\'elino, .Jo:;ó Uovi-

Dccl:wamns qn~ \'olamo,.; p~la r!n:oncla ri 
Sr. Amphilophío ,;oh1·o n po<l••r jn1li~iaJ•:o. 

Sala dn~ :-;o~::;õo:-~, D 1111 te\·Lweil'o dv l~!ll.
Santos Pire,;.- cu,;lodio do ~l,.llu.-l'anl:t 
Al'g'úllo.- Uonl'iqno •ln C:ll·r:llho. -l;arcitt 
Pil'ü~. 

Dcclntlo CJHO so nstivnssn pt·Q~onlt~, \'t)tfll'ia. 
con tm 11 indie:l!,<iio do :::r. S"I'Zednllo. E111 pri
lndt·o lo~·al' pot• jni~·at· estrava;.:anto o ux
l•JUIJilll'llllUII a inlCl'Jil'et:ll:~n Ud 1111111 dh<JI•!si
l'ii<l t:ill J•et·cntunlulil" l':otmla c eom eonheeulo 
lnluilu. Em til'g'IIIIIIO log·al' liOI'qno qno1•ia 
lllitlllt•t' I> 1!11~11 \1110 allilJI'illl', ~0111 CJIICI'Ol' 
o!l'ondot· ao,; mai:; collc~·:t:; tlo CougTesso, 
doclat·o quo votoi poh1s 'incom]Kttiuilídmlc.~. 

' "' . l 1 laqna, Gon1,~i\.lo tlo Lago:;, l,a:o;C!tmon o, A -
minu .\ll'ons11, l'ú:ll'o \'••lho. ~lig·noltlo Castro. 
.\IIIOI'illl !:areia, Epitncio Po~so ·,Pedro Anw
l'i"o, Conto Cartaxo, Sú .\mlr;ulo, Tolcn
lith) tio Carvalho, .!tos:t. u SIIYa, .lofio Bnr
l>allln, Gon•:<Ll \'e> Fet'l'uil•a, .1 :1só 1\laría.no, 
,\lmuida Pul'llalllilllcO, ,Juvonc1o tio Ag'll}tll', 
AULli·ú Cavalcnnti , H.a~'IIIUIILIO l3anÚ•!~I·a, 
AuuilJ;tl Fnlci'io , Porulm Lyr:~ , llll]llltih~ 

..... 

-
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tht Mattn, Frrm dtL C1•nz, Alcino Gtrtna
u:tra, Erico Coelho, .lac~nes Onri~no, Arb
tldos ~-obo, Fnl'f!Him Wernccl', Vinh:ws, 
Alll?lllO Olynthn, U;ulat•ó, ,João Pinhcil'o, 
PnCillco Mn~c;u··mhas, Gahl'iol dll ~la;.:alh~.o,, 
Leonel Filho, Chagas Lohato .lacoh tia 
Paixão, Alcxanrlt•o StÍJckler, Fr:u{.:i.:co Vci:;a, 
!llatta ~lachac\o, Co,;b S•~llll:t, L:tmonni<'l', 
Alvaro Botelho, Uonça!vc,. Chan~,; ,\nwrico 
Luz, !o'e\iciann Ponna, \'iolti, !lntr,,' ~!i<::\!:ill, 
S?L'rcnt R~lt~l!o, i\la!wel l·~nl;.:~n;.in, ,\,;lolpho 
!10, AI'ISh•l<lS ~l111a, loonç:l!l'e:; l!amos, 
C~rlos das Chaga,., Ft·anciseo ,\mal':tl, llo
nun:;os !toch:1, Costa Maeli;t<lo, ll<lilli ll"O~ 
Pnt•to, Palleta, .r não <III A vollal'. l•'CI'l'<~ 1~t 

vnir;t Pinto, L.nir. Mn1·at, Lopes T1·ovão, Sam
paio Ferrttz, 1la)' ri n ''· no mi ngos .I esnioo, 
Thumar. Doi phino, Ba1·:"io do ::i;tnttL Hei lona, 
)iartinho l'l'tlllo .Jnniol', Luir. Barreto, Lopes 
Cllttl'tJS, .lllolpho liot•t!o, Antonin Prado. BJl·· 
lal·mitw do ~!endon•;a '' ~lontciro de illuga
!hih•s. 

E' li<l:t o post•t cm úi:;cnssão tt ncltt Ll:t 
:;oss:"io antccc•lentc. 

itabo!lo , Ferrcit•a l'it·~s , .loiio Luir. 
João tio Siqueira, .João \'idt•a, Ln ir. t!il An~ 
Jlr:ule, Espirtto Santo, B"llarmilw Cat·n~it•o, 
llornartlo do ~len•lonr;a, l'on les du :\I it•a 111la 
Oiticica, GaiJino l:lcsouro. Ivo do Pr . .t!o, oli: 
veir:t yallntlão, !•'elbltello l~r.)il'"• Aug-usto 
rlo ~l'?lla~. !':~u!n A rgo llo, Tosta, S•.•allra, 
Ant,.•lllO Eu:;elno, Z•lllla, Arthut• !tios, t;a,·cia 
Pires, r.Iarcolino Mom·a, Santos !'ot•eil•a, Cu;
totlio ele :'llollo, l'auln l;uimar:lns, ~lilton, 
Amphi!O[Jhio, Ft•ancisco Sorh·ó, Dyonisio Gm·
(JUOÍI':I, Leovi:;ildo Filgucil·as, Barão tio 
S. Marcos, l\lúlh~lllr•, llnrão t!c \'ii!;L \'i<·osa 
Prisco Paraíso, Munir. l~1·oire, Athaytlo ·.lu~ 
nior, ~onsoca IJ Silva, Nilo l·'uçanha, t:rhano 
Marcondes, Manhãcs Bart•olo, Cyl'illo do 
Lomos,Oiivoit•a Pinto. \"il·iato •lu ~lct!eil·os,,hm· 
quim Brovos, Vi l'g'il i o l'e:;soa. Ft•a 1\l:a Ca t·•·al h o), 

Bernardino do Campos, l•'mnd,;co Glk<ll'IO. 
:'lloraos Barro,;, Dnt11in;:os '''' ;'l!ot·ac,;, c:u·~ 
vt~;lha!, An:;elo. PiniJ·•it·o, ~ln.L'>:t, lln<lolpllt) 
Mtranda, l'aulmo Carlos, L•IS!a llllllOl', 
lWtlri:;nos Al\•e,;, All'rc•lo tmis. Carlos L'al'
cia, :lloroim <h Silva, ,\\mllit!;L Nn::ud1·n. 
Ruliião .Tuniot•, F'leni'Y Cnl'ad,,, Loopi>I•lll <lo 
Bnlhões, Guimarães ~atai, Antonio Azet•ot!o, 
Caotnno tio Allmqn·ll'qno, 1\•ln:ll'lln Gon•:n!l·o;;, 
l?Cl'llt\Urlo Sintas, Llllll'O .I! filie!', C:tl'!Os C:tlll
!lOS, Schimidt, l;ICLWt!a Coutinho, Viclorino 
l\1ontoiro, Por~ir·a riiL l'o:<ta, Ant;io tle F:u·ia, 
Julio do C;tstilhos. 1\1'1\ •sto rl•l Olll'oil·a, 
Borg-es de ~lctlciros, Alc:icles Lim:1, :\~sis 
Braúl, 'l'honmz F!ol'·1S, :\lll'·:•n, !lomt:I'O 
llaptistn. Roclr• Jl:;ol'io, Casshno l!n Nns•·i
mento, Fernando ,\l!ltolt, !Jollleti'Ío l~ilieil'u 

O :Oh·. To,.; ta- St•. prcsi•lonto, pedi 
;L palal'l'<L i'"l':L l'a7.1!1' llll1.L .pcr1nena rocl:t
mação a Nspcitll tio rhta~ rlucltu•;tçuos ~no ti
ve :L hont•;t d<J :>pre.,cntar it mesa na sessão 
anlcl'Íol', rolativauwnlo ;L tluas QllOsluc,; im
portantlls n;.:it;ulas no,te Clln~rosso sobro a 
o!d;;:i.u JH'esidtJnci:tl o ,.oltro o ro;;imon parla-

o :\]CI\ lHL Bl\l'l'CtO. 
,\ lil'O·SC a sossão: 

llll'llt:JI'. 
N•"io len•lo si< lo pos~h·o! occupar <L trilJnna 

na seg-nn•la •lis"ns,ãn soht•o o ,.ystomn das 11-
nan~as, :;olit•o o systcm•L oluitoral prosidon
cial, o soLt·c• o rc;;imun parlamentar compa
t·at!o Clllll O !'l'CSi<JI.'IICÍ:\1, OlÜQlltli l'ül'rllll[:\l' l'C
dnzitlamcntll cu1 •ht."'· t!~clnr~.•;õcs as razões 
l•l'indpaes clll <jllC nu: 1'nn•l:tl'll, par;t onvinl-ns 
iL mesa, . 

Um olos illustl'ols coll,,;.:as o ropt•oscntanto 
do Cu>~rú, o St·. Fl'í!llct·ico Bm·goS, a C]Uent 
apt·esontci tlllltt l!us tinas tlcclumçucs, achan
c!o-a pt·nccdonte, [ll'cslon tamliom SU:L assi-
g-nntul'a. 

)las. eomo sah il•:un a!g-lllnns incorrocçüos 
n:t pnlt!ica•:ão !'cita. pedi a txt!ttn•a pat•a que 
\'. l~x. as nmn•lc rcpro.!nzil', amanhã, com 
as tmú •s fJIIC p:u·l icn::tt•mcnlo ti arei para não 
roul11l' o lumpo ao Con;.:t•c,so, cujo.; tntlmlhos 
•l~veut qnaut" ante:; sol' condui•los. 

Não h:\\'entlo mais qncn1 poGn ;L palavm so
ht•o u nct:L <lit-se put· appro\'ad;o.. 

O l'"Õl'• lBa<ln.ró- S1·. pt•ositlonto, ve
nho tomai' a attenção •lo Congresso· llOl' 
alrans ulinnto>, f!:ll\\ tt•,,t;u• tio t\llm matoria 
qno .i nlg-o g-1·a vissillli\. 

~!ais do 'ln" nin;::nom V. Ex. osliL no c:tso 
Li o i n tct•vit• coin s1m a I t;t' a 11 toritl:tdo moral 
para :L solu•:tío paeillc't o !eg;Ll rio (JllO diz 
l'êspoito ÍL qnostt"to ~nn ·vou c,cxpor ao Con-
g'l'í'SSü. 

Deixam Lle comp:n•.,c~l' ~Olll •:ansa o;; St•:<. 
Fre,\crico Sot'l':lllO, Poli l'O Paul i no. llnnl\ no 
IIot•n, ,Jo:1o Suvot•innn, l~orlt•ig·uc:o; Fut•wuule!-i, 
1\lnrtinho !lorll•ignos, 'l'hoopltil" úos Santos, 
Moit'll. Lle Vasconcollos, Lonmh·o Macio!, !lon
:;o,::t Hormcs, Con•hl do Figneit'Ctlo, !lot·roit·a 
Bt'.Jllt!lio. llnono do Paiva, Ccs:U'io \1otltt .lu
nim•; U SOill C:IUôll OS ::it'ô. ,i<li'iO l'Odl'O, C:tlll· 
pos Sa!los, lWY Barbosa, Aquilino do Anmral, 
Bol'lll\l'do llo MomlonQlL1 Bollort. Vloim, Oll-

Scnhlll'<JS, oxbtia na. mtpital 'tio S. Paulo 
tlc:;<lo !:>~7 um crlillcio •lo qual so ach:wa <lo 
po:~su o ~OI'Cl'llO eivil. En UlO rcllro ao cúill
ciu onUu runcciowt \':t a. an liga cong-rega~~ão 
tlo:; ,icsuilas alli lo~:disado:;. 

Em uu1 annoxc1 cxist•> num ig·t•u.i•L vulg-ar
nwntu eonhocit!tt po!a igreja 1lo Collugio. Com 
:L expulsão dos josuitas om I i51J •••• 

!l Stt. St·:~:-i.\-Ot•tlcnatla po!o p1qla. 
ll Stt. \1.\llAttt'i- •• , !'oram oxpctllLios di

vorso:; actos pelo govot·no porluguoz m;ut~ 
tlnnuo m•t·~callttl' os lJon~ tlas m·Lion~. 
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Em liGO o f:O\'crno do então cxpcdin nm 
decreto <]ltO ,; rio s .. g-uinlo t0or ('é): 

« Outros nos rnl'·•ri.Jo;; hcns 80 nr·hon ~IW 
consistiam nn-; CfJ•·rj"s das cnsas prolessas o 
collogios, que são con ti~uos ús mesmas egro
,jas; o nos ornamentos o nllhias dollas. E, 
porqno estes bens, sendo immedintrtmcntll rle
dicarlo.< ao culto diuino, st7o ecc/esinstico.< pnl' 
sua natm·c:a, man•l:t a t•eli~iosissima picolarlu 
do mesmo monarca cntl'"!l"'' illlniCdi,tmnc,,tc 
Iodes n.< l'C(el·ído.< bens aos l'C.<pectivo.< 1,rtJ111rlos 
orr!inr<rio.<, das dioceses on•lo soliCitam silos.~ 

182i pela ~nantia o! o 40 contos, arroc:u\arnm
sn todas as im:~gons que depois foram entre
g-ues ils co!'[lOI"açe1es roliglosns, o o oolitlcio 
continuou ató ha IJcm pouco tempo entregue 
ao bispo cl ioccsa no. 

{ll11 um aparte.) 

Ora, Sr. prr!sid~nlc, v. Ex. eomojnriscon
snlto ,;abc qno as co•t>as olonominntlas cm di· 
rei to religioso.-; ou ~ag-rnrlas toem cst:Hlo fórn 
rlo eommc1·cio. Pomntf' o rtir••ito cannonicn, 
as igrejas são ctlillr-ins •lestinarlos f!Xcln~il·a· 
mente ao culto elivino; niin >ÜO I'I'O]IJ'icdarlr•, 
nem elo chofol visi\'C!l t.\a i;.:I'OJ:l, 110111 do dio· 
ccsano; a ig'l'l'ja ó considcraola, no sontido o las 
institntas, como ,.,,, n11//io•.< ia IJeni.<, mas isto 
rcl'ol'indo-sc aos llcb; pct·teriC•J a todos, não 
cstit sujeita it ocrmpn~ão cstaholccida uo que 
tliz respeito il prop1·ie·larle civil. 

O estado do S. Paulo subsidiam o culto 
n lli, poi'IJUO o primni1•o vico-~overnadot• de 
S. P:mlo, q nanrlo e!Ssr. estar! o ol'n capitania 110 
S. \' ic~n to, I a nr;on m:io rlnrJiwllu cri i lido p:tr:t 
sun. rosilloncin.o cl(]sna fnrnilia o p:.\r:t o csta
bolccimcnto tio divcr,;as repartições, o nsmmiu 
este comp1•omisso ~U·1 aiuda ora cumpritlo 
nestes ultimo,; tempos. 

Eu, portanto, tendo Iav1·adr1 o meu ]ll'O· 
tlJ;;Io. tH~1elo mostrado os p1•incipios que ro;.:om 
a matc1·ia ') feito um potlitlo cm nome dos 
.:al11olicos an marechal Deor\oro, suhmotto 
em tooln c.Jso ao Cun~rcs>o, para Ioga lisa r a 
minha presP.nt;a. nesta tt•ihuna um ro~nori
munto que vnn enviar ii mos:t, 

01·a, ~o o tlil'eitn cannnnko coincido 1'0111 o 
diJ·eito civil, pcr·g-nnlo: tontln ,;irlo conllscaelos 
os hcns l'clig-insos c te•nelo o g-overno alosoluln 
dn~uollc tempo d"elnl'arlo f(ll!l todos ossos 
lrcns, elovinm sm• cncahe~arlos nos JWOpl'ins 
nadonrtOS, COnl I'CSa}V:t das Íg'l'fi,Ías; r~~r·g-unto 
it V. Ex, a(jnella ar1·cc:vlaç:io, lhiln IH:!7 e111 
S. Paulo, eujn copia \'. Ex.l·ecl:~molt ola tlw
som·arin n 4 ele ontnhro do annn p:ts•nolo, 
prit\c ]'l'cvalccm· I · 

U~t Stt. Rl~PIU·!SI~X1'.1:\'TI·!- Os inlorcssnrlo; 
propon liam nma ac~•iio pc1'" n to os L ri I •li na.:l,; 
o Congresso, neste momento, nada tom qno 
ver. 

O Stt. BATJ.\ltó-Púdc o governo hojo, como 
o publico c notorio, dc·molir a i;.tl'oja pnra lo
vnntar o fntlli'O Congresso ~110 se tem 1\o 
reunir em S. Paulo i Si o ;.tO\'OI'IIO actual 
pórlo lnnç·,r miio dos (•rlillcios l'e~ll;:iosos o eh'
molil-os, as nossas pi'OJH'icrlados 'ln" ell>vcm 
ser consideradas como sng-J"arlas, niio llcnrf10 
immuues. Sei qno estamos snh o ~oYerno di
ctatorial; c ti pol' h:so mo,;mel qn.• sil•\'o-mo 
dcstn l!'illl!nn. para, em nome olos c:~tholil'OS 
hrazilcil'os, olil•i;.tit•-Jll,J ao Sr. lll:tl'•'Chal D<OII· 
tlol'O, pcdin•lo·lhu qno, po1• intcrmorlio do son 
representante <!lll S. Paulo, nt:Jnt!" ontroga.r 
r.ste templ11 ao rliocesano rospectii'O. 

E' St·. pre~;iclí!nto. liL cstit c.,so templo St!· 
g-t•egaolo <lrt prntir::L tl11H actos relig-ioso,, o:;tú 
ccrcarlo por nm gl'atlil do lil!'I'O, ai li ning-uom 
punetm, estiL complct:unonto cxclnirlo ria 
commnnhiio I'Oli!,!·iosa. 

t:ll Stt. I·~EPitJ·:>I·:x·I';\XTI~- E' um Jli'O!H'io 
n:rr:i<~nal. 

O Sr:. ll.\llAlti·,_ Acabo rle pro\'al' qno ello 
nlio t\ propl'io nacional. Ello roi nvalido OIT! 

\'0111 il miJS:\
1 
e lido, apoiMO O ficn. adiado, 

po1· tct· po li•lll a ]Mia vra ll Sr. ,João tle Si
qncit•a, o seg-uinte 

Itn(jnciro ~nc pelo Mi1~i~torio do l1!torior so 
!'emott:t ao <.:ong-resso copt:t das tlohuet•ações 
tomm].,s pelos <;•WOI'I!aolores dos os tactos ares
poi to dos bens occlesiast ices, outr'ot•a per· 
t'•II•!OI!tcs :tós josnit:l,.-F. !Jailw·ti. 

\'nm :'t mesa, ó lidn, apoiado e llca :ttliado, 
pot• lt•t• pcrlido a palavra o Sr. João do Si· 
qnoira, o sugninto 

llequc!•imento 

ltoqnoromos por intcrmodio drt mes:t do 
Cnng-rosso ao g-overno providencias p:tra obstnl' 
ar; viulcncias do qno estiL s'Jndo viclimn. a i m
JH"ons:t rio esi:Hlo llo I tio, como ainda hontem 
so r leu em ~!acahó. - Urbano 11/arconrles. -
E.-ico Coelho.- ]o',·ançn Cal'ualho.-Ftrie.< ria 
CJ·H;. -Bapti-<1!1 ria ,1[ otta. 

E' t:unbtJill li<la o apoiad:t, tlc:uulo adi:ula 
por tet· soh1·u olla potlirlo a p:daYI':t o Sr. João 
de :,;iepwil'fl, :t sc;:uintu 

Consi<Icrnnrlo ~uo o g-overno, isto e. o dop~
sital'io d:t fOI'Çtt social, par:t oxorcol-a lcg-t
timanwnte, Rú du\"o applical-n no senti1lo Llo 
ut•lll pnhl ico; . . 

'lll<' rio•• tO Jli'CCI'ItO ~o) n faston tt !lrctar\1\t':t 
:1:-.s •ntindo 11a t'll\1\'Pil\~:io 110:nllll'l'eud ro:-~ul· 
1·ida entre o l'"]li'•'Sillllanlo r!t1 llmzil c o rlo;; 
E>tauos Unirlos do No1•to, e cunllt'llli\Lht pot• 
tlocroto n. 1lo rlu t:orronto ; 

' 

-



,... 
1 

•.i ~ 
··~ 

rl 

fj 
I 
r 
; I 

} 

SESSÃO EM 11 DE ~'EVEREIRO DE 1891 93 

que c;;sa convençiio ou tr 1 t:ulo golpeitl [H'O· 
l'undamouto a iniciativ:t individual, heu1 como 
muitas dns indHSll·ias nascentes, uma o ou
lt~ls, incont('stavolmente, em l'm1tco poriodo 
do dcsonvulvimonto em nosso p:liz, ~uc contt•a 
um tal do,ncorto estão n pi'Oto:;tar o; intet·· 
esses todos tias classes [II'Ocludoms da na~<io ; 

qnc os tlroputn•los c soHadol·cs, aqui l'enni
dos em As,cmlllóa. Con•tituiute, u:i•J <'OI'I'•J· 
spondcria m it coullan~a pu li lh~1 c mal Clllll [il'tJ· 
dol'iam OS dO\'Cl'CS Sli[ICI'iOI'C.; tia t'liiiCÇitO ~11•! 
desempenham silonciando soh1·o acto tão in
convcnioulo o niio impediutlo as snas preju
dicialissima;; consoqnoncias ; 

O Congresso t·csolvo r~cOIIIIIlcnr.hlt· no chola 
[ll'OVÍSOrio rlo g'0\'01'110 I] UO t'aça ÍllllllC• lia tnnl<lll· 
to declarar suspensos cm sons ell'citos o !'ore
rido tratado até quo "obro c !lo ducida a reprc
sentaçiio nncional.-Uemctt•io ltiuciro.-l~rico 
Coelho.-Custo•lio de ;\lellu. - Ju~ó Simc:lo. 
-Antão do l~at•i:t.-Moniz Froim.-Aunihal 
l•'ale<lo.-Alcmilo Gullllnllilra. -Barbosa L.i ma. 

O Sr. A"'"'i"' Bra:f:il ("wui•lWnto tlu 
al/cnçno)- S1·. pr,..;itlonte, lotlos osbllnos I'OII· 

vencidos duque o lim principal c qnasi nnic1J 
qno a~ ui no.; congl'•!f;lL ú a <liscussüo tJ l'otnr;iio 
do codigo politico de n~s;a Ropuhliea. t·.ntre
tanto, S1·. presitlcnto, o Congt•es'o om sua 
provi1lcncín, qna ndo orgnni~n o s~n regimen
to, Lcmbrou..,e, o com nnuta mzao, que, re
unidos os l'O[ll'esontantcs •lo puvo, or" tail•oz 
possível qno as cil·cmnstancias lho iutpuzes
scm o doi'Ol' do tt•atHl' do qncstc1cJs <ln liall
scondcn te impo1•tancia c qtw i'"l'il i;.;n pt''.'''i~ ·
Pin tlostin:tl" alg-um llllllltl) das :-;essf1us tllat·la:i 
its um terias qt~>J nii<l lí.Js~om pl'tlCÍSamonlo con
stitucionans. 

B' um tlc~;cs impol'lanlcs assnmptcs, Sc~nho· 
res, que nw tm~ iL tl'Íhuna [~u·a pedir ao Cot!· 
grossozt votação d;tmoQãn qno passJ a ler: (I•') 

«O Congresso Nacional conta qne o Uo\'<JI'nn 
P1•ovisorio nz'io us,ign:u·il tl·atado 11l;.:nm intol'· 
nacional sem a chtu:;nlit elo t'elÍjl'Oillla do podo!' 
lo,islativo, o quanto ao t•cwontc convenio com 
os"8stndos Unidos !la Am:•rica, sitlão contiver 
tal cluusnla, esitúl'a que o gOI'•ll'llO lii'Ovitlun
cinrit no sontitlo do sut• oli:L achnitlirla o •lo não 
to1• oxecuçiio o clito com·cmin, ante . ..; elo pro
nnncÍnt'-SO a ro~1•oito u Cotlg'l'c:;;:-;o tH'IIinn.rfo.>) 

\"ozes- ~lnilo hom, mnito h !111. 

O Slt. Assts !31:,\~LI.- !'onhoros, o govm·no 
ji1 conhece, pm·q nu ,ii1 o tloulon~tt:ou com 
!'actos, 11 f:'l'ttl'ill ode destas qucstues_llllOl'llll
cionao:; nssilll como snlto qnu alias nao po1lcm 
ser rcs~Ldrlt\s oxclnsil•amenle pn1· olle, ilulu
ponclen to LI: L in tot·~·c~wiio lcgi.sla ~i v" • .N'l 
nosso tra tatlo do Imutes com a !,opnhllcn 
,\t"'·ontina oxbto, sog-nn,lo ú pnltlico, a dan
sul~t de quo ollo niio lol'iL oll'o1to, si, '11•1'\'on
tura niio !'or roli:ll'undmlo pelo pollot• lu;,"isln
tivo dns dun.s nações. 

No caso pl'CS·11llc não so trata de t•esolver 
llill con!Licto 0111 quo illlj:L possibilidade ou 
lomm· <lll dc1·r:lm:u· ,;nnf:n"· M·<S trata-se elo 
resol vet· uma quost:lo n:lo monos gr:wo, pois 
que roliJrc-so iL riqnoza pnhlica, o esta mio 
hem o Sllll;,"UO, po1•q no lambem ó cotHlição do 
vi1.la pura as nac;uos. 

:,iei qu J :t questão ó !:)L'avissima, o quo ucis 
mcsm"s aincla mod los por ossos nrmncos 
l:lo •1:1 tu mos o hlo nolli'Os tio nosso patt•io
tismo •J tal voz d11 nossa in11igua.;iio, não 
devemos ser Levianos, precipita• los cm julgai', 
sem conlwcul'IIIOS pel'l'oitamcn te todos os 
•la•los u cit•cumstnncms que laüoiam o facto 
quo mal con hocomos 

Não dOI'OIIIOS tamhom oncnrnt· o governo 
tla úossa patria como inimigo dolla(apoiados); 
lil!Vumo:; aconso lhal-o,clo :e mos acompanlml-o, 
dov•!mus cull:LlJoral' com cllo parn quo não 
ul'I'O (IIJIUiarlo.'), c, si Ul'l'n, devemos ajudai-o 
para rtne corrij:t os seus erros. (<1Jloiados; 
mui/o bem, mui/o bem.) 

:;onhol·cs, h)lllo quanto so pódo julgar 
pelas app:<l'enci:L~, tanto quanto ~c pú<lo co
nhccut• pelo quo ó publico o •!Stil. debaixo dos 
olhos, o tratado 011 convunio que se assi;::nou 
cmn ,, ltopnl•lica. r\orte .\mcricnn:t pnr .. co um:t 
eousa l'oit~1 tio l'''"i'osil•• p.ct•a aniquilnl' este 
paiz, ( J 1Joill'lu.<, n•7o upnõw/os c aptti'/Cs,) 

,\Iii tl'llton-se tlu protogo1• o que niio neces
sitam tlu p1·otecc;.io,alli t1•utou-so <loesmn.gar o 
qno pt•c:r:isa\'n Sei' pt·oto:~ido. (1lpoiados.) 

::>onhol'c·s, t.:um unica imlustt•ia tcwos no 
nns;o p tiz q nu pu. lv t•osistir a teu los os a;r.nrcs, 
<pw 1''."''' suppo1•tat' i111postcH quP oult~ts não 
toicJI',Lillj os,;< in<lnsll'ia ú ;1 1I:L cultnm do c:J.li.i; 
pois h·llll, ó esta n unica iiHlustria protct)id:t 
pelo tratado. 

uutt·as imlustl'ias que ainua são pequenas e 
mo·ll)stas, mas •]no l'>JUlli1hts l'nzem um gmndo 
vulto cm ltunellcio da l'irpwm nncioual, mas 
quo precisam rla m:lo tn•otectm•a <lo po1lor pu
ltlicn, e>sas l'omm as quo ~o!Trot·nm o golpe 
morta I, a~ que lo\':J.l'illll o th·o de misol•icor
•lia, pódc-so tlizer. (<ltwiarlos, muito bom.) 

llizia-me honlo111 um dig-no ropresontn.nte 
cln S;lntat.::Lihlll'in:t: sbo qnizesso fozcr umn. 
cous 1 tio pt·opusi to pa1•,1 osma;,;m•, pm~1 matar 
n illlln>tria tl<) Santa Catharina não so conso
gnin tiio uom eomo com osso tl•.ttndo. 

UltA voz-Dovia accroseontar : o Lttmuom 
pat•,, clesmol·nlism· :t l~opuul!ca. 

Üll'l'llA \'OZ - l?o[izmonto t'oi !'oito por Ulll 
govoruo q uo não é l'OlHÜJ!ieano. 

o Slt .• \ssts UttAZlL-Foi !'oito por um g-o
\'.-!'110 ropultli"alw, mas os t)OI'Ol'IIOS ropnltli
cano:; siio t IIII hum ,;njuito,; :Vl Ot'I'O (~t~uito.• 
a1wiwl a,·), pl'i nci I'" Imo n to n1•sta,; ópticas ano I" 
iii:IU.-; 0111 qno ptll' IIIIIÍ>; Slllg'lltl l'do, ptll' IIIHiS 
[ll'lllioncill quo tonlm o homem ~ompru tum do 
antltu• atropolladamonto. ( tlpotados .) 
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0 Srt. BA!WOô,\ LmA- ::l!a.s thi'O limllmr 
cm não lll':.ticar os cr•ros ~uc conrlomnava 
na monarchia. 

0 Slt. MS!S B!t.\ZIL-E bmltmu rim COl'l'Í
{,Ól' arpto li os f1110 ti\'Ol' Jll'aticrulo. (.-tpoim/os.) 

Pelo tr~\tado qno se as;;ignon cotu n Ame
ricn do N01·tc, os mncricnnt·s nos iscnt:un tios 
sons impostos elo importnçãu np:mas tr·cs :n·
tigos : u cal'é, o couro un pclles o o rrs:mcar·. 

Propriamente isantado é :;cio c:tl;:, (n1wiarlos) 
que aliitsj:'t goz:mt alli •la ÍS9ll<;ão deste im
posto. (AJwimlos e opm·tes.) 

1\!as, si o crrCó nos Esta:l0s Uni: lo.; ora isento 
de impostos ele importnc;ão n:1o ,; lJOrqnoos Es· 
t:-11los Cniclos nos ~niz.;:;sem i'azr.r•l':tvor·,pnrrpro 
as nações não fazem f:wnr uma its ont1·ns 
(apoiado.<), cllas n:1o tem :thna, ~·i tom inte
resso um:t ~ara .com as ,or.rtra,; (•<Jl?itulos), o, 
portanto, sr os t~;;tadm; l nulo' no,; r,;ent:t\':1111 
tlc~tc imposto era. entro outros motivos, por
~uo lhes convinlm propl!'cionar ilnrnto ao 
consnmidot• gcnor·os ele lH'imr:ir:t nr~c~s~irlntle, 
que lit nilo se produzem. (,tpoiado.~ t: apa;·tcs.) 

Quanto ao assuC<\l' e iLs pcllrs, eu IIS<llltlo riu 
nm termo expressivo do camponor. rla minha 
torra, direi que nisto nr't.> fomo~ penltJilo;. 
(Riso.) 

O Slt. /..\)1,\-lll!lll lolutJl'ada ! 
1.'t0Cllllt•,'l'tJ ntm'[O,\ U[lltJ'lc:-:. () S,•, jiJ'!JSideHlt! 

l'CC{ama IL lltlCHÇ<iO,) 

O Sr.. Assrs Br:.\Zil.-Scnhot•cs, o tcm;•o ú 
cseasso c sou cu rpw tenho ;J((IIi o pt•ivitc;:io 
do ralar uosto mol\lonto. l'e•:u aos utcns tlis
tinctos collc;.:as que III'' tloixolll dizer o ma i~ 
rcsumirlamcntc possível o mcn pensamento. 

Não quero entreter dbcus;;ücs o muito me
nos discursos p:wallotos, quo :;ão intolcr:wcis 
o incomprch•!n~i vci,;. 

Sr. vrosid,~tlto, o mncric;Lno isorllott os 
nossos assnct\l'CS o as >uJ08LLs pclle8 (riso), 
tlo imposto do introdncção, ma.s que assucares 
o ~no pollos ? Os assncaros o as pulles qno 
votlcm ser• consitleraclos ma teria prinm tla 
~ma industria, apen:t~ os nssucares g-I'o~so::. o 
)JI'U!OS, O OS cOIII'OS CI'ÚS CXJIOI'latlos tiO llt•a?.Í). 

E o fliiO tizemos en1 compcn~ar:·in ! l:;onta
mos tio impostos o:; artclhctn,; do cnlll'u, co1no 
l!Xdllsão nuic:l do cnlc;:u!o ]'l'Otlnzitlo ll;t ,\me
rica tlo Norte ! 

L•o maneir:t tllle tinas \'CZOS tws ongan:t
ram on dnn:-:; V~JZC:-i nü:-: no~ tloixumo~ cng:t
nar: a 1" isentando tl•l direitos a matcrb pri· 
ma qne clles rle nci,; r•,•eetJOlll,O a 2" recehondo 
som t•a~·amentn r lo <tiroililS ou Ct1lll l;l'ando t•o
tluc•:iio os art<•t'actos cle:'ha matOl'Ílt pl'ima, <]110 
etle;; donos l'OCel•cm. (,lJJOiadus; n111i1o ÚL'nl.) 

E n,·,,, senhores, o qno i;;on tmno.-: do im
po,;los dn prndnc•:i'io amet·icana, por <Jsscs tros 
arti~·"s ! Quasi tutlo! 

Par·:t mim sori:t 11111 tratado sensato um 
tt•,,tarlo protlcnn, jn~to o rio g"I'O.ndcs r~sul
tatln.; co~mcr·ciao,; o fJ uo isentnsso do im
postos :t 111tr·o,Incc:i.o tio p~tr·olco oxtrahido o 
pr•ep:warlo nn. Amoricn <lo Norte o por um 
certo tc111po, as machinns, cspccial:nento as 
tln. ta:::·mn·a, .~no ruis aind:t não r.roduzimos o 
~ne sao.consrderrulas nmttJri:t a.nx11iar do noss:t 
rn~tnstr·m ; mas nós l'omos isentar genoros si
n.ul ore:; aos dr1 nossa producção c que prodn
znnos com vantagens sobt•o O> americanos: os 
~a~1~1o;; de alg-otl:1o, o.; ccr·oaes, o proprio 
leiJao, qno scpt•ol!uz em todo o solo brazi
Icii·o. Não !tn. ta I\'OZ nm potlaço 1le arca, q~o 
pat•er,!fl estet•rl. qno n:1o poss:1 pro<luzit· feijão 
cm torla a lar·ga oxtonsiio do Brazil. ' 

l~cnt:nnos a.l:'! i~•lnstrias ~110 tínhamos pro
tcgulo com g:arantr:~ elo jnros, de manci1~1 quo 
O·Srt );':lt'alltl:L •lo Jllt'OS (Jl\C \'amos pti"'IL!' 
a. ' 1 t t - ' . ·' . " ' • }lt a pal'·:Ce nnoa pro ccçao a muustrr::r. amo-
rrcana. 

t:;to não é 11111 gr·ito rlo opposição. Si ou 
~nt:nctcssu quo dcYi:t fazer opposiçãl)1 ou a 
tarr:t sem rcbnço, como l'aço tutlo ~no minha 
conscioncia manda. Isto ó nm incitamento 
par•:t qn•J so entre no terreno cht prudoncia o 
tias nossas legitimas crlll\'Onioncia;;. 

Sei qno.:t quest.1o •í gravo; não so thz nm 
tr·atailo h<\JO pal':L r•cvo~nl-o no ditLSC"'ninte · 
isto porlel'in. tlar irlú:t ~ln Iovianrluclo ~o;;sa ~ 
trazer· jn~to desgosto aos nossos amigos tl:t 
America r lo Nrwtc. Mas o governo devo mo
c]! tm·, rlcYo entrar cm negociações, si for ca:;o 
•ltsso, ,(r;yc razrw ver a esses nossos amigos 
rtuu o tmtarlo pot• os'a nmncit•a ú insuston
taw,( ; por·qllo p<ido ató levanta!' uma ver
cl:ttleir·a sublcmçiio de todos os homens quo 
trv.:orem I •om ~cnso o 1atriotismo no Brazi!. 
(Apoim/o.~.) · 

g• preciso ~no não deixo nem que isto so 
Yit cnc:nuinhaut!o do maneira aso potlcr tlizor 
que ,ha ua Europa os portug-uczcs escravos 
dos rng-lozcs o na Amarica os llraziloiros os
CJ'ó\\'OS dos uorto-amot•icanos. (1tpoiados.) 

Senhores, cu tinha rlito quo fomos per•leita
n;ontc emlmç trios f]tHLndo tlzcmos esse tra
tado. Von conclnit• com 1111111 sentença do 
muito cspiyito, r1no aintla hoje vi, quando 
mo encam1nh:tva partt o Con:;t•esso, do um 
tio no:Nls colle;:ns ; • lis~o ollc: « o governo foi 
tão infuliz rJll<l a tu escol! teu \lttl'tl começar n 
tor• execll<;iio o seu tt·atatlo o tia l do abt•il.» 
(MILito IJ<Jr~l; Hl!lito bem.) 

E' lida, apoiaria o tlett aúiarl:\ por ter a 
pahll't'a o St•. João tlc Sirtnoit'(L a seguinte 

O Con:;rosso Nacional conta filiO o Gorm·no 
Provisot·i9 não nssignarit trn.tado rtlgnm in
tcrnacioual, ~um a cltmsnla tl<t rol'orontltt do 
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]JO!lCL' lcgls\;\li\'0, ~, ljll:llllO ao l'CCJIÜC COil• 
vcnio com os l'star\o; llniclos rla Amoricfl, si 
nii.o contivCJ' t:tl clan~uht, u:qJlll'a. 'tnn o ;:u· 
vcrno provitlcnl!i:wú. no ;-.Hntid(l do :·v~t· nlla. 
arlmittirl:1 o r ln niio lct• t)XC"-Ilt;:io o ,[ito eon
'·enio, ante.; rlo [li'UIIllilúiar-.iO :•. rosp.J!to o 
Cong1·ess 'Ol'(lill:ll'io. 

Sala 'h' iiCii>üc;;, !l rlo fovei'Ciro r lo 1801.
As>is Br:rl.il.- .Julio [II'Ol:t.-ll•ll'g"e; tio ~lc
rleiro;. -Tho111az b'lorcs.-~lonll:l I h I'I'<Jin.
l'ot•ciL•:t tia Co,;ta.-.lnli•l •ln C~:;tillw,.-C. 
l'aletta.-Gonça I\',,; I ta mos. -Aici•l~s l.im.c. 
- Ca~sÍi\llo rlo \'asconeollo..;.-L. Miillor.
A ht·on .-Ta \'arrs !la; to,;. -l•'. :;duni<lt.-,\. 
Stocklcr.-F. Violti.-Llnll'<l :-.lic tdo.-llcr
reira Pire,;.- Leonel Fillw.-l'.teilleo ~las
c:wo:Lhas.-C rhanu ~!:tmonrle.;.-l{amit•o llar
collos.-Baptbta ria ~lotta.-.\risti,lc,; ~!.tia. 
- Pinheiro ~lacll:Hlo.- Uomcm llaplista.
llernando Abhott.-1-:l'llcslo ,\1\'u:;. 

O St:. Eitico Crmwo t·<J~ttet• q no as moçõo; 
aprc:iontadas pclr,s di;;-ntH r<JIH'csontante~ 1lo 
l~io Grnn•lc r lo Sal llcm •t1·io llil>oiro o Assb 
Br:\Zil sejam dada,; 1l:tl'it a rliscu;,;iio ll:t t" 
parto tla 'orrlom rlo •li:~ •la proxima s::;siio, 
Visto COlltCNm lltatei'Í<t illcatiea. 

O Congt'•1;so, ~~Jndo "onsulta,lo, c~nce,lo n 
nrgencia pcli ida. 

O S1:. PttE511ll·:sn:- l~:;liL lin•l:t :L h·•l'a <lu 
e.xp01l!onlo. 

OitDE)I DO !)!.\ 

VOTAÇ.\0 1>.\S ".liio:SII.\S ,\i'I:I·:St·:ST.\I>AS XA 
:iio;GU:"\IIA lll:iCt:s;:\o 110 l'IWJI·:C'I'u l>t·: CO:\
:i1'11"UIÇ:\O 

Contimh :t vntaçiio t!:ts nmontlas ao tn·o
jocto •lo Con:;titui~ilo. 

o s~·. Quiutiu.o BncayttY:t
Compartilho ""m todos os illntitt•o; C<lllog-:t,; 

o de>cjo tlo Yél', quanto antes, t.:l'minarht a 
nlisôão tio Con;;ot'•J.;so Constituin li!, L1 :tp['l'O
v:ul:ltluilniti\·amcnto :t Constilnição,qno i'L'o
mcttomos ao pair. o que ,;o :!ch:t cm <:laiJora
ção, no seio tl<'sl:c illustt•o :"so:n',lútt. 

Compreltcnt!o tn.lns as :tltas l':t~õos pllli
ticas CJUO acon~clh:un a tcrminaç:io ilt'O\'tl •la 
lon"a t!iscn:;são deste i'l'•!jectu; co:npi''Jlwntlo 
rtnc~ tanto o paiz, eomo ost:t illnstt•o m;;Qinl•lú:t 
estão justamente ancio.<ns pot• cho;::t\l' ao 
tc\'1'110 ·,111 ~;u:t honro:;a c g-loi'ÍO:i.l mh;,;iio. ~Ia~, 
lt YÍ>ttt <1:1 mnltiplicitlat!L' de •Jmenrln:;, :qH·o
sontarlas n:t 2" tliscus.;:io tio pt•ojocto con:;titn
cimm 1, ilcantlo Yit'tlml m• ·1\lo pl'<'.Í nrlic.u!os 
muito; rltl" :u·tig·os .i:'t r!uilnitil'anwntu :tppt•o. 
\'ttdo:i,llltl p:tl'o"o quo 1IC\'OL'i<tmos, •ltJ com
mnnt accot•t!n, snboi•din:n• :'t. porl'üit;iio tlo 
tmhalho o jttsto t!e:;cjo do so apt•u:;:;:tl' a sna 
adopr::in. 

E' prci'ürivcl consumirmos alguns rlins 
mai~, tantos rpmutos i'ot•em ncccssarios pa~rL 
qne, do S·.!io 1\e.;t.n. ns:-;o:nhlt'!a, sáia o pPo,j,~cto 
non;titnc:ion·tl olahot•ado, .:om ,,qtulhL clamz:1 
o rellrJ:>:1o rpte o pair. tem o direito lio esporar 
de son~ i'Olll"-~~cpt~lnt~~s, n. d:u·mos 'ú, Ot\Çi10, 
toma•los do tlcso.jo tlo terminantes quanto 
:1 111),;,;·, tat•el':\, sniJ :L pt•cs,;:'irl rias cit·cmnstan
ei:rs, uma Cnnst.itnio:'io vicios:t ou incongruente 
<llll mnitas das su:s rlisposit;úcs, do motlo a 
l'ed<una:· um:L sói'h rcvisii.o, mn tempo mr.is 
pt·,.ximu th• •ptu l0t•:. p:Ll':t dcs••jm·. (:lpoiwlo~.) 

Creio, pot•t:w to, eorrespouclct• aos pa ll'io ti
r:o:; intuitos r!csta i ilustre :tssmnhléa, e não 
oll'·•wlet· po1· i'úi'lllll :d;::ttlllil o milindt•o dos 
illusli•rJs t:olloga~ r1no 1'!li'OSentamm omonrla,; 
:to tn•oi•:cto, L'•JI]LHn·cnrl,l :1 V. Ex. so digno 
suiHullltot• ú :L!'t'ccia~iio rl!L casa a in•licnçiio 
~ue tonlto a hom·a •lu apro,;ontar, pat•a que, 
conjnnetautcnte com as t'elllt•iti:L~ cnwn•las, 
sejam sultmdti<los it. rot:~•;iio os m·tigos tL que 
el!a:i ~o l'el'Jl'IJUl. 

Al!;nmas rlostns e111cnrl:as altomm substan
cialiu ,ntu es,;r,; arti;;o~, outt•:t~ acham-se ntú 
cm anlinomi:~. Cülll n.-; tlisposiçüos ndlcs con
ti•la~ ; o mn vnz •le uos suhmottet•mos á no
co,;si•ltdo <pio jiL l'oi roconhoci,J:I nesta casa: do 
•':il:tl'tnns :( lh~ct· pNI'Í>Lnwnto inlot•protaçi')e:; 
<!,, nttt:l lvi IJIIO ain.l:L n:'in estí1 votatl:L tloilni
ti \':lltwnlo, .i ul;.ru elll'l'tJS poiHlor aos oleYados 
o l"li'Í"lieo.; intuito,; tlost<t assomhlét\, :tpro
,;untantlo :t merliri:L qt\O l'ot•mnloi na in•licaçilo 
que tonho a ltom·:L <lo CltYi:tt• it mesa. (Muito 
be,lt.) 

Vem iL lllOS:t cu !l<UL a SJg"Uintc 

ln•lico <Jlt~, alum •l:ts emendas do quo 
tt·at:1 o mt. 1lo r••ginlonto, soj:tm postos 
lambem :1 voto; •JIIl :l" rliscussiio os artigos do 
pt·u,jccto a q nu o;sas omondas so reliJL·cm.
fJ HiHlino !JoCtf!JUOLl. 

O ~1:. l'iu·:~lllt·:xn:-A intlic:rç:Lo tio St·. 
Qui!ttiuo Uocllynv:L import:1 umtL t•d'orm:t do 
rogmwnto. 

I',Ji:L <li-posiçilo ·lo art. 58 ::i 2" •lo rogimon
to, n:t :~·" tliscn~são ~iio cnnsiU:n•a.das nnica-
11\0iltu as o:ncntla~ approvarlas cm 2" dis
eths<io. l~,;t:t~ em'''Hl:ts ou silo approvada;; ou 
l'Cjcitatlas uossa :la tliscus,;ão, som sullemon
t!as. 

Quanto its incnhorencias o contL•atliçt"íos quo 
pOL'\'outnm srJ untem cntt•,J as •linm;as dispo
:;i•;üos d:t Cunslitttit;:'io Ll:l l'Otlacoçüo llna!, o 
a 1'1. tH tln rc•g·imento antoriS<I :L commissiio 
tiJ retlaer;iio a iwlicai-:r,;, snlnnottol-as ao 
Con;.rru;;o, qtto ne,;to c:tso, lllt'tlianto uma 
tliSI!U:-i~:IO. \H11\(I}':'\, eOI'l'ig'Íl' :\~ illeOllüt'úl\CÍ.'\S 
quo pot·ronlttl'l\ Sll nolmunu projecto tlo Con
stitni~:'iu. 
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CONGRESSO NACIONAL 

O Sn. QUI!I'TI~o BocAYUVA(!•I!Ia Miem)-·. « Suhstittm-sc o §21 tio m·t. 33 pelo se
Sr. ]1resiolentc, porantu as o!Jsot•vações alta- i gninte: 
monto jnoliciosa,; ~no \'. Ex. :w:tbit •le tlnt•' ~loltili:mr o utilisn.r n g-uaro la nacional on 
conhecimento ria •lisposio;iio do '!rtig:O l'•lg'i-~mili~ia ci_vi~n_do,; estados, nos casos tnxatlos 
mental, quo responolo ao mou llllllllo c •lu na Consltllltçao.l> 
todos os meus illnstres colle:;as, qno pt·eten· · E' annunciiul:t a votaç:iooln omonrla olo St•. 
tliam esta cspe~io tl,J .rc\'biio, ~w:o cons!tlt:!r lllcrna~•lino de Campos ~l outt:o:; ao ~ :J• tlo 
aocongrc::so, s1 JlOt'llltlte :trctuuda •l:t Hl•h- :~t·t. ·l1, l)th"c ach:t ua .34 rio unpr~sso. 
cação qno :q•rcscntci. . . O Stt. GAIIIXO Bt~som:o (pela o1·dem)- Pa-

Consnl.t:tdo, o Con:;rc,;"o Colbcnto n:t rdt- · t•ccc·n•c, Sr. pt•m;i•lentc, que esta emenda 
l~t•la pctltda. 

1 
está prejudica• la por uma outra que já toi vo-

O S~t. Pm·:sum;n·t·: - 1\:t ultitn:t sessão ao taola, eliminando as p<thwt·as a que esta se 
votar-se a omomla ri'> Sr. A. Gordn o onlt•os rc!í.lre. 
r.ara substituir o iii 21 do :;rt. :l:l, cuJ:: votaç:io O Stt. Pm~smg:o;TI'. - o nohro ropreson-
tmha tlc:odo arluula, :·urtlh:on-se nao hav?t' tanto tom mz:io. 
ca":'t.:. Vao-sg vnt:11• .hO.!~. e•sa ClllOUil:L subslt- Foi. •ppro;:~·la a om·•tula do s. Ex. para. 
tul11 .t do§;_! do ntl. .1... :illhslttnn· o:§ ,Jo elo art. -17, cm que !lguro. a. 

O Stt. GAlllXO Bt·:sout:o (Jidit< rll'll~lil) - polir:i" local. 
Sr. pro~idcnte, a <JIII•'illh qno se r:w votar l'o:'lanto a omcnrl:\ ilo ::ir. Bernardino do 
foi redigidn. do aCCOI".lo eont a ,,llloJIIII:t ~nc o Campos tlcou pmjudic:vla, 
Congresso rr.joitun do St·. .Bc!'llal'•lino .'1" Ao titnlo 3", at·t. Gi, paginas ·1!J, foram 
Campos, dando aos cstndos o •hrott" de leg-ts- o!r •r<Jcidas divet•,a.; cmon•las, um:t snlisti
lar o ot·ganbat• a g-uat•da uaciomd. Esta lutiv.o. uo St·. M<Jil':\ do Vasconccllos, uma 
emonda, c;tan•lo rio accor•lo e0111 as flmcnd •S nutra :uloliti\'a do St•. Azot·orlo, que o igual' ó. 
r~jeitnrlas, cont:•m, o•tltt•ntanto,nru pen~··mcnto o lo Sr·. Carlos nat·<.:i:t c Lnuro i\lullcr. 
acceita \'ol, pcthamen lo quo Iili o do an to r ou S:'lo >ltcCo•ssi v amonto postas :t voto~ e rc.iei
autor•·s <l:t c••wtHI:t ~nu se vae votai' n qtw e taoJ.,,; as o:tu.mdas dos St·s. :lieit·a de Vus
sn!Jstituil· o."i 21 por e,to ontro:-mobiJi,ar·o coucell"' c .\ZC!'éilll, tlcando pt•ejndicaolas 
ntilbar a gnar.l:t na•:ional on milici.1 dvic:1 as o)::tOtlfl:t» tlns Sr;. Cat•los Garcia e outros 
dos estados. o Lantll ~lullot· o outros. 

Om, V. Ex. eontprclwnolc qtw, r~alutCnte, 
a pulicia r lo:; o:st11do:; n:io rlovo colar a Ulúl'l~ê 
da l:ni:'io ; ,·, a 1111 '•·:t t'ot·•:a com IJIW os r:st:ulos 
tle:un parn g-nt·antil·os tlit·c!ito' oJ,,, eirl:ul:in>', 
as libertla<IL'S pulilica:;, a l•I'Il]'l'io~d:ulc IJ :t rio la 
Lle too los. 

l'ortalltO, c~lo § 21 rio :u·t. s:: não Jui•lu 
snlisistit• como ~r acha e a cn1cnda uo Sr. 
Gordo o dn todo accoitavel. 

E' tllll:t simples qn.·sliio do tl'>~·m:t o pnr·c
cccc-me que, ••m 1·i:;ta da votao;iio do ant<J
ltontcm, rcjeitan<lo-so a omunola olu Sr. lkr
narrlino do Campos, esta cnwndn ole\'O sot• 
moditlcndtt tio ::ccoit•rlo com o p•·nsamcnlo tio 
Congt•csso, o!iminandLl ns pal:wms -•ln,; o:;
tutlos- por~uc ao;; cstarlus !'oi nog-ad:t tal 
cumpotonc•a. 

A' emo11da assim moditleada cn <la rei o meu 
voto, l•cm como nJuilos r.los m"us collo;.;as, ~i 
\'. EX,, :\ lllOSil OU a COIIllllÍ'S~O diJ roJdac~,-tO 
ti \'Cl'Olll com po tone ia para roo li ;.;it• a omcuola 
de acc(JI'do cmu este• pe11sa meu to, o si V. Ex. 
i:;so 1110 ucC!arnt•. 

São postas a 1·otos succes.ivamente e ro
,icitndas as Plllen•las snppt·~ssiva,; dos ns. 4, 5 
" (i •lo art. GS, oll'•3t'ccitlns pelo sr. Alexanolre 
st .. cklet·. 

l'usta :l \'IJI<l~, ú appt•on-..,Ja '' ,;c;;uiuln 
Ollll'llll:t <ln St·. :\liltou: 

«Siip[ll'illl:t·SU JlOl' SCI' a I'OJIOliçiio 1!0 CJUO 
estit Cllll>ig-nado no n. ~5un :u·t. 3:3.» 

E' consil_ll't'a<la prejnolicarl• idontica emenda 
oln Sr. Jnho de Ca,;tilhus o outt•os. 

São suci:essivamonto post:os a votos o np
Jil'll\'aolns as seg-uintes omontl:.s rio Sr. E pita
cio Pessoa: 

Altot·em·sc os §§ ·Í" o 5• do art. 68 do se
g-uinte modo : 

«Os e:;trau;;eiros qnc, nchn n<Jo .. ~e no 13t•aúl 
no dia li'\ do IIO\'Clllll!'o <lu !S.~o. doclamrom 
den Lro du ~eis nwzes depois t!u ontrm· om vi
g-ot• a Conslitniçiio, o auitno do :uloptal'OIU :t 
uacionn I iLiwlc h1 azilci l'a. 

«Os estr:on;::-eit'Os qtt•l po~snit·,,m bons immo
Yei . .; nn Bt·nztl o l<wom L':ts:Hh; com br::ziloi
ra:;. ou lh•ot·om !Ilho:> ln·azileit•os, comtauto 
quo t'csio\am uo Bt'IIZil, si mani!'cstat·em :t in-

0 SI~. l'I:t·::<!IIF;:-;·n: diz qno :t cotnmi~s:'lo o lo:• t"n~•iio de a l~ltit•it• n:~ciun.,liola·lu lot•aziloil'a.>> 
1•etlaer;iiu póLio hal'llll!llÍ:inl'" "'u:•.u.\:t olu a e- Ficntll jwo:jndientl •:i :\~ Oillondas LIO:l St•s. 
CLil'olo CUIII n [IL'IJS,IIiillltlO lll:ltlill':<laolo> p lo Fi':llll:Í.<Co) V1•ig:o ,, .lo:<ô lly;.:-illol, 
Uong-l'tl...;:-;n, . O SI'. !JI't)Sidt~llt<', annm\d tlltlo :t \'Oln.~·rto 

l'usta a votos, ,·, "l'Jli'O\'aola a :i<•;.:·tulllúl'l:os ''lllllll•llls 1111 :tt•t. 6\l, uliilll'\'a qnu t'oi'<tlll 
••tll••tt•la 1lo St• .. \olo>ll~hu GMo\n o nult·M, li- oll',t· .. dd~IS rlivor:;.as emendas sui.J:;lituti\·as o 
t!~llHlu :-)ai V a i.L I'UlfilCl}:LO: ~llp(ll'O~til \'a.; jlal'Cil\IJ~. 
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Começa pondo n votos a omendn. snbsti
tutivtt do Sr. A. Stockler, qtto ó mais ampla. 

E' rejeitada a emenda ,;upprcssivn dos 
ns. I, 2 e 4 do§ lu do ttrt. !lO, oJI'orcci,la pelo 
Sr. Alexandt•e Stocldor o outt·o,;. 

E' post:t :v votos e rejeitadn n ·emenda. 
atldi ti vn do ~~·. Alcindo Gunnnbnrn e outros 
ao n. 8 do nrt. 71. 

E' rojeitn,ht n emendo. do Sr. Milton ao 2" 
poriodo do§ 2• do nrt. 71. 

E' igualmente rojeitmln a omondn ~ubsti
tutiva do Sr. Julio de Cnstilhos e outros no 
referitlo nrti;;o. 

São consiclorndns pt•ejudicllllas as emendns 
snppros,;ivas do n. 4, § Jo do art. GO, oiTere
cidns JICios Srs. Zama,~lcim. 1lo Vasconcellos, 
Scrzeucllo, Alcindo Guanalm'll e outros. 

O Stt. Pt~ESIDENTE diz que a segunda parte 
d:\ emenda do Sr. Milton refere-se no§ 4.• e 
não no 3.•como está no impresso, e nnnuncia. 
a votação das emendas oiTerecidas ao§ 4.• 

E' annuncinda a vntnçiio d:t emenda addi
tiva do Sr. Tbomaz Dclphino ao art. GO. 

0 SI~. TAYAltl·:s BASTOS (pela ordem) dir. 
que ao § ·l.' t.lo m•t. il ha umn emenda ns
signndn com o sou norne,quando é do Sr. ge
neral Almeida Barreto. 

O Sa. Pl~ESIDEXTil declnr:t qno lm duns 
emendas iguacs nesta; n. do St•. Stoclder o :1. 
do Sr. Azcrodo. 

O Sa. PRESIDgNTE declara que a retillcuç:io 
já está feita. 

0 SR. Al,EXANDRl~ STOCK!.Elt (peltt oJ·clem) 
pede lll'Ol'erencia na votuçlo pam :t sua 
emendo.. 

O St~. PR!lStllE:'lm dcclnrnque se viiovotnr 
as omcndns referentes ao § 4•. 

Post:t a voto;;, ó rejeitada a cmemla 110 
Sr. Aloxandt•o ~tocklcr o outros, llcundo 
prejudicat.ltt a do St•. Thomaz Dolpltino. 

Posta a votos, é npprovada a seguinte 
emondn t.lo Sr. Azoro1lo: 

Depois das palavras -nn lot·ma das lcis
accrescente-so: e os estudttntos das ac:1demias 
superiores mnioros do 181\UllOS. 

Fic:t prejndicad1t n cmemla ndditiv:t de 
Sr. Znma, no§ I• donrt. B9. 

São rejeitadas ns omonrlas-snpprcssiv:L do 
§ 3•, do nt·t. üO e oll'erociilns pelo Sr. Cor
rôa Rnbello, o o ndditivo 110 Jlual do mesmo 
artigo, pelo Sr. Z:tma. 

A emon1la dos S1-s. SiL Antlrudo o Zama 
nprosentnt.l:L no nrt. 701, mas que l't!l'ere-so ao 
nrt. üO, ó considerada prcjudic:td:L. 

O SR. PRESIDEXTE-Vtte-se votar n emelll.ln 
do Sr. BulhOos o outros no § 2•, letra b, do 
art. 70. 

0 SR. GADIXO BESOURO (pela o1·dem) requer 
q uo so adie a votação desta. emenda ptmt 
quando se tmtat• das emendas no nrt. 71, por 
tet• intima ligação com outt·:t tiJll'CSontmln a. 
asso art. 7l ~ 27, 

Consultado o Congresso, ,·otm•nm a favor !ll 
Srs. repro,cntantes e 5G cotltt·u. 

O Sn. Ptmstot,xTg docln.r:t que não hn cnsa 
e que so vne proceder it cltn.madu. 

o SR. PRESIDENTE diz quo vao veritlcur si 
lm casa, reproduzindo a. votação do l'cquori
mento do Sr. Onbino Besouro. 

O Stt. .Jost~ MAIUA:'IO (pela ordem) pode quo 
sejtt posta n votos a emenda do Sr. Gil Gou
~art e outr~s, a _qual se acha _iL ~ng. 50 do 
1mpresso, vtsto nao achar-se prcJudicuda. 

O Stt. Pm~stoE~TE diz que, por deliberação 
do Congresso, que approvou o requerimento 
do Sr. Gabino Besouro, ficou adiada n votação 
dessa. emenda •• 

0 SR. Jos~ MAIUANO dá·SO pOl' satisfeito. 

O Sr. Ohaga,; Lobato (pela or
dem) ~iz .que á png. 61 do impre~so ha. um 
subst1tuttvo no§ 4• do nrt. 7l,nsstgnado pelo 
Sr. Leovigildo ~'ilgueiras, substitutivo que, 
si fot• appt•ovndo, prejudica tudo quanto d.ií 
Nspeito tL esta matcrin-cusamento civil. 

E~so substitutivo lleixa á legislação ordi
nnrntrogulnr a mtLtet•ia do cusnmento civil. 
Com etl'eito, o cns,1mento civil, como um con
tracto, pertence à. le:,rislnção ordiunria e não n. 
uma. let constituinte, como aquella de que· 
trata o Congresso. 

Requer, portanto, que se consulte no Con
~resso si concedo que na votação tenha pre
l~t·onch\ o dito substitutivo. 

Almino Afl'onso (pela ordeln)-Sr. 
presiuen te, supponho cumprir um devet• da 
conscienciu, chamando a obsequiosa attençüo 
t.le V •. Ex. Jll\r:L UllliL das emendas, que tive a 
honra !lo apresentar nos artigos d1t Constitui
ção, por occusião da votar-se o n.2 do artigo 
11 do projecto constitucional. 

E' appt•ovndo o requerimento. 
E' rejeitttda :1 emendn suppressivn da. lettra 

a do§ i" do arl. 70, olfet•ccitla polo Sr. Alcimlo 
Guanabara o outros, e tlcclar:~da prejudicuua 
iuentica ometultt do Sr. A. Stocklet• o outro. 

E' rojeitmltL a omeuda substitutiva dalettm 
1' do § I • uo art. 70, olferecidtl pelo Sr. 
Zll.ma. 

Olferecendo eu um substitutivo á disposiçãD 
contida nesse fatídico n.2,-n qual veda, sem 
t.lemocrncio. e sem gloria, que n União ou es
tados estabeleçam ou subvencionem o ex
ercicio do ~ul to religioso, no passo que a Con
stituição All!erican!l, que se pretende imitar, 
upeuus prolnbe ao Congresso, que legisle so
bre o estabelecimento do qualquer roligiüo. 
com o tlm benevolente o pntriotico de não 
prerorir tL nenhuma, mus iguu.lut• e protegot• 
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equitativamente a todas, como !ti. se pratica, pobres emendas, salvadoras dos escrupulos e 
aproveitei o ensejo, para otrerecer duns emen- ct·en~ns o las popnhções ht•aziloit•as. 
das, referentes uma ao casamento c i vi I, isto Requeiro, pois. :L V. ~~~., 1]110. assim opi
á, il. instituição rlelle formulada no projecto, n'ondo, digne-se dtJ subm.,ttel as a vutn~:io; 
e outra-il. sccularistção dos cem i tortos; nm- mas, ~i ent•m·l•• n cuntrat·in, ao mo nus me 
bas com a clasula expressiva- de serer~1 in-. faç11 11 marco de pót• :L votos o mAu reqneti
cluirlas, e, por conseguinte, vobdas, onde ma i.~ monto it apreciação da casa, p·ora que decida 
conlliesse. si :ts julga ou não devidautonte prejudi· 

A minha primeira emenda era:-A União cada;. 
rec?~hece c garante a f!!O:is pl3na libot'dade o Slt. PRESinl~:STE- Esta emenrln, foi de-
espt!:ttual, e do cultos re]tgtosos. . clnrada pt•ejuuicaLla com a aC•JUiesccncia do 

N110 tenuo ~u, como nn? tenho,crattca par- CongTcsso. 
lam.entar,.(mu.tos nao aP,o•arlos), ntiO a t:1nho, Ptiço ao nobre depubrlo l]ne não nos pm·
reptto,, a., rarlecenrlo mu!Lo il. .benevolencta ri~~ tu ruo a votação com obsot·vaçõtl~ dc~sa na tu
meus tllustrr>s collegns, pots que nunc·1 lm reza 
deput.ado dtl província, nom de cottSIIIIl~nm' • 
não me occorreu,como noutros, o ex~ediento, O RR. ALm:~~ro AFFoNs!1- E cu .•• SPmpre 
ou tactica de pmlir a votação dividida, on por a ~crtnrbar... eu, um dos m ds pncirtcus! 
partes, a qual, absolutamente, se impnnha, (IU.<o). 
attent11. a. naturczn. de c:tdn. uma rias ultimas (O S1·. presirlcmc rlei.ca a carloi1'a da presi· 
duas emendlls, referentes a materhs sulficiom- llP.ncirr, que passa a ser o~cupada pelu Sr. TI ice· 
temente d.stinctns. presidente). 

E, não sondo especialmente votaoas, como Consultado 0 conzresso, nega a prereren-
não fornm, passaram como poojuclicadns, 0 cia peolid•1 pelo Sr. Chagas Lou:1to. 
condemnadas pela maioria injusta, embor<l 
respeitava!, que condemnou a pl'imoira. O Sa. A)IERrco Lono (pela ordem)-Sr. 

Essas emenuas eram ns segmntes : pre,;irlento, estando-se mais ou menos repro
iluzindo pl'inciplos constltucionaes dos E·t ,_ 

c E' livre o casamento civil ou religioso, dos Unidos dn Norte-.\m~ricn, em matet'Íll de 
ficando obrigados os interessatlos nosto ul- cusament, porque não se reproduzir? 
timo a fnzer immeditttamontn o registt•o 
civil.:. Assim roqueiro pru!'erencia para a emondn. 

cE' igualmente livro a ct\dn. culto religioso do Sr. Migu ·1 do Castro que dit plena liber
tar o seu cemiterio, sujeito á. fisca\isaçii.o mnni- dnde matrimonial, mais consentanea t.d vez 
cipal, som prejuízo tios comitcrios secularc:;, com as circumstanci"s do nosso paiz. 
administra,los pela. antorirhde pult\ic;l.». . consult:ulo, o Congresso rejeita o pedido de 

A primeira, como se vê, refere-se postttv:\· pt•el'orencia, 
mente à disposição do art. 71, § 4• do pro- São successivamento pnstns a votos e re
je.:lto, que diz: ;r.A Republica só reconheca o jeitada.~ as emenrlas au ~ 4• otrerecid ·s pelos 
cn.sa.mento civil.• St·s. ~lilton, ~tockler, Mtguel Castro e Nul:;on 

A segunda no§ 5• do mesmo artigo, cuj•s á pag. 59 e Corrôtl Ltt\bdlto á pag. 60, 
emendas actualmente se votam. 1 d Ora, eu enten:lo, 0 supplíco 11. v. E~. que E' igu:1lmente rejeitar t\ 11 omenrla o Sr. 
ententla tn.mbem como eu (ri.~o), que ess•s Augusto de Ft•eitus, tlcanrlo projuolicao\a a rio 
duas emendas não estilo do modo tdgum pro- Sr. Almeioln. B:trreto e outros, tiS quues estií.o 
juuicadns. il pa~. QO tln irnpt·osso. 

F.:Uas não foram votatlas ; 0 congresso não Postn a voto;; a omendn do Sr. Leovogildo 
as tomou em consltlornQl'i.o especial, como one- Filguoirns, n pag. tH, que 6 t•ejuitaull. 
recta; e, por conseguinte, não as condot~lnou. O Sa. AL~IE!D,\ Bo\ltRETO (pela ordem)-

Como v. Ex. verá à pagina lO do projectn, St·. presi•lente, htl e1netlolaS ao art. 71 ~ue 
estão es·ms emendas para ser incluidas, owle uind11 não !oram votaua:! e que nilJ e;tli.o 
mai~ convier. pr.·julliCtld;IS. 

o lo"'nr adequado, que logicamente lhes o SR PR.ESIDE:o!TE- Peço no nobre rapre
cabe, o\

0
esse, onde se nchnrem 11s prescrinr,OJS sent:mte que fJ.tteit'.l itvlic~tt• as qu<l falt11m. 

constitucionaes, a que ellns se rofet•••m ; só 
a.hi ellas toem cabimento, só' nhi po1lem set• O Stt. AL)m!D,\ BA.ttRt;To- A' p:~g. 59 n 
entendidflS e apreciadas; só nhi pótle, 0 deve dos St•:!. Gil ilouhwt, Do ningoos Viconte e 
esta nn"'ustll assamlJ!ó1t 1\os legisladores con- Athny<lu Juniot·; á pag. üO Ullltl tio Sr. Val
stltucio~nes tia Nação votar :t sn:1 accoita ladiill e ottlro:i. 
çiio ou rej~ição, com pleno couh~clmeuto da E h:1 mnis nin1la. 
CI\I!Sa. . 

Ententlo pois, si tl\l é o seu r:ulo, que uqut, 
a agora, é, que é tempo de ma.Ut.r eooas duu.:; 

o sr. Se1•zedcllo, obtenuo a pnlttvra 
(llllll o1·J.ew, raque1· que o Sl'. p!'ll:>illauw 
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consulto o Congresso si concedo \0 minutos 
de descanso, susp~nrlondo-so n. sessão. 

Consultado, o Congr·csso resolvo pnln nffit•
mativa. 

Suspendo-se a sessão ás a horas. 
O ~R. PitEStoEXTt·: reabro <t sessão its :l hm·ns 

o ao utinntos. 
E' posl:t a votos u r.•joiln•la '' em011•\a tiO 

Sr. Gtl 2onlart o outros, snpprcssim do !I 4" 
do ar·t. ri. 

O Sa. Prtgsn>EXTI·:-Consi•lor·o pr·o.irulic:u\ns 
ns emendas tios Sr·s. Alrneid:t Bar·r·etu o outro 
ú pag. 5i o tio Sr•. Miguel Castr·o à p:•g. 5:'i. 

O Srt. EPITACto PEss·>A - Enton•lo quo a 
omonda não está pr.J,judica•ln pot'tJli'J a do Sr•. 
Miltun utaudav .• t'J'"" so t•o;peil'ts . ..eosdit•eitos 
arlqniri•lo,; c a dos ~r-s. Almoitln Barr·eto o 
OIÜI'o~. não só mantilm as conrJ,•co•·açõas já 
ex bton tes, como concedo no governo auto ri· 
zaçiio pam continuar a concodul-as; pot• con· 
seguinte ú mais ampla. 

O SR. PRllS!DEXTE diz qno a arg-umenta· 
ção rio nobr·o representante ó contrapl·odu
conte, mas que em todo r•aso vao suluuetter no 
Congr'Os~o a rlec'siio •la quest;io. 

O Con!.:'resso, sendo cou,ultado, decido que 
a ornenua ostó. l"'ejudicmla. 

E' annnncindn. a votaç;io da lltnond:> do Sr·. 
Gil Gonlart o ontt·os, a pa:;. f;!), a qual o 
St•, p~ositl~ntu declara p1•ejutlicutla. 

merito o bravura, ó a que está na emenda do 
Sr. Stocklor o outros. 

Assim, porlo ao Sr. presidente quo submetta 
CStll ii VOtação. 

O SR. PttESIDENTE diz que a emenda do Sr. 
Gil Goulart cru sua parto principal ostn pre
judicada, cm roluç:1o nos direitos adquiridos. 

Tom unm sognnd:t parte que não póde ser 
votada isoladamente, roieronte ii medalha de 
nll'rito o bravura. 

Em todo caso, suhmottot•.i. no Congresso, 
atlrn do (]uo este rlolibore si está ou não pro
j u.ticada n emenda. 

O S~t. GtL GouLART observa que, fre· 
'luontomonto, o Congresso vota contra uma 
eruondn por não considoral-n bastante am
pla (apoiados) ; aguurdaRdo-se par;~ votar a 
cmoutln ou us emendas tio rodn.cção mais 
correda e que abrange umn ou mais bypo~ 
theses. 

:->e:; tas condições o orador tem dado o seu 
voto iL emondrt mais ampla, recusando a quo 
ó monos ampht. Entendo que, apozar do opi· 
ni:1o cm contrario, a sua omondn. não cstú 
prejudicada. ' 

0 Stt. I~All!RO BARCELLOS ontondo que O 
Congresso .iii votou, om sontido contrario, 
1111111 onren•ln ao n. 2 do nrt. 71, quo ó idonticn. 
a '1110 •ltJS<:>jam ag-m·n vor approvada. Acre
dita •JUC :t omontla está projudicadn., porque 
cstit coneobiLia nos mesmos tormos da que foi 
reJ,.itada. 

O Sr. Jo'"'ó 1\lariuno diz que, b:t ~ 
1 1 · ·t 1 - • O ~1·. Gubino Beo.~ouro pensa. 

pouco, 111m ler 0 11111• roc arnaçao a resp •tto 'lUO todas essas emendas relntivas a conde-
desta ílntcnda, <Jitalltlo pedin ao Sr. prcsi•leuto coraçiles 0 títulos 0 estão pre]'udicadas. 
que a sttbruottusS•! à \'ot:~ç:to. •·.ntiio sustentou 1 
que c lia não ostaYn JH'ejn,lica1la. Niio compre tondo que a republiett venha 

. . reconho::or direitos que estão em opposição a 
Não unport.t que trvosso si• lo vot:ultt uma princi11ios tlemocraticos; taes são os direitos 

emonrla flUO continha parte rio 'pensamento pro\·onientes de títulos do nobreza e conde-
(lcsta cmendn, mesmo I'OI'fiUO o Sr·. pr•e>idonlo Coi'HÇões. . 
onten•le !JIIO ns emun· lns furmul:ulns em um d 
só pél'iudo não po· Iom ser di vi.tid.ls. Ora, o Esllt omon a, pois, niio tom razão alguma 
Congr·osso ~oLiia cxactamont•• ter rejeita· lo a do ~er· como snccodo lt todas as outt'US. (Tro-

1 I Ó 
cam-so u.uitos apartes.) 

•'mon• 1t que m:aru on s m•·nto rnspeillu• os 
direitos ndqnir·i•los, por consitlel·al-a incom~ Perdão, sonhoros, diz o orador, não são os 
piela, entretanto, accoitnr <:>sl:t que. a pt~l' que mais. gr·itam aquclles que mais razão 
do respeito uos dit•oitos ndqnil'idos, rieter· tom. 
minn. que não estajam prejudicadas us moda- Como dizia,o § 2' que já foi votado por oste 
lhas de m•Jrito e bt•tWUI'tt. Congresso tr~lta do ordens honoritlcns, e r~s 

Entrelauto o Sr·. presidente tlceidirin o que medalhas tio morito o tle cnmpnnha não silo 
entende,se de jnstiçu. ordens honorirtetls, niio toem gt•ilos de cava~ 

lheiros, •le otHciaes e de commentladores. 
O SR. \'!HGILio DA)tAsio diz que incontestn- ['ortnntu, esta pn1to, n unk'll. sobre 11 qn!ll 

vol1Mrll•~ :1 lll'int<:>it•a purto da emen•ln ••stú ha thlvirln,o>t:\ ppejndic,"ltt poln proprir~ lettrn. 
pr.•jndh·mla pela YOt •ç:io tl:t emomla do Sr·. da parag-r·apho q110 jiL l'oi votado. (Apartes.) 
li!· ltun, mas a outr:t p:tr'lu niio. 

" e. I 'I Si,por'I'OlltUr'II,O Congrc'SS·> quizesso tio pro-
Sann-so, por·~m. porulttnmrmto a ( uvun l'er·encla \'Otllr' umn. emenda, tlovol'itt votar n. 

de,;·~~ q:1e H~'.i·: [10Sla ": vot.os a emenda uo du Sr. \'allad.ão qno som reconhecer direitos, 
Stoddot e outtu •. (.1JJOilzdos.) !JIIe ttll.opulrltca niio podo reconhecer porque 

Ora, esta p:trto,quc oito esta projudicadrt na oi'i.o títulos de nobreza, entretanto ro:Ípeitu. os 
emend~, é que diz res~ito âs medalhas de. ti tu los o condecora•;Oes jã. concedidos. 
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0 SR., EsPIRITO SANTO diz que ha do fazer 
um discurso sobre condecornções. (Ha outl·os 
apartes.) 

0 SR. GADINO BESOURO diz üUO a emenda 
dá a cn.da um a faculdade de usar ou nüo as 
condecorações concedidas. 

O orador declara que votat•:t pela emenda 
do Sr. Valladüo, si o Sr. presidente não a 
julgar prejudicada como o orador a julga. 

O SR. PRESIDENTE responde que a mesn 
considera prcjudicad:t a emenda do Sr. Gil 
Góulart ; entretanto o Congresso decidirá si 
esta ou nüo prej urlicad:~.. 

Consultado, o Con~rresso resolve estar pre· 
judicada a emenda do Sr. Gil Goulart e ou
tros, ao§ 2•. 

E' igualmente considerada prejudicada a 
emenda do Sr. Vallarlão e outros no mesmo 
§ 2• do art. 71, a qual se acha it pag · 60 do 
impresso. 
. E' posta, a votos o rejeitada a emenda addi

ttva do Sr. A. Stockler e outro uo § 2• do 
referido artigo. 

O SR. PRESIDENTE-Vne-se votar a emenda 
do Sr. Milton uo § 5• do art. 71. 

O Srt, TOSTA pede a palavra pela ordem. 
O SR. PrtF.SIDENTE - Tem a pala na o no

bre representante. 
O SR. TosTA lembra que n emenda que 

teve a honra de apresentar tom JlOr tlm sub
stituir completamente o § 5" do nrt. 71 do 
projecto votado em I• discussiin, o lL emenda 
do nobre rcpresentnnto o Sr. Milton tem por 
fim apenas accrescentnr o pamgmpho vo
tado em l• discussão. 

Sendo.portanto,a sua emenda substitutiva e 
a do nobre representante do estado da Bahia 
ndditiva uo § 5•, pede ao Sr. presidente qua 
submetta em primeiro lognr it votac;iio n 
emend:~. que o orador apresentou. 

Consultado, o Congresso não concedo a 
preferencia petlidn. 

São successivnmente postos a votos e re
jeitaJos os substltutivos no § 5'' oll'oJ•ecitlos 
pelos Srs. :Milton, To;t:t e Santos Pe
reira. 

O Sr. Bnrbosa Lima requer quo 
o tempo da sessão seja prorogudo por mais 
uma hora. 

Consul tudo o Congresso, rosal v e pela afir
mativa. 

O Sn.. PrtEsiDENTI~ aunuucht a votnçüo das 
emendas no § 12 t.lo art. 71. 

O Sit. V nuA TO DE lllEnEmos pedo prolllr~n
cio. 11aru a sua emondtl ao § 12 o que so uchn 
ii pagina M t.lo impressa. 

Consultado, o Congt·esso uão concedo u. pro
erencia pedida. 

E' posta a votos o regeitadn a emenda do 
Sr. Miltnn no§ 12 do art. 71, ficando preju
dicada o. do S1•. l•'rancisco Veiga. 

O Sr~. Pm·:sun:xTg anmmci1t o. votação 
do udditivo do Sr. Viriato cio !lle,leiros e 
diz que esta emenda tem dmu; vartos, que 
submettc separadamente o. votos. 

Posto lt votos o § I • da e monda r·ocon l!cce
so niio haver numer·o Jogai, pelo 11 uo o 
Sr. presidente declara adiada :t vota~ãn. 

Veom á mesa as seguintes 

Declal'açües de voto 

Declnrnmos que votamos poJa supressiio d.:~ 
n. 4 do§ Jn do urt. 6!l, negando aos J•eligio
sos os tliroitos politicas, por encerrar granrle 
nttcntado ii. liberdade espiritual. 

Saln dns sessuos, li de revereiro de 18\.JI, 
- Borg. s do 1\Iedeiros.-Fernn ndo Abhot t.
Assis Brnzil.-Cassiano do Nascimento.-Jn
lio de c .. stilhos.-Julio l~rota.-Thoma:t. l•'lo
res.-Menn<t Barreto.-Humero Bnptista.
Abreu.-Alcitles Lima.-Ramiro Barcellos.
Victorino 1\lunteiro. 

Declaro que votei para que lbs;o suppri
mido o n. •1 do§ 1• do urt. 6\J do projecto do 
Constituição, porque entendo que todos os 
r•eligiosos dovem exercer o direito clo voto, 
mesmo os cidadãos memiigos c nnalphnbetos; 
pelo que t•lmhem votei 11ela Sll\lJlressão 1los 
ns. I o 2 do,; r·eferidos §§ e art. 6!l. 

Salas 1h\s se~silos, 11 de l'ovoreiro do lS!ll. 
-Francisco Amaral. 

Declaramos hn.ver votado pelas omentlas 
que estabelecem a unidncle da magistratura 
em todos os estudos d•t União. · 

Sala das sessões, 11 de revoreit•o de 1801.
Bnrüo de Villn Viçosn.-Fiuniuo dtt Silvelra. 
-Pedro Ameri~o.-Burão do S. 1\Iarcos.
Amorim Garcin.-A. l\lilton.-Gil Goulnrt. 
- Atlmyde Junior.-~lontoiro de Bat•ro~.
Domingos Vtcento.-it. Guima!":ies.- Espi· 
t•ilo Santo.-TosttL.-J. Bernardino. 

Declaramos tor votado pela ornonda do Sr. 
Dt•. Milton ao § 2• (lo art. 7l do projecto de 
Constitui~ão em quo mant.lou respeitar os 
dit·eitos adquiridos.- Francisco Argollo.
Espirito Snnto.-Rosa Junlor. 

Declaro que votei pol<t emenda suppreo-siva 
do § 'I" do art. 6\1, c bom :1~~im peht emenda 
do Sr. A. Azorodo, J'econhecondo o direito de 
voto aos alumnos das escolas superiores. 

Em 11 Lle l'uvo!·oiro do 1891.-.1. do S01·pa. 
Doclnrnmos que v o tu mos a lhvor da ol!londa 

do S1·. Dr. Milto11 que mandava respoilar a 
propriedade dos cemiterios actualmente exis-

~ ..... 
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tentes, construidos pot• qunosr.uet• irmn.n
dnf!es 011 n.ssocinçues rollg-iosn.:;. 

Em li do fevereiro rlo 18fll.- Ignncio 
Tosta.- Snntos Poroirn.. 

Doclnmmos ter votado con trn. ns omendn.s 
do Sr. ropr·esontn.nte Epitncio Pesso:1 aos §§ 4° 
o ;,o do nrt. 68, porqu1 ella~ importam n nn· 
nul!Jção 'lo uma conquisto. liberal-a uatur;t
lis·•çilo tacitn.- obtida atrnvós •lo uma propa
ganda u ltamonto convonion to aos interesses 
nncionaes. 

Elias impor•tam n •loslrniçiio do uma das 
mais gloriosas o liher:•os re!brmas institni<las 
npós o a<lvento da Ropnhlica, dilllcultnm o 
povoamento do solo nacional c lor·nam o,;
tran::reit•os ci<lnrlii•l~ quo ji1 são, pot· lei, lir·azi
leiros o como tnc~ votaram m1 eleição que 
com poz este Congresso ! 

Sala rl~s snssões, 11 •lo fovoroir•o do 1801.
L. lllitllcr.-Estovos Jnnior.-Lacer•la Couti
nho. - [?, Schmldt. - Carlos Campo;;.- B. 
Cnmpos.-Giicerio.-A. Ellis.- Panlino Car
los.- Domingos de Mornos.- l~nbião .Jnnior. 
-Rodrigues Alves.-~!nrsa.- G:u·cia.-Co.~ta 
.Ttmlor.- Luiz Delphino.- Mornos Barros.
A. Moreira dn. Si! v a. 

Declaro I"J.IIIl votei pelas omentlas que nmn
tinhnm it União o domínio sobre as tet•r·as de· 
volutns. 

Snln rins sessões, I\ do foveroiro do 1801.
.losé Hygino. 

Declaro que votei con tr:1 n. omon<la que con
fer·o no;; ostnrlnntes •l-os escolas superiores 
mniords do IS annos, o rlireito rle voto. 

Sa ln rins scssilcs, li •lo fevereiro r\•) 1801.
.Josú Hygino. 

Declaramos quo votnmos pela snppt•ossão dtt 
'lisposi(,":io IJIIO se contt\m nom·t. li!J, ;ii 1•, n.4, 
n qu:tl excluo do rliroito do voto os membros 
de ot••lens religiosas. 

Sttla uns scssOes, li do fevoroit•o do \8!)1.
Amphilophio,-S,tntos Pet·eirn..-B. Carneiro. 
-Cu.;to•lio do l\!ello.-Almoitln Por•nnmlluco. 
-Josó Simeão.- Gil Gonlnrt.- Monteiro do 
Barros.-noming-o;; Vicente.- Panltt Gttima
rãos. Prisco Paraíso.- Almino Alvos Af
l'onso.-Thomnz Coelho.- Pnllottt,- l~nacio 
Tosta.-Bnriio do Villa Viçoso..- A. Milton. 
-Mig-uol Cnotro. 

Declnramos que si ostivosscmos presentes 
quando l'oi votadn a sossiio :1• do projecto do 
Constituição teritunos yot:ulo tt l'avot• tio suiJ
Rtitutivo dos Srs. Amphilophio e ontr•os. 

Slllit tlo.s sessuflS, II do !'oYer•eiro tio 18!)1.
Dionisio Corqueir·a.- Joaquim da Crur..- F. 
Smlt•ó.- Prisco Pnrai~o. 

Doclttmmos quo votnmos contra o. emendo. 
quo foz com que os militnros P'lrllossem ns 
condecorações gnnhn.s com os sn.crHlcios pro
prios ii protlssão militar. 

Snln. dns sessões, 11 do fevereiro de I SOL
Coronel Piras Ferroim.- J. Rotumbn. 

O Sn.. Pn.EsmF.NTE designo. paro. o.m:mltii. n 
seguinte ordum do dia : 

Discussrio dns indicações sobre o trntndo de 
commorcio com os Estados Unidos tln. Amo
rica, 

:?• parte r! 11/2 hora 011 anto.ç 

Conti11111~iio dn. vot:u;ão dns omendns no 
projecto do Constituição. 

Lwnnta-so n sessão its 4 horn.s e 20 mi
nutos da tarde. 

--
53• SF.SSÃO E)! \2 DF. FEVEREIRO DE \891 

P1·esirlcncia do Sl'. Prudente de J1I oracs 

Ao moia dht fnz-so n cbnmadn., á qua.\ re
spondem os Srs. Pr•udonto do 1\fot•nes, Pnes 
de Cnt•vn.lho, Lamounier, Frnocisco Mn
chndo, Lcovcgildo Coalho, Jonr:tuim Sarmento, 
Manoel Barntn., Antonio Baonn, João Pedro, 
Cnnlm Jnnior, José Socunilioo, Joaquim 
da Ct•uz, Theodoro Pacheco, Elyseu Martins, 
Joaquim Cntunda, Bezerro. do Albuquerque 
Jnnior, .losú Bernardo, Olíveírn. Gnlvão, 
;\maru Cavalcnuti,· Almeida Bnrl'eto, Joii.o 
Noil·a, Firmino da Silveira, José Hygino, 
José Simeão, Floriano. Peixoto, Tavares Bas
tos, l~os•t J unior, Coelho e Campos, Thoma.z 
Cruz, Virgílio Dnmnsio, Saraiva, Domingos 
Vicente, . Gil Gonlnrt, Monteiro do Bttrros, 
Quintino Bocnyuvn, Ln.per, Brnz Carneiro, 
Eduardo Want!on\tol\t, Snldnnhn. Marinllo, 
Joa~uim Folicio, Casario Alvim, Amarico 
Lo Lo, Camr.o> Sn.lles, Joaquim de Souzl\, Silva 
Cnrnedo, Stlvat Paranhos, Joaquim Murtinho, 
Pinheit·n Guedes, UbtL!dino do Amnn\1, Santos 
Andt•n•le, Generoso Mnrquos, Esteves Junior, 
!.uiz Delphino, ltnmiro Bm•cellos, Pinheiro 
Machado, Julio Frota, Be\fort Vieira, Uchôn 
Ro•lt·ig-uos, Indio do Br•nzíl, Laura Sodrê, 
\nnocencio SerzeLlello, Nina Ribeiro, Co.nti!o, 
Pctlro Chermont, Mattn Bncolnr, Costa 
Rour·ig-uos, Casomiro Junior, Henrique da 
Cm•vo.l ho, An l'r·isio Fht!ho, Noguoirn Pnrnna
g-uiL, Nelson, Pit•os Forr·eirn, Barbosa Lima, 
Bozol'ril, .João Lopos, Justiniano de Sot•pn, 
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Frederico Borges, José Avellno, Josó Bovi- Abre-se a sessão. 
lnqun, Gonçalo de Lngos, Nn•cimonto, ,\!mino Deixam ele comparecer com cnusn os Srs. 
Atronso, Perlro Velho, 1li:;uol do CtLstro, :l!alt>L Macharlo, Fr•etlel•ico Serrnno, Pe•lro 
Amorim Garcia, "Pitacio, Po•h·o · Amel'ico, Paulino, Rnnlino Horn •. !não Sovel'Íano, Ro
Couto Cartaxo, Sá An•lmrlo, ltetumh:t. Tol.,n- rh·i"nes Fcrnnnrles. Martinho Rodrigues, 
tino rle Cnr1·alho. Rosno Silv>L, Joiio Barh:t- Le:~ndro Mncicl. Foosec1t Hcrmr.~, Fer1•ei1'a 
lho, Gonçalves Ferreira, .lnsé Mnl'iano, Ai- llranrl:io, Ccsnr·io 1\loltil .Junior, Conrlo de Fi
moida Pernambuco, Juveocio de Agniar, :;neit•edo, J.lucno de Pai1•a; e sem caus:t os 
Andró Cnvalcanti, Rt~mun•lo Bandeira, Sr'S. ltny B:ll'lJosa, Rangel Péstana. Thoorlu
Anniual Falcão, Peroi1~1 LY!'a, l\ieii':L rlc relo Souto Annilino do Ama1·al, Hornartlo do 
Vnsconcellos, .loão do Siqueim, .João \'ieirn, Men louça: l\lti.rcolino ;\loura, Santos Vieira, 
Luiz tio Andrndo, Espírito Santo, l:lellnrmino oii1·eira Pinto, Albc1'1o B1·andão, Lniz Mu1•at, 
Carneiro, Thcophilo dos Santos, Pontes •lo Barão tio s .. nta Helena, Lni,. Barreto, Mnr-
1\lir·nndn, Oiticica, Gauino Besouro, Ivo ''" n11h11 p1wlo .lnninr, r.up•'S Chaves, Mlo!pho 
Pmdo, Oliveira Vallarlão, Folishdlo F1'CÍ1'C\ Gor.l!J, Antonio Prado o .\larciauo ~!a:;alhãus. 
An!!nsto tle Freitas, Paulo Argollo. Tosta, 

1
. 1 

1 
t 

· · · 1 · 1 I'" E' li• la, Jl!lSL:t em r 1scnssiio, o sem r •: 1:1 e SoaiH·a, Antomo Enso 11n, Zarna, .\l't IIII' "1os, 
1 

l 
Gnrcitt Pires, Snntos l'emil·a, ç 11,tmlio de npp1'0I'ad:t a acta r.la. se:>sf(o antc•:o• cn e. 
1\!ello, Paula Gnimariies, ~hltun, .lmphilo-

PRI~!I\IRA PARTE DA OltDEM DO DIA phio, FJ•ancisco Sodré, Dionysio Cel'fJileira. 
Loovigilr.lo Fil:;ueii~ts, Bnr;io du s. ~l:lreos, 
Mcdrndo, Bnrão de Villn Viços:t, Pri~c·• l'n-
rniso, 1\!oniz F'reiro, Athnyrle ,Junior, F'onsP.C:l Dl~CJ:SS.i.O DAS ~IOÇil!~S DOS SRS. AS>!S IIRAZ!!, 1~ 
o Silvo., Fonsec:t Hor•mes, ~:Uo l'cçanha, Urha- OUTROS F. DF.)IF.TRIO lllBF.lRO 
no 1\!arconrlcs, ;\lnnhíics Barreto, Cyrillo •lo 
Lemos, Viriato do )!cdciro~. Jnaqunu Bre
ves, Virgílio Pcsson, io'r·an(':t C:~rvnlhn, 
Baptista dn ~!otta, F'rúcs •la C1·nz •. \!cindo 
Gtmnaunrn, Erice Coelho. Sampaio Fe1·rnz. 
Lopes Trovão, Jacques Onl·iqno, Al'isti•b 
Lobo, Furquim \Verncck, Yinhacs. Thomaz 
Dnlphino, Ant~nio Olyntlio, B 11hu·ri, João Pi
nheiro, Pacifico Mascarenhas, Gahriel de 
Mngnlhiics, Leonel Filho, Chn;:as Loba to, 
Jacoi.J da Paixão, AloxaJ!IIre Stocklor, [lt•;•n
ctsco Veiga, Co>tn Senna, Alvnro Hotclhn, 
Gonçalves Cha.l'es, Amcrico Lnz, Felicinno 
Pennn, Viotti, Ontrn Nicacio,Col'l'ê:t !{a lwlln, 
Mnnool Fulg-oncio, Astolpho Pio, :'.r·i~till•·s 
!\lain, Oonç:ttvos Rnmos, Ca1•ln~ <las l~ha:;:-a~. 
Francisco Amaral, Domin;:rns Rocha, cnstn 
:Mnchndo, Domingos Porto, Pa llota •. lo" o •lo 
Avaliar, Forreirn Rabe\lo, Fe1•rtJira Pires, 
Joüo Luiz, Bernnrrlino tio Cnmpos, l~rancisco 
Glicerio, Cesnrio 1\lottn. l\!ornes Harr·os, Do
mingo.> de Moraes, Adol~ho nordo, Ct\I'Yallllll, 
Angelo Pinheiro, \\!ursa, Rodolpho ~lirantln, 
Pnulino Carlos, Costa Junior. Rodl'ig-• os A l
vos, Alfredo Ellis, Clll'los Ga1'cia, ~Joroira tia 
Silva, Almeit!tt No.zuoil'l\, Ruhião .lunior, 
Fleury Curado, Leopoldo do Bulhõcs. Gnimn
riies, Nntnl, Antonio AzoJ•cdo, Caetano r lo A 1-
buquorquo, Rollarmino•lo Mendonça,IO:dual·r.lo 
Gonçalves, FeJ•narlllo ~imas, Laur'O MiiiJr,t', 
Cm·los Campos, Sehmidt, Lacel'tla Coutinho, 
Victorino Monteiro, Poreira tia Co~tn, ;\ut:io 
do Faria, Julio do Caslilhos, "rnosto do 
Olivoirn, Borges tio Mc•lciros, Alci<lcs Lima, 
Assis Brazil, Thomnz Flores, Abrou, Homol'o 
Baptista, Rocha Osorio, Cassiano do Nasci
mento, Fernando Abhott, Demetrio Ribeit·o, 
Meurm Barro to o Thoophilo dos Santos. 

Entr·am om discns<iio a; moções hontem 
np1·~sent:Hias po os -r·s. Assis Brazil o Olllr•o,; 
,. Dcmo:l'io l{ih ·i1·o, r·elativam~nto ao lr~ot:u!f) 
de éommercio ontre o Rl•,zil c os Estados 
üuirlos <llL .\morica elo Nor·to. 

O Sr. S<•nhrn.-Sr. presirlento, tom
se levant->do no soio :lo .~ong,·e~~o gran•las o 
"ravP~ nct·n:.;açUj·~ ao trnt:irlo l'dtu com a 
Ítrpuhlica elos 1\st:Hios l:nirlr.s dn Arnerica do 
i':ortll. D"s'l" o dia immotli:, to em f]lle <•ssa 
trnta<lo t'oi ns,;ig-nndo, •Jllfl nesta tr1huna. ~e 
tcl'm lt~l'ant,:r:o <lii"CI'"os t·~pr•r>s·mtnntcs para 
,Jomonslr:~r f]lie :lfJIWil" l.t•atado t.1·nr•il n nos>:t 
l'ninn, n f]ll<' ,, nm Vlll'llndr.ii'O o!oMslrtl para 
o pair.. 

llontom mosmo onvi nr!ivo1·~n,; nffirmnt·em, 
fJIIC de 01'1\ c~H tl~anto sr!'i .mos uma colonia 
uos !Mmlos Unido.; •la Amel'ica do Nor:o. 

Antn;; do tndo. ~r. pro:;i<lontc, rlol'o •lr.cla-
1'111' f]llC é com [li'Of<lllrla tristez:t qne vejo o 
rli.;vil"tunmonto do caract•'1' J'lii':IIIICllt" Cllll• 
,titnint•• f]IIO •levo tm• este Co1•gresso (wT~ 
r•p11inrla.< e opaiorlos)e dos< IA o come~o p1'0tllSI•J1 
con tl'lt semel1111 n to nuoma lia • 

O ~1t. O!TirrcA-Dovin protestar tambcm 
contra o JII'oce•lim••nto •lo g-owcl•no f]UC •·X
cedeu suns atl1·ilm'çuc> (apoiwt.1s.) 

O S1t. ~EAHRA-iSiio <•xc"tl •u. p•·r~ne pOL' 
ox1~ontanon dcliiJ,•t·n~ito tlll Con~llt .. ~so e ... ! ore
ronlwcou, o não pudia •l<•i:-: .. 1' ole t·~eo~lhel'"1' 
quo om npon11s 11111 CongTcs,;o t•onstllmnto, o 
f]ne os po IOI'OS leg-islativo o oxecntivo conl_i
mmu•iio na; mãos do cheio do l~stndo, conh
nnaYam a t.lictadura ntó ser nppruv:nhl n Cun
stituição. 
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0 Sn. BAPTISTA DA MoTTA-Dictadura com 
o COil;.."l'esso '? 

O Sn.. BMmOsA Lm,\ -Onde se viu isso ? 
UMA voz-O CongTossn seria mm~ nulidnrle 
OUTRA YO'(-QIIe ~1101' rlizor U. do!cg.IÇ[O do 

Con;:rcssr• ~ (outros nparta.<.) 

O Sll. Sr·:ADitA-"iío porli1t o Congresso fa. 
zer ess:t delo~aç:1o para a qual n•io tinha nt
triltnir;ues. Só por\1} rli!lllgar ~uom tem o qne, 
e o Con::resso niio porlia rlelegar o que por 
sua natureza n·io tinha, isto ó, os poderes cm 
que se resolvo :t Holmmnra nacional. 

Os P"'ler·r•s puhlicos toem esphem rio ncçíLO 
trnçarla pela r•az:i.o mtnml pela natnreza das 
C~>llSII~, e caria nm rlellcs rlcn tro ,Jcsta osphnm 
é in,lepentlon t••; rlevondn cn•la qnal llcllcs rc
speitrtr as nttribní,;ões dos outros. 

0 Sit. BAPTISTA ll,\ \IOTTA- Nós agora Ó 
quB o.;tr~mos creando ossos poderes : não lm 
púdCrPS. 

O Sn.. SEADR.A - Estrnnlm doutrina, Sr. 
presirlcr;te. 

Estal'iamos em plena anarchia, si niio ti
vo,;semos poderes puhlico;, estes existem na
tnr·al e logicamente, virtual o necessuritt~ 
mente. 

Temos um porler legislativo ... 
O Sa. LA)Iouxma GonoFR.EDO - Onde 

est:i o legislativo 'I 
O SR.. SEABR.A - Nns mãos daqnellc 

que as>umiu totlos os podot•es a 15 tle no
vemlrro o com :L ~u L ospnd:t gloriosa abriu 
no,·os liot-izllntes iL putria urazlleim. 

0 SR.. BAPTISTA DA l\IOTTA E OUTR.OS -
Nelltl ,ó, protesto. 

Oun:As vozEs - Dolog.n ao Congresso. 
O Stt. SEAllR.A : - Nii.o dule:;ou; tovo 

uma especio dd •leferencia para com o Con
gre,so 

. 'i\o foi uma rlclegnção. mesmo porque niio 
tinha compctencin pam fazei-o. 

Demais" Congt•Psso, como constituinte, não 
póde tet• car·netot• legislativo m·tlinnt•io, 
quan•l" ninf!, niio temos o poder legislativo 
creado pola Con~tituição, e separtl'io do exe
cutivo. 

O Sn.. LA~IOUXIER Gonot'RF.DO - Logo 
niio oxi-te parlo, nonhnm (ap·•iado.<,) 

l. )IA Voz:- Si o gonetalis•imo n:io polia 
rlelo;:at' o t•o,lor ltl~islativo, como •liz V. Ex. 
cntiio niio o tinha, e, pois, com •Juom estrtvn 
alio 'I (muito bum trOC!llli·Sa outros nparle,;). 

O ~rt. ~EATI!t.\- O ChPfo •lo Estado n:io 
po,\in dül••g:u• os \h)llnt···~ nn LO!lg'l't.1="'8'l, 
ptll'qltn t•Slo, JIIH' Sl'l\ Cõ!l'i\dOI' lHll'alllútlto 
constituinte, não pudot•i•L e uout podu oxet·
cel-os. 

SR. PttESJOENTF.- esta minha altitude, bem 
cnmo a minha opinião n respeito tenho, man
tido desde ns prtmeiras sessoes do Congresso, 
manifcst tmlo-me contra a moção do Sr. Aris
ti•los Lobo, que preten•lia desvirtuar o cara
cter deste Congresso (nao apoiados), induzin
do-o a nrrognr à si o poder legislntivo ordi
n:u·io, que não estit aliás croad.o ainda. 
(Apoiados). 

Existo do facto um poder legislativo mas 
esto est:í concentr:tdo nas mãos do chef.J do 
govet•no provisorio. 

U)IA. Vo7. : - Quem delega. pódo cassar 
(muito bem). 

O SR. SF.AilR.A- Mns quem delegou 1 Quem 
so suppoe quo •lclegou não o podia fazer. 

0 Slt. CAIILOS GAn.CIA-Mns nhi OSIÚ. a mo
ção. Então não a comprehendo. Ln se diz 
que : o Couyresso SC1Ú1or de todos os diretos de
legava, etc. etc. ( illuito bem; trocam-se 
npal'tes.) 

o Sa. SEA.BRA-Nós o que dissemos foi que 
espera vamos •1ue o chefe do govorno conti
nual'ia a didgir os negocio~ publicos, até quo 
o Congresso constituinte rosol vesse a res
peito dus bases fuudamentaes da. nossa Con
tituiçiio. 

Foi isto o que dissemos ; foi isto o que o 
Congresso constituinte, l'epresentando a. na
ção, poderia ter di to. 

O Congresso constituinte confiavn que o 
Chefe do Estado mv.ntivcsso as delibera~'lles 
do Congresso com o mesmo prestigio com 
que nuwteve a paz e ordem publicas dut'Unte 
todo este per·iodo dictutorial. 

0 Srt. LAMour;IF.R. GoDOFR.EOO-lsto Ó ques
tão voncitla. Queremos ouvir a. opinião de 
V. Ex. sohre o tr:ttado. 

O SR. SEAD!l.A-Hei de dnr a. minha opi
nião. mns niio com n rrecipitaçi'io que os Srs • 
r·epr·esentnntes entendem, porque nesta tt•i
buutt eu obedeço no plnno que tracei. 

o SR.. LA)Iou:!lmn. GonoFREDo - Perfeita
monto; mus estamos anciosos para cuvil-o 
sulire o tratado. 

UM SR.. REPll.ESEr;TA:-!TE-A defdSa é tíio 
di!Ucil que estamos auciosos pura ou vil-o. 

O SR.. SEABRA- Mas, Sr. Presidente, a 
,·ordnde ,) quo tendo cu protostado, o votado 
sempre con trn. essas mo coes ••• 

[;)! Stt. REPRESENTANTE- Niio votou con
tra a 1" . 

o Stt. SF.AUR.A-Votei contra a do Sr. Aris
tido> Loho. 

uumo Stt. REP!l.SENTANTE-Mas niio votou 
cmltt•tt a do Sr. Ramiro Barcollos. 
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0!1Tit0 Sn. REP!l.ESE:O:TANTE- Nem COD tra 
a do Sr. Ruy Barhosa. 

O SR. SEADRA- A do Sr. Ramiro sns
tontava a doutrina verdndoim ; a do Sr. Rnv 
Barbosa foi um applauso do Collf:,'I'CSSO con
stituinte n. um neto meritorio e patriotico do 
governo. 

U~! Sn. REP!l.ESE:O:TA:O:TE- Então o Con
grcs8o pó<! e applaudir. mas não púdo consnr.tr? 

O Sn, SEAnnA- Pódo npplnnrlir, mns nii:o 
pódo arrogar-se um direito f]lle não tom. 
O applauso não é o nem constituo nm acto 
de usurpação. 

O SR. AsToLT'l!O Pro- Reprovar ó licito a 
qualquer de nós; o o faremos om nome do 
Congresso o não rof~rindo-nos a indi1·itluos. 

O Sn. SE,\DRA- Todos os dopntados rlia
rinmonto aqnl levantam-se fmra reprovar 
actos do governo; mas o qtte niio podemos, 
o que não é nosso direito, ó, coll~ctivamente, 
dizermos no governo : rovogae tal on qnal 
neto vosso. 

O SR. AsToLrno PIO .....; En tiio '' governo 
póde praticor todos os netos do despotismo 
o nós, o Congresso constituinte, os t•opresen
tnn Les sobem nos dn. nação, devemo~ ct·usnt• os 
braços? 

O SR. Seabra- O governo, si, porventura, 
exorbita de sut.s attribuições, é rosponstLvel 
perante o paiz. 

O Sn. Tor.E:o:Trxo- Ot':l. ! Fnllnr-so em 
responsabilidade ó até irrisorio. 

UM SR, REPRESEXTANTE -Existe um Con
gTOSSO que roprosonl:t o paiz. 

O SR. SEAURA -Nilo para tomar cont:1.s no 
governo, na IJUnrl!'lt actual, c como consti
tuinte, Sr. presidente, ostnbelccitln cst•t pro
liminar, isto ó, que o Congresso, como cone 
stituinte, pnrecomo, não pódo nppromr ost·•s 
moções; passo propriamente à discussão do 
tratado, ou convenção simplesmente atlunnei
rn, rcalizo.rlo pelo governo com os Estados 
Unidos da Ame rica do Norte. 

0 SR, LA~!OUXIER GODOFltEDO- Ainda 
bom. 

O SR. SEAU!l.A- Devo dizei-o, om abono 
da verdo.dc - tenho ouvitlo dcst•t tribnnn, 
as invectivas as mais scvot•ns contm o tt·n
tndo, ultimamente celebrado, mas, não ouvi 
nindn urnn razão poderosn, um mo li I' O SJrio 
do ordem cconomicn ou politica, JlOt' !'orça 
dn qual se deva J'•'putar tle8astt•oso aos no;,:. •S 
interesses commot•cincs o intlustt·iacs o trn ta• lo 
a quo se tom nlludido. 

1-In motivos oconomicos o motivos politicas 
quo tlovom ser cstuuados, quando se trat:1 do 
oxame o da nnnlyso tlosse tr:llado. 

Fizemos um tratndo com os Estados Unidos, 
em virtude do qual houve troctt de interesses 
commcrcinos. 

Do um lado os B~tndos Un!tlos <hl Amarico. 
nzornm cnnccssõcs nos Estado;; Unidos do 
Drnzil ; estes, por sua voz. isentnrnm rios im
postos de impOt·tuçüo nquolles gouoros :1. que 
os nobres ropr.!sentantos chamaram de pri
meirn. nccessi·Jarlo. 

Sr. prcsitlcnto, si houve isenção do impostos 
do importaçiio com reln~ão a estes genot·os rlo 
primcu·n nccessi•lndo,dovo dizel-o.ó a primeira 
vo?. quo ouço nlllrmar f]uo, haixnndo o gonoro 
de preço, cm consc~ucncitt rlo isonçiio rlo rli
reitos do importação, i~so wm prejndicm· ns 
classes pro lotarias, ns classes pobres. 

Aquollcs flUO snppoom qno esse tratado vem 
trnzct• o :J.niquilamcnto dns nossa~ in•lnstri:ts, 
rlas nossas l'ilhricn.~ rlo algodão c rins do lt•igoo 
não toem rn?.iio. Somolhantoo snpposi~úes são 
phnntasticas, por~anto, si ó vct••ladc que ini
ciamos, com rolaç:io no tri!!'o, por exemplo 
uma ót•n nova, nmn ópoca de prog-resso o do 
pro,;pcrioh\llo; si agora, so comcr;am :1. funrlnr 
f~thricas para mnnipuluçiio o tl'llOSformaçüo 
rlo trig-o, niio ó menos verdn.dc r1ne não pro
rlnzimos tt·ig'o, flUO ol!o ó muito l'nllJo em 
nosso morcarto o quo portanto, dcs•lo qne 
esse pt•odncto ll~uo ' tscnto do r!ir.,ito de im
portnçiio, ollc ahunrlará no merendo, e por
tanto os C:l.pttnlistas comprat•iio o trigo mais 
barato, o desde entiio as lubricas se multipli
carão, tornanlio-so o pt·odncto mais l1nrnto, o 
~ue muito apro1·oit:u·iL as clnsscs pul.rcs. 

Niio vejo, pois, raziio para se diwr ~uo o 
Ira tarlo pt•orhJ7. múos o ll'oitos. 

Desde que o trig-o baixa de preço, esta claro 
qno ha mais facilidmlo na obetonção desse 
prnducto. 
U~t Stt. RErRt\SE:>-rAxTE-E n classe pobro 

!nem. 
O Sn. SE.\ntt,\-E a clnsso pobro Incra, diz 

muito hem o nobre reprosentnnlo, muito 
principLlmonto tt••Lt:J.ndo-se do nm gonoro tlo 
primetra necessi<lado,qn~ pudo ohter por preço 
rnnb; barato. · 

St•. presidente, o vot•d•Hleiro principio oco
nomico, ú oxnctmnonto este, n ola liYt·e con
cnrrencia. 

Su so pudo comprar o gonoro mais bamto, 
qunmlo 11bunda no mot·ca•lo. 

Quando dú-so n nhnndancia; quando o nu
moro do productot·os é infot•ior no tios consn
mioloros, havonrlo pouca oll'ert.1 o muita [ll'O· 
cm•a, o \'I'o•:o nccoss·ol'iarnonte st\bo, ao con
trtu·io do qno aeontoce, qnat11lo ha muito 
quem jlt'OLht1.a. 

Ot•a, St·. prosirlcnto, 11 isenção dos impostos 
do impot•ta~'iio com t•olnçiio a osto g-onot·o, 
cotno 11 ontt·os lliOndonados no tmla,lo vom 
tornai-os mais accossivois iLs classes pobt·o~ 
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no nosso mercado, pol:t rncilidade I] nO hnvorit I umr~ politicn complotnmcnto nmericann, uma 
rle obt'•r pro• I netos, o por preço rommndo. polític:L nova. 

Em compensação o governo rle Washington Si n dh 15 •lo novembro •lorruho!t a. J??· 
isentou dos direitos do import:~ção nos !Ma• los narchia, a •l:1t:L deste tratado marcara o llliCIO 
Unidos, o cnl'ó, oussucar o o com·o, princip:L ~~ do umn. po\itic:t vcr••lad•Jiramonte novn, vor
prnrluctos (o caró o o assucnr) do noss:t in- •larloii'amcnto amoric:tn:t. 
dustria. Sr. prosirlento, al]ni se disso, qne no tempo 

Sr· presidente. :1 argttm~nt:~ção lozicn •lo;; rln monarchi:t pt•ocurou-so o tentou-se n roa
que combatem o trn.t:ulo com :1 União :uncri- lis••r:ilo •!osso tr:tlado, mas~~~~ o;; .governos r!o 
cann, devo se •lemomtrnt• com :~lgonrismos qno ontão h:wiam sempt•o roststtrlo a sun. realt
de Cacto, os nossos t•t•uuuctos p2rdcm neste sação. 
negocio. Tenho scmollmntc argumento, como contra 

O qu~ cstit, pot•óm, demonstrado, soznnrlo prolncontc. . 
calculos reilos il'reCIIS'lVCi~. ó qno nós po!',ic- Os lntof•es~es •lynnsticos d~ ,Europa ,lmpe
JTI(oS tr·cs mil o tantos contos rlo róis, no p:~sso diam a roalisaçiio do nm;t politu:a. nmcr1c:tnn. 
l]t~e os amcric.Lnos p01•dem mais •lo l]lt:ll'Onta s.•mollt:tnto rcsistoncia. pois, por parto da 
tUll. monarrhia lll'nzileira, in•lica o •liL a. provn do 

Portanto to• las as mnt·•gcns r~snllnntos quanto nn1Jon acertado o govcrn:> ropnhllcnno, 
desse tratado esti'in do Indo do Braz1l. entl·:ln•lo 0111 rt•:tnc, con vivcnci:t do intoro~scs 

O Sn.. Esl'!RITO SAxro-:>ão acho o tratado com os no;sos alliados na turnos, os amorlca-
vnntajoso. nos ,Jo norte. 

O Sn.. SI~Amt,\-~in;:nom on;;ariL contestar ,\lcm •lo tndn. para :1 .ronlisnção do um 
quo a isenção •los impostos sobr•J 0 ca!'tl o o,; tra t:ulo ó po~,;ivoll]llO mo ti vos ospocl~os o. que 

t I 
não po•lom sct• cli vulza•lns, tenham lllOilldO; 

rnz gran1 es vn.ntagens. " t r 1 Não 6 vorolado qno os E<t·•dos Unido~ .iii c:uln nm <los governos CJllll contrac !!- a -o por 
tivessem isentado tlo> impostos do imprwta~:1o con;;illot•,•çüci quo •levem sot•, mmtns vozes, 
o nosso caró. roscr\'aolas o r"sp~ihutas. 

U~t·Sr... Rl·:rm·:st·::'iTA:-:TF.-Pois não. Conr01•mo ,iit ntTlf•mei o ponderei, ~om~;; !ll)ln ropnhlicn nmcr·ic:ma; applan•lo~ JllliS, a tntCin• 
O Sn.. SgAnr..A-0 car,; ostr.vc isento dn- ção 1Jo uma politic:t nova, om VIrtude dal]nnl 

rnnto algum t•Hnpo, mas depois roi rostabc· os goncros brazileit•os •lo mnior procura, como 
Jecido o imposto. são 0 as:;ucar, o caró o o conro, oncont1·~m nm 

Com relação no assucnr. Sr. presi•lonto, \'as to c 1mpo p:tl':l. o sen dosonvolvtmento 
l]ncm não compr"h<!ndc CJUO c:>te t•·at:ulo wm ~1osmo na Amot·icn. 
abrir novos horisonto> a illllnstl'l!l. nssuca- li estas eon 1Jiçõus,si ti vosso do~lnt• o moi! voto 
rcir:t rlo Norte tlo Br·azil, vem, pot• as>illl di- :;erin pelo tmta•lo; o nclt•1 tnconvemento, 
zer, snlYar n t:n·out·a, conviolan•lo o nosso :~cito atol nmn. imprn•lonria, qu.o o .congos~o 
prorlucto pa.rn nm mor•caolo vasto u t·icll 1 ! tomo qu:ttl]not• dotiliornr.ã~ no mtmto de Vtl' 

Tambem não é OXltcto o quo so •liz, St'.Jli'C· pcrtnrhar nrgoochçõos roahsaohts: . . 
sidente, qno o trpo de IG hollandoz, se.i•• o o trnta·lo roi colclll'ndo pelo mm1storto pas-
assucnrot•<linario o retnmo. sa,to, si Jn1 :tlg-um<\ r•c:;ponsabili•hule, t01h1 elln 

Ao contrm·io ; ó o assnc•u· amnr·cllo, aqurllo pertence 11 osso ministorio; o A'ovorno nctunl 
de flUO muitos [li'Cforom parn arloçat• o c:~r.i: apenas mcrlin 0 alcance o as vantagens do 
ó jnstnmento o assuca t• qno pótlo ser• rahricarln ttnt:vlo 0 0 :tppt•ovou. 
pelas usinas tlo maiot· import:mcia. (Nt7o rrpoiarlos.) En contiuúo a negar o meu npoio o o meu 

voto :\ rssa moo:ão, porqu> ncho quo o Con-
E' justa monto o assncat• l]llC mais ~o fot- gresw não ó compotonto pam deliberar sobre 

bricn no NOI'to o em Pernamt.nco, principal- otln. 
mente n:t impot•tanto nsina. 1lo S. Lonronço Yoto contra a 1l!00ão, porque nclto, que, 
tht ~lntta. OI'U, H!}llhOi'CS, sondo nssi111 onolil n mesmo 110 t.m·ro3110 rlns princípios, o trnt~do, 
incon\·enioncin tlo tt•a taolo cm rolar;:'io n nsso poJo monos, pot• omquantn, niio so pó· lo thzor 
nosso gonero '/ o\n contrm·in. St•. [ll'tJSidonto, qno sej:t lll'•'.inaici:•l ao l.lr:\Ztl; voto• ~o.ntrt; a 
como se YÜ ollo Yom li'aZ•JI' llllllt gt•ando Yan- moçlio, porque seria tun acto do pt•octpttnç:I.J, 
tngom pnra :1 intlnstria nssncnt•oir·n o lo Nor·to · que podol'i:L tt•az •r pcwturbt~çiíJS, o nós nao 

sr. pt•esitlonlo, lt:t além 1\isto considot•açuos tomos o olir~ito do sor pt•ocipitatlos. 
do ort l••m poli ti<•n que j ustilicam p lomunon to Si 1 ,01·von tm•:t :t con vonçii.o com os Estado~ 
o tr·at:vlo. t:niolos ror Jll'e.iu,lici:tl ao Btnzil o. H"overno 

Somos 11111 pnir. nmoricano, ostaYamos ola tOI'Ú lrast•nltol JMlt·iolismo \"'l'l\, notttlcn• aos 
En

1
·opa tlcpcllliOlltos pl'incip:dmonto do o:L· Eslaolos Unidos qnc o tmtn• u ni'io pótlo [ll'cJVa· 

pitul, o o meio do um bt'•JYO livr·,u·mo-nos lecor (apoiwlus), o então omtcmpo so tom:t· 
tlesso jugo ouropou,ti oxnctamo1\tO inidm•mos rão 1\S JH'OVitloncia~. 

1.'0~111\\•~~SI) 1 ·~ • 111 
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Port Into O que significa esta p'·ecipitaçi.o
do Congrbsso etn voto r mtções de rle~cOIl
fiança, em dar conselhos ao governo, '1u"nrlo
e~te apenas contllllluU o qle fJZ o seu ante
ce~sor ?

A lém disto, hn. clausulas no tratado que
não) situ con hecirlas

E desde então, CO!110 sem nm estu lo ntu
rado e consciencioso sobre o ;lSS\lrn pto, () Con
gresso pó te "e prova r esse tr'at>"io, qlie, nem
ao menos, com çou, a [Jroduzir suas conse
quencias ?!

O q11e é certo é que por elJe ficnm vanta
josamento protegi los, o café, princip IL in
dustria do Sul, e o as-;ucal', pr'inci aI in
dustd-t do no rt'l dn Rellublic'l Bt'" zileira.

Port,nto ~r. presidente o meu voto inrlivi
du"l, e é fie snppor que spja () voto tIo Con
gresso, por'1ue é um voto pntrilltico, SeI',)
negar apoio a essa mrlção, que in'lnpstioLla
velmente veio prejulg'ar' os f.rctos; que é
pre~il'it;lda e e apre~ent ,rIa antes d3 turio
por moti vo de oppusiç50 (a.puiados e não
apoiados).

O SR. EnUARDo GONçALVRs-Não é questão
de oppu~ição pessoa Lau governo.

O SR. SEABRA- (Jlle não tem razão ril'
ser, que não se justiBca, qllnnrlo no pstarlo
actual das cousas o que preds Imos é rie cal
ma e de paz p"ra levarmos a. hom caminho
a obr'l pa tl'iotica inichJ,ia rn 15 de IlovHmbl'o
de L8R9 (Ipoia,lo .• ; muito be", j muito bem.
O orarior li f-licitario ti abr'Jçudo por alguns
Srs. representantes.

DIVERSOS SRS. ftEPRESENTANTES pedem a
palavra peLa ordem.

O SR. PRE<IDENTE-Tem a palavra pela
ordem o Sr. Nilo Peçanha.

O SR. NILO PEÇANHA-Lamento, Sr. pre·
sidente, qll~ o nobre I'ep,'ps~ntante pALa Bnhia
tenha vinrlo filz9r a llpologia da política tra
çada peLo actual governo.

O SR. SEABRA-iJue é a continuação da do
anterior.

O SR. NILO PEÇANHA-E' a mesma política,
Sr. presiddntA: o Br'G'liL, esgotndo pelos im
postos, o Bl'aziL saw,'rado pelos em prpstilllos,
o Brazil h'lmilhn.·lo pelos trativfoi! (il1t!itos
não apoiad0s; apoi".rlos; StHSUn-().)

O SR. PRE~lDRNTE-{) nohre repre;;entant·
pediu a pcllavra p... la OI' lem n[ltllrillmente
p,tra faz 'r alg'um re'llwrimento, e nào [Jóde
entrar, como e~til. faze Ido, em largas consi
deraçOe::l.

O SR. NILO PFÇANHA - Vou re'Jllprer n
V. EL qne COI1~ult,~ o t·orlgf'e.'~o 'lO sent'do
de vllÍ'lr nmn. S8~sii,) se"l'e1>l. nos dons rijas
de interstício da disrll;S''to do 'proje"t.. de Con
<>tituição, afim de resol vermos a proposito do

contr'lcto, que não é tratndo, flue é llma sim
ple::l couvenç·.i,o aJll'llleira, flue nã, foi assi
f[nado pelo Sr. Mini,tro das RelilçOes Exte
riores e sim pelo :'1' l\1inbtro da Pazenda"
ses~ão seCI't'ta em qlle o governo virá tomar
paf'te, atim ri,.. nos rorne~er os dados il. sombra
rios 'luaes elle celebrou essa convenção adua·
neira.

O SR.PRESIDENTE chamo a atlenção do Sr.
Nilo P~çautJ.a para o ar1. 40 do regimento,
qne diz:

« O repres 'ntante flue pedir sessão secreta
deve dirigir ao [Jresideute proposta ilssig-nada
1'01' elle e [Jor mais sete repre~entantes, á
vi::ltl da qllaL o presidente, cOllsuLtado o Con
gre.;so e <'epob ae d 'liberação affirmnVva
~Ieste, declaraf'il. qu~ a ses~ão spcrett terá
logar no di,t IltiL seguinte, segundo Lhe hou
ver sido pedido pelOS pro[Junelltes, cujos
oomes tical'ão secretos.

O SR, NILO PEÇANHA declara ao Sr. pre
sidente que vae remt'tter à mesa a proposta,

O SR.PRESIDE:"lTE da a palavra pela ordem
ao Sr. Am'lro Cavalcanti, emquanto o Sr.
,'11Lo Peçanha prep,lra a sua propusta.

O SR..HIARO 0AVALCANTI (pela ordem)
S . pI'esidente, des'>jo apresentar tambem ao
COllgre,so um re1juet'imento de OI'dem •

.-\. excitação que se not,\ nos espirito~
acerca da momentos" questão do convenio
caiu a re[JubLic<l Nor'1e-Americar-a, deixa
desde logo ver a 1dta importancia da ma
teria qlle prende em torno de si todas as ato
tellt;Ges dest J L"ongre~so, posso assegurar a
V. Ex., do paiz in teiro neste fllomento. Mas,
Sr. pre::'ÍdelltA, a p1'oprl<t im por't,tncia d"
m.. teri--t. impõe a nós outros, como represen·
til.ntes da nação, o dever de proceder coa
toda a moderação, com a maior reflexão pos
sível, tratando-se de uma causa cuja soluçãe
não se cir'culllscreve só deotro dos limitei
ILe"te paiz. (4.poi'1.rJos.)

Assim, pois, Sr. presidente, penso qUt
pre~to serviço á boa soL lição de tamanho lIe·
gucio offereceUtl" IIlll ,,·eq.llel'it?ento par 1 q~(
seja em meLhor ens JO 'IlScutl'j;, esta matel'r,
com os esclarecirIlentus de que carecemos,coa
'I pl'lIdencia com fln ... eUa se l'ecomme·,da,coa
['esl'eito de alhdos directos neIla envolVido:
e. <lte direi mais, Sr. presidente, com o l'e
'lJf'i to 'lue lev"mos ti. nação estrangeira a qllen
ella envolve.

E' uma fluestão que não se eleva sóment,
pelos intel'esses de orrlem economica e 1111an
ceira, mas pelos interesses de ordem poLitic:
em flUCl nos <lchimOs. reLativamente o Brasi
e a.-\ llle' iC,l do NCI'te.

l\Ieu re'l'lerrmento cifr8-se em pl'opor qu,
a dbcn>são tique adiada para quando '
Congresso Constituinte julgar mais oppor
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tu no. Conprehcnde V. Ex. que o que hn de 
mais urgunto ó adiar a dit;cuss;lo, e depois 
i\1rcmos o mais. 

0 SR. PitF.Slnt>NTR-0 Sr. Amaro Cn.vnl
canti oUbl111•tlu H CPII>iiolei'nl'llO do C011"1'1N;O 
o adialllOnlo da rlbcns,;üo. ' n 

O Slt. Jos1~ A ''ELlNO-PPço :1 pnlavra .<oiJre 
o ;uliameuto p.ora li•zel' nm clbcul'so. 

VozEs-O a li" monto tem tlis,~us,.1o. 
O Sa •• los li A YF.LI:-õO- 1\csso cnso, o Sr. 

Amaro Cavalvuuti u:io po•lin !.1zcr mn db· 
curso pm·a ju>liibl-o. 

O SI~ l'lm~IIIF.NTI·:- \'nn sul•melter ú vo· 
tuçüo do Congre,;so o rc~n••i·iln•mto do S1·. 
An.mo Cavalcauti, de fll'di•l'''iiCÍa no do Sr. 
Nilo Poç ouha, qne tlca p1·ejuuic o~ lo si o pri
meiro I'ÓI' approvmlo. 

Peço uos S1·s. roprcscntanto.; que occupcm 
os :)•·u:; lo;.;nres. 

Posto n vot"" o roqncrhnento, munirestam
se nliL vor t!2 e contra 82. 

O S1t. Pr~F.,IDENTE- E,tit cl!lp:tlada a vo· 
tacão, contint\a n discu.são. 

O Sr .. -\.ri,.;t.i<lel"! I~obo niTo pre
tendia empeuliui'·>'J nu I'I\'S"nlo rt.•ltatc, c•·n
fol'me O rtJz O or .. !IO!' que O fll'tJCl'dl'll llil ll'i
~una. Chega a corwlu.iio iuteiram<'nle Dl>
posliL ; pensa <1uu o Cton;.:r·•·StiO mio d~vo do
morar n~m a•hnr a soluçiu> J~sta 'l'wstiio, 
pui~ tr·:tta-se Ou um llPgudo ;.:l'aVP, dt' um 
tratado r111e se h;;a aos waioro. intcrl'sscs <I" 
paiz, '!Utl '" llii' it.; rel:u;õ ·s com " oxlcr!ur· 
n~o :;ó cum a nnçi\o com a qual oo c•·lelwa 
e,so tratado, como com todas us deumis na
ções COIIIIII<li'CIIIC:i, 

O Con;.:rcsso m1t1 pó ln pr .. toJ•ir· 1\e ~"11 ma· 
duro exum., os elclil~liltos 'IIi" ~o"am e~ ·la
recei-o nn tos do tonmt unm. deci>iio prorupta 
o irnnuJ<linta. 

O OI'!I•IOI' pensava niio ouvir mais d··sta li'Í· 
IJuna, re~ettr-so a PI'• posi~•\o rio •iltO li c .. n. 
gr1·s~o al>tlicnu as nttdhuh;lk-'~, investiwlo u 
governo, n;\o o uctu •I. lii'·s o l"»s:ulu da !h· 
clll.lude legislativa o ••xceuti,•n, tutllll !'''"to
rido ipso f;tcto o dil·oito J,. Ci'Íiica. de <•Xlllll•·, 
dn n.nalyse tios ados do g-ovuruo p·•m ouca
minluw os dr•>tiuos do p:.iz. 

~'oi, portn nto, l!Piil a maior snrprcw CJU" o 
Ol'lldor Otll'iu ropeti1·-se lluju aqnella propu
siçio. 

N11o, o Congro,so fez uma simples •h'lo;.:-a
cão quu Ofio illiJ10 1'la t\ H01lt1hu,•fttl dl' :-i lllP!-oiliU, 
omu o o~i1110 do t•Xalno 1los ;u•tn~ prntil.!ndos 
pelo g'O\"t"~t·uo. ~i nssin1 ntio fl'1:·n, e111 quo 
sillwÇ<iu t\caria n pniz? ..1 to• lu o llln!U<·nto o 
Cong·re~so so ncha 0111 li1ce 1le aL:tos gu\"t•ttlll\· 

meutu••s, qu • J·ocln.nl" m "~u" ' 1 t••n\''"'· 
A Pl'i•lc'li~'liO tio quu o COiit,;'l'eSSU rui r~ha

mado pura !ilzer a Constituiçito niLo oxcluij, 

niio pó• I e excluir o grnnrle principio de sua. 
iln·,,;tirlura do todos os poderes, para. reger 
o> dt•stinos do pniz. 

As limita•;1lt~s a. ostn investidura. fornm 
polo ron~r··ssoo cedidas •·xpontnn •nmento 
Pill fii'O,onc;a do nmn situnr;üo excepcionnl o 
~~· ''C, mns cst:1s limitur;oes de modo :~ lgum 
•·n,·ol \'C III, Pomo se Jll'etcnde, a protoriçiio 
elo dir••ito de tlscali,;nçào nos netos do go
govo:·no. 

o ~no l]ller •lit.Pr delegnr o Congresso pmlo
r•·s e llcur lll'eleJ•irlo.,lo >CU diroito de Clame, 
btn >CI'ia a n hdic c;iin rio Congresso, a aunul
l:<ção ri• •sta cor~ora~ito o repudio até do man
da tu q no roceiJ, u. 

O or,odor nilo rliscuth·á este tratado por 
duas i·azõ··~. :1 fll'imnim porqno não conhece 
as in~LJ'uc•;õcs que !'oram dadus nos ne~ocia
dore;;, c cm se;.:undo Ioga r \JOI'CJUC são tantos 
e 1 i\ o num ·J•,.sos '·s resnl ta elos desse con tructo 
!'"~'" ns illdn>tlins elo pniz que lhe parece 
liiUlil di.·l'Utir lt ~~·zfio que se pó~e ullegnr '!'w ju:;till'luo ns c lu u.ulns •lesse trr.ctudo que 
, CSI'qia ns nm•sns industrias nuscontcs em 
proveito rias estr·ang-Jirns. 

~·ci la~ n:;t as ,. ou t1·ns consiiloraç!les de ordem 
• COIIOitliCn o politica, o orador pns>a n encu
r;~l' uma •titllcnlthule prnt•ca, qual é 11 di!ll
cnldnrle que ha cm o GongrAsso entra:- em 
r.•l.c;ões comugovernoactual. 

Pl'incipin por dizer quo nn conscien~in do 
01111lor cxi,tern us mainres hesiluçOes; este 
;;o''<'l'llO Ol'?.:llnisuu-se, mati nem si quer teve 
a rlell'e!·eucia do cornmunicat• uo Congresso a. 
sua t·X ísll'lll'ia. 

o Oi'ildor , üo mll•J como nmn nssombléa nn
cional, qno e.tu in,·estidllllo organisnt• toJos 
os Jlodon·s, poss11 us.im ser posta à mnl'g'em. 
o :;o\'ernu é n p1·im ·il·o a mlo olhar par1\ o 
l~ou~rPssr), a. uãn dar a tnenor nttcn1;aio aos 
repr·o,;cnlnnt•·s 1ln povo, eomo ,j cstl•S l'os.,em 
III IS uoenns •·mpi'<·St • veis da tarefa cor.stitu
cional, its .PI'O,sas, ils c:u·t•dms p;trn conjurar 
tlmençns o pe1·ig-os imagina veis. 

A di!llcnlolnde p1•ntica O]lf•uJ-se á commu
nica,,io <le>to Congre,so com o gol'eJ•nu, o 
orado!' não sabe como hn doso resolver ~st1\ 
CJIIC•tiio. Ou o Cou;;J•essu to111a 11 rosoluç;1o 
rtl'l111l rio g11 •rd.ol' a sua po;;içiio de eumprit• o 
~Pll do\'L'l' dwmall!lo o go\•ur•no a seu lo~"iU', 
nu I" nst•;:ne "lil :i<:IIS tmhalhns sem dar nt
t•·ll\'1"t" i\ oxi;;t.oucill de.se governo, mns nun
ca som auril' miio do sons <lireitos do 
c1•itka o•ln unalys•J. Estas nwçOes de snppli
ca' O 1in po lit!'IS do ro•COlllli!UIIIiliÇUL'S SUO VOI' 
dudl'ii•as illllllil hH\'ÕOS. si.oo conli•aJ·ias Íl uigni
tlaliL• lloos IIIHU!l>ros do Cot1~1·esso, nos quaus o 
l'"i~ contill'in o S••U mandato. 

l'tlllit·o;on I'"'' diz••r qn" se dcvh\ tor nest.n. 
qu.,,t:,, tmla a callua o to.la a consillora•;iio; 
put'll boo ú proci:;o ouvir alg-uom, pois Jliiu so 
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pódo ,iul;;ar d~ um tratado que não se couheco 
em todos os ser1s elementos. 

Conseqnentemonte a solução mais pratica ó 
n ~uo foi, hn pouco, expr·QsS•t polo :Sr. i'lilo 
Poçanlm, do nma ~ossüo secrctn. 

Rcspomhnrlo a nm aparto, o orwlor diz qno 
lhe consta que osso tr.ttarlo rem condiçucs se
cretas, e pnr isso ó q no rccon h eco a noco~
sidndo do sor secreta a sessão re~nerid:t pelo 
nobre representante do c,;tudo do !tio do Ja
neiro. 

Só assim chegnrit o momento opportnno do 
Congresso occnpnr V••rdarleimrnente a sun 
fnncção, fazendo sentir a esse govur•no qno, 
além dei lo e acima dclle cxitito n repr·e,en
tação nacional, qno é n encarnação da sobe
rania do povo. 

O orador• diz qno esta ó n quc~tão pr•incipal 
e que mais dovo pr·eo~cnpar· o Con;;r·essn, ó 
preci:>o do nmn vez por todas qno se acahorn 
com estns sombras do ter·r·or·••s •J phantasmns. 

IJir-se-ha, o si o g-over·no niio comparcc•JJ' 
IJoran to o Congresso '{ 

Si o g"O\'orno clesd<.mhar• do Congre;;;;o e niio 
quizer comparecer, o conflicto scrit Jovnnt •tio 
por elle o não pelo Congresso. 

Para julgai-o estará ahi então n opinião 
puhlica. 

Em todo o caso, a conclusão llnnl ú esta : 
si o g-overno recu8:\l'·So, n:lo cornp:u·cc~r·, não 
qnizer exhiuir· o seu trata•lo, nfLO quimr tlnr· 
osclar.ccimentos no Congresso, csttJ estar·:r om 
pleno direito do ns:;umiz· a posição resoluta o 
franca do amtrvsar· o di;c~!lir tudn.; os seu; 
netos, quebr·an:lo e• te aç:tnHl que t•11ll amor·
daçado (I Gongt•osso até este muru~nto. 

O Srt. Josr:: Avr.r.r,.o, o'•t••rulo :\ palavra 
pela or·dem, re~r!Cr pr·or·og-aç:lu rlo tempo des
tinado it prirndm parto tia ordom rlo tlllt por 
mnis uma hot':\. 

O Sn. Prm>'tnF.XTF. elcclara qno nin•lrt fnl
tnm cinco minutos par:\ llcar csgotmlo o 
tempo dr\ prirneim p.u•to, o quo suhmettorá o 
requerimento elo Sr•. Josó :\\'O !i no :t votos, 
desde que o St·. Assis Brnzil, a quem dá a 
pnlnvrn, coucluit• o seu dbcru':lo. 

O Sr.A,..sil'l Bt·azil diz que, quando 
chegou ao Con;;r·.,~s:r, já su •liscntiaru a.-; •lmt
moc·ü~s, não ouviu os pr•irnoir·os or•:ulor•es, lll'tS 
apo'nas o ullimo, por· isso n:io ~·om à tr·ibnna 
siuiio para esclnrocot· Ulllt\ •Juvrrla quo lhe pa· 
reco peudon to. 

N:io ouvilt pCli'-SO om tluYi•ltt o nwrito das 
moçoes apros~ntadns, mas ouviu chamar• do 
snpplie:t :\ qno roi npr•esonta;ln pulo or•:ttlor· o 
nssi;;nat!a pot• muitos distrnctos rotn•oson
tan tus. 

Não lm nos•m moção nc11hum:t snpplicn, o 
que ha ,; nm oueanrirrlwmouto pm·a liqni
dar-~o osto assumpto com lotl:t :t calma. 

O assumpto é grnvissimo ; trntn-so do um 
caso qn' não é b•Jm conh•Jcido pelo Congresso; 
par·oce-lho, pois, que o Congresso nüo proce
tlor·ia com a seriedade quo lho devitt ser pro
pria, si e:owlem nu..-;se o tr•alitdo som exame, 
som estudo o som rolloxão. !?alta-lhe pnro 
i:;to cornpetcucht lognl o compotencia moral. 

O orarlot• não tom pretonçues inelividnaes. 
rn:ts ~uer• I h o p:trecor•quo :\ su:t moção oncami
ulm a qnustão com n maior pr•udoncia e mo
deração; e ó por isso qno lhe dit pr·ofcroncia. 

.\ssim, pois, desde jit adinnt:tr:t :t sun opi
niiio; si travar-se no Congresso a questão do 
sahor· qual das duas moções devo merocAr n 
prclor·encia, votara peltt que assi;;uou com os 
~ens collogas. 

O Srt. PrtEsiDE:o>Tg-A discussão ficn adiada 
poln hortt. 

O Stt. Josr:: Avr.uxo (pela ordem), ntten
•londo que n nttonção do Congresso achn-se 
l'atigada, limita-se tt petlir• •1ne lho concedn 
na 1• parto t!n ot•.lom do di:t elo nmnnhii 1/2 
hora pat'tt qno possa ent1•.1r neste debate. 

Vozt·:s-Agora ú mollrot·. 
o Stt. .Josr~ A nr.rNo- Pois peço proro.;n

ção da hor;L por :lO minutos. 
o Sa. PrmsmEXTE-Vou consultar o Con

gresso. 
O Congresso sondo consulttulo não concede 

:1 prorogaçfto pedhln. 
O Srt. Jo.;J~ Aver.TXO (pcln; ordem) requer 

lll'g"<md:L p:u·a quo :t mntcl'i:t cor1tinue amn
n!.ft n:t !" parto Lln ordem do din. 

0 St:. TOWXT!XO DP. CAttVALHO (pela or· 
de"') -Sr. pr·osidento, parece que niío pó1e 
,or· !'oito o r·equer·imonto que ncaha llo apre
sentar· o Sr. representante Joscl Avelino, 
por·er uo, não tentlo si• lo conceclidtt a proroga
ç:'Lo tia hot~l que pet!in ... 

Vor.F.s- E' para amnnhã. 
o Srt. Tor,gxTrxo o r~ CAitvAt.rro- •.• em

bora ; o petlitlo tlove sor un hor:t do expediente, 
o •les•le r1no se nãoconcoclen :t pr·orognção de~tu, 
está clla csgotadn. 

O Srt. Prmstor.:xTg- Pat•eco-mo que não 
procedo o r1uo ,allog-:~ o nohr•e re2resentar~te: 
o Coug'r·oss" pnde nao conce•lor pnr:t hOJe, o 
conceder· para arnrwhã ser tmtmht :t questão 
na !• parlo dn ot·dom tlo dia. 

E' umn qnestiio do ortlom dos trabnlhos que 
o Cong·r·esstr resoll'oril.. 

Posto i1 \'Otos, o requerimento ó npprovado. 
O íirt. Pru~snn:X'l'l·: diz qno a ordem do 

dia •ht sos,;ão d•J :LrllilllhiL será irwol'lid:t. A 
!" parto co.tstará da volttr;i\o das om~ndns 
uo IH'o.iecto d:t Constituição o a 2" d:t d1scus-

J 
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são tins moçiles dos Sr~. Demetrio Ril1oiro 
o Assis Braúl, relntivns :10 trata lo do com
mareio com os E~tudos Unidos da Amoric:~ tio 
Nurto. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DAS 1m1~~DAS AO l'RO.J!CCTO 
DI~ COXST!TUiç};.o 

O Stt. l'tu\S!DE~Tl~ diz quo na sessão olo 
hontem não so votaram as emendas o lo Sr. Vi
riato do MeolcÍI'os ao n. II do art. ii, por 
verillear-so nfio lmver numero para. a votu
çfio. Essas emendas, qno cst:io ú pagim~ 5•1, 
vão ser submetlitlas a votação. 

A 1• parte d:~ cmon•la do S1·. \'il·iato tio 
Medeiros llcon pi'c.iuclicaola por ter o Con
gt•o;so rejeitado urna emenda no mesmo sen
tido. Vae SOl' votad:~ a 2" parto d:~ omontln. 

Postas successiv:unonto a votos as tlua,; 
partes de que cnnsta o aohlítivo tio Sr. Vir•iulo 
do Medeiros e outrcs, silo tlmlms rojoitmhts. 

O Sn. Pl\Esim·:XTE annunciu a votação 
das omoudas ao§ 3' do art. ii. 

O S. TOSTA (J>ela ordem)-Po•li a. palavrn, 
Sr. presidente, niio pn.1~~ roubar tempo a.o 
Congresso, mas p tl':l pedi i' :1 V.Ex. qno ponha 
cm primeiro lo;;at• a Yotos a minha em<Jntla, 
poi' ~or suiJ~tuliva o conseguintomonto mai:; 
ampla. 

O Stt. ZAliA-Não npoi:ulo : a minha ti mais 
a.mpla. 

O SR. PltESIDEXTE-A emenda do nobre 
roflrosentanto ú realmente suustitutíva, mas 
além desta lm outras snbstitutivas. Em todo 
o caso,eu vou consnl tar no Congresso. 

Consultado, o Congrc.;~o não concedo a. pre
ferenP.ia pedidtt. 

Em :.oguidu, J'osta. a votos pot• p:n·tcs, é 
nppi•ovndn n scguintJ emendt~ ao§ 3• oll'cre
cida pelo Sr. Zuma : 

Supprimnm-se as pa.lnVI'ns -oLsormdos os 
limites po:;tos pelas leis tle mão morta-que 
se1·iio suustituidas pelas st';l'Uintes - oiJ.,er
vada.s as tlisposiçues do dh·oi to commum. 

Supprimum-sc ignalmeuto as paliLvt·a:>
guaruat.las as leis criminn.es. 

São consitlor:ulns pre,iutlica.Lias as emen1lns 
que <~O mesmo§ 3" do nrt. ii otl'et·ocoi'Uill os 
Sr:l. 'J'(Ista, que nchnm-se tms pags. 51) tJ 5\l 
tio impresso ; Santos Percim i1 png. 5\l o 
Loovigiltlo llílguoims ü pag. 61. 

E' annunciadn a votação das omenuas ao 
§ 18 uo art. 71. 

0 SR. GO~ÇALI'I•:S CIIAY!~S tiocl:tl':l quo a 
cmondaquo aproscnlou ó ao § 17 do nrt. 71, 
c não do § IS, como por engano l'oi impresso. 

Posta a votos, ó npprovmla a. emenda do 
Sr. Mílton ao § 18 tio art. 71, mandando 
>li i minar U8 palavrns- postal e tolegraphica. 

E' declarada tn•e,iudicad:L idontica cmcnrln. 
do Sr. Bet'iHll'dino ole Campos o outros, que 
cslll i~ pa;:. Gl do impresso. 

São successivumente postas a. votos o re
.ieitadas as C!ll<llldas que no§ 21 uo art. 71 
oll'•!recernm os Srs. Joiio Vieira, Alcindo Gua
nalnu·a o Almeida Barreto. 

O Si;. Pltl·:sw"xn: annuncia que se vão 
votar as emendas ao§ 13. 

O 81~. Goxç,\l.Y"s CHAVI·:s ()leia ol'don&) do· 
clara quo na emenda quo s" ach11 a png-. !l2, 
como oll'erecitla 110 § \4, ha cr·ro de numero, 
devendo lcr-so--ao § 13. 

Pt•st:t a votns, ó a pprovada. a seg-uinte 
omentht snbstitutiva do St·. Gonçalves Ch::ves 
e outros no § l:l do art. 71: 

Suh,Liltta..,;e polu so;;uinlo:-A' excepçüo 
do lla.;;i·anle dellcto, a p1·isi'ío niio po:lori~ 
"xecut:H·-so >illlio tlopois de pronuncia do 
indiciado, sa 1 v o 1'8 c••sos tletormina.dos em 
lei, o mt·diantc ordem esc!'Ípt•L da autoridade 
competente. 

~!:' co~sid"ratla prejudicada a emenda do 
Si·. Chagas Lotato ao mesmo paragrapho. 

Postas succes,ivanoento a votos, siio rejei
tadas :ts emendas dos Sr.,;. Custodio de l\!ello 
c José Hy:;iuo tambom olfero~idus ao§ 13 do 
art. i!. 

Posta a votos, a. emenda. suhstítutiva do 
§ r.• tio nrt. 71, oiTJrccidn pelo Sr. Tosta, ó 
;·t'jcitada, ll"an•lo prejutlicuúas a.s dos Srs. 
Santo,; Pereira c Zama. 

Posta :1 votos, ó approvndtl a. SCA'llinto 
OIMn<la do Sr. Julio de Custílbos e outros ao 
§ 1.1• do urt. 71: 

Depois de -leigo - accrescente-se: -e 
livro o on>ino, etc. 

0 Stt. QUIXT!XO BOCAYUVA (pela ordem) 
,Jiz que trata-se thl urna omond:t do alta im
poi·tancia, õ por isso requer verillcaçüo da 
votn~ão. 

O Stt. Pn.ESIDP.~T!~ diz que, feita. a votação, 
a mesa ''orilicou terem votado a favor da 
omonda 88 ::lt'S. roprosentantes e conli'tl 76, 
havon.lo apcna; a dill'uronça. do 12 votos ; 
mas, tlosdo qne o nobro sunaolor roqner urna 
soA'unu•L votação, vao consullm• ao Con
gr·o::;so. 

Consnltntlo, o Congresso nüo concede t\ 
so:;ttllU:l Yotnçiio desta emenda.. 

Postas sncces::ivamonte n votos, são r~jeita
dus as emendas dos St•s. Jnlio do Cnstilltos e 
uuti;O~, Awrodo e Nelson tio Vnsconcollos (so
bre lii.Joi·rlatlo tle tostar), tlcantlo [ll'OjLtuicada a 
omoutht tio Sr. Nelson, lolti·a c. 

S:io successivltllleuto po,tas tt votos o re,ioi
tndas ns omeuúas do St•. Stocklot•, ollàrocitlas 
!l.O:l §§ 24 e 213 do a1•t. 71 . 
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O Sa. PaESIDE:"TE declara pr•ejudic<tdo. a 
omeuda do St·. Stock! •r no ii 20. 

O Sa. BAIW •S,\ Lm,\ (po:l" o··rlem) com 
pez·or tlis:wutu d,, int••t•pella~•io olo -il', pre,i· 
donte p•Jla qual esta. eme11tl.L estil. ·prein•li· 
cada. Emend • que gamn t,; a to. lns os 'nas
cido,; no lk 'zil u. nadoua li· Indo•, llltJ•Ii.o n t•J o 
ru;;btt•o civil, ú est.t um., ol sp· ,,io;1lo colllplu· 
tncnltu• do flUO votou o CO;lt;t•e.-;~o em l'clll· 
ç;io ao CiL:il\UhJut" civil, ck, mmll•hs con::;~· 
llOl'tJS. 

Consultn•lo, o Con.:;re.;.;o rosal ve que a 
cmon•l•• Astá prcjllclic.ul '· 

1~' po,ta o. vutos o rcjci taolit ti emencla tlo 
Sr. Tosta lVl § 7• do art. ii. 

O St:. PI:EstnE:I"TI~ annnncia '' voliu;'i.o L1•> 
Sllb>titutivo Uu :St•. S~ldauh.t .llal·inho tJ Oll· 
tros <lO art. il. 

O Sa. CO>'rA ~1.\CIIADO (pela m'llem) ohsrrv11 
CJIIO a 2• parto tJ.,st:L 011\0illi:L ICII:\•SO lll't•jll· 
dicarla, CUI COIISOt]\IUIICÍII ue lUI' sido \'Ola la 
uma. cmonúa do~~·. Znm"• que cl,t i \.,utica; 
mas tL 1" parto uii.u está préj ud ic:u1a. 

O Sa. PaF.SIDEXTf: diz qurJa 1• p•ll'to •ln 
emond ' e~ til Jll'L·j <llli•!:lll:l •· 1~11 t1•et!L:1 to, co<IIO 
a mo.teria é du ~r .• vidat!e, s.Llllltclt•H'il i <lo•ci
são do Congres~o, que so pi'Otluuciará si a 
emenda. esti\ ou não pt•.,jullic.Ld.t. 

O Slt. COSTA MACHADO {P•'l'' 0~1/eo») podu 
no Sr. pr 'sido11te que C•>usulte o ConO'I'<lsso 
soi.Jro si Jul;;a ou uão preju•lica·lo. a J• p<ll't., 
da. ~~~ 1 OlliCI\Ut\. 

ji1 se n.clm firmado em nm dos art! .. O:i da 
lJonstitnit;lln. " 

p,,t' a vcotn>, é rejoit:Hht a emen•la do 
S1•. L,.o,·n;:ilolo ~'il;:neil•o~s ao ii1i'í do art. 71. 

São con.idnl'ildo,; pl'o,ju·lic"los-o sub-titn
tiv' tio ::ir. Le•ovil;;i·lo ~'ilgn·••r.ts a•o,; §~ 26 
ll ~i oln "l't. ii C !1. elll~'IHJa 'IIPIII'eSS!I'IIt10 
~ 27. ntl"e:·u~:irh pelo St• Ft'allci:o;co V1•i:,rn .• 

E' po.;t:o a ''otns •• appi'OVnth a pari~ da 
,;~guintol n:n•n.Jn. arl•litiv" rlo Si•, José Hy,.ino 

. - I ~I o ao ~ :!a • o ''l't. 1 : 

~ Ao.; anlol'••s •lo ohr:os littera••ias e ar
h! i c 1 s •í ;: 'r• 111 ti lo n • li l'••i t" rio r·cprucl 11 • il·rts 
poh intpl'tJlHt "" p••r •]li ol•piO"nntro proe.e,so 
ll1 •c·•ni•~r), 1).; hul'.hlf·us elo.; nntor1H g"OS·II'iiO 
rl··s•c •lit···ilop •ln tP.'IIfl" ~110 ' 1ui ,1oto•rmi .. ar. 

§ 1 1o1 as.c;:n•·.,r,·, lltmhem a p•·oprietlude 
•lns an·•rcas flo f.,l.JI'ica. 

Pnst:1 11 vnln.;, a segtll1dt parte da me;mo. 
'"llllllola ú l'll.ieitacla, 

O .. ;r. •. 1os1~ l!Yutxo requer \'Critlcnção da 
votaç:io, 

l'ro •o l•ndn-so i1 ver·itlc-ociio, reconh~ce-se 
t·:r si· ln ''fl"t•ov·u1:t as •gun•ht p:\l'te d•1 refe
ri 1• cnJCn• l:t. 

E' pn.;t., a voto; o t'Oki tnr1a a omenrla do 
S1·. Almeirla B •r•·etrl e ontros ao nrt. 72. 
. E' i::ualrn••nt•• l'll.i••'t •ola a cmnnd" Slli•pres

·IVa rio al't. 7:l, ol1'urccidll p~lo Sr. eyrillo de 
Le•nos. 

E' ·•in·l11 r :Ht ul:1 a emendo. úo Sr. Stockler 
e ontt·os ao :••·t. i-1. 

O ,;lt. Pltl·:•m~;~n: annu11cio. n vobção 'das 
otnondns ao nrt. i5. 

Consnlt:ulo, o Cong-N,sso dccl:.;ra projn•li· 
rat111 a 1• P·•rto da umontla. 

Siio suc~essivnmenhl pJstns a \'oto . .; o r~i· i· O Stt. Rtnu~III.\ (pela oo·tl"m)-Sr. pre~i-
tadas as omondas do S1·. ltaluit•o llai'Ccllo; o •111\lc!, ao :ort. 7;; t'or••un Cl1\'iadas i1. mesa duas 
outt·os ao § 8• do a1•t. il. emel1•1 <S c •ntra<litOI'ias, tlgurando ambas tir-

São i~u:Llmeute rejeitadas as emen•lo.s uos ""''' ·:> l'"r mim. 
Srs. Saldanha Marinho e oul!·os e ~!eira lle Dev<1 i11r •rum~ a V. Bx:. que, recorrendo 
Vasconcullos ao urt. ii. aos antngl'npho,;, Vol·iftqnei ~ue a se.zundo. 

São aindn. rejeitacl 1s as omenrlas uos :'ii'S. omen•la "''a 111'1\l'l•bt p·lo S1•. IJ•<rlos rlo Cam
Pe<lro r\merico e Thomaz U"lphiuo 0 oull'O pos e Icem as .im q~1e :1 prim.P-irn n•lo é ~6-
ao ~ 12 elo at•t. il. nwnt•• lll'nl."la po1· 1111111, m"s Sl'll pnl:1 maiO

E.' tamiJem rejeit:u1a n. emon<la du St·. [ ~:''.'.'.'?' 111!ilt •re; <JIIO tem assento nest~ Cun· 
ChiiVOii e ou li'OS au § I i tiO nrt 71 • ~ 1 ~>SO, 

SàJ succos:;ivamoutu I•Oitasa""tcos o nppr11- l'o~ta n vntn~. <I}PPI'~v,uln a em~nrht sup-
vaúns as se.:nint~s omeuJas <los srs. LtJo- Pl'•·S•I\'a <lo art. 7;~, ollel·~c•uo. polo Sr. Re· 
poldo BulhOilS e Unuino ll!souro: tu•niJa. 

Art. 70, § 2• b-Supprilmtm-s8 as pal<WI'tlii O Stt, PltllSt~E:"TE rlc~l:1m prejudicado. n 
-condecoruçõ,,s ou titulo eotrangeiro. emenda do S1·. l.io~l'los de Campns. 

Ao art. 71, § ~7-tll~ct·usc<lllt•·-se-usslm 11 SR. Flt.~:'ICI~co o,\ VEIO/\ d!z qua a 
como os que ncceittll'clll con•1ccora~uo:;, titulo:;' •)lllt:lllla •tllcJ o 'l' pl'e,iclunlo cleclai'Oil eotnr 
nobilitu·ios on estrungei•·us, [H'··.i••cli•·ncl' n•1·• o "~tá. I) pro •rio nntor tl(l. 

Ao pt•oce<lol·-se t\ I'Ot:u;:tn t.h cnwn•la ncloli- "'"l''"b >1\i'l"'o.;.;iva li o >il,!'n,t:tl'io dolla. 
til'll uo Sr. \'ei;.ra ao n1•t. ii, ;:i~", 1110111clan•l" o ~lt, l'ltt-::ili'I~X1'1·: diz qnn rle,clo ~ue o 
tiCCl' ·scontar-quo 11 lui não lu<ll ull'dito l'<l- Cvll~l'll<S•' 1'•''"1 \'cU c•linlilllll' o artig·o nii.o htt 
tl'O .livo O 'I"" >IIU>Iilllil' . 

O Stt, PttE:;LIJEXTE tleclnm 'lncjulga esta O St~. Flt;\XCl:iCO TIA. Vi!!lllA. respondo que 
emendo. pr<Jjudicadu, p.Jrquó e~t.l pl'inciplo 14u. uma 4ill'<~raaca,. E;te art. 75 Mia vaga. 

. ....., 

. ..._ 
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mente ern crimes infamantes, o a emenda 
apr·esontnda pelo illtbtre roprt'S•·ntant" tltt 
Parahyhn olrclnrn qne a ~~·nton~~~ eonrlcm
natori:l por cr·im s int'umnntes, provistos nos 
COdigos militar•<', fll7. Jll!l'tler I\ pn!lln!e. 

Na emenola hn .um limite; ao passo IJile 
no arli~o se tliz -A snnt 'llÇil t•ondenon'• tol'ia 
por crim"s inflununtes provisto,; 110s cuoli
gos militnro·s on leis civr.; t'az pcr•der a pa
tente, qualquer que seja o tempo da sen
tença. 

O nobr•e autor da emr•nd:t qne peclitt a 
suppres,iio de,te m·tigo clar•amento expl'i
miu o seu peu:mmeuto, que era restringir 
o artigo. 

Pm·e•e, por con,;egninte, que não ha nqni 
pnri•lade, e que o f.tr.t· • de ser• a emrutla 
aprcsent:uht pelo autor tia emoutla >Up
pr<'lisivn, mo,tra que honvc apenas •I • ,na 
part~ um equivoco, por•Jil•l cm ver. ole ter· 
perlido a snppr·essilo uJVra p~dir• a substi
tuição. 

O Sn. PilESII>EXTE diz quo o Sr. Retumba 
declarou que as emen las or•am coutt•.,dk
torins. 

Consultado, o Congre~;;o resoh·o e.tnl' 
prPjndic ula a emcntl:t ,;ut.stitu ti m •lo art 7:5, 
olft·r•ecida pelo ::ir.Carlo, tle Campo,; e outros. 

E' em scgui.la po;ta a voto,; e np
prova lo a s~guinte 1!111tHlda ~nb,;titntiv:< du 
art. 76, otr<Jrecida pelo Sr. [{etumu:t : 

Substitua-se: 
Art. 7u. Os militares tle terra c mnr terão 

fór•n esp~cial, con.-titni•lo par trilmn.tcs mi
lit;n•cs, ~ar;t olelictos militare,;, 

E' igualmente approv11tlo o s~guinte atltli
tivo olos Srs. Valladilo o GaLiuo He:;oUI'O au 
art. 76. 

Accre;cente-se : 
§ 1.• Este fóro coonpor-sn-h:\ de um Su

premo Tr1bunal ~lilitar, cnjos membros set'l1o 
vitnlicios, e •los conselhos ne :css:l!•ins I"'''" a 
form,.çilo dtt cnlptt e jul):;:all1ento do, 
crimes. 

O Congresso, por lei ortlin oJ•in, I'••gnlnri• n 
composiç·io do SUPI'IllllO TI·iuunal ~lilibll', 
suas attr•ibuiçOes e ontm,; cir·cnnHtancrus rn
berentes no tõro de que se tr.tttt, 

E' annuncinda ti votuçi\o do urtigo nllditivo 
do Sr. Stockler e outl·os á ~ecção 11 du 
tit. IV. 

O Sa. VIXItA8S requer• preferon~ia pal':l 
uma emen la sua que s" ncha n pa;;. 73, ~olll'e 
o mesmo as>nnq•to, e ruais lata. 

Pro•·Otb .. nto-so ú vobç1io Ll11 roqn~H·iuu:mto 
de p!'t..tt'•H'tHICin, o SI'. pl'tl.;i !twtH tl•·l!lill'a u:1o 
haver numero lognl, e que llc:1 :lui .• J,, u vu
t~çii.o. 

veem ii. mesa a~ :>00uiota~ 

Declaraçúes de 1lOIO 

De~lnro qnn votr.i pi'! h arlopçiio uns emen
dns que coucedi •III tlir~JIO ole v •• to nos estu
d;onte,; das c,colus >UJwr·inr·os, inclnoive as 
milit;ore,;, e pelas cuwndns snppros,ivas do 
§ I o do at·t. ifJ, na I'III'te e III que su:;po•nde •li
r·citos do citladtlo por incapacidade physica ou 
monli. 

Uedaro, ontr•o,;im, ~ne votei p•>ln mnnu
t•·nç:ío dns ~!ii~" o ·t·• do nJ•t. 71 o contra todas 
as oli'l'o,;iço .. s reslt h:ti\·as ria liheJ•dutlo espiri
tn;d e ola tO:'J'OIIsabili•laolo inolivrdu I. 

::;.ln rias s•J»ues, I~ ole fevereiro do 1891.
Delloromiu~ Cw·rwito. 

Dt>cl:oro •ruo mais nma vez \'Otni contra a. 
pena do tllol·te no exa. cito e aJ•mada, mesmo 
":n tempo do guoJ•t·a.- Coronel Pires Fer
~eim. 

o SR. P!tiNI>I~XTE designa para amanhii. 
a >Cg-uiutH or·•lt•m do uhL : 

1• par'ltl ( ••té 3 1/2 hor·as)- Continuação 
rh vota~ii." tias ometllln~ iL Constituiçi\o 

2• part•• (ue 3 I 2 ho1·as em tlennte) -
Discn~IÍO d s iuoltc.o<;Oe,; soure o trntutlo de 
comnkr~o amet·icano. 

Levanta-s" a scss:io as 3 horas da tarde. 

54• SESSÃO E.'II 13 DE FEVE!l.Eill.O DE 1891 

Presirle11âa do Sr. P1·tttlente de Moraes 

Ao mcio-rlia. t'az-se a clmm:ula, :i. qunl re
:;pon•lem os SJ'S, PI'U•lente de ~luraes,l\lntta 
Macbat.to, Paus d,; Carvalho, João Neiva, 
Edunr•lu Gonçal ve,;, Francisco Machado, Leo· 
vegil•lo Coelho, Jonquim Sarmento, l\lanoel 
l~ar•at•, Antonio H ena, Joiio Pelro, Cu .ba 
.lnnim·. Jo,é ~··c•tnolino, Joa'lnim Cru1., theo· 
doi'U P:tclwco, Elyo"ll ,\111I'lins, Joa•rnim Ca
tnn,Ja, 13eZOI'l'·• tJ, diJIJ•IIItlJ'qll•l J UIIIOJ', Theo
tlurcto So.uto, Jo.;ó llllJ'n:•t\IO, Uliveir•:t Gnl
•·tl.o, Am .• ro Cavalc,utti, Almeilht Barr·eto, 
Fii'IIoiuo •la SiiV..iJ•a, José Hygino, José 
Sim·ão, FIOJ·i no Peixoto, Ta,·a1·es Basto, 
lto;;L Juuiut•, Coelho e Campos, Thomaz 
Cr·uz. Vir·gilio Dnmasio, ltuy Barbosa, 
~nr.ti va, Domingo; \'i"iHrle, Gil Goulurt, Mon· 
teii'O rle B.o~•t·os, Quintin•l 80c •YU\'t~. L·tper, 
lkaz Carneil·o, E lutr•tln \V.tnde ){olk. Joiio 
~evol'tlliiH, S:dd1111ha ;\lai'Íttho, Jo •quim Feli
,.j,,, l'o.;ario lll'int, Alll 'l'i~u Lobo, C.tmpos 
S·dl~·~, .Jo:,quim dt 1 Son~~·, Silva Cnlletlo. ~ilva. 
l':u·a nh .. s,J ua' 1 n i lll ;\IIII' li n ho,l'in h· iJ•ot G ttcdes, 
Uttald!noolo AIIIHI'oi, St~rlto,; And .. ri~. Gene
roso .\lni''PtuS, r:stuv ·s .lnn!or·, Lni1. Ueljthino, 
lW.Uiiro Bal·~uo~, Piuueiro M~o. Julio 
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Frotn Bell'ort Vieira, U chón ROtlrig-ues, lntlio 
uo Br!lzii,Lattro Sodró,lnnoconcio 8crzellollo, 
Nina Ribeiro, Cantão, l)cdt•o Clie~·m_on t, ~!alta 
Bacellar, Cost11 H.o<lriguos,, ç:~Sini!!'O Jnni~i·, 
Henrique •lo Cnrvn.lho, Anlrisio. l•mlho, ~o
"'noirn Pnmna,.uá, Nelson, Pu•es i!'ot't'eir:~, 
Barbosn Limn, "hezc!'l'il, Jniéo Lopo>, .J usli
ninno úo Sorpn, Frederico Bo:·ges, .José AVe
lino José Bovilaf'jna. Gonçalo tio La~,:,•s, Nns
Cinl~itto AI mino A!Ton~o, p,,.l!·o Velho, ~li
gue! tio' Castro, Amorilu Garcia, IO:pitacio 
Possoa, Pedro Amoricn, Conto Carb.txo, 
Baptista da 1\lntta, Ft•óes •b Ci'll7., ,\lcintlo 
Guanalmrn, Erico Coelho, S:~mpaio 1-'~r~az, 
Lopes Trovão, .la"qnes om:i•JliC, :\!'lStidcs 
Lobo, Furquim Wt•rnecl~, Vmh:tci, T~om:~z 
Dclphino, Antonio Olyntho, Badaro_, Joao Pt
nheiro, P:.~citlco ~[ascucnlws, Gnl.rwl du ~la
"'alhão:;, Leonel Filho, CIP::ns Loh;~to, .J:~cou 
~ia Paixão, Aloxanrlr'o Stocklct•, l•'t~tnctseo 
Vei"a Costn Senna, Lamonnwr, ,\!varo Bu-

o ' . L · I' tolho r.onr-alvcs Chaves. ,\nlt'ricO uz, •e-
Jicia~o PetÍnn \;iotti, Dutr:1 Nicacio, Corrô:1 
Ro.bello, Ma~ocl l~nl~:cncio, Astolpho Pio, 
Sil Andrade, Rotnmbil, 1'olon tino rio Carva
lho, Ros:t e Silva, João Bar alhn, Gonçal\'cS 
Fcrreit•a, Jose Mariano, :\lm01rla Pernnmbn~o, 
Juvencio do A"'lliar, ,\nrlró C:walcanti, l~ay
mundo B:llltlelra, Annib:ll l•'alciio, Peroil·a 
Lyr·a 1\loirn, rio Vasconccllo;;, João rio Siquoira. 
João 'vieira, Lu i?. do AiHitwlo, Bspirilo Santo, 
Belarmino Carnoh·o, Pontes do ~li:·antla, O i ti
eira, Gabmo Bcsonro, Ivo do Pr.ulo, Oli\'cia·a 
Vallmlão. Fcli~uollo l!'i·oit·c, Augusto do l!'i·ei
tas, Paul:t Ar•gullo, To. ta, Soa lm1, Alrlonio 
Enzcbio, Zama, Arthnr Rios, Garcia Pir•os, 
Aristitlcs Maia, Gon~·al vos Ramos, Carlos alas 
Chagas, Franzisco Amaral, Domingos Rocha, 
Costa l\Iacharlo, Domingos Pot·to, Palleb, 
João de Avehu•, l•'ei·reirn Rabo !lo, Fel'reit~t 
Pit•es, João Luiz, l\lltrtinho Pi•mlo .lunior, 
Ber·nardino do Campos, Francbco G liccrin, 
l\Ioraes 13,arros, Lopes Chavos, Domingos rio 
l\loraos, Carvnlhal, All.;" lo Pinhoil·o, 1\lut.,;a, 
Rodo l [lho l\Ih~1 U<l:t, P;mlino Cm• los, C o, ta 
Junior, F:.odrignos ,\!vos, Alfi·odo B!li:;, 
Carlos Garcia, 1\loroira. tia Silv•t, Almoi.\a 
No;::-ueit•a, Ruliião .lnnioi', l~IOili'Y Cm•mlo, 
Santos Poreil·a, Cnsto•lio uc ~lollo, Pau ht 
Guimarães, !.\lilton, Fi·ancisco Smll'ó. Diony
sio Coi'qucira, Loovi;;ihlo Filgrteit-ns, B:u·ão úo 
s. Marco~, Mctlratlo, Thtl'ão t.ltJ Villt\ \'içosa, 
Prisco Paraiso, l\lnniz llruiro, Athayuu Ju
nior, Fonseca e Sil v:t, Fonseca Hermes, !'ii! o 
P~<;an lm, .Ut•hano i\Iarconr I?;,. Ma~ lüi.es ~~~r·· 
roto Cvnllo rlc Lemos, Ohven•a f'lllto, \'il'l:l· 
to ,'to • Metleil·os, Jualjnim l3i'OI'os, \'irg-i
liu l'o,;,.;mt, !li'an~,,~ Carvnlltn, Lni1. Mni'at, 
Loopolúo do 13ulhilos, OninJat'<'Los Natttl, Alr
lonio Jlzorcuo, Caotnuo do :\luuquorqne, 
11olla t'iuinn do ~lontlonça, l\lat•cillllO tio Ma
gu.lhiíe~, Fernuudo Siums, Lauro Müller, 

Carlos Campos, Schmidt, Lacerda Coutinho, 
Victorino Monteiro, Pereira. uu. Costa, Antão 
do F11ria, .Julio ue Castilhos, Ernesto de 
Oliveira, Borges do Medeiros, Alcidos Lima, 
Assis Brazil, Thomaz l•'lol·es, Aure11, Ho
mero B:tptistn, Rochn. Osor·io, Castiiano do 
Nascimento, Fernando Ahbolt, Dometl'io Ri
beiro .Monna B1tri·uto o Thcophilo dos Santos. 

Abro-se 11 scss~o. 

Deixam de comparecer com causa os Srs. 
Fi·euCI·ico i:ict•i•ano, Pcdt•o Panlino, ltaulino 
Ho!'ll, ltodrigucs l~crn llldcs, 1\lartinho Rodri
gues, Thcopltilo dos Santos, Leandro l\laciol, 
Amphilophto, Conde do l~iguoiredo, Ferreiro 
l3i·.tnd:io, l:lncno riu Paiv:L o Ccsario l\lottn 
J nniOi'; c ~om cansa os Srs. Rangel l'ostana, 
Aquilino rio Amaral, Bum:.rdo riu Mendonça, 
Santos \'icira, Marcelino 1\louro., Albct'lo 
Bt•:~ndii:o, Olh·cim Putto, Mayrinl~, Domingos 
Jesnino, Bar:io tio Sant:t Helena, Luiz Barro
to. Adulpho tiurdo e .~ntonio Pmúo. 

11' litht, posl:t om discussão o sem tlebnte 
approvatl:1 n acta ú:1 sessão antcc~dootc. 

o Sit. 1• Si·:citi-:T.\ttlO pt·oceuo à leitura tio 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Olllcio úo 1\linistorio dos Negocias do lnto
reiot·, de 11 do corrente, declarantlo que nn 
mc.ma data l'ui t1•ausmittiuo ao ua Justiça 
cópia tia l'llSJ!Uçáo do Cungi·esso Nacional re
lativ .. mcnto ao attentado tla Tribuna.- ln
te1raclo. 

O Sr • Antú.o do Paria -
Sr. pre.idetr te, por poucos momentos occupa
rei a attençilo do ,;ongr·esso. 

Qunndo ttve occaoiiio de protestar em nome 
tios iutorc;sos elo paiz, o ospociulmente dos 
inlei'tl,scs do !Uo Gi•ande dJ Sul coutru. o 
convonio ou tratado commercial roalisado 
un ti·o o govei·no do Brnzil e o dos Bstudos
• ni.los da Amarica tlo Norto, llz sentir os 
tles:lstt•osos r;,tl'eitos Qlte esso tnt lado i ri.~ pro
duzi!· no estado ,1uo represento o om alguns 
outros, principaltuente os do Santa Catltarinn 
o t'a!'.tl!à. (,!Jloi•Ado.~ ~apartes.) 

Honlrnu, roccui do S. Leor.otuo, f'jUO, por 
assim dizer, ó o ceiltt·o tltt regtü.o colonial, um 
tolog-i'alllnlll ue upplauso à iniciutivtt que aqui 
lmviu. tomado; c postol'ÍOl'l!lente uuu•os to
logramnms da ptw;ll úo conunot•eio da en
pi ta L vieram rdoi·~at• a reclt1maçiio constante 
lLrqnellu. 

U,; meus illustros comprovinci:mos geuor:il 
ÜSOi'io e Di'. Domotl'io Ri boit·u rtJeo!.reram como 
t.!U tdOg'l'alll\U:tS llú~ lULJSI110.:i l01'1f•0:3. 

A pt·a~•a do Couuuercio t.lo Porto Alegre di
ri"o-~o ao Con"rosso o [lO!' nosso iotormedio o . ,o 
tu.muem ~o dll'lb'Q ao govel'no. 

.!_.. 
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Na qunlidnde do representante do R.io 
Grande do Sul o ontonrlondo qno não me 
posso dirigir no governo tão uern como fa
zendo-o desta tribuna, daqui lhe dirijo a 
mi.1 h:t reclnmnc;fio. 

Limitnr-me·hei ne:;to momento a ler os 
to\egrammns recebidos, rleixunrlo ao Con· 
gres;o e ao governo da ltepnhlica qne jnl· 
guom do> nfl'eitos que <J convenio está pro,lu
zindo no R.io Grnn,le 1\o Sul . 

Os tolcgrammas da praça do Commerr.io ún 
capital do Rio Granrlo rio ::>ui diri:;irlos a mim, 
nú Dr. Dometrio e ao general Osorio, siio con
cebiLios nos se:;uintos tet•mos (lê): ' _ 

« Pot·to Alegre, 12. 
A Associação Cornmct·cia\, cm nome do 

commet·cio e indu~tr·ins do Rio Grande, np 
plnudin<lo a voss:t p:ttrioticn altitude em re
lação á convenção americana, roga-vos sejnos 
intorproto dos seus sentimentos pemnte o 
Congresso o o governo, nllm do que soja 
nnnullarln essa odiosn. o iniCiua couvonção.
Joao Aretz, pre>idoo te.» 

tenção do Congresso, abandono esta tribuna. 
(Muito bem, muito bem.) 

O Sr. Ba.pti8t::t da Motta.-Sr. 
presitlento, tambom pertenço ao numero 
daquelles que desejnm ver, o mais breve 
possível, no•so paiz entrar no regímen da le
galidade, porque receio que, quando u. Consti· 
tui<;ão lbt• promulgada, não haja mnis Brazil 
para :L adoptar; pois, a totla a !tora estamos 
vendo vemlcr-so o paiz, e os actos do go
verno Provisorio, não digo bom, os netos da 
dictadura são vcrdntleiros disparates (apoia
dos), que veem ofi'ender, nií.o só a dignidade 
tio paiz, como o. nossn proprin dignidat.lc. 
(.tpoiarlos,) 

Acnun de ser puulicndo um decreto do go
verno que vou ler. p:u-:1. quo o Congresso 
llquo perfcit:tmcnte ltnbi\itndo a julgttr si 
tonho razão na alllrmativa que acabo de fa
zct• (l~): 

« 7'abella elas continencias, yuardas de honra 
c saloas que se dcoen1 obsci'1Jar no exer
cito. De dtt\ ou de noite. 

O mmt illustre amigo o Sr. Dr. Demetrio 
Ribeiro rocobmt outro de indu~trinlistns do 
Porto Alegre, nS>im concebido (IIJ): 

P <<Ao Santíssimo Sacramento, cm pro~tssao, 
« orto Alc;,"l'o, 12. S;tgrado Viatico, Reli'luia do Santo Lenho, 
Fabricantes de lmnha perlimos promover a immagons de Jesus Christo e tia Virgem Maria 

annul\ução do tratado americano pt'il.illlli· em proliis>ão do culto catholico. 
cial aos intere>ses lu-azilfliros e prmcip:tl- «:! 1.• AS guardas e ns tropas devel";io 
mente ás industt•ias deste estado. A indus- nbt·ir 1\leims, perlllttr as armas, tirar as bar
tritt suína ó importante, e será a principal retina~, por 08 joelhos em torra, abatendo-se 
no futuro, devido no desenvo!l•imcnto ngri· as bandon·as horizont1tlmente, e as musicas, 
co1ll. cot•netns e tambores blltot~1o a marcha. 

< A lmnh:L americana • propria par:t 0 < Aos symbolos de cm•responrleote signifi-
Brnzil, ó adultot•ada, allm rio so tol'l1ar con· caç:.io do culto ro\igiuso seguido por povos 
si;;tento c é denominn!ltt om norto-amet·ic:mo civilisndos. 
bauha artificial pot• lei do Con~t·osso nmeri- " 2,• As :,:uat\las 0 as tre>p~s deverão abrir 
cano.-Aloes .l!ai'!Jstany.-Mutta,·a::o .-Bal'- liloiras, porlllut• ns armas, ttrnr barretinns, e 
1·os .-Miranda & Comp.-Lopes ·.,. ns musicas, cornetas e tnmlJores baterão a 

Isto conl'ormo o que eu jà disso destt\ tri- marcha. 
huna - tt IJanha que recebemos dos Estudos < A's imngeus dos Santos e aos terços ou 
Unidos ó adultot•nda. 0,; pt·oprio;; nmot•ic:tnos communitludes religiosas do culto cntholico, 
reconhecem qt.:e a bnnhn que exportnm é ar- quando passarem precedidas do. cruz nt-
tificia!. çada. 

o tetegrnmmn. Cille recebi de pessoas impor· " § 3." Tit-nr bnrretluns, coutinencins do 
tantos da cidnde de S. Leopoldo, uiz o se- espada. o mnrchn batida; as nrmas tlcnrüo no 
guin to (18) : braço. 

c Porto Aie"'l'O 12. « A's pr9c_i~iles de qualquer c~tlto seguido 
. " ' . .,.. . por povo ctvtltsndo, quando precedidas de sym· 

Appl::udtmos ~t ntttt~tlo encr.,~cn cm do foz~ bolo correspondentes. 
tln. re!!'mo c~lontnl fer11l:t pelo tt ntndo com os "§ o.• Quando as procissues passarem pot• 
Estados UnHlos. Promov.emos um:t rop;·esen· qualquer ~uardtt, o commttntlnnte c\estacnr1\ 
tnção no .:;ov~rno, p~dt~tlo ~ ~xclusao dos umtt parte tia smt lbrça, da qual lhe seja possi· 
pt·oductos col~maos pro.tudtcaclos: s. Leopoldo, vel dispót•, pnrn as ncompnnhur;mns, si a pro
li de fover.etro tio I B?_!·- ~~~~:hcrma IIotf- cissiio ,Jt\ vier ncompttnltadn, não devor-:L então 
mam1, - Gu•lhcrmB. Lm~ Pre••81 ·- Jot11J P«· destncttl' força algunm pnm r.quol\e tlm. Si 
tm. - Ernesto . S•!oan - :z;:el·nando Fcl•ppe pnssnr o sngrntlo \'iatico, não em procissão, 
P1•css~r.- 1Ic1mgue C. Bast•an. ~ ou a snnt1t uncçiio, os mnmlnri1 acompanhar 

Estit cumpridl\ a minlttt miss~o, c, 11ão quo- até t\O primeiro posto miiitut·, por llllm forÇI\ 
t•endo ngorn occupnr por maJs tempo tt at- menor·" 
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Ora, sr. presidente, ó manifesto que .iá 
pnssou nqui em 1• e 2• discussão, o só lho 
falta promulgação nossn, o artigo que separa 
completamente n. igreja do Estado (apoiados) 
o mais, qunndo isso não !'osso, jiL o governo 
da revoluçiio do 15 do novembro lmvia 
sopam.do do Estado tt igreja ; como ó, pois, 
que se obriga o exercito o arma<la a 1azor 
continoncin.s n. um culto 'I (Apoiados,) 

Ulr Sit. !l.EPitESE:O.'TA:-iTE- O que diz n. isto 
o Sr. Badaró 1 

0 Sn. BAPTISTA DA MOTTA- Eu qno SOU 
athco, quando nas flloirns, scrin. obrigado a 
fazer contincncias a um culto ! (Contim',a a 
ler.) 

"§ 13. Armas aprcsentadns, contincnci<t 
do espada. c marchn. lmtida. As salvas ~orão 
do 17 tiros. 

" Aos vice·almirantcs, ~onoraos do divisão, 
~;rã-cruzes dn. ordem do Cruzeiro o o!l'ectivos 
ua do Christoviio Colombo. 

c§ 14. Armas aprosentauas, continencias 
do espada, tros t•nfos ou tres llorcios. As 
salvas serão de quinze tiros. 

" Aos contra-almirantes, gonorncs do bri
gada, gr:i-cruzes honornrios <ln ordem do 
Christovão Colombo o d1gnatarios da do Cru
zeiro. 

c§ 15. "\rmas apresentadas, contincncins 
de espada, dous rufes on <lous floreios. As 
salvas uo artilharia sel":io <lo treze tiros. 

" Aos capitães do mar o guerra o coronois, 
capitães do fragata o tonontes-coroneis, tli· 
gnntarios da ordem do Cht•istovão Colomho o 
officiaes dessa ordem c das do Cruzeiro o 
Rosa..» 

U~I SR. R.EPRESE:s'TANTI~- Pa.reco que o 
governo quer provocar um con!licto com o 
congresso. (Apoiados.) 

0 SR. GO:o<ÇALVES CIIAVI~-Qucm rel~ren· 
dou esse decreto '! 

0 SR. BAPTISTA DA liiOTTA- T:uu\Jom Ó 
sabido e notorio que nós votamos em 1• o 
2• discussão; o só fll.lta promulgação nossa, 
o artigo que extingue todas ns ordens hono
llcns, assim como suas re~lius o prot•ognti
vns: portanto, n uisposição que ncabo de ler 
ó um vet•tlnlloiro meu os preso ao Congresso. 
Esse acto mostra. Clll imlíociiitlllllo do chefe do 
estudo c de seu ministro:; nctut\Os, ou alies 
Jlonso.m que somos aqui nma co.rneirl\lla. 
(,tpoiados, muito bem.) 

O Sr. Barbosa Litua.-St•. pre· 
8idente, lhço timbre, tanto como qnom nmis 
o llzor nost:l occasiiio,em cconomiso.r o tempo, 
tiio util ús nossas dolillot·a~õos; mns nsslllnpto 
da mais nlt:1 importanda, m:sulllJltO no qual 
tlovomos Lletlictlr totla a cnn,;itlol'nção t!o rtno 
l'ot•nto~ ~usu J[l tivois, lr:tz·tllil i1 tt·ilmua. 

Neste sentido apresento o seguinte roque· 
rimo o te (lê) : 

" R.cqneiro que sejam 11ellidas ao governo 
ns seguintes informações: 

1•, qual o nnmoro do operarias omprogatlo!l 
nn!l roparti<;ilos o officinas mantidas pela. R.c
publlca ; 

2", qnacs as distlncções crorulas pelos ro· 
guiamentos entro ossos opet•arios o os cha
mados empregn.dos do quadro. » 

VOZES- Muito bem! 
O S1t. BAnnos.~ LmA - Ntis ncnbamos do 

votm· em i• o 2• discussão que nn. R.epu!Jlica, 
regímen que vamos instituit• o con~olid:1r, 
toaos os cidadãos, todas as classes siio iguaos 
perante a lei. (AJlOiados.) 

Nós não podemos admittit· conseguintemonto 
cxcopr;iles tiio ouiosns como aquollas que estiio 
constgnadas nos nctunos rugtllamontos entro 
empregados do quadro o jornaleiros. 

O proletnrio, o cidadão que contribuo dia n. 
din. com a melhor parto do seu esrorço nas 
olllcinns da. R.opublicn, si acontece ndoecor, si 
por nm destes accidontes domesticas é lbrçado 
n. não comparecer iL omc:na, pet•de todos os 
seus vencimentos, o que não se tlit absoluta
mente com qunosqnor ontt•os empregados do 
quadro (apoiados), com o n.manuooso por 
exemplo, quo tem o uiroito do raltar ti. repar
tição umn. vez qno um medico mais ou menos 
condescendente possa fornecer-lhe nttest:1tlo 
tle doonçn.mais on menos imaginnvol.(,tpoiados 
c algmts apartes.) 

Eu não posso, porq uo soritt ir do encontro 
no regimento, discntir qnestão tão impot·
tanto, mtLS vim fazer este n.pello u. um 
Coogt•esso, que, estou convencido, ó um Con
gresso republicano, que lm do votar por 
unanimidnde a omonda do cidadão Alexanilt•o 
Stoltler, nct\bnndo com toda.~ essns Llistincçiles, 
deixando os demais detalhes pnra n. lcgis· 
lação ortlinurin. (Apoiados, Muito bem, muito 
bem!) 

Vem ii mosn, ú lido, npohulo o sem doh:tto 
npprovado o seguinte 

Requerimento 

Roqueiro quo sejam 11edidns ao governo ns 
seguintes inl'ormnçiles : 

1.• Qual o numero de oporarios ompt•og;tdos 
nas rop~rtiçOes e oll1cinl\s mautidt\S pol:t ltc
publica ? 

2.• Quncs as distincGues ct•e:vln.s pelos rog-n· 
lamentos on tt·e cs.;es operm•ios o os ctmmados 
cmprogwlos llo qmult•o 'I 

S. 1~.-Bnrbo;;tL Lima. 
O Stt. PtulstogNTLl - !Mi1 linda t1 hora do 

oxpcdionto. 

• 

., 
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O S1~. LAUIW Mür,r.mt (pela ordem) requer 
prorogação da hot'.t, por cinco minutos. 
. Consultado, o Con0'1'CSiiO approva o rcqno

runonto. 
0 SR. LAURO 1\liu,r,r.n.- Potli a p:tlaVl'l\1 

vara :tpt•cscntar um:\ indicar,-:io, quo tio rol'cro 
ao 111't. 58 o sons paragraphos. 

Soi quo o Con:;:resso j:t rejeitou nma. iutli
cação, permittindo quo fossem aprcsontndns 
cm 3" iliscussão as emendas .iit nprescntarl:ts 
om 2•, o não nprosentllrill. a minlm indicação, 
si não fosso mais res tt•icta, o não ponpll.Sso 
mais o tempo do Congresso. 

Pela minha indicação, a mesa ó nutorisll.dll. 
n modillc11.r o m•t. 58 o seus parngrnphos, no 
sentido do potlorom ser nccoitns cm 3" discus
são omomlas nrprovnrJas Olll 2•, UÜ.O havendo 
nm11. 4• discussao, o tudo sómcnto quanto ás 
<lisposiçõos transitorins, onde, JlOr exemplo, 
existo uma disposição npprovada o '[lOr mim 
formulada, que dosc,jo modillcar, p11.r:t não so 
darem suprostas injustiças, .iit 1tllog11.das, c 
quo não osta v:t cm meu animo. 

Vem :i. metia, ó lid11. o npoiada, 11 seguinte 

l~DIC.\Ç:\0 

lntlico que n mesa do Congresso so,i:t auto
risada a modificar o m•t. 58 o sons pu ragra
phos no sentido do voclorom ser ncceitas 
emendas om :!• tliscuss;i.o, restrictivas ounm
l)lbtivas dll.S appt•ovadus cm 2• discussão do 
vrojecto o contiilas nns rlisposiçõc:i tmnsito· 
rias, som quo por isso lmjo 4• discussão. 

S11.la dns sessões, l:l de fevereiro do 1891. 
-L. M iiller. 

o Su. Pn.ESIDJ~~Tg-Na l'órm11. tlo regimento 
cn trnriL cm discttSiião q un ndo n I ,zum St·. roprc
sonlttnto roquci•or o iin• concedida urgcncht 
part\ t:nlrm•nll. !• p:1rte do. ordem tlo dio.. 

O Su. L,\un.o llluLr.mt (pcli< ol·dcm) ro
qnot• Ul'gOUCÍt\ e:trll. quo IL indicat;ÜO SOja 
discu t itlll. amttnlut. 

consnlta·.lo, o Congresso não concod:t 11. ur
goncia. 

PR!ME!B.A PARTE DA OH.D!m DO DU 

\'OTAÇ:\0 lt;\S Elm:s'llAS AC Pll.OJ~CTO 
DE COX:lT11'UIÇÃO 

o Sn.. PitESIDI~XTE: - Hontom, qu:1mlo i:\ 
votnr·so umtL omemhL elo Sr. Stocklet•, o Sr. 
Vinhae,; l'oqnereu prel'eroncit\ jltu•a que tosse 
vot11.da nma su11. emenda, reh\ttva no mesmo 
assmnpto o qu? so ncl~tt iL png. 73 do i~tpt•css?· 
Pot• os,;n occas1ão vorttlcon-se que nuo htiVItL 
numero o llcon ~uspensn u ~es,;iio. 

O Sn.. 
pccli foi 
emenda, 
rnrios. 

\"Ili'IIAES - A prcfcroncill. que ou 
rol'oronto sómonto it 2" parto da 
nq uolla que lUZ respeito aos opo-

O Srt. PitEStoEli'TE - Vou, JlOis, consultar 
o Congt·osso sobro n prefcroncht pcdidn llolo 
nobre represont11.ntc. 

Consu ltnclo, o Congresso não conccd" tt 
prol'ercncia pedid11.. 

Posltt a votos, ó rcjoitndn 11 omontl11. tlo 
St·. Stockler. 

O Su. Pn.EsmE:.'TI·: considera projmlicndru> 
a emenda do Sr. Nelson do Vnsconcellos o a 
2" parte do n~ditlvo do Sr. Vinhnos. 

O St~. BAit!lOSA LI)IA (pela ordcnt)- S1•. 
presidente, cu pediria a V. Ex. que submet
tc:sso !i. votação n 2• parto da emenda do 
Sr. Vinhaes, que não mo p11.roco prejudicadll., 
vL;to como, tratando do uma mesma disposi
çi.o, trntn tlo modo diverso. E tanto isso ó 
verdade que n omemla do Sr. Stocklor refere
se 11.os estados, no '(lnsso que 11 do Sr. Violinos 
rorero-so iL União. E ó lJem possivol que 
al "'uns deputn,los quo não quizornm votar• 
pelo. omeiíí:la do Sr. Stocldcr queiram, entre
tanto, votnr '[lclu. 2• '[lll.rte dD. emenda do 
Sr. Vinhaes. 

O SR, Pn.ESIDE:.'TE: ontonde que a scgundu 
parto CStÍL '(lrejudicada .. , 

VozEs- Está. 
O SR. PI~ESIDENTE ... entretanto vao sub

mcttet• n votos a emenda. 
Posta a votos, é rojei tad11. 11. segnnd:t p11.rtc 

do auditivo do SI'. Vinhll.CS. 
o Sn.. Pn.ESIDJo:~TE obsorvn. quo ao 11.rt. 78 

for•nm ofi'urocitlns divorsnsomondns, Um11 sub
stitutivo. do Sr. Gil Gouhwt que ostâ à pag.G:: 
c por eng-nno foi numerada como ret'orindo-so 
no m•t. 7G. Outra do Sr. Campos S11.lles o ou-
tros. · 

Ha mais tt'CS outtoas ementlll.s snbstitutivns: 
nmtt do Sr. Augusto de Freitll.S, outra do Sr•. 
Tolontino de Cll.t'vulho o outt•ll. do St•. llOl'nar
dino do Cmnpo> o outros. 

As emondas dos Srs. Cnmpos Salles, Au
g-usto de Freitas e Tolentino do Carvalho são 
idonticns; 1\ emenda dos Srs. Bernardino do 
Campos o mrtros moditlcn.m o projecto; uma 
incompntibilisa o car;:o, 11.0 passo quo ns ou
tt•ll.s npentts incomp1ttibilis11.m o oxet•cicio. 

Vae-so votn1• a emond;t do Gil Goulnrt. 
O Stt. Josf: 1\IAmA~o (pela Ol'llcm) requot· 

quo o· sr. pro~idento consulte no Congresso si 
concede pret'úrencill. para 11. emenda do sr. 
Cnm pos Sn !los. 

Consultado, o Congresso conr.edo tt ttrefo
roncllt peditla. 

Submettilht 11 voto>, ó np[ll'ovmltl a seguinte 
emelllht tlo St·. Compo,; Su.lles : 
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Ao art. 78 

Substitua-se : 
O cidadão investido em funcções do qualquer 

dos tres poderes fedoraes não poderí~ exercer 
as de outro. 

O Sa. PREsmJmTE declara prejmlicadns as 
emendas :los Srs. Gil Goulnrt o outros, Ber
nardino de Campos c outros, lllilton, Tolcntino 
de Carvalho e outro e Augusto de Freitas. 

O SR. Pn.ESIIOO'TE declara que vae submetter 
a votos a emenda apresentada pelo Sr. Lco
vigildo Filgueiras o que so acha i1. pag. 36 
do impresso, a qual, por deliberação do Con
gresso, ficou parll ser votada depois do nrt. 78. 

OSr.Leovigildo Filgueiras, 
obtendo o 'Palavra ~ela ordem, di1. que lhe 
parece estar prejudicada cs>n emenda, clesdo 
que n disposição do nrt. iS foi moditicnda pela 
emenda do Sr. Campos Salles. 

O Sn. PRESIDENTEdeclam. quevae consultar 
no Congresso, si considera prejudicada are
ferida emenda. 

0 SR.. LEOVIGILDO FILGUEIRAS requer, 
neste ca~o. a retirada da sua emenda. 

Consultado, o Congresso consente na re
tirada da emenda. 

E' annunciada a votação das emendas no 
art. 79. 

0 Sn.. SA)!i'AIO FERRAr. ( )JCla Ol'ilem ) re
quer em sau nome e tio alguns collcgas tio 
banc:ula que o Sr. presidente consulte o Con
gresso si n emenda do Sr. Gil Goulart está 
prej udicndtt. E> ti~ emenda mt\is ampla, mais 
compl'ehensivel elo quo n do distincto rcpi·e
sentante de S. Puulo, uelln a. iucompntiLili
dude ó nhsolutn, no passo que na outl•,\ a in 
compntibilidnde ó rotativa. 

0 SR.. PRESIDENTE- Creio que em occn
sião nlgumn o Cong-resso votou mais con
scienciosamente do quo ogm'!l.. Li todns ns
emeudus, mostrei n dilrerençn enli'e ellns ; o 
artigo do projecto estnbelecÍl\ á incompati
bilidilde u bsoluto. e as emendas, com ex
cepção dn do Sr. Gil Goulnrt, cstabelecilt n 
incomp•ltibilidnde do exercício; ora, si o Con
~resso ncceitou unicamente ns incompatibi
lidades das runcçoes e exercício, esti~ preju· 
dicadn a emend:t do Sr. Gil lloulart, como 
}ll'Cjudicaun fiCOU a eliSJlOSÍÇÜO elo projecto j 
nii11 hn nndn mnis claro. (Jlltlitos apoiados.) 
Entretttnto vou consultar o Congresso. 

Cousultmlo, o Congt•osso resolve achnr-so 
prc~nulcndn n emenda do Sr. Gil Goulart e 
outros . 

o Sn.. PRESIDENTE diz que h:~ uma emonua 
do Sr. Gil Goulart É\ pag. 64 que refere-se ao 

• nrt. 70 e não ao art. 79, como estil. no im
presso. 

E' posta a votos o reJeitada a emondo. mo· 
ditlcntivn do Sr. João Vieim no nrt. 80. 

E' igualmente rejeitada n sogundn parte da 
emondtt do Sr. Leovigildo Filgueiras, ficando 
ptojudlcadn a primelr:t parto !ln emenda do 
mesmo senhor e n emenda. no m't. 81 do 
Sr. Nelson. 

E' postn a. votos o npprovndn n omenda 
supprcssiva do nrt. 82, otrerecidn pelo 
Si'. Lcovifíilelo Filgueiras, ficando prcj urli
ca!lo o suostitutivo quo no mesmo artigo 
otrerecou o St•. Antonio Bnenn e outros. 

O Sit. PRESIDE:O.TE diz que vão votar-se as 
emenelo;; no art. 86. 

O SR. R.ETU~IDA (pela ordem) requer que a 
sua omendn sejn posta n votos por partes. 

0 Sn. GAnll.Ig!, MAGALIIÃI'S (pela ordem) 
po•le que elo prel'erencin sej1~ postll o. votos a 
emenda do Sr. Julio dn Frota . 
. Cons~Jltado, o Congresso rejeita n pre!eren

cln pcdttltt. 
Posto votos, ó npprovndo o requerimento 

do Si·. Retumba, 11nrn qno a sua omondn seja 
suumottida a. votação por partes. 

Submettirlns successivnmente n votos ns 
tres pl'imciras pnrtcs d:\ seguinte emendtt ao 
nrt. 8G, elo Sr. H.ctumbn, sil.o npprovnelas: 

Substitua-se : 
Art. 8G. O exercito federal compor-se-1m 

•lo conting-entes que os ostndos e o Dbtricto 
lletlornl são ohrigados n fornecer, constituídos 
de conl'ormi(lnde com a loi a.nnun de lixnç[o 
de lorÇ.IS. 

§ 1.• Uma lei l'orlernl doterminnrá a orga
nisnçiio geral do exercito, de a.ccórdo com o 
§ 19 r.loart. 33. 

§ 2.' A U n ii'io se cncarregari~ da instruc
çfio militar tios cot•pos c armas e da instrucção 
mil itnr sn periot•. 

§ 3. • Ficu nbolielo o recrutamento militar 
lilr~·ndo. 

O oxarcito c n armndn nacionnes compor
se-Mo por sorteio, modeante prévio alista
mento, não se ndmittindo a isenção pecuuin
rin, nem substituição pessoal. 

§ 4. 0 11S patentes, os postos, e os cat•gos 
inamoviveis são garantidos em totln a. suo. 
plenitude. " 

O Sr:. PRESIDENTE nnnuncin n votação da. 
3" parte dtt emenda do Sr. ltatumlm. 

O Sit. 13llLARMiNO DE MF.NDONÇA pedo que 
:\ vobção sajn tt·itn por pt\l'tcs. 

Pnst1t snccassivamonto a voto> n~ duns par
les do § 3° da emenda do St•. Retumba, é 
npprovada a. pl'imeirtl o rejeitada a segunda. 

E' igualmante posto a. votos o npprovauo o 
§ 4• dn mesma emenda do Sr. Retumba. 

..... 
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0 SR. GABI~O BESOURO (pela ordem) per
gunta si n. rejeição da segunda parte do § 3' 
aa elllenda do Sr. Retumba prejudica a se
gunda parte do art. 86. 

O SR. f'ttESIDENTE- Pr~j udica, porque é 
substitutivo do quo la so nc!:m. 

O SR. GAD!No B!lsou!lO ponuora quo o Coo· 
gres;o fazia questão nponns 1!:1 substiwiçrlo 
pcssaal; entretanto mostro. m dis~osiçiio para 
manter n parto quo se refere it Isenção pe
cuninrin. H~1 uma lacuna e n emenda tlcn in· 
completa. ltcqtter, pois, que nesse sentido so 
consulte o Cong"resso. 

0 SR. PRESIDENTE-A emondn do Sr. Re· 
tumbn, conforme eu declarei o o Congresso 
vcrillcou, bem como a do Sr. Julio Jlt•ol!l, 
eram dons substilutivos. Requereu-se prol'e
rencin em t'twot• dtl do Sr. Frota, e foi 
negnda. 

Ao votar-se a omendn 1lo Sr. l~elumlm, o 
autor da emenda requereu que a votação 
!'osso por partes, si lJJnl que eu entendesse 
que, pot· ser um systema, devh set• votadtl 
em globo. Def~t·ido o r•ertnerimonto, proco· 
deu-se ú. votação pm· partes. A mesa entende 
que n emend11 é subslitutiva, snbstituo tudo o 
quo se achn no art. 86. Si ha absurdo ou nüo, 
a responsabilidade ó do Congresso. 

Consultndo, o Congt•osso resolve que a 
2• p Lrte do urt. 86 não está prejudicada. 

0 BR. BELLA!l.~ll~O DE :.\!EXDOXÇ,\ (pela 
ordem) di~ que, indo-se votar :1 2" p:~rte do 
art. SB, requer ao Sr. presidenta que consulte 
:to Congresso si concede prcforenci:t pam a 
emendu. do Sr. Julio Frotn o outros, que u 
exactamente suiJ~titutiva dtt 2• p:trle deste 
artigo. 

Co'lsultndo, o Congresso concede n prefe
rencia pellitla. 

O Sa. S!lrumDELLO (pela o1·dcm) acredita 
que esta votução precisa ser rectillcnll:•., por
que á pag. ó() ha uma emertdlt suustituliv:1 
do Sr. Julio Frota e outt•n do Sr•. Nelson, que 
foi por muittt goute confundida com n do S1•, 
Juho ~'rota. Acredito. que nilo é intenção do 
Congresso deter•miu:\1' que os claros do exer
cito sej,Lm preoncltidos pelo voluntariado, não 
se quet·eudo muito menos estauelecet• t\ isen
ção pecuninria que é prejudicial. 

O Sa. PrtEstoEXTE oboerva que o Sr. re· 
prosontante não pólio db;culit• o asoumpto dns 
emen<lns, e muito menos criticat• as tlecisues 
do Con;;re;so. 

O Sa. OITIC!C,\ (Jlcla ordem) porguntn. si 
rur rojeitnllo. <t emenda do Sr•. Julio Frot:t, 
sorti. v o tadtt tt 2• pttrte da artig·o ~ 

o Srt. P!l.t;stDI~XTll diz que o Congresso nc:t· 
lm. tle tlat• [H'Ol'ur•uncla p.<t';t tt emendl\ tlo 
Sr. Julio l?l'ot:t, snb:;titnllVl\ Úl\ 2". pllrte do 

art. 86. Si fôr rejeitada a emenda, prevalece 
o artigo. 

0 Sa. GAniNO BEZOURO (pela. orclem) ob
serva que, visto o Congresso ter r~,ieitndo 
uma emend • substitutivo. do Sr. Retumba, 
julga que o. I• parte dtt emenda. do Sr. Julio 
Frota estlt. prejudlcatlo. e portanto não deve 
ser snbmettidn a votos, como substitutivn. dn 
2• parte do urtigo, 

O Sn.. BELAmnxo DE 1\!E.'I'DOXÇA (pela ordem) 
pensa. qno c, nobre Congressisl:t que acaba de 
!'aliar oslá tliscursando sobre o vencido. 

Tendo sido poróm o orador quem propoz 
qno se volnsse de proferencin n. emend11 do 
Sr. Julio Frota, em substituição :i. 2• parle 
do artigo do projecto entendo que '[Joio facto 
•lo tet• si, lo rejeltada a emendo. do Sr. Re· 
tumbn, o Congresso não t!c:~ inhibido d'.l 
acceitar outra emenda mais conducente. 

C S !l.. PR!l.~IDEXTr:-Diz que si a em onda 
•lo Sr. ~'rota Jo1' rejeitada prevalecerá a se· 
gundtl parte do art. 86. 

Proce•lendo·se n. votuçii:o da segunda parte 
til\ seguinte emendn do Sr. Julio Frota, é 
npprovnda. 

«0 exer·clto o armaria compor-se ·hão pelo 
volnntari:J.do, som premio, e om C.•ltn. desto 
pelo sorteio, previnmen te orgn.nlsado. 

Concorrem, para o pesso:J.l da arma.dn, as 
oscolns Naval, Aprendizes l\1Jil'inheiros, e o 
sorteio do mnrinllaf\'Am mercantil.,. 

Ficam prejmhcadits us emendas dos Sr. Bor· 
nar,lino de .::t1mpos e Nelson. 

E' annunciadn a votação das emendas ao 
nrt. 88. 

O SR. VtnGILIO DAm.sro (pela ordem) -Sr. 
prosidonto, pe:li n p:\hwra ~ela. ordem p:1rn. 
uizet• tt V. Ex. que houvo rnversão na. im
pressão destas duas emendas. 

Eu considerava como o ultimo artigo esto 
88 de preforencla. no penultimo, cujl\ dispo
sição é nada tmis nnd•t monos do q ne a dis
posição constitucional antigo do artigo 178. 

Peço portanto l\ V. Elt. qne submettn :i. 
votuçtio o meu nclditivo n.ntes das ementlns 
refuren tes no artigo 88. 

Procodendo-se o. votação deste requeri
mento, reconhece-se uilo hnver numero 
legal, polo q no o St•. presidan te diz que vno 
se lazer a chamadu. 

O SR. JosÉ MARIANo dá todn a razão ao 
Sr. pr-esitlento, mas acha que o processo do. 
chamatltl ó um pt'Ocesso muito demorn.tlo, 
qttando so podirt empregn.r um processo mais 
smnmal'io, q mil é o dr1 veritlcação WJ. votn~ão. 

0 SR. PRESIDENTE-A votaQÜ:O está 'Veri
llcatll\. 

Par~1 mim, nii:o lla processo mais htcom
modo, mais impertinottto Llo que o de ostar 
pudindo nos Srs. membros do Congresso que 
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so conserl'om nos seus log":wcs, vnrn. qne trn
bn.lhomos com rc:;uhu·idado, emiJorn. lh~a.mos 
•listo o mnximo sacrillcio (apoiados), que será 
tanto maior quanto mais tempo nó; perdermo:; 
neste tr•nbalho. 

Porém os meus podidos toem sido todos in
uteis; hoje tenho !'cito diversos, que toem sido 
complemente desrespeitados, o urro lm snppli
cio maior do qno o 1le pctlü• c ser· des:tttcn
'lido, qun.ndo os Srs. rcpro.,cntantcs Icem o 
dever de attcnder no presidente. 

Deeln.ro que vao-so repotir :t votação •lo 
l'er,uerimento do Sr. Virgilio Damnsio como 
meio do verificar si no Congresso lm o munero 
legal. 

::;ubmettido d<o novo a votos, ó appromdo o 
req nerimcn to. 

E' posto n voto:! o approvntlo o seguinte 
nd1litivo do Sr. \'ir:;ilio IJamasio, que se achn. 
á png. G7. 
. «Ac~r~scento-se como pcnullimo artigo 1l::s 

ihS[lOSIÇnes gemes; 
Art •••• São ccmstitucionncs tão só:nente 

n:; disposl~ões quo se referem íts nttt·ibuiçüo> c 
limito,; dos poderes politicns o nos direitos 
indivitlunes e politicas dos citladúos, 

Parngt•n.phos As tlisposiçues déstlt Consti
tuição que não cstiv,~rom nestas inclui!las, 
podoriio ser nltemdns ou rolot•mml:ts pelos 
tramittes e com as formnlidndes dns lcts or·· 
Jinnrias. 

E' igualmonto JlOstn. n. votos o nppt•ova1ht n 
segninto ementln. do mesmo senhot· ao nrt.. 88: 
~No art. 88 moditlquc-so o principio tio sc

guintrJ modo: 
Art. Nas tlisposlçücs ele rwrlcm constitucio

n:tl, sómento poderá ser rcform:HI:t n Consti
tniç.:io mediante, etc. 

E' vasta n. votos e rejoit:uht n. om•m•la. sur
pressivn. do §i ·1° do nrt. 88, olforocid:t pelo 
:o; r. Stockler e outros, llcanrlo prej:vli.,oda a 
emcntln. suppressivn. tio St•. .Josú Hyginn o 
Olltl'OS. 

O SR. Pm;:smEl!T& nnnuncia a votn~ão tias 
omentlas no nrt. 89. 

0 SR. BARBOS.\ LmA-d[r. ~uo o Congt•esso 
ncniJn. do dechn•::r que nn. Constituição lm !lis
jlQSições eonstitucionnos e outrus nüo consti
tncionnes ; este artigo declm•n qno l~epuhlicu. 
não joga, nüo lnnç~t impostos sobre este vicie., 
niio far. tlollo l'onto do rocei ta ; o otmlot• elo· 
seja sniJor si cst:L disposição, sonda oxclnitl:t 
na nctunl votnçilo, soril tio novo su lnnottilla 
:\ consitlet•nçüo dn cns:L ntt 3• tliscnssüo dns 
ementlns, isto ó, si o Cong-resso toril uintl•t tlo 
<locitlit• !leflnitivnmonto quo ficam uholitlas ns 
lotarias ou se continim osso cancro social. 

O Stt. Pt:ESIDE:>\TP. - Si n. supprossão rln 
n.rtigo lor• nwrova!ln a respectiva cmontln 
tcriL, como as outt·a~ omon•las nppr• ovtuln.~, 
:~·~ Lliscns~ão. 

O SR. Sr.n.zr.oET,T.o (pala orclom) requer que 
so consulte o Congrooso si permitto IJ,UO an
tes da votação tln.s emcnrlns supprcsstvas 1lo 
nrt. 80, se voto umn. emenda que rcspeitn di
reito~ adquiridos, sem preJudicar o artigo 
que prohiue us lotel'ias. 

A emcntln consignn. o respeito n. tlireitos 
quo n. lei conrarin :L estnhelccimontos impor
tante:;, e n instituições do t,mnda utilit!atlo, 
como o i\lontopio Gornl tlo~ Servidora~ tio 
Estado, que urro po~el'":io existir sem esse au
xilio, polo :n~nos tcmporn.rittmento. 

O Sit. Pm:smE:o.'Tr. diz que não pódo pür n. 
votos o re~ucl'imento do Sr. representante, 
porque ó contmrio no regimento, que mnnda 
votat· do prol\!ronci:t ns emendas suppros
sims. (Muitos apoiado~). 

Po~ta. n. voto~. ó approvndn n. emontln snp
pr•cssivn. ·!o m·t. 87 oriercdrltt pelo St'. Al
meida Bnrreto o outros, ficando prejudicada.~ 
us omon•ltts dos Srs. Gil Goulm·t o outro;;, 
Frederico Borges, Tolontino do Carvn.lho, 
l\!ilton o Francisco Vci:::n. 

Pa~santlo ils rlisposiçlles lransitc.rias, o Sr. 
prcsitlento uiz que !'oram oJrerccidn.s ao art. 
I• diversas omcnrlns. ,\lóm dns que so ncltnm 
iL paginn 6S, lm tt•es emendas tlo Sr. Zmnn. 
que estão mn.l collocndas lltl pngintt GO. 

A' pn.:;:itm iO lm. unm omencht de Sr. Cyrillo 
tio L.cmos. 

A' p:tginn. G8 lm umn. omend:\ do Sr, Josu 
Hygiuo prop:>ndo n snppressüo tln. 1• parto o 
o§ .[o porque estão prejnflicncltts. . 

g• approvatla a cmcntla do Sr •. losú Hy:;mo 
s:tpprimin1o a 1• parto o oíi l"tlo art.l" dns 
clispo.;içõcs tt~tusitorias porq uc estão proj utli
ca•las. 

E' igun.lmonto approvatl:t n. seguinte omentl:\ 
do mos mo Sr. ao ::i 2". 

«~loLiillquo-so o ;ii 2" do seguinte motlo: 
Promnlg•t•ht os ta Constituiçüo, <• Congresso, 

reunido om n.ssemlllúll. gor:ll, olog-et·it (o :unis 
como esti1). ~ 

O S11. .laXo 01~ S!tíllElltA (pela orrlem) 
J'eqnot· ~ue se suspentln. n. sessão por 15 mim:
tos. Cousultll.•.lo, o Congresso não upprovn. o;;tll 
rcqnerimon to. 

W post•t :t voto~ o r,'joitrtrh\ tt omomln do 
Sr. liil Goulnrt o outros ao ;ii !l• tio nrt. !•. 

E' igualmente postn. n. votos c aprrov:uln 
n seguinte emenda tlo Sr. Hcrn:trilino tio 
Campos o outros ao § ü•. « Accrescoutc-so o 
sogninto no final: -no tlht 15 do junho tlo 
corren to nu no ». 

tliCitm ]lrejmlicaú:ts as omotulas dos f;rs. 
Arthm• Rios e .Julio tlu Cnstilhos. 

O Stl, .luSTI:-\J.\:-\1) Stml'.\ (pela Ol"rlrtm) l'O
fJUOI' vorillcação !lo votuç•1o. 

O S[\, PtwsumX1'to:-Volt ]lt'oco,lot• iL \'Ol'i
llcnç,üo lln. votação, entretanto, posso assc
gournt• :t V. 1\~. que n •Jmenlla l'ni :!.Jllli'0\':111:1 

I .. 
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tnlvez por !lous terços do Congresso. 
(Apoiados.) 

NiLo se fez a contraprova, porCJne et•o. vi
~i·rel a maioria de votos n. fnvor da. emendo.. 
(Muito.~ apoiados,) 

Procedendo·se á veriflcnçiio, reconhc-se ter 
sido a emenda. npprovnda. 

O St~. Pn.llsloE:-.TR diz fino a emenda. do 
Sr. Bnrbosn. Lima rol'crc-so ao§ C" do mt. \" 
!l não no 11 5" como cst:\. no impresso o q ne n 
2• parte rl:t mcsmn cmetula estiL pré'judicadn 
pot· vo tnçfLo nn terior. 

Posto a votos, ó approvrdo o seguinte ml
ditivo do Sr. Bnrhosn Limn no§ C": «Não 
podendo em llypothcse alguma sot• disso\· 
vido ". 

O Sn. Pn.ESlllF.~T~<: dec\nrn. que se vnc pro
ceder li. votação das emondns do Sr. Zttmr.. 

O Srt. ZAli,\, o!Jtemlo :t pahwra pela or· 
dom; diz que n.s suns omentlas se ncham pro
.iudicadns cm vistn dos doli!Jeraçuos tomadas 
pelo Congt•csso. 

O Sn.. Pm,.mmm~ diz que nüo lho parece 
estarem prejudicadas. 

O Sn. ZAliA requer n retitmla. dcssns 
emendas. 

Consultndo, o Congresso concedo n rctirndn 
pcdidn. 

O Sn.. Pn.llSioE:-.TE entendia qtto n. emenda 
do Sr. Frederico Borges no § 7" do nrt. 1•, 
está prejudicada porque se rercro o ontrns já 
r~jeit:~tlas tio Ct\io systemn. esto o p:u•to ; mns 
seu nutor insisto ua votação tla omentla. Pelo 
ttue vni pol-t\ n. votos. 

O Sn.. FltEDEmco Botums (pcl<t ordem) i1 
vistr. dns o!Jset•vnçües •lo Sr. presidente re
quet• n rctiracla tla s1m cmonrln.. 

Consultrulo, o Congresso concetlo n. rctirndn. 
pe!lidn. . 

E' considorn.tln prejndicmln. l\ omentltt metli
Ocnti vo. do St•. Cyrillo de Lemos nos §§ 7• e 
8• ele nrt. 1•. 

Post:t a voto>, ó n.pprovntln. n. emenda sup
pressivtt do nrt. 2'• ofillrecitht pelo St•. Ber
nnrt\iuo Camp~s o outros, ficando prejudicn.
tlns as que lhe são itlonticas tios Srs. Fran
cisco Voign, Leovogiltlo Filgueiras, Gil Gou
\nrt c outros, Astolpho Pio, Domingos o ou
tros, o Thoodoreto Souto. 

E' 11ostn. 11 votos o appromdn. n. emendo. 
suppr~ssivtt tln art. 3•, oll'erecidn. pelo sr. 
An "nsto do Pro i tns o outt•o, llcr.ntlo prej udi
cad;.s ns itloulicns qno no mesmo nrt. 3• ofi'o
rocct•~tm os St'S. Gil Goulart, Leovegildo Fil
"lloirns, Thootlot·oto Souto, Epitncio e outros, 
tJlivoit•a Pinto, C~·t•ilio do Lemos, Alcindo 
Gm\tmLm•n e outros. 

o Stt. Pm~smF.:-.TE tliz que n. omoudn. do 
St•. Amorim Gm•ci:1 ro!'ore-so ii supprossüo 

do o.rt. 4• e niio do art. 3", como osti1 no 
imRresso. 

E' cm seguidn. rejeitadn 11 referida emenda. 
E' nnnuucintl:t n. votação do additivo no 

nrt. 7• ot\'erecido pelo Sr .. Tosé Hygino. 
Procedendo iL votação, reconhece-se não 

hnvor numero. 
O S!L. PI~ES!DI,:-.Tll- Convitlo. os Srs. mem

hros do Congresso 11 occnpn.rom os seus logn
res pnrn. repetir-se a votação o ver so no re
cinto 1m numero ou não. No otlificio soi que 
hn., mas no recinto verificou-se que não 
hn.. 

Su!Jmeltido. do novo a votos, ú rejaitau[\ 
n. emomla do Sr. .Josú Hygino o outros ao 
nrt. i 0 • 

o Sn.. PnESIDEl.'TE lllz que a votal)'lo fica 
nílinda pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Discussão lia. moção ílo3 St•s. Assis Brazil o 
Demotrio Ribeiro sobre o tratntlo de commer
cio amot•icano. 

(O Sr, presidente dciz<1 a cadeira qua paRm 
a ser occup(tda pelo S1•, 'llice-presidente.) 

O Sn. PnEsrov.:-.m diz quo n.chn-so sobro n. 
mesn. um reque!'imonto pedindo sessão se
creta. 

O Sn.. SAlll'AIO FERRAZ (pela ordelll) pe
de licenç:t no Sr. presidente parn. l':\zer-lhe 
umn. observaçüo com todo o t•espeito que no 
orndot· merece a pcssoo. que dtrigo os tra
!Jn.lhos do Cong-resso. 

Si n:1o ltn. numero p:trn. o. votnção, lm as
sumpto cuja discussiio foi ntldintl:l. o que, poln. 
invoi'Siio da. ot•tlem do dia, devo prosegui t' 
ngorn. 

o St\. PtmstnF.:-.TF. o.nmmcin n. discussão 
das moçüe~ hontem ilJlt'esentndi\s o tlí1 a pa.
ln.vm ao St•. Josó Avelino. 

O Sr. Josó A·velino, obtentlo n 
pralavra, diz que, si contasse que n. mez:t do 
congresso convortet•ia cm uma solomnidttdo 
dn tm•de nssumpto que tom sitio objecto do 
expetlionto no começo tias sessues, não tet•itt 
peilitlo a pn\n.vr:t e nem ftttignt•in. no ultimo 
momento tl:t sessiio a n.ttcnçüo dos sons illus
ircs collegns. 

Sempre considet•ott o nzo da tt•ibnnn pnrla
mentn.r um dos postos mnis dilflcois tio serem 
occupndos, o tl.'iS:\ llitnculdtttlo cresce para o 
orn.dor em proporr;ão, desde que cotojt\ :t 
extensão tlo sett direito o devm•, com 11 insul'· 
tlcienci:t dn stm posição no Congresso. 

Discutindo, por consogmuto n q uestiio do 
trn.tntlo mnoricano, diz o orador que sompt'O 
consitlerou que nssumptos desta ordem de-
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vinm ser tratados pelos mestres o pelos pro
tlssionnes, e foi justamente isso o que o obri
líon na sessão anterior a assistir no discurso 
uo illustro representante pela Bnllia, que ti
nha direito a ser ouvido pela sua protlciencia 
como mestre. 

l~ererindo-se no discurso que proferiu o seu 
illustrndo collet:a Vinhaes, diz o orador que 
não comprehenae o modo por que o seu nobre 
collc~;a. encarou a questiio t:1o grave do trn· 
tndo, em cliscus~ão, debaixo do ponto de vista 
como fez, isto é, pelo seu lado economico. 
Nota que o seu collega h:wia encnminhaào a 
questão debaixo do ponto socialista, e per
gunta a razão por quo não tmtou do outro 
nssumpto, que não t1vesso do corto modo re
lação com a causa elos opernrios? 

Fazendo o orador lat•gas considerações com 
referencia no nssumpto o ao discurso pronun
ciado pelo seu collega Vinhaes, conclue, di
zendo que não ó aind:L occusiüo de pedir-se, do 
alto tia tribuna, n revogação de um neto que 
ainda depende do tempo pnm entrar em 
execução. 

Pede ainda. ao Congresso que nüo precipite 
soluções, JlnrtL ns quues não estti. habilitado 
por tal ta ile esclarecimentos e por isso apre
senta. a seguinte moção: 

c O Congresso recommendn no "'Overno n 
conveniencia de trnzer no seu conGecimonto, 
na sua proximo reunião ordinnrin, a corre
spondencia e documentos relativos no cnn
venio aduaneiro, celebrado com n Republica 
tios Estados Unidos dn. Americn do Norte, 
"fim de que cm do v ido tempo se,jttm aprecia
tlas o ostudttdns tlS vantagens do dito con
venio. " 

Vem á meza ns seguintes 

Dcc/araçues de voto 

Votamos pelas emendas dos Srs. Stoklor, 
Vinhues o outros, propondo que os operarias 
empregados no serviço do. União ou dos es
tados, gozem de todas ns vantagens couro
ridas nos empregados publicos. 

Saln das sessões, 13 de fevereiro de 1891, -
Set•zedello. - Pnes do Carvalho.- Antonio 
Buena.- lllnttn l:lacelltn·.- Cantlio.- NintL 
Ribeiro. 

Doc1nrnntos que votamos contra a emenda 
do sr. genern1 senador pelo estado do l~io 
Gt•tuJdo do Sul Julio Frota, estauelecendo, 
parti preenchimento dus fileiras do, exercito 
o ''o1nntariado sem p1·cmio, •lo twetilt•encht 
ao sorteio, por .iulg·al-o do nonhnmrosul
tntlo .pratico, c~I.Iti·urio ús .lloas l,'Cg'l'l\S •.lu 
orgnmzncocs militares, pertgo~tt tt pi•opt·In 
composiçi\o do oxot·cito, o pm• ter tido o 
inconveniente tio substituit• a ultima parte 

do artigo em que era. prohibida a isenção 
pocunluria. 

Sala dns sessões, 13 de revereiro de 1891.
G. Bezouro.-l\1. Vallndão.-Pnu1a Ar~olo.
Barbosa Lima.- Espírito S01nto.- 1vo do 
Prado.-Jonquimrla da Cruz. - Atha.yde Ju
nior.- Serzedello Corrêa.-José Bevilaqua.. 
Cunha Junior.- Cneta.no de Albuquerque.
F. Schmidt.-BJzcrril. 

Declaro quo votei contm n. 1.• pm·te th~ 
emenda do Sr. RetumLn., substituti va. do nrt. 
86, porque faz depender n composição do 
exercito do rornccimonto de contingentes pe· 
los estudos, o que, além de ntten tntorio dos 
direitos dn Unhio, desde que o exercito é umn 
instituição puramente nacional, pôde a.cnr
retnr serias difficnldados ii. formação do mes
mo exercito. 

Sala. das sessões, 13 do fevereiro ()e 1801.
,llcim de Vasconccllos. 

Dcclnl'O que votei contra n emenda. do Sr. 
Virgílio Unmnsio, qu3 distingne as disposi
ções da Constit11iç.io em constitucionacs c nao 
constitucionctcs para o etreito de serem estas 
alteradas ou J•crot•mn.tlns pelo8 tramites or
dinurios. 

Sala dns sessões, 13 do fevereiro de 1891.
Eeira de V asconccllos. 

Declaro ter votn.do em fnvor dns emendas 
dos Srs. Stockler o Vinhnes. conferindo nos 
opernrios em serviço dn União o dos estados 
os mesmos diroitos tio que gosnm os empre
gados pnhlicos. 

Tnmhom votei, porém, contra as emendas 
tendendo a a bolit· as isenções pessoal o pc· 
cuniariu, con t1•a a primoirtl parte da do 
Sr. Frota, tirando J premio no voluotnrio do 
exercito e armnda e n f;wor da. tlos Srs. Gil 
Goulnrt e l\1, de Barros no§ 6° do nrt. 1° dns 
disposições trnnsltorins. 

Snltt dns sessões, 13 tio fevereiro de 1891.
UcliÕit Rodrigues. 

Declaramos tet• votn.do em favor dn emenda 
do Sr. Stocldor e em seguida pela. tio Sr. Vi
nhnes, extinguindo as tlistincções entre jor
naleiros o empregados do quadro. 

Sn1a dns sessoes, 13 de favereiro de 1891.
Bnrbosn Limn..- Chngns Lobato.- Frunç<L 
Carvalho.- Josó Augtlsto Viuhaos.- cesar 
Znmn.- Annibal Falcão.- José Simeão.
Ahneida Perunmbuco.- Joüo Pedro.- Custo
tlio de Jllello. - Santos Pereit~L. - Lopes 
Trovão.- Aristides !\laia.- Leonal Filho.
J. Avolltn•.-l~or·reit•u. Piros.-Dr. Ftu•quim 
Wcrnecl\.. -Thomaz D~lphino.- Ser•zellollo 
Corrua.- llolfort Vieira.- Cunl!ll Juuiot•.
Cusimit·o J unior. -Caetano do AI buquoi'(jllO, 
-Julio do Cttslilhos.-Cus~itmo tlo Naôuimonto. 
-,\lcilles Linm.-Thomaz [1loros.-Salutlulm 
1\ltuinho.- Nilo l'o•;auhn..- L. Bulhuos.-
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F. Peixoto.- A. Azeredo.-Jonquim Murti
nho.-Rnymundo Bnnrleirn.-Anl!1o do F<trin. 
'"7!1.. Stockler.-Victorino Monteiro.-Leito 
Olticicn.-Dutrn. Nicncio. -Fróes !ln Cruz.
C. Pnlettn.. 

Nós abaixo nssi,!l'nndos declnrnmos que vo
t~mos pnrn que niío fo.;so considernrht pr~j u
dtcadn n emenda do Sr. Dr. Gil Goulart no 
nrt. 76 do projecto constitucional, visto como 
entendemos qne n incompntibillr1ade absolut.t 
entre ns fancçõcs dos trcs poderes nttende 
melhor ú.s aspirações gcraos do pensamento 
repub1caoo, com a vanta.gem supremo •la boa 
marcha e dn. re_ga1nridntle em todos os ramos 
do ndministrnçao. 

Sala dns sess1!cs, 13 do fevereiro de lS!Jl .
Snmpnio ForJ'll.z.-Julio de Castilhos.-Ra
miro B trcellos.-Pinheiro 1\lnch:ttlo.-Victo
rino Monteiro.-Gonçalves R:tmos.-Antonio 
Olyntho.-Aristides Maia.-Leonel Filllo.
J. Avellar.-C. Paletta.-Paixiio.- Outra 
Nicncio.-.Aristides Lobo.-Thom:~.z Delphino. 
-R. Osorto.-Lopes Trovão.-Thomnz l~lo
rcs.-Cesnr Zama.-Josó Semeão.-Baptista 
da Mottn.-Fróes da Cruz.-Alcindo Guann
bnrn. -J. Augusto Vinhnos.-Cnssinno do 
Nascimento. - r'ornnndo Abbott.- Bor"'oS 
Medeiros -Homero Baptista. 0 

Declaramos que votamos contra a omenlla 
sup1•ressiva !lo nrt. 89 quo determinava n 
nboliçii.o dns loterias, 

Sala dns sessaes, 13 do fbvereiro cb 1801. 
-~lnnoel Bttrntn..-Motta B.tcollnr.- Niua 

• Ribeiro.- Laura Sodró.- Casomiro .Jnnior. 
-Perl~o Chermont.- Set•zorlcllo Corrü:t, por 
prefertr quo t1cnsso o nrt. 80, com n omondt\ 
que m:tndavl!- re~pe_it<tr os direitos .ntlquiridos 
por certas mstttmçOes.-lt. OsorJO, itlem.
Antonio Baenn, itlem. -Cnn tão.-Cnssin no de 
Nascimento.- Victorino 1\Iontoiro,- F. Ba
dnró.-E>plrito S<tnto.-Baptista dn Mottn. 
-Pnes do Cnrvnlho. 

O Sa. PRESIDE)I"TE designa pnm nmnuhii a 
seguinte ortlem tio tlin: 

1• Jlarte (attJ tls 3 1/'2 horas) 

Continuação da votação dns emendas no 
projecto de Constituição. 

2• parte (tis 3 1/'2 horas) 

Contlouaçiio dn discussilo !las imlicnçuos so
bt•e o tratado de commercio americano. 

Lo\'anta-so a sessão ús •1 horns o 20 minutos 
'l1t tardo. 

55' SESSÃO E3! 14 DE FEVEREIRO DE 18!Jl 

Prcsidcncia do Sr. Prudente de .lioJ'aes 

Ao meio-din faz-se a chamada, á qurtl ro
spontlem os Srs. Pruriente de Morrtcs, 1\Intta 
Machado, Pnes de Can·alho, ,Joii.o Neivn, 
Francisco Machado, Leovegiltlo Coe 1110, 
Joaquim Sarmento, M<\UOel B<trtttn, Antonio 
Baona, João Pedro, Cunhn Junior, Josó Se
cundino, Joaquim 1ln Cruz, TheoJoro Pacheco, 
Ely:;eu Martins, .loaquim Catuntln, Elozcrrn. 
de Albuquerque Junior, Thoodureto Souto, 
José Bermtrtlo, oliveira Gaivão, Almeida. 
B:trreto, Firmino ela Silveira, Josó Hygino, 
Jo>é Simeii.o, l~loriano Peixoto, Peelro Pauli no, 
TnvnJ•es Bastos, ({OS:\ J unior, Coelho o Cam
pos, Thomaz Cruz, Virgilio Damnsio, Bell'oJ•t 
Vieira, Uchó.t Rotlrigues, ludio do Bt·nzil, 
Lnuro Sodró, lnnocencio Sorzotlello, Nin::t 
l{ibeiro, Cautiio, Petlro Clwr·mout, Matt:t 
Bacellar, Cost:• Rodrigues, Cnsimiro Junior, 
Houriqne tlo Cm·valho, Anfrisio Fialho, No
::uoirn Parann;má, Nelson, Pires Ferreira., 
B<trbosa. Lima, BezerJ·il, Jofio Lopes, Justi
nhtuo de Sorp::t, José Avelino, Josti Bevi
lnqun, Gonçalo. de La;:;os, Nascimento, AI mino 
Alfonso, Pedro Velho, Miguel de CnstJ•o, 
Amorim Gnrcin, Epitrtcio Pessoa, Pedro 
Arnerico, Si AnclradJ, ltetumua, 1'oloutino 
•1e Carvalho, Rosrt e Silva, João Barb:llho, 
Gonçalves Ferreira, Jo~ó Mariano, Almeirln. 
Pernambuco, Jnvencio de Aguiar, Andrti 
Cavalcanti, R.nymumlo Bandeira, Annibal 
Falc:'io, Pereira Lyru, Melra do Vasconcel
los, Joiio do Siqucim, .João Vioirn, Luiz du 
Antlrmle, E:spi!'ito :,;nnto, Bollarmino Car
neiro, Pontos de :l!it'!l.lld.t, Oiticica, Gnbino 
Besouro, 1 v o elo Prudo, Oliveirn Valia !Ião, 
Felisbello Freire, Augusto de Freit:ts, Paulo 
Argollo, Tostn, Senbm, Antonio Euzebio, 
Znma, At·thnr Rios, Gttt•cia Pires, 1\larcolino 
Mount, Santos Pereira, Custodio do l\tello, 
Pauht Guimttrii.es, ·Milton, Fr·ancisco Sodré, 
Dionysio Corqucrm, Leovigiltlo Filgnoims, 
Barão de S. Marcos, l\1odmdo, Barão dn. 
Villtt Viçosa, Prisco Pru'Uiso, Muniz Ft'Cire, 
Athnyde J uuior, Fonseca o Silva, Nilo 
Peçnnlm, Urbano Mttrcontles, Mnnltiíes Bar
reto, Cyrillo !lo Lemos, Vit•illto ele Medei
ros, Joaquim Breves, Virgílio Pessoa, Fmnçt\ 
Ctwvalhu, Bttptistn tltt Multa, l~róJs ela Cruz, 
Alcintlo Limtnttbnm, Et•ico Coellto, Sampaio 
Fet•t•nz, Lupes Tt•oviio, Jucqtws Ourique, 
Aristicles LoDo, Furquim \Vel'Jieck, Domingos 
Josnino, Yinhttes, 'l'honutz Dolphino, Antonio 
Olyntho, Bmltu'li, Jotio Pinlleit·o, Pacillco 
MttSCt\l'Ottltas, Gtüll'iol ue llln:,~llhiies, Leonel 
Filho, Chagas Lolmto, JrtcolJ u11 Paixiio, Mo
xautlro Slwli:lot•, Francisco Veiga, Co:;ta 
Senna, Lttmottniot•, Golll;ttl ves Chwo~, Amo
rico Luz, l~olici:tno Pouna, Viotti, Dutm 

• 
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CO:':OP.ESSO NACIONAl, 

Nicacio, Corrên. RalJollo, Snrniva, Domingos 
Vicente, Gil Goulart, Monteiro do Bat·ros, 
Quintino Bocaynvn, Lnpót•, Brnz Cnrnoiro, 
Eduardo \Vando•tkolk, Saldanltn. 1\!arinho, 
.Joaquim Felicio, Ccsario Alvim, Amarico 
Lobo, Camros Sallcs, .Joaquim tlo Souza, Silva 
Canedo, Si va Paranhos, Joaquim Mm'linlto 
Pinheiro Guedes, Uhaldino rlo Amaral, San· 
tos Andrade, Generoso ll!ar~ucs. E;;tevc>s 
.Junior, Lniz Delphino, Ramit•o Dareollo,;, 
Pinheiro 1\Iaclmdo, Julio Frota, 1\I:mool Fnl
gencio, ,\stolpho Pio, Aristidos 1\lai:t, Gon
çalves Ramos, Carlos das Chagas, Francisco 
Amaral, Domingos Roch:t, Costa l\Inchado, 
Domingos Porto, Palletn, João do ,woll:n·. 
Ferreira Rabollo, Bueno rle Paivn. Fert·eir:l 
Pires, J oüo l.niz, l\!artin !to Pl·mlo .Tnnior, 
Bornartlino do Campos, Ft·ancisco Gllcerio, 
Mornos Barro~, Domingos do Mot·nes, Nlol pho 
Got•do, Cnrvnllml, ,\ ngelo Pinheit·o, l\lursa, 
Rodolpho l\limnda, Paulino Carlos, Costa .ln
nior, l~oth•igucs Alves, Alft•cdo gms, Carlos 
Garcia, l\loreirn. dtt Silva, Almoidtl Nog-ueii'IL, 
Rubiiio Junior, Floury Cura• lo, l.eopoldo tio 
Bulhúes, Guimal":ies Natal, Azeredo, Caeta
no de AlbuquOl'!JilO, Bellarmino tio l\!ondon~a, 
Marciano de l\!ognlhães, Eduardo Gonç:tlvc~, 
Fernando Simns, Lanro ll!üllor, Carlos Cam
pos, Schimidt, Lacerda Coutinho, Victorino 
Monteiro, Pereira dn. Co;;ta, Antiio tio Faria, 
Julio do Castilhos, Ernesto do Oli\·oit•a, 
Borges do 'Medeiros, Alcitles Limn, Msis 
Brazil, Thomnz Flores, Abreu, Homero 
Baptista, Rocha Osorio, Cassiano do Nasci
monto, Fernando Abbott, Demotrio Ribeiro. 
l\lcnua Bnrreto,Lopes Chaves o Thcophilo dos 
Snntos. 

Abre-se a scssüo. 
Deixam •lo comparecer com o.tns:t os Sr~.: 

Frederico Sort•ano, Raulino Horu, Hotlrignes 
Fernandes, Martinho Rotlriguos, Jlt·otlerico 
Borges, Couto Cnrtnxo, I.oandt'O Mnciol, Thco
philó tios Snntos, Amphilopltio, Conde do l•'i
goueirotlo, AIVt\1'0 Botelho, Fm•roirll Bran.tiio, 
Bnono do Pnivn., Cesario !ltolt:t o Fonseca 
Hermes; o sem cnusa os Srs.: Ruy Bar!Jos:t, 
Rangel Pestana, Amaro Cava\cnnti, João So· 
voriano, Aquillno tio Amltral, Bcrnartlo •le 
l\londonça, Santos Vieir:~. A\!Jerto Brandiio, 
0\ivoil•a Pinto, 1\Iayrinck, Luiz l\!urnt, Vi
uhnos, Bnrão do Santa Hclonn, I.uiz Barreto o 
Antonio Prado. 

g• litln, posta om discnssiio o som c\olJato 
approvnda a actn d:t sessão autccmlonto. 

O S1t. 1" Sl,clmnmo procedo :\ loitnra do 
Regninlo 

EXPEDlBNTE 

Otllcio do Pastor tl:t lA'l'e,it\ E1·an~elicr~ lll'a· 
zilcil•:t onviamlo a seg-uinte. 

Ropl'csentaçao 

Ao Congresso. 

Como citlmlão bt•azileiro, o cn,i11 viun. tom 
sitio ató \tojo, o continnarít a ser, de lllrt 
combato tlrmo n t'nvor da libordndo c dns 
garantias indiviunaes o socines, pormittir
mo-heis qne chamo n vo:;sa illnstrrula e 
IJ:\ll·iotica attonção para o ttrt. 71 !l :1• da 
Comtitniçiio, cujn. redacção preciso. tornar-se 
mais clarn para qno se,ja impo;;sivol todtt e 
qualquer ma interpretação l'utura. 

No to:nJlo da monarchia. um senador, con
flmdindo i;.?roja com irmnntlmle, o mal intor
pretrnHlo lois hom claras, ape1~'1r de ser 
legista, nccusmt-mo perante o Senado, som 
IJIU nem um:t voz se er,g-nesse em defesa dtt 
lei, do direito ultrnjn,lo o íla ,justiça torturada, 
do set• cu pastor do um:~ igreja som quo 
proviumonte constituísse uma nssociaçiio mu
nida de estatutos npprovndos pelo governo, 
o sob pona tle prisão, multn. e fochnmento da 
igt·o,in, que alias estnvn gnrrmtida pela volhn. 
Conslit uiçiio; o ost.'lndo 011 além tlisso reco
n\tocido pelo ~o,·orno imperial, pelo registro 
egttlmonto feito no 1\linistcrlo do lmperio. 

A oxllruxula \termcneuticn. de um sanador 
ndvogado deu-me um auno e tanto de horri
vol, atroz o iníqua persoguiçiio, que I)Ol'Correu 
touos os sons tt•amites, desde n polic1n. subal
terna até ao Conselho de Esto.tlo, succumbindo 
ftoatlmente á. rorçn. da vordnde lovndn iL 
evidencia.. 

A Republica deve o!Torocer perfeita garantia 
em tudo, o por isso mesmo torna-se indispen
stwcl não só u. confecção do boas leis, mas 
tamhem que sejum redigidas de modo n. nito 
deixar margem a hermoncuticas obtusas, 
caJlCio~ns ou apaixonndas. 

Peço vonia partt transcrever o artigo como 
se acha formnllttlo,o em ses:uidtt npresentarvos 
como penso dever ser rcuigido parll traduzir 
fielmente o vosso pens9.monto. Não tliscnto. 

Art. 71 § 3" d1t Constituição: "Todos os 
indivíduos e conftssües religiosas podem oxe1·· 
ccr publica e liorcmcnl6 o seu culto, asso
ciando-se pa1·a esse fim, o adquirindo bons, 
observados os limites postos pe\ns lois do 
miio morltt e gunrtlndns 1\S leis crlminnas. ,. 
Eu supprimiria as Jllllavrns: obsorvauos, otc: 

O grypho t\ meu. A redacção deve ser: 
Tmlos os individuas c conllssoes religiosas 
pmlom exercer pu1Jlic11 o linemonto o sou 
culto ; rcunir-so, associando-se ou niio, lllll'n. 
osso llm ; o nJquirit• !Jcns, observado~ os 
limites postos pelas lois tlo müo-mot·tt~ e 
g·uarllntln;; ns lois criminaos. 

Smhlo o fa•alot•nillntlo. 
Cttt1it1\l Fodoml, aos 12 do I".Jvoroit•o do 

180\.-Dt•. 1\li,qtwt Yicirct &rrcirn, pnstol' ll:t 
igreja ovangelic:L lll'at.ileirn. 

• 
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O Sr .. J'aco b da Pai:xí'to-St·. pro
~ítlontc, Srs. do Congresso, venho l'nzor umo. 
t.loclnruçiio e nm protesto. 

::ioi I]Ue o Congros,;o recebo com dcsngrrulo 
os oradores que sobem it. tribuna pnr;J. tratar 
!lo nogocios alheios ii. Uonstitui~:io, ou quo 
pelo mono; se lho niio lllinm dírcctmnonte. 
_ Entretanto, sirva-mo do rlcscnl[ltt n ostn. 

falto. o fncto t.lo tot• on concorrido, IJnm como a 
dissidoncio. de i\línns, paro. a maior colori· 
tlatlo nn. tliscu~siio c votação tia Constituição, 
tanto nssim que, nos temos systematica 
monte nbstiuo do tomar parto n:L tliscnssão. 

Accro;;ce nindn. outr•1 circnmstnnci:L qno 
devo servir tio oscnsn, qual ú o facto do nos 
acharmos collocndos em umn. sitnaçiio depri
mente, nttentn n votaçiio rpt~ se tlcn hontcm, 
rolntivamonte no adiamento tias cloiçiltlS para 
:1 constituição 1ios o:;ltulos (apoiados c w1n 
apoiados); ostndo tloprimonto,son horcs, porque 
os nossos amigos tio ostntlo do i\!ina.~ entendem 
que nós devemos occupnr l't·oquontomeuto a 
trihunn paro. tleuunciar os factos iilegaes o 
nrbitrnrios n.lli commettitlos :1 pt•oposito dn 
eleiçiio renlisadt\, (rlpoi<trlo3 e l1<1o <~poiados.) 

O Sn. PALETTA-A' somhm tias maiores 
violoncins. (,tpoaidos e nao apoiados.) 

O Sn. MAIA-A fraudo mais vorgonho.-n. 
O Sn. JoXo PINIII~mo- V. Ex. foi prcs'

•lenle llt? umn. dns intenuoucins ; todas :~~ 
autoridades foram mnntitlns no Rio Novo, o 
que proVtl ::\ maior isenção. (Apoiado.~ c m1o 
apoiados.) 

0 SR •. TACOll D,\ PAtX.\0 -Os nohres colle· 
g":\S estilo interpt•otnndo malns minhas pala
vras. Eu disse quo os nO•'SOS amigos de Minas 
entonucm que tiovomos vir i1 trihnn:~ cot:stan
temente lll\1'11 protlignr <lS ahu;;os. N:io e;;tou 
por emquanto dizon•lo qno ltom·o nhu;;os c, 
quantlo o dissot·, hei do provai-o. 

O Sr:. A~mmco Lo no·- Niio houve abusos; 
n eleição foi umn vestal ! (Riso.) 
· O Sn •• TAcon n,\ PAtXi\o- Senhores, pat•n 
on potlet• chegm• ú. conclusão quo tonho 11m 
vista, preciso l'nzer perfnnctoriumentt;J o his
torico dos iucidontesquo se tlet·nm uns oloi~ucs 
de Minns. Convém que so snib:\ disto por 
miudo, para que o Congresso e o p~\ir. possalll 
j ulgnl-as porfoitnmonto. 

Ao chegarem os t•oprcsentnntos elo lllinns ú. 
Capital Forlornt· pm•n litzot•em parte do Con
g-resso, propniou-so ontt·o a tloputnçiio mi
neira n !Joato t.lo que oll:1 dovh1 reunir-Ro, 
nlim .lo indicm• os camlit.ltüos ]JIU'tl a oleidio 
qno so tlevin. t•o:lli~nt• om llt•ovo tem[lO. l?ui 
um dos primeil•os ouvit.los t\ csto J'CStJOito. e 
ueclaroi poromptorinmento ~no nrio me jul· 
gnvn com tlir~ito :t conslituit•-mo nrbitro o 
director t.ln politic:t do 1\limts, porque niio Ol't\ 
mni,; tln que sill!jlles mrmtintm•io pnm nppro-

var n Constituiçiio e fazer parto elo Congresso 
Ordinario; o não só por ilstn. mzão, mas tum
bom llOrt]UO sempre '(ll'Ofliguoi, ll!t l\l\Vei'Si
dndc, o svstcnm de indtvitluos altnmento col
locatlos, 't!evida ou int!ovit!nmonto, chamarem 
n. si n. dirccçiio pulitic:1 dn então provincin de 
Mi uns, q uanuo o povo é q uo devia dit•igir a 
rolitien; qno por isso entendia que se dovin. 
doixnr cm·ror livremente ns e\oiçilcs, ,jt1 qno 
nito or:\ Jlo;si vol l'azet• consu itns por meio do 
o:scrntinio pt•óvio, afim do lbrmnr-so o Col!• 
gt•csso rcpnlllicano. 

:X os cotlgorc,;sos· parciacs qno se reuniram 
o1n s. Pnnio ol\linns, aintln no tempo 1\n mo· 
nnrchin, !i>i estabeiccitlo o systomn do imlica
çOes pot· oscrntinio pt•óvio. 

U~I Stt. Rt~rr:.r.sJ~NTA:>."rli! -E' tlisposição 
d11 lei oJ•ganicn do partido republicano. 

O St~ .. TAcou n.\ PAIXÃo- Domnis, não 
sonrlo eu che!'e politico no osttvlo do i\linns 
Gornes, não tinha o direito, poio !'neto do 
l'it1.ul' parto tio Con.,"l'esso, do an·ornr·mo cm 
m·bitro dn. politictl rlaqnolle cstndo. Esta. idén 
foi nccoiln por divot•:;os colicgns. Estando cu 
cm l\linus lioraes pot• occnshLo dn commissiio 
tios viu to o um dnt• 1mrcccr sollre o projecto 
tio Constitniçito', recebi um tologramma podin· 
tio n. minim ussignu ttn't\ pn.m ti convocação du 
nn111. t•ounii'lo om Juiz do l~órn, ntlm de esco
iherom·s::l os candidntos, por~ue não havia 
tempo do fazer-se ::\ olciçtlo pot• oscrulinio 
prOvio. 

Autorisoi n nssignntnrn pnrn est::\ convo
cnção, por parecer-mo quo orn o moio do Jlro
ccdet• mnis rcgnim• om tnl con,inuctura. 

Assim, nlto só respoittwa-so ns normns cs
tnhclccillns pelo;; congressos, como prest:wa
se obcdioncia i1 vontade populut• rtuo c tmlo 
nos governos republicano:;. 

U~I Sr:.. ltErtmsE~T.\NTR - Muitos muni· 
r.ipios niio SO ilZOI'llllll'Ojll'CSCillat•, (1/a Ollll'OS 
apal'tcs.) 

O Srt • .L\con n.i. PAI\"Xo- Ern este, se· 
nhoros, nm meio do rospoitnr tt vontade do 
povo, tanto qnnntocra possivelnaqnolln oc
cusiüo. (O Ol'CitlOl' ó intcn·ompido por limito~ 
a 1.art~s qua se Cl"'r:am Cllll'O diool'>'OS S1·~. 1'6· 
prcscntantes.) 

"\o passo, Sr. prositlonte, que um grupo de 
roproscntnntes do Minns organisnvtl ttmtl 
clmp:l om .Tuiz rio Póra, outt':\ ch11pn. conl'tlc· 
ciomwa-se aqui ou om Mina;;. (Contiuuam o~ 
apartes.) 

O quo sei ú que esta chapa :::o\"Ot•nislil cus
tou nmito n fnzer-se, o só l'oi pubiicntltt nn. 
vespm•n ou no tli:t tl:1 reunião marcmta para 
Juiz do Fóra. (Continrtam os apal'tes,) 

Nl\ rouniilo tio C<lllgre;;,;o nlli attentlomos :1 
dnns cit•cumstnnch\..;;, A pt•imeil•t\ ora qno os 
cant!itlrt tos iud icmlos tio viam sot• <li vitlitlos o 
mni.~ trns;iYol pelos antig·os tihtrictos thl on. 
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tão província do Minas. Foi o qne se fez· 
procuron-so tanto quanto possível rnzor divi2 
silo equitativa de deputados o senadores pelos 
diversos districtos; mns ni'io ora possivol 
haver perfeito. igounlrl:ule nesta divisão, llOI'
que o numero dos antigos tlistJ·ictos mio esta
va em relnç;io com o riu moro dos camliolatos. 

A outr•z\ circumstancin. foi attendor·-se 
tanto qu:trlto cm po~s;vel a rocommondnção 
rle candidatos, vinil<\ do diver:>os pontos de 
Minas. 

UMA V07.-0ra, isso era impassivo! o il•rea
listwel. 

O Srt. J.v:on DA PAJxXo-Er•n. tanto passi
vo! e realistwel que se r•calisou. (Continumn o• 
apartes.) 

Digo em respostn nos nohros repr•osen
tantes que niio houvú con,;ultl; horn·o con
vocação dos representante~ dos diroctor·ios 
dos districtos pam vir•om a Juiz do ~·ora allm 
de tomnrem parto na coulecção dachapa, e os 
nobres representante; devem sabor quo 
nestas condrr;ues o indil'iduo que não r:ompa
rece accoitn. n. re:;olução tormul<\ por nquclles 
que se :tcham presentes. 

u~r.~ voz-Que logica ! 
O Sn. J.\con D·~ PAIX:i.o- E' contra isto 

quo reclamo, por·qno comprehcn•le-se que não 
so hn. do impossibilitar 11111 esta• lo do oleget· 
os seus repr·osentantes, porqrtc cnsual ou 
systematicamcn te doix:un de comparecer dons 
on mais eleitores. 

A minoria snhmetto-so sempre á maioria. 
Conl'cccionon-~e a eh a pa o l'oi pnhlicatl:t. 
Atú aqui não pótle haver contr•a nós ne-

nhuma consur·n. ; nlis entendíamos não tlever 
fazer indica~:lo do candidatos, dar caracter 
otllcial a uma chnpn. 

Procedendo deste motlo não dest•ospeitnmos 
a intenção dos outros, fJIIO enten•liam uo 
modo diverso e que estavam no seu plouo 
direito do confeccionar• a sun olw pn. 

Portanto, nós não po1lomos ser ccnsrn•üc\os; 
cumpr!rnos o nosso dever· do modo por,1ne 
entendemos. 

E cons~g-uintemcnto-o que se devia dar? 
Dovin corror a elei~ão com inteir·a liuerdtt•lo 
para ver· qual das chapas tinha maior accei
tnção-si a uo:; di.sitlontos, sl :t tio gover·no. 
(Ha algtms apartcsJ 

liitlS assim não aconteceu. O governo, em
hora se dig·zt ropubiiCilUO, o ostatln de Minas, 
o se me lião liconçt\ 1liroi tambem os mem
bros q ao tormu·am ptu·te llt\ indicnçt1o da 
cltnp '• w1o quot\."11. a~ elokücs livros! não 
qnor·orn quo o povo llllltquo os seus enlllh<\ato,; 
(wlu aJloiados u ap11r1as) ;, '}!w.rom pot• lo1:ç' 
flUO tt'llllll[lllOllllU]IIUIIO,; llllll'rÜUOS üOlll CUJilS 
opiniüos o rotos contam ue autornão, com os 
seus amigos cmtlrn. (Apartes,) 

E n provn estti. nns demis;CSes,que se deram 
em divor·Ros mtmiclpios, de int~ndencias que 
for•:un nomen•lns pelo governador• tle Minas 
ha mnito pouco tempo, na occ:tsião de fazer-se 
115 eleições gorae>, o contra as qunos ncnhu
rn:t J•cclamação h ou v c. 

O Sn. JnXo Pt~rmmo- Ma;; V. Ex. é pre
sidente da lntendencia uo ll.io Novo, e não 
roi •Iomitt!do. 

O St•. J.\.con o.~ P,\lx:i.o - Não fui demit
tido npoznr dus esforços do illustro apartistn. 

O Sn. JoXo Pr~rmmo- Não pótlo provnl-o. 
O Sn. AnrsT!DF.S MAI.~ -l\!ns niio nega o 

facto. 
o Sr. JAcon DA PArxXo- Invoco o teste

munho do Sr•. Ccsario Alvim que om um telo
gr•arnuln. daqni enviado rlizia que n'ío tlzessom 
·~ssa tlemissüo porque não se justitlcava. 

0 Srt. CESAR!O ALVI~l - Niio é oxncto, 
V. Ex. ú deputaria, não podia exercer o 
cargo liO pr·esitlcnte da Intendennin do IUo 
Novo. Consultado a esse respeito declarei que 
n:to convinh:l a demissão rlo nobre deputado, 
que o repulilVtt nm homem serio e al.\rn disso 
desejava quo o pleito ue Miuns corresse com 
a maiot• reg11laridade passivei. 

En disso que não convinha essa demissúo; 
mas sobro e lia não h ou v c consulta. dt\ parte 
do Sr. João Pinheiro. Entretnuto, sou immon
samontc caltunnindo. 

0 Srt. ARISTlfJF.s :'IL\IA-Masatirn lambem. 
o Srt. Cr·:S,'RIO ,\Lvm- Não ó exacto. 
o Sn. AarsTIDJ's 1\IAIA- Atirou. 
o Sa. Cr·:sAmo ALvm- A quem1 
O Srt. AalSTIDES MAIA- A nós todos. 
O Stt. CESo\IUo At.vm- Quo.l foi o. calum

nin? 
O Srt. ,\ntsTIDES MAIA- A dos syndicatos 

politicas- Não me rofllri a VV. Exs. 

O SR. PAT.ETT.\- Ainda bom que V. Ex. 
ueclam pemnte o Congresso que 11 insinuação 
dos syntltc1tos politicos nao se entende com n 
tlis:;iJuncin minoir•,1, (1',·ocam-se violentos e 
re11etidos ap<<rtes. G•·an<le susurro.) 

O SR. J,~contJ,\ PAIXÃn- O certo é que 
esteve resolvillt\ a mirrl1a demissão qttando o 
Sr. Pinlwiro e:;tnva em Ouro PL'oto o talvez 
assigun1ltt velo vico-govornndor, quando o 
Sr. Alvim tolegt·aphou. 

U~t Srt. REPrtEsEXTANTE- Fictt, pOJ•tnnto, 
clilt'o qne V. gx, mio so rel'orio iL tlissi.dencia 
(CoHtiflll<<m a CJ'Il.:;w·-sc <IJlaJ'tes entre duJaJ·sos 
:Srs. ·rOpi'USCilt"lliC.,, /:IÔrtlfl OS t!JIIl}laJ10S <l1t
l"a»ta algtllll tempo.) 



~ 
-..7((..:1 

' I 

I 
I -r---

,, 

~ 

SESSÃO EM 14 DE FEVEREIRO DE 1891 125 

S1t. PJlESIDENTR- Attonção ! Quem tem a 
palavra e o Sr. Jacob d'1 Paixão. (Continuam 
os apartes.) 

0 SR. JACOD DA. PAIXÃO- Sr. presidente, 
vou concluir ate porque estou convencido 
de quo o Congresso não qneJ' ouvir·mo. (Nt!o 
apoiados.) Fica, pot•óm, provado que os nossos 
amigos most1·am-~o queixosos, a\ler;amlo qna 
não tratamos aqui de sou; intot•os:;cs (apal'tes); 
vejo que a maiol'ia da repJ·cscntaçãn do 
Minas nüo ~UOJ' absolutamente qno a veJ•ola<le 
se apure, (conte.,taçües) nüo queJ·om .:onsentir 
qne ou cnnume,·o os !'actos o exhiua os doctt
mentos quo demonstram as !'J'"udos \'criti
cadas nas eleições de Minas. 

Conseguintern~nte, St•, presidente, vou con
cluirromottondo ii mesn esta declamção (10): 

Nos, abaixo assir;nados, declaramos ter 
votado contra n emenda suppres;ivo. do nrt. 
2" das disposições provisorias por entenolcr
mos quo a eleição par:1 a organisaç·io dos 
estudos não deviam etl'otuar-so sinüo dapois 
do approvada a Constituição Federal c qu:.nolo 
o p:uz ~ivesse jil entrado .no regimo.n legal, 
soudo 1rro;;ulares as fe1tas anteriOrmente 
aquella npprovação e realizadas no intuito do 
fulsenr a vontade popuhw como aconteceu cm 
1\linns om quo a compressão o a !'J·audo foram 
a mol;t predominante, apesar •la abstenção, 
quusi om massa, dos republicanos sinceros. 

S~tlit das sessões, 14 do fevoreit•o de lSDl.
Ari:!tides Maia.- Palotta.- J. Avellnr.
Paixüo.- F. Badaró.- Gonç:tlves Ramns.
A. Olyntlto.- Fot•reim PiL•os.- A. Stoc
lder.- Leonel Filho.- .1. Felicio.- Ame
rico LnlJO.- Chagas Lobato, 

o Sa. P.\LI~TTA- Não ó aliat'ando a voz do 
or:ulot• quo se defendcrit :1 put·em da eleição 
de l\llnns; entretttnto, ahi Jlca o protesto da 
dessidencia mineira na declaração do votos. 

PRll\!E!R.A PARTE DA ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DAS JmE:-1DAS _AO PROJECTO DE 
COXSTITUIÇ,\0 

continú~t a votação das emendas no projecto 
de Constituçiio ua 2• discussão. 

o SR. PaESIDEXTE-Vtti se votar a emenda 
uo Sr. Felicittno Penntt. 

o Su. Fl~LICio\NO PEX~A. requer quo sun 
emenda soja votada por partes. 

o Cona-rosso, sendo con~ultndo, app1•ova o 
requerimento. . 

0 Slt. BARIIOSA. LDlo\ (peln ol'dom) julga 
que n emenda. do S•·· Looveg-ihlo Filguoii'IIS 
devo snr votada de pr·el\m:mcia á do Sr. Feli
ciano Pennn, não so pela .manoiL•tt por que 
se teem posto a votos as dtversas emendas, 

como ainda pot•quo ó mais ampla, o sondo 
rejeitada diL logur a quo depois se vote a pri
men•a. 

O SR. PrtESIOE~TE acha. quo n. emenda do 
Sr. Feliciano Pennn. e um substitutivo com
pleto no a1•t. s•, en.t•ncter que não tem a do 
St•. Filgueiras. Po1• css~ razão entendo que 
a omonrla do St·. Feliciano Pemm devo ter 
preferoucia. Em todo o caso vao consultar o 
Congr~~$:SO. 

Consultado o Congresso sobt•o a profoJ•oucia 
da omenola do St•. Leovegiltlo Filgueiras, ul!o 
ll COIICOIIO, 

1\' postn n votos o rc.ioit:ul:t a primeira 
parto da omonda do SI'. l~oliciano Ponua. 

O Sr:. PrtJ~Sim~~TE ohsot•va 'IUO, rejeitada 
a i• parte d:t emenda, tlcam projudicat.las as 
outras, 

0 Stt. FHLICIA~O Pl~I>XA (pela ordem) diz 
quo a~· paJ•to esti1 pJ•ojurlicada, não pelo facto 
<la rojoicão da l", mas por~ue encerra ig-ual 
dj,;pn.,iç:lo i1 que so aclm no texto da ro·lncção 
appl'Ovnda : o quo a :i• parto da referida 
emenda ó que deve sor agot':\ votada. 

O Srt. Pm~Sllli;XTJl-Proccdo a obsox•vação 
do nohro representante vou pór a, votos a 
3" parto. 

Postn a votos, ó r~joitada a 3• parto. 
O S1:. Pnr.~mHXTJ~ de:::lnm que n. 4• parte 

contem disposição textualmente ig-ual a outra 
já :tppt·ovada m1rodacr:ão para a 2• discussão, 
está, portanto, pl'Oj udicmla. 

Va i-so votat• a I" parto da emenda do Sr. 
Leol'cg-i Ir lo FilgneiJ•as, que J•cfuro-se a tudo 
qmlllto diz t•cspoito a aposentadoria. 

O S1:. LEOVJWILno Fu,aur.mAs (pela orden1 
tleclm·a quo a omontln. quo acaba de ser lida 
niio l'oi apresonta,la nem pot• olle assiguada. 

O Sa. PltESIDRNTE diz que n emenda ostiL 
roaigtda do mo~o que parece um complemon to 
do nm L outr:t omomla do Sr. Loovegildo Fil
gueiras. (Pausa.) 

Dcchwa que não se pórlo oncontmr com 1'a
cilidado o autoa-rnpho o que Am todo caso vai 
submottor n. etueuiln ú votação. 

Postl\ a votos, n omendt\ ó rejeitada. 
Stio igualmente postas a votos o r~eit~dns 

as oment!us dos Srs. Leovogildo Filgueiras 
e Bernardino de Campos ao art. s• dtts dispo
sições transitarias. 

Stlo tamuom ro.ieitadns ns omendns suppres
sivas do m·t. lO oll'erecidns polos Srs. Al
mcidn Pernambuco, Cyrillo do Lemos e Rosa 
Juniot•. 

E' a nuunciatl:t n votação das e mondas ao 
:\l't. li. 

0 SR. LUIZ IJE ANDLUDE (pclCI orllom) 
requer n. retiro.d!l. da sua emend!l.. 
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Consultttrlo, o Congresso concede a retirada 
pedida. 

O Srt. TI!O)l.\7. DI>LPII!XO (pela oJ·dem) podo 
preforoncin pnr<t a omomla CJllC npt•esontou. 

Consultado, o Cong-resso concedo a prorc
roncitt podida. 

E' po:;tn n votos o appt·ovnda tt seg-uinte 
ememltt do St•. TJ.lom:t7. !J~lphino o outro: 

Art. 11. Snhstitua-so: «Aprrovarltt que 
seja a Consliluíç-:io, sct•it assígnadtt pelos re
presentantes do Con~resso o promulg-.1tb pela 
mesa.,. 

O Sn.. Pm·~'I!IEXT~> consu I 1..1. o Congresso si 
r. amem! a do Sr. .1 osó Mnríano os til. 011 nfio 
Jlroj ullicntln. 

Consultmlo, o Congresso resolve qno acha
se prejudicada tt mcsmtt omcntla. 

O St~. PRI,Slll~XTI'-Viio-so votar os addi· 
ti vos ús disposições tr•tnsitorins. 

i~' posto :1 votos ó rejeitado o atlditivo do 
Sr. Bornar(\ino do Campos o antros inserto 
m1 pagintt 71 do impresso. 

o Sr.. Ptmsro~xTB consulta o Cougt'tlS>O si 
o mlditivo do mesmo senhor i1 pagina 75 
ostit 011 nüo pt•o,judicndo. 

Consultado, o Congresso resoh·c <JIIO o t·c
!iJrido mlditivo estit prejudicado. 

O SR. PRES!lJJ,XTB nnnnucia :L votaçfio do 
auditivo do Sr. l~rancisco Veiga. 

O Slt. Flt.\XCISCO VEIGA (Pela Ol'rlemJ:
Sr. presidente, quando apresentei o ndditivo 
vara ser sulnncttido á approvaç:1o do Con
gresso, doclaranrlo qno o r,, para sol' collocado 
oudo conviesse, não pcn;;oijamais quo ]mdosse 
ser collocndo nas tlisposir;ocs tt'llnsitorias. 

Quem elassi t1con a~ omcnt1as pam a vota
r;üo qno estamos procedontlo, nüo compro
ont.lou !Jcm o mou pensamento. 

O !Hlditivo quo npresontui nfio tem nom 
podia ter caracter transitorio, pot• que si 
t'os~o tramitorio, como a lJ.tlnvm o esti• di
zomlo, deixaria do toL' elfeito cm prazo mais 
ou menos longo. 

O mou pensamento ti que fique consignntlo 
na constituição da Republica, como synthese 
do svstomtt representativo, o quo está dc
elaràdo no a(lditil'o. 

E' vcrdtulo quo nlguns collog:ts mo toem 
tlito quo purlo parecer ocioso c~so :uldith·o. 

?\las, V. Ex· sabe, que si esse autlitivo pt.it.le 
!l:u•ocot• ocioso pot· ser em resumo o principio 
J'untlumontnl i:Jo systomtL ropt·csontativo, 
perante o qual um vmtem não se tlove gas
tar som o consonlimonto do constituinte 
(:1/JOi"'los). A vorrltttlo historic:t ó qno tentlo 
nus, !ltl ÜÜ :t!lnos, o syslollla l'Opl'OSUl\ltt· 
tive, niio oiJstan te, o potlct• oxucutiYo g·astou. 
t•epotidttS vozes, nlil h are~ do conto:; som co
nhecimento tlo potlot• !og-islati v o. 

Ainda mais: o podet• executivo dos!'alcavtt 
ns rendas tio Thesouro Nacional com conccs
sõ~s, que so diri:l. nfio ou orariam diroctamon
to o Thcsouro, mas, do facto, o projudie~wa 
(losf•tlcando-lhos os croditos. 

O mou tlm ó quo llquo declarado nn Consti
tuiçfin-que nenlmm acto do poder executivo, 
quo importo dcspe1.a ou diminuição tio t•eocita, 
podorú pt•otluzit• seus el!oitos som npprovnçito 
do Congl'eoso. 

Nestas comliçõcs, comprohendo V. Ex. fJUU 
c~t:i ~:~1 colloco.do n~s di~pcoir;ücs tr.tnsitorias 
o adtltttvo o dost:1 m:• colloc•.tção, pód0 t•osul
tar duvidas o estas inllnit•em sobre o resul
tado tl:t votação. 

Per;o, portanto, a V. Ex. que o atltlitivo 
S(lj:t co llocado nas clispooir;õ~s gomos da Con· 
stituiçilo, caso merer;tt :t ttpprovação do Con
g"l'csso. 

O S1~. Pltl,:ilnllxTll diz, si a omenrla tio St•. 
ropre;ontanto Ft•ancisco Veiga. !'ot•ttpprovadn, 
a couunissfio do t•etlacçfio collocn\-a-lm onde 
S. Ex. tlesoj:t. 

Posto n votos o additivo do Sr. llrnncisco 
Voig•t •i rejeitado. 

E' igualmente 11osto a votos o rejeitado o 
ndtlitivo do Sr. 1\!nrtiuho Prado Junior, com 
roleronch ás garantias dojuros concedidas 
pelo Governo Provisorio. 

E.' ann11ncindn n votação do ndditivo elo Sr. 
1\!artinho Prado .TunioL' rer~rentenos arts. 7", 
!J<>, 10 c 11. 

O St~. PRF.SlDF.XTl' tlcclam quo it pagino. 75 
lm um atlditivo igual, tio tir. Amaro Cu\'nl-
canti. · 

O Stt. A UGt:STo lll·: FmnTAS (pela ordem) 
podo ao St•. [lresiden:e, consulto no Congresso 
:ltl~l tio que este. ~elilroro se julgo. ou nito gro
.Jiltltcados os addtttvos nprescmtndos pelos::srs. 
Martinho Prarlo o Amm•o Cnvn.lcllnti, on1 
Yisto. d<L omoudtt tio Sr. Virgílio Damnsio, 
hontom nppt'OV:tdn, tloterminantlo quo siio 
con~titucionaos tüo sómonto ns disposições cruc 
so rolilrom iL attribuição e limites dos podoro3 
puulicos. 

O S:t. Ptmswl;XT~>-Vou !'uzor a consulta, 
mas lembro ao nobt•o tloputado quo a emenda 
do St·. Vit•g-ilio Dnmusio ainuo.nüo ó definitivo., 
pois <JUO deponuo tle nma terceira. votcwão. 
Em totlo o c:tso, vou consnltar o Congre~so. 

Consul~'\tlo, o Cong-t•osso considem prejutli
catlos os rol'eritlos mlLlitivos. 

E' posto :1 votos o rojeitmlo o aLltlitivo tio 
Sr. Ml\rtinho Pt•ado it pago, 7::. 

o St:. C.~Ja,os G.utct~ manda it me:;a tL ~o
guintu 

-· 
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Declamçao de voto 

Declaro que votei contra ns emendas do 
Sr. depntndo l\lnrtinho Pratlo Juniot• rotati
vas ás concessões do torras o garantias do 
juros pelas razões seguiu t3s : 

Por~uo tendo votado pela suppt•ossão •lo 
m·t. 2" dns uisposir;ües tl~msitorius •lo pro
.iocto do Governo L'rovisorio,por ontomlet•que 
ao Congresso ordinario compete o exame o os
tudo elos uctos do govcmo, não julgo COU\'e
niento delegar essa attribuiçlto nos estadoa, 
I]Ue em nada contribnirnm para o. con!'ocçii:o 
desses contractos, f!U:tndo pelo. JlOssivolrosci
são dos mesmos pólio resultar um accrcscimo 
do tlcspo7.ns aos estados. 

Accrcsccndo flUO d<t hoa on mi1 execução 
dessa faculdade dada pelos estados podo re
sultar tnmbcm mm1 completa dosorgani:mç'io 
do scr1·iço publico. 

Sala tias sessões, 1-l do fevereiro do 18() I. 
-Ca•·los Gal'cia. 

E' posta a votos o l't.>,jeitatla a I a parte do 
;uluitivo do Sr. Vinhnos. 

E' igualmente rojoitat.lo o addili v o do St•. 
Theoclureto Souto. 

Si10 ainda rojcitndos os additivos do St•. 
F. Veiga. 

o Su. Pn.F.s!DEXTC: doclal'a p1•ejudicados 
os adtliti vos dos Srs. J osó Simeão o Demc
tt•io Ribeiro, sendo o deste cm t•chtQtio ÍL !• 
parte. 

Postn a votos, ó rc,ieitmla :t 2• parto do 
tuhlitivo do Sr. Domotrio !Ubciro. 

E' consi,\or:.tlo prejudicntlo por y,1tnciio 
anterior nm auditivo tio Sr. Dcmctrio Ri
beiro, tornuntlo ncccsstveis os cargos civis 
ou militares a todos os brazilciros quaos
quot· quo sejam as suas opinlucs. 

E' posto a votos c approvado o seguinte ml
ditivo elo Sr. Nelson do Vnsconccllos. 

c Serú. adquirida n casa em quo fnlleccu o 
Dr. Bonjamm Constant, na qunl so collocarit 
uma. lapide cm homenagem à memoria do 
gt•nmlo patriota- o lhnuni.lot• dtt Ropttblic•l· 

Pnragrapho unico. A' viuv.1 será conce
dido o uso!'l•ucto •lnranto :t smt vidn. passando 
ao depois paro. a unção como propl'icdnde na
cionnt:.>. 

O Stt. TosT.\ (pela orclem) pet!o :1 l'ctirmla 
tio seu nduitivo. 

O Slt. TOSl'A (pala o•·cl~m)- Sr•. pre-
8idento, começo l'ormnhmdo os tormos do meu 
requerimento nesta quostii:o do ordem. A hló:t 
consignatlll. Ut\ minlm omentl:t niio ó nom, 
ostitconsig-nada no m·t. 13° tio 1\ocroto tio Go· 
vorno Provisorio tio \J tlo janeiro tlu 18\lU quo 
~op:uott ti Egt•ojn tlo Eslatlu. 

0 SR. PRESIDEXTg- 0 noLro depntado não 
pódo uiscutiL· o as5umpto daemonda. 

Voze>- Votos, votos. 
0 S!t. ToSTA - Não estou discutindo a 

emenda, mas fundamentando o rortucrimonto 
de ordem que vou aprcsontn.t•. V. gx. se.in. ao 
monos tol01•ante pm•;t commigo que niio to
nho abusado da honovoloncia do Congrosso,dh;
cutin•lo importi:tontcmonte contm o rugi
monto ... 

Voztls- Votos, votos. 

o SR. PRE5IDBXTil- Sou tolcrantr., mas 
não posso consentir que poltt ordem V. Ex. 
discuta a emomht. 

O SR. TosTA-V. Ex.não tom sido tolot•ante 
com outros ~rs. tcpresoutantos, que a propo
sito de votação do omont.las toom oxplicat.lo o 
sou pensamento. 

VozEs-Votos, votos. 

0 SR. PRE5Iog:o;TE- A lo• los tenho leito 
igul obsorvat;ão o não posso tot·aqui pre!'o
rcncias. 

0 SR. To;;TA- Dizia cu ••• 
VozEs-Votos, votos. 
0 Su. TOSTA-••• C[I!O 1\ OlllCUda aproson-

tnda.... ~ 

VozEs-Votos, votos. 
O Su. Tosn-••• tinha por llm ••• 
YozF.s-Voto:;, votos. 

O Su. TosTA-.•• nii:o innovar a legislação 
rovoluciomu·i;t do 15 tio novomht•o .•. 

VozEs-Votos, votos. 
O Su. TosTA-••. mas, dar ao Congresso ... 
VozEs-votos, votos. 
O 5a. To>TA- .•• uma occnsião pt\l'll rnn

nil'estnr ... 
Vozgs-Votos, votos. 
0 Stt. TOSTA-••• I}UO não é hostil, llOill 

tom prevon~~io contra: o cloro cltholico. 

Vozes- Votn~üo. A emontla urro osti1 cm 
tliscussao. 

0 SR. TOSTA-O CO!l)l'l'CSSO ,jú. SO m:tnifuston 
t\ thvOL' da libertlade roliA"iOSt\ contra. algumas 
r~stricçues odiosas contii.las no pt•ojecto do 
Constituiçüo. 

Vozes-votos, votos. 
O Su. PIU\SlllllXTE-Conviuo ao nobre re

presentante a ni'io insistir uosto tot•rono, por
que do contrurio ollriga-mo a cassul' a pa-
hl Vrtl. . 

VozEs-\"otos, votos. 
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o Sr.. To~TA-St•, prosidonte, vou orrerecer 
iL consideração do Congresso o segninte re
~norime.nto : ro~ueiro a V. Ex. a. retir·o.da 
da minhrL omcntla, visto como a irlérL já. está. 
con~igoondn no nrt.B' •lo decreto do governo 
do O de janeiro de !SOO. 

Portanto, dosnccessnrio so torna reproduzir 
a matm·ia nas tli:;posiçues tranoitorins thL Con
stituição. 

Consultado, o Congt•csso concctla a retirada 
podida. 

O Stt. Pm~siOt·:);TE considera pr.Jjudicado o 
;ulditi vo do Sr. couto Cartll:\:1). 

E' anmtnciat!n rL votação do aduitivo do 
Sr. Augusto do Freitas. 

0 StL. AUGUSTO JH: Frtl'l1'AS ()leia Ol'denl) 
requer a ratitwla do sou adtlilivo, tlcante 
do votação anterior do Congt·osso. 

E' concedida n rotit';uhL d:L omendn. 
E' considerado projudicado o athliti vo do 

Sr. 1\liltou. 
E' annnnciad:L n votação tio ntltlitivo do 

Sr. Stock ler. 

O St~. BAtliiOSA LDL\ ( JlC/a o;·dem) po•lo 
que seja suhmll!tido conjnuctnmento com o 
ndditivo um sub ndditivo do Sr. Chagas Lo
bato· 

0 Sr.. PRESIDF.~TF. diz que, si O Utiditivo do 
Sr. Stocklor til r nppro\·atlo, sera então cm 
scguidrL votado o subaúditivo. 

E' posto rL votos o rejdt:ulo o tvltlitivo •io 
Sr. Stock ler, llcrLn•lo pr·cjntlic:ulo o subaddi· 
tivo do Sr. Chagas Loba to. 

O Sn.. Pimsmr~xTt~ doclnra que lho parece 
achnt•-so prejtulimu1o o atlditivo do Sr. Zamn; 
mas, partL evitar duvidas, vae consultar o 
Congresso. 

Consulta•io, o Congresso considera preju
dicado o referido auditivo. 

E' igualmente considct•ado prejudicado o 
additivo do Sr. Athaydc Junior. 

O Sa. PttESIDE~m - E;tA torminntlll a 
votação das emendas no projecto de Consti
tuioüo votado om segunda discussüo. 

Na rormn. do rogoimonto, ns omentlas aJl
provadas cm segunda tliscussão, so1l'I'Olll uma 
terceira. Estão dadas as providencias, ullm 
do ~ue os Srs. membros do CongJ•esso rece
llttm amanhi\, com o Diario 0/ficial, um novo 
impresso, Olllle vem o pt•ojeclo tio Constitui
ção, sog·undo o vencido, tendo ú margem as 
omondns appi'OVtttlas. Consoguintemouto, llll 
soguntla·ieu·a, seri1 iniciadtL a terceira dis· 
cusslío. 

. SEGUNDA PAR.TE DA OIWEM DO DIA 

DISCUSSÃO ll.\S llOÇUES DOS sr.S. ASSIS llUAZI!, 
1~ DF.)IETit!O RinEinO SODRE O TllATADO DE 
COlU!EitCIO Al!ElUCAXO 

Contintin rL djscussü(J das moçues dos Srs. 
Assis Brazil o Demotrio H.ibeiro, sobre o trn.
tado co1n os lMados Unidos da Ame rica do 
Norte. 

O Sr. Sa111paio Ferraz depois 
do dar as rn.zões porque tem estado afihstado 
da tribuun, diz que um constrangimento pes
soal collocara·o 1111. contigencin de, n. primeira 
vez quo tlit•ig-iu a pahwrn. ao Congresso, dizer 
ainda que eni.;matic •mente: « n. minha inten
ção 6 t•csignar o mau mandato, porque entr·a
rnm olcmon tos ouspoitos que cnt'J•aqnecin.m o 
s•Jt•viço dos l,ons o luacs ropu!Jlicanos e ó por 
isso rJUO tendo uma circumstnncio. possorLI, 
t~udo um motivo do prcnccupação qunsi indi
VIdual, porque, como um dos melhores colla
boratloros tla !{cpublica, o orador tinlm sido 
obrigado n. sequ~str•ar o a tomrL!' a liuerdndo 
•lo um •los seu; compn.nhoiro8 como suspeito 
ptu•a n. Ropuulica. 

Passan•lo desta oxplicaçiio, vao occupat•-se 
com tL matoriiL quo so discute. 

Ciz qno o tratado oucerrn. interesses gra
vissimos que jiL 1'orrLlll ostmla:los anteriormen
te pelos tros gabinetes que antecederam a 
pmclamação da !{epuhlicn, sem que nenhum 
dellils o qttizesse CJ!ebrar. 

Si assim é como c com que autoridade o 
governo colohrou este convenio? 

Sabe·so quo tt 1'ormação ou constituição do 
actual gover·no esc<Lil<u·nm a todas as provi
sues, porqu·tnto " Governo P1·ovisorio niio 
podht ser tlissolvit!o porque fot•mavtL uma 
pttrto tlo todo. 

O ~muar reconhece que, si niio fossem o 
exercrto o tt armada, os propagandistas civis 
aimilt que traballmssom por mais 50 nnnos 
nüo conseguiriam implantar no espirita do 
povo aind•t ignornute o amor e o respeito a 
est1L fórmn de governo e a proVtl se tem 
todos os din.s. 

Os rnelllai'OS trrLb:tlhadores titt Republica 
não conseguiam um posto saliente, um m:tn
dnt? na ropresontução nacional: oram os pro
sct'Iptos .... 

1~ mo,;mo do Congresso foram retirn.dos 
imputlontomoute l'arios companheiros quo 
tanto tlzot~tm o so ttrriscaram poln causa que 
tão aruentomonte abmçavam. 

Passando rL occuptu•-se do tratado, tliz quo 
1'oi olle muito mui recebido por todas as 
classes, o collocou o pttiz om posição omblt
m•;úSt\ mesmo omrolnçüo nos Estados-Unidos. 

O procedimento tlo governo parece de todos 
governos prepotentes que n[io dlio satisil:lçiio 

... 
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nem it conscicncin dos seus rcproscntn.ntcs, 
nem it conscionci:t do paiz. 

Este minister·io não existo pam o Co::
g-rcsso, o rtuo existo ato a~ni ú mcramonto o 
reprcscutuntc de umn. rovolnç:io. 

Portanto não existindo cons:t alg-nm:t con
stitnida não po:lia existir ntú o chore do Go
verno Pr·ovisorio, si pm• vcntut'<L o Con
grcs~o til'cssc opinião c a força comsigo 
pot•q uc esta opin i:1o o força po:.lcrinm om 
momento dado dizer·: 

Niio se julg-a, Jlortanto, insultnrlo pelo seu 
collcgoa o StO: Sampaio Ferrar., q11o o consitie
!'011 suspeito, o 1]110, no ontrctan to, sondo por 
tanto tempo chcliJ tio policia, n11nc:1 encon
trou nm acto na vid:t do ot•atlor digno do 
punição. 

Pct•lcncou a um dos parli•los monarchicos 
d11rantc lat•go pcriodo, merecendo sempre n. 
consir!ernçi<o o a estima rios seus ami:;os po
liticas, sem nunca tor exercido o mais insig-ni
ficante eargo, a mais pequena t'uncçii.o. Con
tinu:m\. no proposito de manter o sou senti
monto llt•mo, que tanto o nnimo11 dostl~ o dia 
om tJUO tommt assento no Congre»o, isto ó, 
do oiio concorrei' com uma sú pu ln Vl~L ou pon
snmeuto, pnm quo ~o tleixo do promo\"Ot' tt 
legalidade da. Ropn~lica. 

« Vu3 r1uo sni> o ropt·cs~ntnnto do nmn 
rcvolur;ão abatci-1•os .toante do um outt•o 
podot·, tlcan to ,l.J nma outra !'orç:t l'OI'ola
cionaria qno sur;;o. 

O Con;;rcsso uii.rl potlia dolog-ar •lo si cousa 
nonhmmt porque sii.o poderes que foramtlmlos 
a cllo s<i. 

Si m;sim ó, não existo do facto o actual go
verno, porque o gnl'ct·no ó o poder que existia, 
ó o podct· l'CI'olucion:H•io C·JIIlposto da onti
.Unde do Govot·no Provisorio o uo chefe do 
mesmo governo. 

Entendo IJUO o go1·erno nctunl Yoiu trazer 
n '(lOrturlmç:io, u panico a to<las relações, sa
crificnmlo os iuteresses '"' Unii!o. 

Depois do vnri:rs consitlor:tÇtJes diz que ns 
duns mo~iíes tlpt·esont:!tlas toem am~:ts o 
mesmo pensameuto,pot· rsso o Congt'tlsso doro 
votai-a.~, tlir.ontlo ao go\'ot·no IJUO rotlictn, que 
''ejn fJUO o trn.tado olromiou os melindres do 
Congresso, roi mal receliirlo pala imprensa, 
pelo conuuorcio, cansando ;.rerai indignação o 
IJUO devo set· ostutlndo pelo Congresso. 

Termina. rlir.cnclo qno p:ll'n cllo tudo pct•do 
do importancia t!cantu ua Rcp:t~licn. 

O Sr. I-I:enriquo <lo Cn.1"'\·n.
lho soLo a. tt•iunun para nmn oxplicnçüo 
pessoal o diz qno o silencio qno tom guar
dado hn trcs mor.es llemonstl•a cnu~ !monto o 
interesse que tom cm ontl•;ll' na logalitlallo 
~om os sons colleg":~s do Cong-t•e.>so. Conll:\ que 
a. Constitui~üo se.i:t toitn pelo orador ~no o 
precedeu na triiJnnn, o Sr. ~nrnpnio l~errnz, o 
por todos os repnulicnnos 1Jne toem assento 
uo Cong-resso. O Ol'ilrlot• tem dado cxhuuerau
tos provas que lm todo o interesso de sun parte 
cm que os tt•:tu·tlhos do Congt•osso cheguem 
no s~u tet·mo na molhar ordem passivei. 

O Congresso q uo tom om seu seio um citladüo 
suspeito, pt•csto um gt•ande sot•viço no paiz, 
chamando nquollo qno o suspeita, a. apresen
tar contt•a o ot·a•lot• pro\·as, quer tia sua vida 
pt·il·mla, quer da vida publica; mas, nunca o 
ot•ador, que tem a snn conscioncia trnn
quiiln. 

Terminando, assevera o orndor, que nns
cou pobre, o Ji:Ji som pro tlllto do tt•nbnlho; 
viveu o vi1·o actualmente na democracia, 
som suuh• as escadas de ministros, quer dn. 
monnrchia., quer da Republica, para pedir em
pregos, porque tem sabido procurar por 
meio dtt sun intclligoncin e tio sua actividade, 
o r.ão fJUOtidinno pura si e sua numerosa fn
m!lia. 

Ainda não •leu s!quor um aparto, nem 
tão pouco solicit:~u a. pttl•wrn om occnsir1o 
alg-uma. Nostr1s cont11r;ues, vtl-so comtudo 
·O omdot• na. ourig~ção do rlnt• uma resposttt no 
discm'So onyg-mutico do oradot• fJUO o pt•ece
tleu, o St•. ~ltmpnio Forrnz. Proseguintlo diz 
que só tlesoja quo o Cong1•esso S<liua que o 
·orador não ó suspeito ao pniz o nem n sua 
pn_trin. J:\uncn. ]'et·tenc~n ao _partido r~pu· 
Illlcnno, il Yot•dat e, mas rsso nao qnot• drzet• 
quo sojl\ nctunlmento inimig·o tia ttopuulic:t. 

O 81·. Lap6..--St•. presidente, tenho 
sido um dnqucllos que tem gunrda<lo silencio, 
já considemndo a incompotoncin com que, 
dennto dos talentos privilegiados desta cnsa, 
ou vil'in para ost;\ tt•ibunn (n<To apoiados), já 
pelo mottvo pessoal do molostin no meu ot•güo 
vocal, e nind:t mnis St•. pro~idente, porque, 
velho repnulicano, tendo deixado o meu 
nome th·mndo no mnnit'osto republicano de 
1870, que foi o acto pt•edecesoot• do grande 
tra~a.llto politico atinai coroado pelo movi
mento re\·oincionnrio do 15 de noYomhro, eu, 
so,in pormittido dizei-o, mo deixcn-a gnnl!nr 
pela iuorcin do dosmnecimonto, que tmzil\ a. 
vista dn. intluoncin calma c set•omt, com que 
penotrtw;tm as idtlns t•epuulicanns nn. nlmn. 
nacional, guardando-mo pnt·a. um momento 
em que o interesse publico mais accentundo, 
on o interesso do Estado quo on immedintn
monto represou to' me coagisse a. tomar este 
posto. g• o cnso : 

Neste momento, Sr. pt•ositlente, trnta-so do 
uma questão magna para o estatlo do Rio úe 
Jnncit•o. Pr01luctor impot•trtnto uo calü brazi
leiro, o cstntlo do Rio tio Janeit·o, tlosdo que 
no ostmngclro se impuzossom taxas OllO!'osns 
sobt•o a sun. producçii.o, vot•-se-hht ameaçado 
tlo sossobrar nn lucia pelas snas cultnrns. 

CO!\UU~SliO 17 - lU 
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Niio ó, Sr. prc~idcntc, quo cu Ycnha aqui 
J, ·tumbr <t maneira por qthl ,;c pl'omulgou ou 
~c tl'ouxo :'L luz do !lltiz o tratado quo faz 
ol!iPdo rh•. cli~cn;;são pros~nt.o. 

Son •los primeiros a rcconhccot• que seria 
mab regular e assentaria melhor qno, no 
momou to cm que este Congresso se reunisse 
como asscmhléa lcgislrtth·:t orrlinaria, so sn· 
,icitassem it· sua o\Json•ação c a sou exame 
todas as condições que pndt·~som fot·mat' o 
cullj11ncto tlo nm coul·cnio ou tle um trnt:uln, 
on,Jc pudesse prevalecer o interesso publico, 
o intorcsso nacional. 

Não ohsbnte Isso, St•. prcsirlentc, o agitadn 
a quüstüc, tonho empenho ern pt'OI':u· r1no 
pela:; clausulas cstaholccidas nesse tratado 
ltií<> se fere o intorossc do paiz, o ao contra· 
rio so procm•a co\local-o cm um pé (jnC lho 
poss:t tt·nzer prospol'Ídado. o vantagem no 
grnn1lo commc!'cio intOI'nacionaL (A)mimlo.<.) 

Ditas estas pa!aw:1s. Sr. presirlontc, entro 
propriamente nn C]llOotão pratiC:t, isto e, YOll 
rolln·ir-mo n al;,"'lrismos o a o.•tatbticns, que 
deli nam com scgm·:m~'tt as niTit•ma~õos que 
venho do lilzcr. 

0 Stt. Vmon,IO PE>SOo\-Y. Ex. nclm 11001 
o lt·ntado '! 

0 S!t. LAPl~lL-SO!Il thtVilli\ alguma. 
O Stt. Emco CogL!Io-En o acho pcssimo. 
O Stt. LAPJht -A vnnta.~cm do tra tatlo, 

Sr. prosidcn to, so deve pc;ar cm re lnção no 
int•)resso nacional c cm relação ao in tot•o,;so 
que poss:t hnYnt• pam o pm;,-resso •lns rliffc
rotlti•S intlnstrins, cuja Jl!'O'\Icl'i<lmlc, com 
quanto mercccllorn tle nttenção, não diz inti
mamente com :t ri(juoz:~ pnulicn o recursos 
indbponsnvcis para n vido. t\t) pniz. 

Som querer contestar a legitima dtlfosn que 
aqui tlr.ornm diversos Srs. roprcsontnntos da 
nnsconto industri<~ n~ciotml •los tcaitlos, tla 
intlnstria pocnarin, dns fabricas do moveis o 
outras, entendo qno dcnnto 1la industria su
pal'ior, qno Ó tl. lavoura, :;o!Jroltttlo 1\0 C:tf~ O 
ílo ns.;ncnr, devem desappat•ccet• os intoro~ses 
menores que rel,!rosen tam ns ontrns todas 
roomhlas o (jue mto pOllem trnzor ns :;t·andcs 
reco i tas que •levem fazer face its dospezns 
publicas. 

U~t SR. RllPRESJ;:-.To\NTl~- E cujo prcjuizo 
ó ain•la proulomntico. 

O Sn. LAPt~R- O caf,l roprcsontn no mo
vimento do commorcio intot•nacionnl nmo. im· 
11ortanci:t que leYa Y:tnta~cm n todos os OU· 
tt•o,; proL!nctos rounhlos, importando ello na 
onm•tnc som ma 1lt} 200.000:000$ proxinm
mento. No conyonio (]110 se acalm. !lo cstaltc
cm· eom os Est:ulos Unidos da Amoricn dn 
Norte tove-so sohrotmlo om visto. ovitnr qno 
no ftltnro aqnollo ['rtiz trilouto nosso calo, 
como acontocoua~ naçilos !la Europa, trazou-

do-nos o nniquillnmcnto <lcssa. prorlucçilo. E' 
sa!Ji,Jo rtno n:1 Ettt'opn o cnf<i ú tributa1lo cm 
valor superior 11 seu custo cm nossos mcrca
tln<; nm Ft"nnt;n. o lia pa.ga tliroitos nn ra~ão de 
I i't'llnco o 50 contimos por kilo, de maneira 
quo vctvlc-so nnquollo paiz o cafó por um 
preço dohra<lo ou q uasi tri pio do que custa 
nns nossa,; prn~as. 

Si l"o,;so possível continunt• a l'ar.er nossa 
exporta(·ão do cnl'é sem qne se dós:;o n cvcn
tunlidatlo de vil· 11 pngnr tliroitos nos Estados 
Uni,los, oYitnYa-s•J cssn g-t·atlllo duvitla que 
se aprc~untn sobro o tt~ü:ulo, pois (jltc sem pro 
se •lnria lognr Jmra qno ns outras industi·ias 
continuassem a prosperar som~~ conting-uncio. 
•ln cntrn.1la. lto~ gon·~ros mncricanos. E:;tavn.
mos entretanto sob a nmca~n do imposiçfio 
•lo taxas pol;~ on tr.tdn 110 ca!'ó no merendo 
americano, umn vez fJUO não lihort:\s:;emos 
tios onns com ~no eram sohrccnt•ror;a,los al
guns artigos americanos nos rortos uo Brn
zil. Nem so venha avcrhnr do rntil a nossa 
renexão, pois só a instancins dos nossos rcpre· 
scntnntes nn União Americana o na csporan
r;a de ganhnr cornpcnsaçüo para a sua oxpor
tação,contcmporison o governo da grande Rc
pnhlicn, som trihutnr ó caro hrnziloiro. Em. 
manifesto, portlm, qno tratn<los tiío dosi,znal
mcnt•• nn troca commorcinl, cujo. Yantag-em 
sompt•e esteve e continnnria a estar •lo nosso 
lado, não so resignariam os americanos do 
norte a olhar placirlamon to po.rn o poronno 
cscoam•mto tio sou onro, que pan\ cllo< não 
I'CI'crtia, indo ao contrario nlontnt• as itHlus
trias cnropóns, suas rivacs c superiores pelo 
alonndanto pt~>lctarin1lo qno as alimenta. "'1o 
se justitl"n 1loantc d:~ cquitlarle e menos se 
comprohondo aind:~ com as idéas positivas do 
s·1xonio o rlcsprondimonto que pretendem ti
wsso a União Amoricantt os irnpugnnlloros do 
tr:\tndo. 

Doanto do v:tlor quo rcprosontn o capital 
,{a l:o.Yom·n tio cnfó c tln canna o do capital 
1lns ontrns intlnstrias rcunitlas, pódc-secalcu
lar o grnndo peso fJliO exm·com ns pt•imoiras 
sohrc ns outras. Pô1lo·so calcular as zonas llo 
cnrti om dez milhues do ltoctnros. qno repre
sentam o capital do 3.000.000:000$; ao passo 
que as outras industrias rnunidns mio repre
sentam mnis do 300.000:000$. 

Om, por;,-unto, po1ler-sc-hh\ rlnt• maior apre
ço c consideração ,.m nm trntnrlo tntornacio· 
na! ús industrias qno não são principnos o não 
onYo!Yom os vcrtln<loiros interesses tlo paiz, 
podendo compromettor as qno mais valem nas 
tlitllcnl<lndos qno sobreviessem pnr11 sul\ cn
trarh no mercntlo amoricrtno ? 

Cot•tamon to q 110 não, Sr. Jlrosi!lentu. 
A nntl'ntln do cnfó nos Estntlos Unidos, dostlo 

•]no o g-ovm•no •lesse p1\iZ tdlmta:;so ossn nwr
cadnl'i:i, ji1 nilo tligo na impm•tnnci:~ om que 
ns naçlios tln l~m·op:t n tt'ilmtam, mns om mo-

• 
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nos o. na metade da mono!' taxn. nollns est:t-1 porção !ln procm·a elos F.:stnclos Uniclns, appn
bolocula, om a$ por 15 kilos, trttri;t para ·a rocem nos comprnnuo por 2 1/2 milhões da 
oxportnç;'io do 12 o. 15 milhõas do ar1•obas, f[UO snccas. 
é a Coita para af[uello pniz, a f[Uantia uo 3ll a Tal facto nttostn.qno n sourccnrg-;t dos ui· 
45 mil contos. A impOt·tnçiio dos gonot•os amo· roi tos do importação ó n. causa da menor ex
ricanos para o Brnzil mont:t do 15 n. 20 mil rodiçiio do calo pnt•n a Enrop~, não so pc
contos, cnjos direitos pagos n:t all\mdog-:t, ll- dando nllognr a falta uo habito da preciosa 
cnm mais ou monos om :~.000:000$. hohida, pois quo a Europn. n conhuco dosdo 

Ora, Sr. prosidonto, não lm. tluvidnquo com tão long-o .to.~po qunnto a . Amcricn o poln r•i
a onot·mo tli ll'oronçn. quo rovorto para. o paiz, rtuezn. o CIVthsnçao tcntl~rtn. a so collo~l\r pa
entro :30 1\ 45 mil contos de imposto do calü rnllolamonto 1\ esta pmz na adoptttçao dos 
o tro;; mil conto:; do importaçiio do" gcnoro:; sons }tsos.. . . . . 
americanos, o llrazil ó o lhvorocido nesta tt·o- lll:us cnr10sa nmd~ ó a ostntJstJca ro!nttvn. 
cn do vnnta"cns. ao consumo por hnbttanto •Lo cada pmz e ó 

~ . olln rovola,lorn. dn. dopros:;ao qno solrro o 
. Em rclnçao nG consumo~ dtzom os antag-o- gnstG scmpr·o qtw os direitos do entrada do 

mstns do trata~lo I')Lto nao ó nnt!trnl f[Uo a gonoro se elevam. 
r:or;m~ do cafu, nos Estauos Ui!lllos, . pJssa A vnntnja-so n todos n Hollnniln cujo hn· 
dtmt~un•, pelo facto do ':stnr o patz hnbttuado hitnnto consome 8, •10 do cnró, sondo n. en
no u~o do g-onoro o . mw poder do um mo· tt~ul:t elo gonoro livro, soguimlo-so a Rolgica 
monto para. ~utro rettral-~ do sou mo!'C:~do, com o consumo do 5,1< 40 por habitante o di
dando ~l'OJutzo ao Bt•aztl. As ostnttstlcns roitos do l:l,k 20 ft•ancos por 100 kilos o a 
com~torcmos provn.m oxactnmcnto o con- suiosn com :t contribuiçiio do 3l'rancos por 100 
trnrtO. kilos o consumo do 3,k 60. 

De entre alguns qua•lros do movimento Nos Estados Unidos, anuo ató 1872 persistiu 
commorcinl do calü,osquacs peço licença pm·a a taxa do cinco e do tt•os contesimos et•n. a. 
transcrevet• om mou discurso, vom dous com· modin então do 2,k 70 por pessoa passando a. 
prohondondo 25 nonos dn. exportação, em que sor· do 3,k 3com a entrada livro. 
os Estado:; Unidos tlg-uram com 2 1/2 milhões Em cscalu.úccrescento, sog-uom-son Alloma· 
de saccns, ao passo quo a Enropn, com n. sua nlm com o consumo de 2,k32,por hnhitnnto o 50 
enorme popnlnçilo do 300 milhões do hauitan- francos do dit•eitos pot• 100 kilos; a Jlrançn 
tos, consumidores todos do cttl'ó !Jrnziloiro, com taxa quasi prohibitiva do 150 ft•nncos 
ainda IJUO n. sua tlistriuuiç:io comprehon•la por 100 kilos, tomando catl:t pessoa l,k 05; a 
nccentuaúnmcnto um grupo tle paizes : n Anstrin com 10 llorins de ouro pot• 100 kilos, 
Frnnçn, n Allemnnha, n Bolg-ica, a Hollanda, dando 0,1, () por habitante o n !ta lia. cobrando 
n Austria, n Italia, otc, com cerca tio 200 mi- 100 l'r;tttc<JS por 100 kilos, re•luzido o consumo 
lhõos do consumidores, não oxcudo n pro- a O,k ·17 pot• hnbit:tnto. 
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o SR. MORAES E BARROS- Não ha duvi
da alguma que as. fabricas de tecidos estlío
prosperando em 111111as e S. Paulo.

O SR. LAPER-Não sei si em S. Paulo
da-se o mesmo j mas tenho os dados colhidos
das fabricas de Minas, que demonstram que
temos uma grande vantagem em competen
cia com o algodão dos Estados Unidos.

Além dos exaggerauos salarios que alli ha,
da mellor producção da materilt prima e dos
onus do transporte para o Brazil, não posso
conceber como luctará elle com o nosso algo
dão, que apenas terá de pagar o custo do
transporte por pequenas extensões elas nossas
estradas de ferro, ou então terá de ser manu
facturado nos proprios centros de cultura,
quando as fabricas ahi existam, como acon·
tece no in terior.

As fabricas desta capital estabeleceram-se
em condições menos economicas, com a acqui
sição de terrenos e predios caros, e não dis
poem de motores hyclraulicos, como quC\.si
todas as do cen tI'O do jJaiz.

QuC\.nto á industria pecuarla, não podem os
Estados Unidos sobrepujar o Brazil, por
quanto o nosso clima e a nossa terra são, para
tanto, especialmente favorecidos. Quasi que
por todos os outros paizes em que se faz a
criação deve ella ser rodeada de precauções
para a alimen tação e protecção dos animaes,
contra a inclemencia das estações.

Não conhecemos inverno que obrigue a
guardar em estabulos caramente edificados
todos os animaes por uma terça parte cio
anno, prejmlicando a engordã que niío se
compadece com o frio; não precisamos ele
preparai' pastagens nem amontoar forrap'ens
e aimla di~pens,t-se a circumscripção em espa
ços aperk'1.clos cio gado, o qual vive á solta
nos nossos campos. distinguida a propriedade,
tão pouco dispeudiosa é eUa, por simples
marca, que vede a confusão do dominio.

Por toda a parte do Brazil, no Pará, Mi
nas, Ceará, Paraná, H.io Grande cresce o
gado, póde-se dizer espontaneamente, e é il1
contestavel que o uso da carne é geral em
toda a nossa população, o que não se da na
Europa e nos Estados Unidos.

Em resultado doselementos que a favorenem
custa tão puuco a criação que uma cabeça
de gado vaccum póde valer no Cearà e Matto
Gl'OSSO 20$, e no Paruná, Rio Grande e Pará,
quando 111ulto 50$, emquC\.nto que nos Estados
Unidos, pela defficiencia de past[\.gens, pela
necessidade de abrigo para os animaes e ])01'

outras circumstancias, custa de 130$ a 150$ e
250$ a 300$ na Europa.

O SR. ANTÃO DE FARIA - Peço permissiío
a V. Ex. para dar- lhe um aparte.

O SR. LAPÉR - Pois não.

O SR. ANTÃO DE FARIA - Note o nobre
represPl1tante que o gado no Rio Grande do Sul
pesa 150 kilos a 200, emquanto que nos Esta_
dos Unidos peSlt 600.

O SR. GABINO BEZOURO - E' um facto.
O SR. LAPER- PÓcle apparecer um ou

outro de raça especial, mas isso não con_
stitue o normal.

O gado dos Estados Unidos, segundo infor_
mações que tenho, pesa, quando muito, 200 a
250 ldlos.

Póde bem acontecer que algum gado espe
cial tenha o peso apontado pelo nobre repre_
sentante, mas este não é destinado para o
consumo ordinario.

O SR. ANTÃO DE FARIA - Mas ainda tem
o custo.

O SR. LAPER - Apozar disso não póde con.
correr comnosco, admittindo-se todas as Con
clições fa voraveis.

Temos clepois, Sr. presidente, a questão das
madeil'as e diz respeito á importação do pinho
com o abatimento de 25 % nos direitos do
importação.

A esse respeito vejo aqui o seguinte:
(lê) - Pagava até adata do tratado actual o
pinho 23 réis por pé e importamos no exer·
cicio ultimo 22. 085. 158 pés, que redundam I

em uma diÍferença apenas de 126:000$000.
Notem os nobres representantes que a der.

rubada das madeiras no Brazil não se faz
com as mesmas facilidades que S8 tem na
America. As nossas florestas não ofí'erecem
condições taes, de modo que se poss[t fazer o
trabalho seguido e de modo a dar vantagens.
Como lavrador, conheço bem as diiliculdades
com que se lucta nas nossas terras parapoder
aproveitar-se as arvores e para poder haver
a madeira que sirva para a construcção.

Na America as florestas de pinho constituem
um serrado de vegetação e ainda mesmo que
esta madeira não possa valer tanto como a
nossa para a cOllstrucção,marcenaria e moveis,
da um resultlldo vantajoso na exploração
pela grande quantidade de madeiras que em
um eS]J[tço dado se tira para Dbas tecer os mer
cados quer nacionaes, quer estrangeires.

Temos pinheiraes no Parana e Minas. Ge
raes, mas é preciso notar que o nosso p~nho
não póde comparar-se ao dos Estados Umdos,
não é de resina, todo elle é da especíe cha
mada branca, não póde resistir ao tempo de
modo que se façam habitações que não ve·
nham apodrecer e a desfazer-se em poucos
annos.

Ora, querer-se-Im á custa do interess~ pu
blico e da economia da construçção edlÍicnr
casas com o pinho podre das nossas floresta!
cio Paraná e ontras ~ Certamente que não.
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o SR. STOCICLER DE LI;\IA- O Lle ~i:imu é :J'~sso cnle, ao passo flue o americano, em des-
excellente. h::wmouia com [\ melhor parte do mundo ci-

O SR. LAPER- IVlas i1iío e esse o piilho, de vilisC\.uo, c13sordenou-se em rel)eber o nosso
resina, destinado its coustrucções, é um producto, embor[\ em propol'ção muito mais
pinho branco. minguada fosse de seu interesse fazel-o, en

carada a exigurt troc[\ que de seus pruductos
O SR. STOC]{LER DELUfA-E' mr,ito suuerior faziC\.l11os, em compC\.ração dos largos abasteci-

ao do Pamná. L mentos elo uosso mercado pelos artigos in-
O SR. LAPÉR- AbancJon[\ndo, por~m, esta glezes, fmncezes e C\.llemães.

questão, não ha negar em l'elaçiío á explora- Vem a pello recordar o que em nossa
ção de madeiras propri[\mente que é por em- praçC\. deu-se, h[\ poucos >moos, pelo facto da
quanto inexequivel, Llesde que tCllh'1mos de elevação arWicinl elo preço do C<'1.fé, tentado
abater arvores ra.rZ;D 'Ete sel11e~rbs na, rtqu: pOi'2a:,itali i jt::C3 Cjue rjtilzeram lnctar com
maLt.,s, sobrecarregado o serviço com Carreto~ o collosso dos capitalbtas alllericu,nos ...
de dous e as vezes mais ki1ometros d.e distan- UlI1 SR, REPi3,",SBNTA:<TE-O syndicato.cias, por e.xe:l1plo. :i'liío h,v:-erá :j'..,sm:J:\leir~
entregar-se a trabalho tão ingrato e tão O SR. LAPÉR-Sim, o syndicato organisado
pouco compens::cdor do esforço huma.no, para para elevar o preço do café.Elles pamlysaram,
-vencer além disso o oneroso tr<1 nsporte dns es- procuraram impedir as exportações para a
tradas ele ferro, dns quaes depende a solução America, de maneira que dahi resultou,
do problema do coml1l~rcio indigena, ved[\d?s Sr. presidente, pela elevação do preço, per
os proprlos gel1eros ((O ccusumo, como o mI- sistente retracção e fugida dos compradores
lho, feijiío, o arroz e t'\Il~US ol'oiluctos aEmer:.- dos mel'cétdos do Rio e Sant03, retlectindo-se
ticios do illteY'iOl' do paiz, mesmo ,lo interior do nas sahidel,s do c..fé em Nova York, onde
est:cc!o do Rio de hI'.siro, d'l ;lcdere!" chegar apezar dos grandes depositos que lá existiam,
aqui ao mercauo peb difficuldadB elo trD.ns- reduziram-se de 50 a 60 mil saccas, que se
sporte, ro ponto d'3 sermos obrigados "rece1)er vendiam ordinariamente por semana, a 15
supprimentos do estrangeiro. ou 20 mil. lsto prova que, a dar·se [\ caso de

Em rAlação :\0 kerosene, detma-se contm, a se elevarem os âireit03 do Cilfé, o que reclun
excep.?i'lo aiJúrt,l ~nra. eSc8 liquido, SUj.3ito a daria no augmento dos preços, a sahida. deste
direitos de entraaa, que seria em prejuizo da.s para. a America ficaria muito reduzida.
classes podres. (apoiados.)

Fallm aimb no caso a razão para se com- Tendo·me referido, Sr. presidente, mais ou
bater o tra.taclo, pois por disposição a.nteriol' menos as condições praticas da. questão, e
das tarifa.s elas nossa.s alfandegas esta exce- tendo pesarlo quan to em 11,inhas forças coube
ptundo do imposto ele entra.da o kerosene as vantagens que nos traz o tratado com os
bruto. Estados Unidos, e sem que venha. tomar a

E' ainda uma ~rovi:l()l1cia quo vili" trazer deLesa da maoeira ]lor que o governo do paiz
vantagens e renc,as p::cl'8. "s nOSSilS fc,briccts, entendeu deveI' [l,zel-o, sem consultar a opi
propol'CiOnalldo ao traballIO nacion"l com a nião do Congresso ...
uistilbção do petrGleo vindo (\;:t.s jazida~ dos
Estados Unidos, um luoro que terÍlmosem UM SR. REPRESENTANTE - Ahi é que está
menor escala, com a entrétda do kerosene o erro do governo.
limpo. O SR. LAPÉR-•.. que sobre elle devia dizer

.Ao envez de encarecer a luz de pobre, só a ultima palavra, parece-me, Sr. presidente,
pode bam~eal-a (c'parles cli'Je,"sos) ::c emmda que o lTI0SmO trat1.dú só pode trazer beneficios
do kerosene bruto. para o paiz, protegendo as unicas industrias

Ja me referi ao l)8qt:euC' 1"0nS\1mo do c,lfé na que são a fonte de }?ela a sua renda e que,
EUi'ollc:, observal1(lo ser rGil1mente extraordi- pel? monopollO que .'t uma dellas tem, a ~o
nario qc16, contados os 001hUlllic1ores deste cn.fe, g07,ara !,or ElULüS ~nnos ~n. supremaCIa
producto lia Europ<1 em perto de 1.300 mi-j contr~, (~u2.1~uer,..iJ:~tr[l~ I~é~}~:~H1: que possa
lhões de habitantes ao )QSSO '1ue a União concoll.eJ. ao" me,ce".üo~ e"t,au",81ros.
Americann. tem 60 mÚbões. l n~Io tinha fLlIlch- Depols, pO:'S';]j}~,u'!a eu, a.os :lue defendem
menta o que se tem dito em relação ao con- n"cssa~ j?6qclCll<1,S li;du~tl'las: . o~ele encontra
sumo de crtfé que se faz na America pelo rramo~ cons~mo p,'Ia. o~ movels, para a banha,
habito em que aUi se constituiram do uso da cel'ea:s, farmha, tecld?s e tudo ll!a.lS que na
bebida. especIe pudesse prodUZIr nosso p,uz ,

Realmente Séria. de pasm..l,!' te,1 dissimilitude Não seria nos merci1Clos estrangeiros; a
em contradicção com as leis de biologia, de America não precisa, a Europa desde muito
sorte que, ebndo-se enfr[\rla do café W1 Eu- os exoorta, as colonias a.ustraliaurts ile muitos
ropa, ao mesmo tempo que se deu na America, delles superabunda; seria necesS(l,rio que o
não se en treg[\sse o europeu ao consumo elo consumo se fizesse no proprio Brazil ; mQS não
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~eri,\ facultado sinito com os capitacs derivados 
dos outros protluctos do oxportn~ão. 

Si o café c o nssucar não dessem a renda, 
presidente c vicn·prcsidonto rla Ropul,Jica ; 
mas nunca com potlcrcs do camnras or'<linarias. 

o dinheiro, quem ltnvin de consumit•mo1•ois, o 
tecidos, JH'Otludos ccr·nmicos e o ma is qno 
Drazilpr•otluzisse! Não creio quo os defensores 
das inrlu:;tr•ins hr•n2ilcirns possam cm um fu
tm•o mesmo longinq uo !ovar esses productos 
a um mercado estrangeiro. 

Xossas condições entendo, Sr. rrcsid~ntc, 
(JllC presto o coucnrso do reflexões pratrcas, 
dos dados estatísticos, Jll'OYando ao Congres:;o 
quú l]llalqucr• tr·utado, csto ort antro que o 
Congresso or•lin:tt•io appt'OI'c, facilitando o 
commcrcio com os Estados L'nitlos, sor·ia f:wo
l'aYcl nos int~rcsscs do lkazil. (.lluito bc,n; 
muito bem.) 

Sala das sessões, J,i do f<Jvor•oiro do 1801, 
-Almeida llar·roto. 

Dcclnrnmos IJilO vntamos cm f.wor• •lo> nd· 
clitivos no IH'ojccto de Constitniçiio nssig-nn
dos pelos Sr·s. I~. Vdg,~ o 1\larlinho l'rn:lo 
.Junior, l'nzondo depender• da approvação dos 
Con;:-resso todas as concessões do podct• ex· 
cenlivo fJl!ll importam em :wgmonto do dc
spoza o diminni~iio de receita, assim como as 
do g-:tranti:L de .illl·os e autot·isando os estatlns 
n roscintlir·em os contractos ele concc;;são do 
tcrms,median to tlcter·minadns intl,nutisnçucs. 

Ulr Stt, REPr:"sr·:xT.\NTil-Dclimdea pcr
l'citamcute; isso c o fructo du um estudo 
consciencioso. 

Snla tlns sc,sucs. 15 do fovcr•cir·o de 1801.
i\I •nocl Francisco ;\lachado.-AJmino A ll'ouso 
-Uch,jn Rotlri;;ncs. 

Dcclnro qno votei contra n cmcn•ln do St·. 
Bernnrdino Campo;; o ontr·os, pela qnnl o 
Congr•o,;so, cm vel. tlc encetar• snas l'nncçõcs 
or•din:n·ias logo apri., a pr•omnl;;açiio tl:l Con
sliluir:ão, só as encetnt•ú a li> du junho. 

Yo;ms-E' unico tli;crH·~o pratico sobro n mater·in. 

Fica a discnssiio arliaJa pela ltúl'.t. 
Veem iL mesa :1~ seguintes 

l<I·:cr..\n.\çõr·:S lJI~ VOTOS 

Jul;;o in~onvenionto esta omend:l porque, 
das concessüu,; li.:ilas poJo go1·er·no, muitas 
I] no n;;or·a potli:uu ~er· annnllarl::s ~crn onns 
para o Th ·sonr·o, >ti o JMicz·iio S')!' mai:,; tarde. 
mctlianto intlomni~ação :lfJs concas,,ionarios. 

Declaro que ''otei pela npprovnçiio d:t 
ementla do Sr. mpresontnnte 13. Cnmpos, 
considcl'ilndo :tppr,watlas as nomen~ues l'eitns 
pura a jnsti~·:t l'ctler•al. 

Salntlas scs~ues, 1·1 do fc\·crciro tlc 1801. 
-Antiio tio Faria. 

Saln das scssõc.;, l-1 de feYcroiro de 1801.
r.osa Junior·. l'nrn. avitar rlnvidas IJUe se qucil'am susci

tar sobre a l'or·tl:tdcira intelligcncia :L dar-se 
~~~emendas_ appro.l"ada_s Jl':lo Con::-ra~so aos 
arts. 4\J o ,c; da Con~trtrw:ao, cs almrxo as
~ignatlos, como autnres das nwsnms emendas, 
npl'csontam .t seguiu to •lcclat·a~do: 

Declaramos IJ no rotamos a favor• da emenda 
do Sr. lllnr·tinho l'rarlo Junior (jlle tlava ao,; 
e.,tados J:tculdadc do rescindirem ns conces
sões do ter·rn:; tlc,·ointns. 

Sala tlas sc>süas, J.J de f~1·ercir·o de lí'Ol.
Baptista rla :\!olt;t.-frlies tia Crnz.-Aut:io de J~aria. 

Declaro l]t:e votei contra a cmonrla do 
Sr. rcprescutnuto g-oner•a! .Julio Frota, om 
fJIIO osta!Jcleco o voluntar•intlo sem premio, 
para prccnehimcnto das tl!eiras do exercito, 
tio pr·erer·oncia no sor·toio, por• sot• positiva
monto nnllo o sen r•esultndo ·pratico c o 
jul;:-ar· contrario ús boas rogms da organi
sação militar. 

Sala tias sassões, 13 tio l'tlYorairo do 18\ll.
Ro."\ Juniot•. 

D~clar•o ~ne Yotoi a fm·or• tla cmcmla dos 
Srs. Gil Guul:u·t o lllontuiro do llar·ros, qno 
propunh:t 11 dissolução do Congresso, depois 
tio apfl!'OI'lltla a Constituição, por~uo sempre 
cort- it oro i o pr·csentc Congr•osso como U!ra 
constituinte, cuja missão tlovia tormiu:\1' pola 
promul;;at;iio da Constitui~üo c olciçiio do 

No ar·t .. J\:, contarmo dispõ) o tclxto, tra
tava-se pat•ricnlar·mcnt.: rlc incompalihilisnr• o 
,,.,,,.e,.cicio simulraneo do carg-o tio milli.<li'O de 
Estado com o tio outro cmpr~go ou thncção 
puulica. 

A omcntla approratla, ampliando oss:\ rlis
posiçiio, estatuin (jno a inr:ompntiuilidado 
rosnlt:u·ú, não do cxor·cicio sórnente, mas do 
simple.; racto da nccumul::çilo desse car;.ro com 
alg-um emprego puulico. ,\ssim, o· cidadão 
tjno acceit:w o carg-o do mini.> tro tio Estado, 
pcrclcrú, c:c vi <lasse l'I'Ct!cito, o empt•ugo ou 
funcçiio pniJlict\ om que so :tclmr investido. 

O ar•t. 73, aur·angen~o a gonel'alitlado dos 
cnsos, tlispnnha sobro a incompatiuilidado J'e
latira ao.; dtbdilos inrostidos cm t'uuc~õcs do 
qualqnet• dos Ires poderes, sem cogitar tio 
caso particular rolatil·o ao ministro de Es
lntlo, pois quo esta já llcúra Jl!'Ovisto o rc
gulntlo poJo art. ·W. 
. A omontla, cor·ri;;intlo o rigor tio texto (cm 

rn•tntl•: Llu qual, Ilt:Ul oiquor, o deputtttlo Ott 

-
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senador poderia ser eleito presidente ou vice
pro~idonto du Republica), estabeleceu sim
plesmente a incompatibilidade do e:r:ercicio 
SÍillll[lallCO daS flltlCÇÕCS, 

Em conclusão, dos preceitos constitucionacs 
consagrados cm virtude dn appromçito das 
omondns. resulta qno : 

1.• O cidadão qno accoitnr o cargo rio mi
nistro do Estado, pordorà, só por csio Jhcto, 
o emprego publico em que se achar investido; 

2.• O cidadão qno, estando investido cru 
funcçõos do qualquer dos tr·c.) poderes t'e
dornes, accoitar outro emprego pniJJico, que 
ll<io seja o cargo de n1iaisll'O de Estado, sómcu to 
dcixar·á o exercício dnque!!as funcçilcs. 

Não existe, portanto, antinomia, nem con
trndicção entro as disposiçõ.•s rins rlnns emen
das ; ao contrario, di~ponrlo sobro hypothe~c~ 
diversas, ol!:ts se hnr·monisam lltlt•fcitamonte, 
restai.Jelecoudo, com a propr•i;t ettra, o sys
toma do [H'ojocto do Constituir,ão apresentado 
pelo Govllruo Provisol'in. 

Sala da;; sessões, 14 de fo\·ct•oiro rio 1801.
Campos Salles.- B. Cnmpos. - Car·los Gar
cia.- A. Mot·eira d;t Si! \'a.- ::lloraos Barros. 
-l.opes Chaves.- Pauli no C111·los.- Domin
gos •lo ~!ornes. - Itoúo!pho à!iranrla. -A. 
Gordo.- Almeida Nogueira. - Gliccrio. -
.J. A. RnhiãoJunior. -A. Pinheiro. 

Declaramos que votamos a C:wor do;; addi
tiros do Sr. Martinho Prado .Junior, ja tor
nando dependentes 1!0 appro\'açiio do Con
gt•esso ordinario as g-arantias do juros conce
didas pelo Governo ProYisorio o não nutor·i
sadns por lei ; jú concedendo aos estados a 
faculdade do rescinrlirem os contr:•cfos do con
cessões de terras ,]cYolutns, ~itnndns nos mes
mos estado;, sem outra indenurisaçi'lo aos 
concos,;iormrios, que o pt·eç'o da acqnisi~ão, 
juros do 5 "/o no nnno sobro o capital empre
g-ado, o dospcz:IS do modir;ão. 

Sala das sessões, 14 1lc l'ovorciro tio 1801. 
- Homot•o B.tptl.ta. - Cassiano tlo Nasci
mento.- Thornnz Flores.- Bor·g-cs de .Mo
düiros.-l\Ienna Bart•cto.- Pcroim da Costa. 

CO:oiGRJ~SSO "iS - UI 

- ltamiro Barcollos.- Assis Brnzil.- Dutro 
Nicacio.- Abreu, - Antonio Olyntho.- c. 
Palcttn.-1•', Pir·o~.- P;tixão.- J. Avollar. 
- F. Bttd:uú.-Snrnpaio Fcr•raz.- AbiJott.
Pinheiro Maclmdo.- Julio rle Castilhos. 

Declaramos ter votado a f.tvor do nrlditivo 
•lo Sr. F. Veiga, que tor•n;t dependente de 
nppro\'nç:1o tio Congresso todas as concessões 
fJUO importarem om augmento de dcspo~a ou 
diminuição do receita. 

Sala rias se •süfJS, 1·1 de fovcroirn 1!0 !80 1. 
-At•isti1lcs l\Iaia.-Gonçalvcs Itamos.-An
tonio Olyntho.-J. A \"ollar.-Arbtidos Loho. 
-outra. Nicacio.-Furquim \\'eruock.-Jo
suino de A lbnqncrqno.-Thomnz Doi phino .
Sampaio Forraz.-1-t. Osor·io.-Hom•:ro Ba
ptista.-Victor·ino ~Ionteiro.-Aicidc~ Lim:t. 
-Abrcu.-Pet·oira. 1la Costa.-Assiz Br•azil. 
-AhfJott.-Raruiro Bnrcellos.- Lopes Trovão 
-C.!:'alcttn.-F. B:ularó.-F. Pir·es .-Pnixão. 
-~lartinho Prad.l.luniJI'.-Cassinno •lo :Xasci-
mcnto.-!Jorgos do :'.i<Jdoir0s.-Tlromaz l~lo
res.-Julio d·, Castilhos.-:\!cnna B:trt·eto.
Pinhelro .Mnch:ulo.-Bnlhücs.- Natal.- Ca
uodo.-F'r:lncisco Amarai.-.João Luiz.-Ma
nool Fulgoncio.-Fc:·reir•:t. Rahello.-Gnbr'iel 
do l\In~nlhiios.-r;:u•los Clmgas.-F. Pcrma. 
-Lumounier Godol't'<Jdo.- Amcrico J,oiJo.
Bnpti:;ta da Mottn.-Fróes da Cl'llz.- Bcllort 
Vioir•a.- Snntos Pcr·oirn.- Saraira.-ltny
mnndo llanrloit•a .-.l•l:ilÍ Simõcs.-Bollnrmino 
Carnoiro.-J oão Pe•II'O.-Scrzedollo Cor·reia. 
-Antiill do Farb.-Chagas Lobato.-Fran~n 
Carv.tlho. 

O Srt. Prmswr~:.;Tg ,Jo,;i;;na p:wa IG do cor
rente n sc:;ninto or.lcm do tlia: 

i" pnrto - Di~cnss:1n das emencb,; •lo pr·o
jccto <I c Cnu~tituiçilo, a pprovadas n:t :.!" t!is
cussão, até :l l/2 horas. 

2• pnrtú- Continnni!i'lO <ln 11iscuss:io uns 
indicaçucs soiJro o trata~lo tio commorcio ame-
ricano. 

Lovautn·S!l a seJsão its .J I /2 hot•as tla tarde. 

I 
I 
! 

I, 
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Confrontação das emendas approvadas em 2n discussão com 
o projecto approvado na mesma discussão 

Ro(lac\ftO npprovada cm 2• <li~cussão do 
projecto de Constituiciio dos Estados Unidos 

do nrazil 

TITULO PUI:.\l;EIRO 

D."- ORGANIZAÇÃO FEDERAL 

UISPOSIÇÜE:i JlRELllllN.\RRS 

A Na<;iio ilrazilcirn. atlopln. como f•h·mn. de 
çovm•no, soh o rr.gimcn r~prcscntn.tivo, a 
Rcpuhlica. Feckn·ati\':t, ~~ consLituo-Sl'. por 
união }Jcrpetnn. e indissolu\•cl das suas an
tig-as provincias, om BAt:lllos-Unidos do 
Brazil. 

Art. 2o 

Cnda Hma das antigas pt•ovincia• formnri 
um estado. o o nntigo municip'to nontt•o con

stituil•(t o Distt·icto F'cdot•al, contiuuando n ser 
a capital da Uni:1o, cmr['t:tnto n Congrcs~o 
não to111ar out.t·a doHhora~::Ll), 

Pm·:1g••:1pho unico. Si o Congt•r;;Ro resol
ver 11 "'udnn~11 tln. capital, oscolhi<lo, para 
esto Hm, o tct•t•itf,rio. meclinnto o cnll'"t1 HSO do 
oet:tdo ou t'slndos de quo honvet• dtlo do:-;mcm
brar-sr•, pa•"ar:L o actual Drsll'icto Federal 
de pot• si 11 constituir um estado. 

Fica pcrtoncrntlo ,·, União nm:t zona do ·100 
legun~ IJUadrar!as >ituadu no pl:\nalto contrai 
da 1\opnhlica, o. <]lml oct•:l opport1m:nuotlto 
domm•ctub parti. nulla éSLnhdocul'-so n. íutm·~~ 
Capital !"odorai. 

Emendas approvn.dns cm 2" discubsiio 

Accrcscento-sc depois da p:dawa- Fcrlo
rn.tiva.-o s~guint~~: -pt•od:unada a "iã do 
novcmhro do 1&i0.-Lao"·da Cor<tiuho e 
outt·os. 

Ao :l.rt. 2o, parnijraplw unico 

Snpp1•imam-so aSJl:tht\Ta:; -oscl'!hido para. 
cs.'=!C lim n tl~r1·itorh1, moclianto o c,1nsunso do 
estado ou esl:ttlos tk• quo houvot• do dcsmom
brar-.o;e-(p~tL·a que o mo.·mlO para;;t•apho RG 
harmonii'Oo cou1 o art. :~o).-JosJ lly!}Zno. 

' .-._., ,:~ 

. ; 



140 CONGRESSO NACIONAL 

nn1lac\fiO !1ppt'O{tdn. Cnl 2a di~CIIR~ÜO dn 
projecto de Consti L11il;fio cl?' J~sL:Lt!O< Unidos 

elo llt•aztl 

Art. ·1• 

0.< ostaclo< poetem oncorpot•nt'·<O · on lro si, 
tmfJ!lÍvidÍI'-!W, Oll flt~SIIlCJIIht•;Jr•I'IO, fln.t'~L SIJ 

n.nncxm'L'lll a onh·o~, ou fot•m:wom no\'os 
t•stmlu.'l, motlinnto acquiPscnncia elas ros
JIC'cth·a)'! a~Rcmhléns logíslath·a~, nm do:as 
annos Rnccossi\'fJ.~, o appt·ova~ào do Con
gresso X:Lcíonal. 

Arl. :;o 

JncmulJc a cada c:.;fado JH'O\'tn'. a expensas 
]H'Llpria:-;. a~t ncer. . .,;;id:ulr~s 1le R~·u ;.J!I\'CI'OO f! 
atlruini~lt•a•::lo: a Uni:lo, p01'1;lll, o subsi
rliar{t t•m c:tSIJ tlo c':Llamidn•l•· puhlica, qnu.ndo 
o o:WL(lo ott csl:ulo . ..; :;olic:itu.rcm. 

O Gonwno FNlC'r;• i nii:o no•l•'l'(l i n (i:!l'rit• 
~m li~".!:IICio.i l"''~u/i:n•,•s ao!'i 

4

l'fitadl).,, ~ah·n : 
1° l':u·a t•c•p('llia• in\·as:iu t!:itl·an:;eil•a, ou 

do 11111 (•:;!ado~ C III Olltl'O: 

2° P:u·a manlc.•t• a tl•rm:~ r;•Jmhlican~ f·~df~· 
r:u h· a ; 

:1° P:n·a rcst:dlclecnr: a nrtlom o n tranrpail
lill:Hl•! no~ f!sta•lus ú. l'Cfjllisi•::lo do-. re:-;]lC• 
c Li \'O:; !;O\'cr•no~: 

·1° l':;l'a :t!õ;;;<•gut•:u· a c.'\f!t!IWfio elas lei:; t_},) 
r.onl!l'•~s..;o c o Cltiii]H'iuwntu das scnt~U\a$ 
rcdc:·acs. 

..lrL. 7° 

E' rla compotoncia o~clnsim ria União tlc
erctat• : 

1° lmpr•:->to..; sol,,•o a import:t~:ãa d.~ pro:=c
IL·:wia e.,r.t•an;:•JÍ t'a; 

2'' Diroitos d" •nlfl':\(la. ~alaitl:t n t.'Statlr .. tle! 
li:L\'Íns, sl!ndo Ji\'l'U o CrllilliWt'Cill •h) CO"i• 
tt•ag-o•Ju :'•s mert!adot•ia!'l nal·iorwPs, brm como 
:'Is ostl•;ln~cil·:Hi c1uc j:i. tonlwm ]Jag-o iu:po.sto 
do iJH~JOl'~rt.;:i.n; · 

311 1 axml d!! s{lllo ; 

·111 Cun tri Oui\Ü~s posl:ll!s a tolcgrnphh::t.s ; 

~ f.o Os impo.>;;Jos clc::.·i•c•tnlltH JICl:L eni:io 
durcau s~.~t· Hnifot•n:u~ para todtls u>; l'Stutlns. 

s; :..!. 11 .:\s lois, acto.~ u sonttHtç:ts Ll:1s ;Luto
rjtladcs da en::to cn.:ucutat•-so-h:'io, ern todo o 
paiz, pol' fuuccionnrit)::O t~•dornos, Jicando th
cuiL:ulo uo ~O\'l'l'llü cla Uui:i.o conllu.r a cxu
,~~~~.~:tu aus Llo~ osladv:, mcdianlo annuencia 
Ü.~:;tcs, 

E I \'l'll:Lllo ~LO a 0\'Crno Fmlel':-d Cl't}n l'' de 
I{U:L}rptOl' JUOtlo, di~tiJICI,'tjt•S O jll'Cf't•l'UUCillS 
em fu\'01' tlus Jlllrto.; do nn; cont1'a os Ll·~ ontru:; 
c8lólllos. 

Emendas approvadns cm 2• discnR8iio 

.o\cct·~sccntc-s~ : 
No;; :tetas e negocias da 

Rios. 
União.- A1·tl1111' 

Ao n. ·1. Xo• cot•roio< o to!cgrnphos fodo
r~lCs.- ..t. StochlcJ" c outro • 

• \o nrt. 7u 

.Ao:u•t. ju, n. (jo, :l.Cf~l·o~conto·so- nfi.o l'om
JH'~hemlidos os t.l.o ct•,,dito t'O:-tl.- Ji' • ...1. Uos~' 
~ Sih·e~.- ,cllwibal Fulclio. 

I 

l ----~-------.. -..... lll ____ ,.,,.,.,.,. ... .,_,.,,lir:ll& ...... _.., ____________________ .. 
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nodnc,ão nppronuln em 2• <li~cnssãn do 
projoc1o <lo Con~til.ni~i(o <los gstado~ Uni<los 

do llrnzil 

E' <la competnncin exclusiva dos ostados 
clcc.retnr impoRtas: 

i• Sobre a expot·tnção do mercadorias, <Jite 
não sejam de outt-o< estados; 

2° Sobt•o n pt•opricdndo tcrri torial e sobt•c 
pt•e~!ios; 

:J• Sobre transmissio do pt•opriedade ; 
•I• Sobro int!ltstt•ins o prollssõcs, 
§ 1. 0 E' isenta do imposto~, no Mtado por 

onde se oxportat·, :1 p~oduc,iio dos antros 
estados. 

§ 2. • Só c licito a nm estado tributar a 
importa~ii.o de mct•catlot•ias oRtt·an:.:eira!i, 
quando !lest'lnnda n consumo no sou territorio, 
l'OV!ll'tcnrlo, pot•óm, n JWOducto do imposto 
para o 'l'hosouro Federal. 

F:' prohibirlo aos ostndos tributar bons o 
rendas fcdoraos ou serviços a cargo da União 
c reciprocamente. 

Art. 11 

&' ,.~dado nos cRiados, como :l União: 
i. o Crcnr imposto~ do transito pelo tcrt·i

tot•io de um estado, ou na passagem do um 
par:~. outro, sobro pt•oductos do ouu·os estados 
da Ucpnblica, ou estrangeiros, o bom asBim 
sobro ~s \'chiculos, de torra c agu:t, <Jue os 
.tranRpDl·tnrom ; 

2.o EstabBlecet•, RUI.n·oneionm', ou embn.
raçar o cxerc icio ue cultos religiosos. 

Art. 12 

Além daR fontes d~ receita discriminadas 
noR nrts. 7• e O•, ó licito IÍ. União, como nos 
c!-ltndos, cumnln.tiv::a.monte, ou não, crt'Dr 
onlra< qnucsqner, niio contravindo o dis
posto nos arrs. 7•, O• e 11 § i.• 

At•t. 13 

O dil•eito rln União o do• ostndos de le
~islurcm soore viuç:io fcrt•ea o navegação 
in tel'ior, set·á regulado por lei do Congt·csso 
Nacional. 

Art. H 

As forçaR elo tot·rn e mat• são inRtitniçües 
nncionaos permanentes, doslilmuas :i dofostt 
<ln putd:t no exterior o á mnnutonçüo das 
leis no httoriot•. 

Dentro dos limites da lei, :>. làrçn nrma<la ú 
ossoncialmento obediente nos sous supot•iot·os 
hior:ll'obicos, o obrigadu n srtstentnr ns in
stituições constitucionnes. 

Emendas appr01·ndas cm 2• discussão 

Accroscen to-'lo : 
r,,u 'l,axru do Rollo noR ncto!ll omnnado'l do 

Sf~tt ~O\'crno o cm nogocios do sun. cconomin..
Art/mr Rws. 

ti,• Contribui~rjc.~ postacs c tolo;:raphicns 
nos cot•roios o telcgt•aphos do Estado.- .·1. 
Stocl<lcr o outt·os. 

Accrosconte-se no at•t, !)o o seguinte : 
9 3.° Fic:t •alvo no~ estados o direito de 

ostnbclccerom linhas toleg••aphicas entro o~ 
diversos pontos do sons tcrrilorios, c entre 
c•tcs o os do ontros estados, que se niio ncbn
t•cm nctualmonto ser•·idos, t:txnr as contri
buições, podendo a Uni:io dosnproprial-os, 
scmpt•o flUO for do interesse ger:<l. 

S. R.- Sala tb.~ scssrjos, 2.J doj:mclro d!l 
1801.- .llf!Jit•lo ti~ F,•:itas. 

Ao at•t. 13 

Propomos que se nccr~scen!e- do,·cndo, 
porém, a nn vegnção do cabotagem sc1· foitu. 
pot• nuNio~ nacionaeR. 

Sal:t uns sessões, 27 de jn.neit•o do iSOl.
.IJal'ti•ta da. "11 alta o outros, 

Ao :wt. H 

Accrosconto-so no finnl dcstcnrtigo: 
05 olllci:tos da m·mntlo. o cl:u.sos anno~ns 

torri.o as mornna.s pa.tontes e vantngunR qul.l 
os \lo o~ot•cilo, nos c:~~•gos <lo iguul cu.to
gOl'ta. 

Snla das sessões, 27 do janeiro de 1801.
Gil Got<lort.-Domiuocs V iocllt:,-"1lolltâro 
de Bal'l'os.-.1tl!a.!Jdo Jtmio1·. 
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Rotbccãn approv:tda cm 2• discu1sii:o do 
projecto do f.nn~titni<;iio dos J•:s~:tdos Unidos 

do Urazil 

Art. 15 

São orgãos da •obornnia nacional os po
derl!A Joghlativo, oxoc1ttivo e jutlicia.rio, ha.r· 
monicos o indcpcnUcntos cntrl) Iii. 

SECÇÃO I 

DO PODER LEGISL.olTIVO 

CAPlTUW I 

DlSl'ORlÇÕBS OERA~S 

Art. iG 

O poder lo:;i•lativo é exercido pelo Con
grcAso ~acional, com a. s:~nc~ão do ProRi
dcnte da Republica. 

M L o O Congrc.so Nacional compõe-se de 
doi• ramos : a Gamara doA Deputados o o 
Senado. 

§ 2.• A oloicão para senadores e dcptttados 
far·t!O·ha •imultano.>monto om\odo o p:üz. 

§ 3.• Nin!,'ltom pódc ser, ao mesmo tempo, 
dcputndo o senador. 

Art. i7 

O Congresso reunir-se-ha, n:t Capital Fc
Mr:tl, a ~ tlc maio elo c:td:t anno, indepcnden
"tcmento do convocação, o fnnccionar:t ~uatro 
mczes, da data d:L abot•tura, podendo ~or 
proro;;ado, ou convocado ettraordinaria.
montc. 

§ 1.• Cada legisl:llttra dnrar(L Ires annos. 
§ 2.• O Governo do cRiado em cuja rc~ 

:proscntncão se dot· vaga por qualquer causn, 
mclusivc renuncia., tará proceiler immcdia. ta
monto a nova eleição. 

Ar~. iS 

A Camarn dos Doput:ulos e o Senado tra
balhariiu sop:Lratlarueu to e ctn sossõc• pu
blicas, guunc.lo não se rosclvot• o con tt•nl'io 
JlOr m:d01•in. de votos. As tloliLoruçõuR serão 
tomadas pala mniot•i:1 absoluta elos seus mom
lJros. 

Emendas approvadas cm 2• discus.~ão 

Ao art. iG 

~ A Uuião reconhece o garanto a r~proscn
bçiio d:u minoriae, que re;;ulur~ por loi.
AimitiO Affonso. 

Art. i7. Depois das palavras: -0 Con
gresso reunir·so-h:L, na. Capital Jlo(lornl, a. 3 
de maio do catla anuo- acct•esccnto-se:
s.~lvo si uma lei ordinaria designar outro dia. 
-s. R. 

Sala das sessões, 30 de janeiro do iS91,
Campos Salles o outros. 

Ao art. 17 

Onde se diz : - podendo ser prorogado, 
accrcscontc-so :-adiado. 

Accrc•cente-se no IIm do artigo: u. pro
rogati'Lo c o ndirunon to da sessiio do Congresso. 
só podarão ser determinados por deliberaçii:o 
do mcstno Congrosso.- Art/Lur Rios. 

Ao art. 18 

Substituam-se aa palavras-as dolih.,rnçüos 
SOt'iill tentadas peln muiot•i:t. absolut:L tios seus 
mom!Jrus po1• astaa: 

As dolihct•acõos serilo tomadas por maioria 
do votos, achanUo-t;u prcson t1., cm caíl1L urnu. 

. elas cnmarns a maiot·ia absoluta dos seus 
mcmbros.-Josd ll!Joino.-Ampltilophio, 

.. , 
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Redacção npprovndn. cm 2• dl~cus~ão do 
projecto do Constitui<;iio dos Estados UnidoA 

do Brazil 

Paragrapho unico. A cada uma das ca
marns compatt3 : 

Verificar o reconhecer os poderes do seus 
membros; 

Eleger a stm mesa; 
Organi:lur o liCll regimento interno; 
Regular o serviço d" sua policia interna; 
Nomear os cm!Jr~gndos do riun ~ccrctaria. 

Art. 19 

Os deputados o son:ulorcs siio inviol:l.vcis 
por suas opiniõc~, palavras c votos no oxer· 
cicio do mandnto. 

Art. 20 

Os dcput.,dos c os senndoros, desde que ti
vcrom rccel>ido diploma atu li nova eleição, 
não poderão ser pr~sos, salvo cnso de Oagrnn
cin em crime inaliança,·cl, nem procossados 
criminalmente sem l'révia licença do sua 
camar~. I~, neste caRo, levado o procos~o ntú 
pronuncia exclusivo, a autoridade processanto 
remetter:í. os nu tos :\ camarn t•espoctivn, para. 
resolver sobro a. prccedcncia da nccumciio, si 
o accusado niio optar pelo julgamento imme
diaLo. 

Art, 21 

Os membros das duas camaras, no tomar 
assento, contrn.hiriio compromisso formal, em 
sessão publica, de bem cumpri~ os seus de
veres. 

Art. 22 

Durante as ses~ões -yenceriio os senndores o 
deputados um subsidio pocuuin~io ig·ual, nlóm 
da ajuda de custo, lixado pelo Congresso, no 
fim de cada legisla.tur:L, para a seguinte. 

Art, 23 

Dosde que tenham Rido eleitos, os membros 
do Congresso não podem celebrar contractos 
com o l'olleL' l!!Jo:ocutil·o, nem ddle reco bor 
empregos otl commiRAÜes 1•omunm•ada~, snlvo 
missõos diplomntictLs, commissüos mililaros, 
ou cargos de accesso ou promoção logal. 

PaL'agrnpho uuico, O mandato logisl:Ltivo 
d incompatível com o cxercicio de qualquot• 
outr11 funcçiio durante as sussüos. 

Ernendn.s approvndns cm 2• discussão 
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Redncç:1o appro1·ar!a cm 2• rliscussão do 
projecto de Con~ti tuiç:1o dos Estados Unidos 

do Brnzll 

Art, 2·1 

O deputado ou o >onador não pôde ser no
moarlo para cargo diplomatico ou comnmndo 
milit:1r Rt!lll licôn~a da. respectiva. Gamara, 
1101:1 >ct•prcsidcntc on fazer p:u·to de directo!' i:> 
do I~L u~o.~. coan pan h ias 011 cm prc1.a.s '1 uc gozem 
do fai'Ol'OS do lioYerno F~dcral. 

.:\rt. 25 

S:1o condi~ücs do clegihilidauu par:> o Con
nrosso ~acionnl: 
~ 1° l~star na posse uos direitos de cidadão 
·Jn·azileiro e sor alistavel como eleitot•; 

2° l,ara. aCamara, tet• maiscl~~ quatro n.nnos 
de cicladii.o brazilciro, c mais de seis para o 
:,icnadc. 

Esta disposição n:1o comprehendo os cida
dão.< a 'I''" refere-se o n, ·I do ar~. GS. 

Art. 2G 

O Cong-resso, cm lei especial, dccl:~.rnr:t os 
casos du incompatihilidndo eleitoral. 

CAPll'ULO U 

DA C.\.)1.\I'LA DOS Di::PUT.\DOS 

Art. 27 

A Camara dos Deputados se compüo dos 
rcpresontantns da Naçiiu o leitos por g~tados 
a pelo Di•lt•icto l<edet·al, mediante su1l't•agio 
-directo. 

~ 1. o O numero do Deputados m·:!. fixado 
poJo Congt•osso, cm proput•C:io que niio exce
olcr:\ de um put• setont:L mil haLitnntes, n:1u 
dcvt..•rHlo cAso numot•o SL'l' int~riur a qualt•o 
Jlor g,tarlo. 

~ 2. Q Pura os te nm llllLllclnr:t o Governo Pc
<lot•nllll'OCeder, tlesdo ii•, :LO t•oconsoamcnto da 
)IO(lltlaçilu da ItepuLlicn, o CJUtd Hil t•cvorú. 
Jecontmlmcnte, 

Emendas aJlprovndas cm !!• discussão 

Ao nrt. !!·I 

Em ycz elas palanas-scr nomondo-diga· 
sc-acccitar nomcalj:1o. 

Accrescen te·so no H na! do mesmo artigo o 
se;,:uinte:-sob pena do pot•da do mandato. 

:,ial.l das •essõc~, 2ô de janeiro de 1~01.
Jifâ1·a de I' a.,C01!ccllos.-;1. Cava~Janti. 

Accmqcentc-sc no :u·t. 21 o parngrapho 
seguinte : 

!•ara cargo cliplnmatico r! commando mi
litar em caso de guerra ou naquellos cm que 
se ache compromotti!la a honra o lntegt•idada 
da União, podet·:• ser nomcndu scnmlot• ou 
doputudn indop<•ndentcmcnto de liccn~a. da 
rcspcctÍ\'tl. c~LOlnl':L. 

:;ala das sessões, !!S do jnncil•o elo 1801.
Citxtodio de Mel/o.- A. ,l;c,•c:/o.- Dionysio 
CcJ'fJ. teci•·a, 

Ao nrt. 27 

l~m vez do - {lOr estados-diga.sc- p~los 
estados.- Gc1bricl de ,,!aoalht•c•. 

Accrcscontc-~c o seguinte: 
Parl!J;l'apho unico. O numero de dc~utados, 

o n fót•m:t du eleição, scl'iio regulados por 
!ui ortlinnria do Cong-resso Nacional. 

SaliL das scssücs, 27 de janeiro do 1801.
G"~ric! de Maaaliliic~. 
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Redacção npprovada ••rn 2·' rliscussão do 
projecto do Constit~:i•;ão doô E;tat!os Cnidos 

do Drazil 

Art, 28 

Compete :l Can\nra a iniciativa do todas 
as leis de impost""• das l••is de :ixaç:"io de 
forças de terra o mar, da rli~c11sqão dos pro
jectos olfor;·cirlos pelo Poder Executivo o a 
ilcclnt·ação da proccdtlncin ou imlll'Occd.•ncia 
da accusação contt·a o !'residente da Ropu
blicn nozt t~~rmos do tu·t. G2, c conL1•a os Se. 
cretnrios de Estado nos crimes connexos com 
os do Prosidonto da Republica. 

CAPITULO III 

Art, 2ll 

O Senado compõe-se de cidadãos nlegiveis 
nos termos do art. 25 o maiores do 35 annos, 
om numero do tres aonndores por carta Estado 
e o Districto Federal, oloitos pelo mesmo 
modo por quo o são os Deputados, 

Art. 30 

O mandato do senador durará novo nnnos, 
renovnndo-se o Senndo pelo torço triennal
menle. 

Pnrngrnpbo unico. O mandato do senador 
eleito em substituição de outro durará o tempo 
restante no do substituído, 

Art. 31 

O Vice·Prosidonte do. Repuhlicn será ipso 
ftJoCo o presidenlo do Senado, onde só tori o 
voto de qunlidarle, e será substituido, nas 
nusoncias a impedimentos, pelo vic~·prosidenle 
dessa. co.mara. 

Art. 32 

Compete privativamente ao Senado julgar o 
Presidente da. Republica. e Oi tlomnis fttnccio
no.rios loderacs doRignndos pola Conslituicão, 
nos termos e pela. fórma que elln. preRcreve. 

§ 1.• O Senado, qunnuo deliberar como 
tribunal de justiça., serti presidido pelo Pt·esi
dente do Supremo Tribttnn.l Federal. 

§ 2.• Niio proferir:L sentença. condemna
tol'ia siniio por dous torços do~ nJembJ•os 
pt•csentes. 

§ 3. o Niio podot•:'L impor outras peno.s mnis 
que o. perda do cargo e a inco.paddado de 
exercer qmuqueL' outro, sem prejuizo dn. acção 
dn justiça ordinari11. contra o condemna.do, 

CO~(IRIU~SO 10- JU 

Emenda. ~pprovadM em 2• discussão 

Ao :trt. 28 

J:!epois da palavra- inicintlvn- accros• 
conte-se: do ndiamonto da sessão leglsltL
tiva- e o mais como ost:í no projocto.
Art/wr Rios, 
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146 CONGRESSO NACIONAL 

Redacção npprovada om 2" discns~ão do 
projecto ue Constituiçiio UOR Estatlos Unidos 

<lo Brnzil 

C.~PlTULO IV 

DAS ,\TTIU81JIÇÜE!J DO CO~OR.RSiiO 

Art. :!3 

Compete privativamente ao Congresso :s"a
cionnl : 

1• Orçar a receita, c fixar a c!Mpoza foclernl 
n.nnualmcmtc, Lomanclo ns conta" da receita. o 
ucsrcza de cada exercício llnanceh•o: 

:2 Antori1.nr o poclct• oxocntivo a ccintrahh· 
omprostimos, e far.et· outras operações do cre
dito; 

3° Le;;islnr eebrc a divitla publica, c esta· 
belecor ÜR meios para. o KOU tm!;amen'o; 

4• Re;;ttl:u• n arrecadação c uistt•ihuição das 
rcndns lddoracs : 

:;• Rcgulat• o commot•cio in\ernacionn l, bem 
como o doi t·:stados cntru si c com o Distt•icto 
Federal, ntrandegat• tlOl'tOI1, crcmr ou ~uppri
mir entrepostos; 

tju Le:.;-i~lnr Fiobrc a. na.vl',.,acrio d11.'1 t•ios 
quando banhem mais tio um l~stado ou es
tcmlam·Re a territor10s csLL·angeiros; 

71) Dcttlrminnr o po~o, '·alUr, in~crinl"ãO, 
tvpo o denominação das mocut'"; '' 
':>• Crc:n• bancos de omissão, lo:;i~lar sobt·~ 

ella, c lrihutal·a: 
~· l~ixar o pach·iio dos peRo~ o medidas; 
10. Approv:~~· OR\ratados de limite celebra· 

elos peloi Estado< c•ntt•n Ri c resolver os con· 
tlicto~ cptc s~ suscitem entre c•llcs :~ tal res
lH'ito. 

il. RQsolvet• tlefinitivrunentc sobro os li
miles elo Di1tricto Pcderalll os elo tert·ilot·io 
nacional com as nnçües limitrophes. 

12. Autot•imr o Govorno, a cleclarar a 
gouort•a, esgotado o r::cut•.so Uo :u·hiLramonto. 
o :~ fazer a paz ; 

13. ReMlver tlollnitimm~nto soht·e os trn
t:ulos o con ven~õe~ co1n a !I\ n:HaiÜO~ oHl'an
r•oh·as ; 0 i·l. Ucsigonm• :l. cnpitn.l tla União; 

iG. Concoclot• sttl"iuios nus Esmclos nn. hy
potho~o llo nrL. áu; 

JG. Lo~isl:u• suhro o Rot•vi<;o dos cot•t•eios o 
tJlegt•:tpho~ ; 

'17, .:\t.lO}llat• O ,t'l'1gitnOI\ COU\'eniento (L SOg'tl
t•anr:n. ela~ fronteiras: 

'IS. Jo'ix:tr annttulm•nto :ts fot•c:ts do tert't\ 
e nuu•; 

·W. Logisln.t• sohrc aorgnni:ta~fio do oxo~._ 
cito e da m•maLla; 

Emendas approvadas cm 2" cliscnssão 

Aos ns. iO e 11 

O~ 1° do nrt. :1.1 qn.o trata dfl!l attrihnitüeR 
elo t;on;;res:~o, suUr;tttun-s~ pelo RO"uinta: 
Compolt~ tll'i\'ati\'nmontl\ ao Congrc;io ~a
CÍIIOIII roqo!vot• tlellnitivam~ntc sobt•o os li
mites •laR estados entro si, os elo Distl'icto Fc
tleral o os elo tct·ritorio nacional, com as 
nnçlie:llimitt•nplH,~. 

Sala das soRiüo•, 27 elo janeiro do 18~1 
-l•'i!lisb::llo l''l'I!ÍI'~. • 

Ao nrt. 33, n. 12 

Substitua-se pelo seguinte: 

.:\ntol•iz:n• o govorno n. decl:u•nr a "'llcrr:t. 
fi i n:1o thct·loJ;:U' on não pudot• pt•oduzfr seu~ 
elloito~ o t•eunrso uo arbttrumcnto, c n lll.zcr 
a pa1..- Sc:l•.:eclcllo CoJ'fJa.. 

Acct•o.;cont;,-sc no n, iG uo at·t. 33 as pala
•t•as- da Uniiio.- A11JU$tO cl~ l•'rmus. 

-

.. _ 
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Rodacç:'Lo nppro1·ada em a• discussão do> 
projecto de Constituiçíin dos Estados Unidos 

do Bra1.il · 

20. Conceder, ou ne;::ar pas~agem a fot·~:u 
ostran~eiras. pelo lct•t•itorio do paiz, para 
opornçoes rntloL1res : 

:!L. Mohilisnr o utilisar a força policir..l rios 
Estados, nos casos taxados poJa. Constituição ; 

22. Declarar cm estado de sitio um ou mnis 
pontos do tcrritorio nacional, na emergencln 
ile aggr~.~s:~o por forças estrangeiras ou do 
commocao mtorna, o npprovar 011 suspondot• 
o sitio que houver sido doclarwlo pelo Potlor 
Exccut~vo ou SIJU:J agentes rC!~pon.tJD.VCÍB, na 
nusoncm. do Congre'l~o; 

23. RoA"ulat• ns condicõos o o processo da 
ol~içiio para os cargos fodernes em Lodo o 
p:uz; 

2-1. Decretar M leis processuaes da justiça 
fodct·al ; 

2:;, Estahelecot· lois unit'ormos sobro natu
ralisaçiio o fallcncia ; 

2G. Dellnir o JHtnir os crimes politicos, os 
do falsillcaç:to do moorln o dos titulos pu
blico'! da União, o os conunottidos no nlto 
mar; 

27. Fixar os vencimentos dos l!inistros do 
Estado ; 

28. Crear o snpprimit• omtu•egos puulicos 
fodoraos, lixat•·lltes as :utribniçücs, o esti
pular-lho~ o~ vencimentos; 

2(). Org:utizm• a justiça federal, nos termos 
do art. 5·1 o seguintes d:1 S•cç:'ie lU; 

30, I.egislat· contr" n ph·ntat•ia o os ntton· 
tnrlos no direito <IM gen&os; 

31. Conceder amni~ti" ; 
!32, Commutar c pet•dont• M penaR impostas, 

por crimes do reRponsabilidntle, aos fnnc
cionn.rios fodel•noR: 

33. Logisl:lr sobre terras ti• pt•opriodnde 
nacionul c minas; 

3·1, Lcgislnt• sout•o orgnnizn~ão numicipnl 
do Di~tt•icto Fodernl, bom como soht•o n po
licia, o ensino snpot•lor o os <lomnls sor.·içoR 
qno na C:1pi~::t fot·em reser•ados pnr11 o go
verno dn Unmo; 

3:;, Snbmottct• Í< loglslação especial os pontos 
<lo tm•L·itol•io dn ltL'puUlum no~~S:im'ios para a 
thnliaçiio tio nrsormes, ou ontt·os estnbel•!ci
montos '' instituiçü••s do convoniencia federal; 

3G. Regulat· o.R casos de extradição ontt•o os 
Estado::; ; 

37. Doct•otat• as lois o l'O~olu~·ü~s nccos~Jnrins 
ao oxerckio do• poddt'os que pot•toncem Í< 
Unh1o: 

38. Decretar M leis orgnnicns pnt•a n o~c
cu•::1o comJ)lotn da Constituição, 

Emendas appromdas cm 2• discussão 

Substitua-se o § 21 do nrt. :J3 poJo se
guinte : 

~!obili•ar e utilisnr n guarda nacional ou 
milicia civica dos e~tndos, nos casos taxados 
na Constitui-,ão.-,1. Go•·rlo.-11. tlc Cam
JIIl·'·- A. Morci•·a da Sil"a.- Rodriguc• 
AI~~.•.- l.o)•c• ChauCJ .-Domingos rlc Mo· 
me.<.- ll11~irin Jmuor .-Almeida Xoauei1•a. 
(Approvaua ~nlvn n rcdac~iio). 

Snl>!tit•rn-•o o n. 21 pelo s~guinto
Legi~lat· sobt•o o direito ch·il, ct•iminnl, com
moreia\ o processual da Republica.- Lcovi
gi/clo F'il!Jl•~i•·us. 

Accrescante-sc no n. 26 do art. 3.1 (in fine): 
-o os de contt•nhnndo. 

Sala tias sessucs, 28 rio janeiro do 18()1.
Lui:: ;lhtl'at .- L. ele l/IIIJ&ü:s, U 

Ao art. 33, n. 27 

Suppri~Jn·•o o n. 27, cujn disposküo e~tá 
comprehciLllid:l na tio n. :!~.-Jose llyaino. 

A's pnlnvrns- soLt•o tert·ns -accr~scontem
so-minas de pt•opriouado dn Uniiio.-M. 
l"o.llacltio. 

Art. 33, pm•ngrapho. - Pt•orogm· suas ses
sões. - .11'tltm· Ilio1, 
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Redncção approvncln. em 2" discussão do 
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Art. 3·1 

Incumbe, outroBim, ao Congresso, mas não 
privntivamonte: 

t.• Velar na ~;narda da ConRtitnkão e elas 
leis o providenctar sobre as neco.;.~idades de 
caraeter Cedera!; 

2.0 Animar no paiz o dosenvolvimonto das 
letras, artes e sciencins, bem como a immi
graçã:o, a agricultura, induijtrin e commercio, 
llllm privilogios q uo tolham a acção do~ go
vernos locaes ; 

3.• Cr~ar inslltuiçõos de enRino superior e 
socundnrio nos Es t:tdos t 
· 4.• Prover :í. instrucçao primarhL o secun
daria no ·Districto Federal. 

CAPITULO V 

DAS LEIS E RESOLUÇÕES 

Art. 35 

Salvas as oxceJlCões do art. 28, todos os 
projectos de lei podem ter origem indistincta
mente na Camara, ou no Sonadot sob a ini
ciativa de qualquer dos seus memnros. 

Art. 36 

O projecto de lei, ado~tado n'uma das Ca
mn.ras, Herú. submettido a outra; e esta, si o 
approvar, cnvial-o-l1a ao Poder Executivo que, 
ncquiescendo, o sanccionnr:í. e promulgará, 

§ 1.• Si, porém, o Presidente da Rep1iblica 
o julgar inconstitucional, ou contrario nos 
interesses da Nação, oppor-lhe-l1a o seu veto 
dentre em doz dias nt~is, daquello om qtto 
reconeu o projecto, devolvendo-o, nesse mesmo 
prazo, :í. Gamara onde olle se houver iniciado, 
com os motivos do rocnsn. 

§ 2.• O silencio do Poder Executivo no de
cemdio importa a snncçüo. 

O Pod~r Executivo dnrã. publicidade âs 
suas rnzõos, no caso do l'OCUsa do sancçiio, 
quando estiver encerrado o Congresso. 

§ 3.• Devolvido o projecto :í. cnmnra ini
ciadora, alli se sujei~ar:í. a lima discltssiLo e 
6. votação nomi••nl, considerando-se nppro
vado, si ob~ivor clous terços dos sutrragios 
presentes ; e, neste caso, se romettorâ ;l. outra 
Cnmnrn, de onde, si vencer, pelos mos mos 
tramites, a mesma mniot•in, voltar{•, como lei, 
no Poder Executivo para a solemnidnde dn 
promulgação. 

I Emendas approvadas om 2& discussiio 

AddttlllO~ 

Arl. 36, depois do § 3•- nccrosoento-so: 
§ ·1. o Si ntL outra cnmnra o projecto niio for 

approvndo pelos dons terços dos membros 
presentes, rounir-so-ltiio as duas cnmaras em 
Congresso Nacional, o nhi soró. submeltido 11 
uma só tliscussllo. 

I -.. 

I ..... _ 
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§ •1.0 A snnco;ib o n promulgação etre
ctunm-so por estas formulas: 

i• " O Congresso :s'ncional decreta, e ou 
snncc!ono a seguinte lei (ou resolução) ; • 

2• • O Congresso Nncionnl decretn, o eu 
promulgo n seguinte lo i (ou t•csoluçiio). • 

Art. 37 

Não sondo n lei promulgada pelo Prcsidonto 
dn n.opublica nos casos dos§§ 2• o 3• elo nrt. 36 
dentro de 48 horas, o Prcsidont•> do Senado 
n promulgarú, usn.JHio eln. ""h~liute formula: 

c O Congres~o :s'acion:-.1 dec•·eta o promulga 
n scguin to lo i (ou Nsolução) •· 

Art. 38 

O proJecto do lei do umn cnmnra, o mondado 
na outt•a, volvotoá. á primeil·r., que, si accoilar 
as omendns, o11vial·o·ha, modiUcn.do om con
formiduclo dellas, no Podot· E~ccutivu. 

§ 1.• No cnso conll':ll'io, volvod. :i. camurn. 
revisora, ondo só so consitlct•arãu app••o•·n.dns 
:is alto:rnçüos, si oLtivet•em dons terços tio~ suf· 
fra:;ios proso•ntes; o ncst:1 hypothese, l01•nará á 
camat·u iniciallor:J., que só as podor:i. reprovar 
mediant~ Llous tcr,oa dos seus votos. 

§ 2.• Rojoitadas do9to modo as altoraçüos, 
o yrojecto submettor-se-h:1 sem ollas ú. sanc
ÇllO. 

Al't. 30 

Os projoutos rojoitado•, ou u:;,, snncciona
dos, niio so potloriio renovar nn mc3ma. sessiio 
legislativa. 

Emendas approvadas cm 2" discussão 

Si for approvado pol:~. maiori:~. do dous 
torços, será considerado como lei, o do novo 
enviado ao poder executivo p"ra promul· 

gasi-:o. · - bt' 11 • 1 1, porom, nao o tver aquo a. mn.tor o., 
on tonilor-sc-lm que foi rojoitado; 

§ 5. 0 Ainda<1unndo n" camarn iniciadora 
o projecto não soja approvado poJo dous ter
ços do seus membt•os presentes, será ramettido 
á outra c:~.m:~.ra. 

Si nossa lambem não for approvado por 
artuollo numero do votos, será julgado regei· 
lado ; mas, si o for, reunir-se-hão as duas 
camarM cm Congresso l':acional par" proco
dot·-so na fórma do paragrapho antecedente 

§ 6. • A reuniito das duM cama r as cm Con· 
grosso l':acional será solicitada por aquolla 
em [[UO for iniciad~ o projecto. 

O § ·1• do artigo tio projecto passará a ter 
a numot•ação do 7u, 

S. R.- Sala tias sossücs, 26 de janeit•o dD 
iS~l.- Cantão. 

Ao nrt. 37 

Modifique-se o art. 37 do modo seguinte:
Niio somlo :1. lei promulgacla pelo presidente 
da Rep11hlica nos casos dos paragraphos 2• 
o 3° do art. 3G, dontt·o de 48 horas, o presi
dente do senado, o si osto niio o llzor cm 
igual prazo, o \'ic~-lll'csille•llo " promulgar:!., 
us~ntlo da Ro;;:uinte t'urmuln.: "F., presidente 
(011 vicc·lll'~SII1m!c) elo scnn<lo. f"~o sn.bct• nos 
que n prc~ontc \'irem rtuo o Congrosso Nn
cion:.I decreton o 1•romulgou a lei (o!' resolu
ção) scguinto : '* 

Sala dM sessões, 2õ elo janeiro de 18()!,-
111J·anci.'~oo tr ciga. 
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SECÇÃO II 

DO PODER EXECUTIVO 

CAPITULO I 

DO I'RESIDE~TE & DO VlCE•I'llESIDESTE 

Art. 40 

Exerce o Poder Executivo o Pt•csirlente dos 
Estado~ Unidos do llrazi!, como chefe electivo 
da Nação. 

§ 1.• Substituo o Pt•oR!denlo no caso rio 
impedimento, e snr.ccdo-lho, no do falta, o 
Vice-Prosidonto, eleito simnlumcamonto com 
elle. 

§ 2.• No impedimento, ou faltn do Yice
Prosidonto, serão snccossivnmon!e charundos 
:l. prcsidcncin o vico-prcsidcnto do Senado, o 
presidente dn Cam~~t·a o o do Supremo Tri· 
bunal Federal. 

~ 3.0 Siio condições o.qsonciacs, pnrn •or 
eleito Prcsident,, ou Yicc-Prcsidcntc da llc
pnhlicD. : 

1.• Ser brnzileiro nato; 
2.0 E,tm· no cxct•cicio dos c!it•ci tos politico.l; 
3.• Ser maior do tt•intn o cinco a unos. 

Art. ·11 

Si, no CMO de vngn por <tnnlqner causa da 
Pt·csidencia on Vicc-Pl'oshlcnciu, n:io hon\'o
rem ainda dccOl't'ido dons tet•ços do peri.>do 
presitlencinl, pt·occ<lcr-sc-lm a nom cioi.;ão. 

Mt. ·12 

O Pr~sidento cxct'l!~t·:i. o c~rp-o por qualro 
nnnos; não JlOdon<lu set· reeleito 11ara o pel'io<lo 
J>l'csidoncial immodiato. 

§ 1.• O vim•-prosidonto, que ox•rcct• a Jll'O• 
shhmcia na nltuno ntuw tlo pot•iotlu prc::;hlcn· 
cial, não potlerú R('l' eleito lH'csidonto parn u 
pol'iodn soguinto. 

~ 2. 0 O pt•c.r;itlcnt:J tl~ixnt•U. o cxercicio do 
~U!l.F; funcçoüe~. jmproroga\·clmonto no me~rno 
dia cm rpto tel·nunut• o ROU pcl'iodo pl.'osi· 
doncial, Aucccdonllo-11t'' l0go o \'I'CC'm·clnito. 

M :l.u ~i t1"!'U 1;;0 ucluuo impoditlo, OH t'allnt•, 
n sttiJ~titnk:to l'at•-se-lw. no~:~ termos do ar
ti~u .Jo ~5i J.u 0 ,2u. 

~ ·1. 0 O prinwit•o pel'iodo pt·c~hlenciol tct•
minat·:, a 1~ ele novomiJt·o cio i~V·l. 

EmendM npprovadas em 2• discussão 

Ao :ll't. •H 

Em voz d<!-dons ter<;os-dig-n-~~-mctndo. 
-Jcsd Il!J{JIIiO. 
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Art. ·13 

Ao cmpna'inr-sc no cargo, o FrPRidenta 
J>ronunciar:l, cm Rcssiio pu~lica, ante o Su
premo 'rt·ihunal Federal, PAta aJUrmnçiio: 

• Promello manter o cumpl'ir com pcr
feit.'\ lo:ddade " Constituição !o'ederal, pro
mover o bem g••t•nl da Republica, obset·vn.r 
:Ls suns leis, Stl~tcntar-lho n. união, a. intc
j,"l'idndo o a indcpoudoncia. • 

Art. ·1-1 

O Pt•e•idonto e o Yico-Pro~idonto não po
dem sahir •lo te••ritorio nacional Rem pur
miARiio do Congresso, ponu. de perderem o 
cargo. 

O Presidente o o Vicc-Pt·esitlento perce
bot•fio subsidi<~, 1lxndo pelo Congresso no 
periodo prosidencml :mklccdentc. 

CAPITULO II 

Art. ·Hl 

O Presidente o o Yico-Pt·csidenlo da ~e
publica >ct•iio eleitos por sutl't•agio dirocto 
da ~ação, o maiot•ia. ahBoluta de votos. 

§ 1.• A eloitiio ter:i. lugar no din 1 de 
mnrto do ultimo nnno do 'pt•rio•lo presiden
cial, Jll'ncodontlo-s.• ua Capital !o'edernl e 
nns cnpitaes tios l!!t\tmldl ti. apurac:1o dos vo
tos recobillo.:; naR rCitWcti\'a.s circumscdpcõcos. 
O Congro•~o f:u·:i n apm•açiio tlnnl :tró o 'li" 
20 d~J maio dn lllL'~mo anno, com cpmlcplot• 
numot·o tlo prosou tos. 

§ 2.u Si nt•nhum tios Vúto.dos houvot• alcan
çado n maiorit~ al.u~oluta, o Con~t·es:;o man
dar{L }lt'OCt.H.lot• a 110\':L cloh~:"i.o cnlL·~ os dous 
mais valados pm·a c3da unl do:; cargo~, desi
gn:mtlo di:t para O«<l eleiciio dentro dos tros 
mc~cs s~guintos. A nO\'U. ap:tt•ac;ão l'lO t·~·tLli
ZUl't'L em dia nutrctt<.hl })clu lllQSillO citlalliiO 
qn<• houi'Ol' pt•osi•litlo :1 primcit•a, sJndo dncln
l'allos cleilo~ o~ tlous chlacl:inFi quo houverem 
obti1lo :t ma iot•i:l rolativ:t. Pat•:t os•u IIm podo
rã l'l'ttniL·-su o Congresso ~m qttalquel' tc-1111)0 e 
com qunlttllel' numot·o. 

§ j, o O pt·oces;;o lln. ol~itJão o da npm·ac;ão 
sot•à dtult_. om lei ot•llinaria. 

~ ·.1. 11 São i!tolegivo.is pm·a os cm•go~ do 
pt•usHlonlo u \'tcu-pt'OiHtlonto o; pat•onlL'S con
pomg-t<.incos o alhus, lltJí\ :tu o .2° gt•àus do 
.prositlc•nto mt vit•o-pt•osi,[entu que Ro acho 
em u~t·rcicio no momento tla oleiçü.o ou tpto 
tenha lloi:mtlo atU 8ois mez~s anto:1. 

Emendas n.pprovadas em 2• discmsão 

Ao art. ·13 

Dopoi~ dns palavras-em sessão-diga-se: 
-to Congrossn, c si este não estiver reunido 
-o mais como ost:'• no prnjocto. 

Sala dns RORsõcs, 2ü de janeiro do 1801.
F;•ancisco Vciaa. 

Ao art. 4G 

:Suh•titun-so o § 2• pelo seguinte: 
Si nenlnun dos votado• houver o.lcnnçndo 

mniorin absoluta, o Congresso clegot·J., por 
mniot•iu dos votos pt•csontes, um, dentt·e os 
quo tivorom nlcnnçndo as duns votações mnis 
elevadas, 11:1 eleição dit·octa. 

Saln. das sessões, 2G de jancit•o de 1891. -
11. Campos o otttros. 

l~m caRo tlo omrmto, considera~·sc-lm eleito 
o mai" velho. 

S:ll:t tias sos•ões, 2G do jnnch·o de 1891.
,tuattsto ele Fl'citas. 
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CAPITULO III 

Jl.\8 ATTI\lDOIÇÕCS DO PODEr. P.XECUTIVO 

A~t. 17 

Comp~to privativamente ao Prcsiclcnto da 
Republica i 

i• Snnccwnar, lll'omulgar o r.~zor pulllicnr 
ns leis c resoluções do Con:;re~so ; cxpcdit• 
decrete<, ln.•tt•ucçõos o regulamento• pnra a 
sua fiel exec11çiio ; 

2• Nomear c domittir lincmcnto os Mi
nistros de Estado; 

3° Ex.·rcor o mando supt•cmo das forças 
do terra o mar dos Estados Unidos do 
Brazil, assim como das do policia local, 
quando clmmada {,s armas cm c.lef~s:< interna 
ou o:.:tct·na da União ; 

4• Administrar o clistt·ibttit•, sob as lois do 
Congrcoso, confot·mc as noccssidndcs do go
verno nacional, as forças do mar o terra; 

5• Provar os cargos civis o militat•es do 
caractet· I'Jdcral, Raivas as rcstt·icções ex
pressas na Constituição; 

6o lnllnlt~t· o cr)mmutar as po!1:-tt- no~ crimes 
sujL'ito:i :t jnrisclict::io fodN'!l.!, s~!vo uos casos 
a que se rofcrcm os :trtn. 33, n. 3·? o 51 § 2•: 

7o Dl!clarar n. g-net·rn., o fa~~r a p:1.z nos 
termos do a t•t. 33, n. 12; · 

So Dodar:q: immetlinla!l\01\to :1. r;ncrra, nos 
cnsos do inva~fto on a~;..:'l'Cq,<;:lo e~tt•nn!.tcit•:l.: 

{)o D:u· coa!a annuàlmcnt-:.- d:J. sit·i~r:ão 'do 
pttiz no Con!.Jrcssu N~cio~:tl 1 intlic:mdo .. Ihe 
ns pt•~..widoJ.cias IJ rofurmas ttr;;cnl~~H, nm umo. 
mon!'H\g"l~lll, que l'omcttc:.·(~ ao B"~crctario do 
Sona,\o uo dia d:L abct•turc. tlu •oss:io lo:;is
lativa; 

10 Convocal' o Congresso cxtt·~urdinaria
monU.•, o prul'o;;:\r-lho afj ~;cs.'!Ü~::5 ordiuat•ias; 

ii N'Llll1l'~H' O:i tn;lg!qt•:ú10S fl•tlet•:u•s mct1i-
0.11l0 :l.l•llt'u,·:ll,':i!) llo Supramo 'J.Irilmnn1 ~ 

Emondns approvari:t3 em 2• discunsão 

Art. 47, n. 3 

Rc(lijt\-so assim: 
Exercer ou designar quem deva. QXerccr 

o commando Bnprelllo dns forças do torra a 
mn.r tloB gotndog Unidos do Brazil, qunndo 
cl1amado.~ ás armas cm tl<!fc~a interna. ou ox
tcrna <la U n iii o. 

S. R.-Sala. (lns sessões, 2ü de jnnciro de 
1801. -Joú.o Viei•·a.-Dr. Valladão. -G. 
Bcsotwo. 

Ao a.rt. 47, n. 4° 

Ao n. ·1• (lo art. ·!7- ~cr.rcqcc!1lo-sr-O ox
crcicio dto; tas nttt'ibu.içüt.!s fica. sujeito á.s so-
guintef\ t•estricr.lil!,q: _ . 

a) O llt"l~sidt~ntCl nao C•)ll'Wl'\'[l.l'a (1nalqn~r 
eontingout~· de fot•c:ts G·~!el'n!'ô.\ :w.~ c:ltaJos, 
desde ,11.lo clJnLr!\ isto t'C'pr~.:entt)m os re~pa
cLh·os g'Orcrno.cs; 

b) UoJuovet•{l, mediante r~"~~lr'..'~cnta~ão dos 
mcsmo:i poderes, o~ conunr~nrlrmtos di) t!\es 
for~as.-F. l'ci!Ja. 

Ao nrt. 47, n. iO 

Suppl'imnm·::w as palaYrns-o prot·ogtw-lhe 
as SO'lSÜ1''i\ Ol'{liiHl.l'ltlAo 

Sala 1lns HIJ%Õ081 2ü do janeiro c.lo 1801.
.. ·11't/ru,• Rio::. 

SulJ•:titua-:;o no 11, 11 do m•t, ·17 a palnn•a 
- uppru-m,ão - 1101' -proposta. - ,l1tgu•Co 
dt: lf1'1'~itus. 
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12 Nomear os membros do SuJ.lromo Tri
bunnl Federal o os ministros dtplomnticos 
sujoit:~ndo o. o.pprovaç_ão do Sen:~do; po
dendo, n:~ ausoncm do Congresso, dosígno.I-os 
om commissiio até quo o sanado se pronuncie ; 

13 Nomear os domais membros do corpo di· 
plomatico e os agentes consulares : 

i4 Manter as relações com os Estados os
. trangoiros; 

15 Declarar, por si 011 seus agentes respon
saveis, o estado do sitio oro qualiluer ponto do 
territorio nacional, nos casos âe aggressiio 
ostrnn:;cira, ou grave commoção intestinn; 
(Art. 6 n. 3; nr,, 33 n. 22 o nrt, ) 

16 Entnuolar negociações internacionaes, ce· 
lebrar ajustes, convenções o tratados, sempre 
ad rc{crendum do Congresso, o approvar os 
que os Estados cole brarem n11 contormldnde 
do art. 6-J, submcttondo-os, qunndo cumprir, 
á. nutoridado do Conb'Tcsso. 

CAPITULO IV 

DOS :.IINISTROS DE F..ST.\DO 

Art, 48 

O Presidente da Repuh1ica é auxilin.do 
polos :l!inls~os do Estndo, agontos do suo. 
confi:mça, que lhe subscrevem os actos, o 
presidem cada um a uma das Roorelal'ia.s, om 
que Re di vid~ a administl·l~ão federal. 

Art. ·19 

Os Ministros do l'stado niio poderão accu
mular o exercicio de outro om(lrego on funcçiio 
publica, namser eleitos Presidente ou V ice
Presidenta <la Uniiio, deputado ou seno.dor. 

Puro.grnpho unico. O de(lnto.do, ou sanador, 
que accoit:<r o cnrgo do ~inistro da Esto.do, 
perdor:t o mnndo.to, procaLlcndo-se immodio.
~mente a nova claiçiio, nn quo.l niio poderá 
ser votado. 

Art. 50 

Os :llinistt·as tio Estado niio poderão com
po.rocer :\s sessüa~ do Congresso, o só se 
communicnrfio com olle ro•• oscripto, ou pes
sonlmcnt~ cm conrm·cncias com as commis
sões do.s camarns. 

Os robtorios annuncs do~ Miltistt•os serão 
dirigiuos ao Prosidetlto dn. Republica, e com• 
muuicados por ast~ o.o Congresso, 

Art. 51 

Os Ministros da Estudo não siio re~pon
so.vois ao Congt•asso ou aos 'rl'ibunnas, polon 
conselhos dados no Pl•asldonta dn Rejmblicn. 

CO:iGUI!SI:iO ~0 - lU 

Emendas npprovndas om 2• discussiio 

Art, ·19. Subs:it®-se palo seguinte : 
Os ministros de estado niio podoriio :.ccu

mulo.r outro ompro~o ou runcção pu.bllcn, 
nem ser eleitos Prosi~oato ou. vicc-Presiuonte, 
deputo.do ou sonndor do. Un!iio. (E' repro
ducçii:Q do projecto primitivo,) 

Saio. dns sossõas, 30 do Janoiro da 1891.
Ca.mpos Sallcs o outros, 

Ao o.rt. 50 

Su.bstitu:~o-so a ultima po.rte : 
Os relatarias annuaes dos ministros seriio 

dirigidos ao presidente do. ReJlublico. e distri
buídos por todos os membros ilo Congrcsao.
J"Iio de Castilltos e outros. 
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§ 1.• Respondem, porem, quanto aos seus 
. netos, pelos crimes r1 unlillcados nn lei cri-
minal. · 

§ 2.• :-los crimes communs c do responsa
bilidade snrão processados o julgados pelo 
Supremo l'ribunul Federal, o, nos connexos 
com os do Presidente da Republica, peta 
autoridade competente pat•a o julgamento 
deste. 

CAPITULO V 

D.~ RES!'O!';SADtLIDADE DO !'RESIDENTE 

Art, 52 

O Presidcnl<• dos Estados Unidos do Dt·azil 
. será submetUdo a processo e julgamento, 
depois que n Camara declarar Jirocedento :L 
accusaç:i.o, perante o Supt•cmo 'l't•i bunat Fc· 
dera.l, noR cl"imes communs, c, nos do rcs· 
ponsabilidade, perante o Senado. 

P:.ragrapbo unico. Docrewdn a proceden
ei:. dn accusaç:1o ficará o Prcsidonto sus
penso de suas fttnc~õcs. 

Art. ~3 

São crimes de t·esponsabilidado, no Pt·e
. •id~nt~ da Uopnhlica, o~ q uo :.ttentam contt•:.: 

i• A existoncia politica da Uni:io; 
2• A Constituição o a forma do governo 

fedct•al : 
3• O livro exercicio dos poderes politicos; 
4C) O ;;oso o Cl:ercicio legal dos direitos 

P,oliticos, ou indil'idnnes ; 
5• A se;;urnnçn i u tet•n;L do paiz ; 
ü• A prohidade dn administr~çüo; 
7o ..:\. gmu•tla c empL·cgo consliLucional dos 

<1inhcit•os pnlilicos ; 
~· As lcts ot·~nmentnrins votatlns pelo Con• 

gresso. 
ii 1.• Esses delicto~ sot•ão definidos cm !ai 

e!peci:.l. 
!l 2.• Ontr:. lei lhos t•ognlal':í a. nccusnção, 

o processo <• o jnlgamonto. 
~ 3.0 Amlms essa~ lois serão !'citas n:L pri

·I:~eit·a sessão do primeiro Congresso. 

SECÇÃO III 

DO PODER JUDICIARIO 

O Podot• .TuLlicint•io tl:t União tot•:t pot• ot•gãos 
~nu _Supl'emn ~L'rilmnal Fcdot•a!, com sl!d1.• nn. 
capnat <la l~''fllthlic;L o t11ntos juizos c tt•ibu
:I:lt!S fcdcl'aeR, dislril.miLlos pelo 1mit.1 qmmtos 
.:J Cungot•osso crotu·. 

Emendas appt•ovauas cm 2• discussão 
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Redacção approvada cm 2• cliscussiio do 
project? do Constituição dos Estados Unidos 

do 13razll 

A ri. 55 

O Supremo Tribunal Federal compor-sc-ha 
do quinze juizos, nomcndos nn lorma do 
nrt. 47, n. 12, dentro os cidadãos do notnvcl 
saber o reputação, clcgil·ois para o Senado. 

Os juizes federaes são vitalicios, perdendo o 
cargo unicamente por sentontn judicinl. 

§ 1.• Os soas vencimentos set·iio dctcrmi• 
nndpK yo,r l~i do Congresso, qno não os po
d~ru. dtmmtur, 

§ 2.• O Senado julgará os membros do 
Supremo 'l'ril>unal Federal nos crimes de 
:cspo.nsnbilidade, o este os juizos fedct•ne~ 
wfcmores. 

Ari, 57 

Os tril>unncs foderncs elegerão de seu seio 
os seus presidentes o organizarão as rospe
cti\·as Rccr~·tnria:i. 

§ i.• Nesta, a nomentã.o o demissão dos 
respectivos empregados, bem como o pt•ovi
mcnto dos otficios de jn•tiçn nas respectiviLS 
ciL·cumscripçõcs judiciat•hts, compcto rc<pe
ctivnmcnte MR presidentes dos trtbunnes. 

§ 2. 0 O Presidente d:L Repuhlica d.,i~nará, 
clentt•e os membros do Supremo 'l't•ionnnl 
Federal, o Pt•ocm•ador Geral d:\ Uepublic:L 
cujas :tltdbuições se dcfinit·ão em lei . 

Ao Supremo 'l'l'ibunnl Fodet•al compele: 
I Pt·occssar o julgar originm•iu e privatl

vamcttte: 

a) o Presidente dn Republicn no8 crimes 
communs. c o~ ~Iinistt•os do Estado nos casos 
do nt•t. 5l; 

b) os ministro< tliplonmticos, nos ct•imos 
communs, e nos do responsabilidnd~; 

c) ns causas o conllictos entre a União o os 
estados, ou entre ostos uns com os outros; 

d) os litigios o reclnma~õcs enit•e nações 
estrangeiras c n Unhto ou oscslt\Uos; 

e) os contlictos dos juizos ou lt•ibunaos 
tôllet•:tt.•s entro tii, ou ontro asses o os dos 
cstndo.i, assim como os dos juizes o lt•ihuuues 
tlo um estado com os juizos o tribunacs do 
uutl'O ]~stado; 

II ,Tulgar, em A'l't'lO do l'C'ctn•so, ns qnostõo~ 
l'CAol\'ldas JWlos JUi~os o tl'ii.Junncs i'etlol'nos, 
ussim como us tlo qtw lt•ata o prosonto artigo 
1u.~ o o :n·t. Ü~); 
11! llo\'et• os pt•ocessos lindos, nos tct•lnos 

do at•C, • 

Emendas approva(lns cm 2• discussão 
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156 CONG11ESSO NACI0::-1AL 

Rcrlacção appt·ovad:l. om 2• discussão do 
projecto de Constitui,:'Lo tlos Estatlos Unidos 

do Brazil 

§ 1.• Das sentenças da justiça dos osllldos 
cm ultima instancill lmvct·á rocut·so para o 
Supremo Triuunal Federal: 

a) quando se questionar sour., a validndo, 
ou a applicabilitladc de tratados o lois fe
dcracs, o a decisão do tribunal do estado for 
contra olln; 

b) r1uando ;o contest:tr :t. v:t.lidade do lois 
ou actos dos governo" dos cstad<>s um face da 
Constituição, ou das lois federnos, o a do· 
cisão clo tdLunal do cstaun collsiderar va
lidos o~ netos, ott lois impu;:nados. 

§ 2,0 ~os casos om <iue lwttvcr de nr.pli· 
car leis dos es bdos, a j tt.•tiç:t. fcc ural 
consal\ari• a juri.iprutlonci:J. do~ tribunnos 
locacs, o vicc-versa, n. jm~tit;a dos L>stntlos 
consultara a jurispt•t:tlcnci:t. dos tribunaos 
iodorae.<, quando houwt· de intcrprct.~r leis 
da União. 

Art. 50 

Compete aos juizes ou triLunnes fcderaos 
decidir: 

a) as causas em <!'te alguma das ~artes 
fundar :. acçito ou :t. dofos:1 em dispositao da 
Constituitão Federal; 

b) v3 li:igios cnl:•c uut estado c cidadãos 
do outro, ou entre cicl:ttl:cos uo estados di
,·or.su~, dh~L·.silic~n~lu as leis destes; 

c) os pldtvs cntt\: EstaJos cstr:1ngdros o 
cidadãos brazilciros ; 

d) as :\cçõ11s movltlu~ por ~s\raugt)iros e 
funtladns, <(UCl' om cuutt•actus com o Govorno 
da União, 'luar cm coavcncücs ou Lrnctados 
da Uniiio com oult·as nacüo.,; 

c) as clucstü;;:s tle dirdtJ :n:u·itimo o tlavo
g:l.l'àu. as:jilU no Oi.:~.:auu col~!o llO:i t•ios o lagos 
do p;uz; 

f) as 'luostüos do tlit•oito cl'imitl:ll ou civil 
intornac1unal; 

9) us ~rimo~ puliLicu~. 
~ 1. o E' voUaUo ao Congrl3-;,o commottcr 

qualtlUCl' jlll•h1.lic~~i:u f~·tlural tb jn:lti~as llo~ 
estados. 

~ 2. u .As :;l)nLonca'd n ol·,h· n~ ~la nmgistra
ttu·~l. r.Jlleral si'i.O êXUCUL:u\as lJOI' ufficial~li judi
ciariu~ ~_h\ Uai~io, ao.'l (Áll:l·:~i ~l p1Jlil!i~ lucnl ó 
obt·io·~lcl;L :L lll'J.-;~;u· au~tliu, (l1nuUo iu\'Ocado 
por cllos, 

Emcntlas approvatlas om 2" discussão 

,\o :.rt. 59 

Substituo.-sa r• c~prossão- dacidir- por 
csto.s- processar e julg:t.r .- .1dolpho G6rdo 
c outros. 

Ao :J.rt. 59 

Accreiuja~·~o ;;. ... llsp.>.-;i~~o da lc;tt-::&.- a, 
do n.rt. 5V: 

I. Julgar lotlaR "' cau~:~s propost:L< contra 
o bGVí!L'na Ll.l. C"niã·J ou Fa1.oncla. XaciQnn.l, 
fu11da.Lh\n t'Ul ~.li:; i'' ··i•·:·i.J::i ~la ConRlLLuitJ:l()1 leis, 
l'Ogulamlmtus Ü•J p . .,l..!.l.' uxccuLivo, onl. con-. 

. tractos co:,,uratlos oou1 arptollo governo, 
!I. Julgou· .~:::; c.dl.;,l.i lJrO\o'oniontes de com

pcnsa~õ ':l, ruivin ::~.t.;Üoi, indomnlt.:tt):i:o do 
prcjnizos utt <illi\Cô•l""'' outras, propostas pelo 
governo da União contt•a particulat'•lB ou 
V ico-VCl'SU, 

Sala tias sossücs, 20 do janeiro de IS~l.
Lcopolclo de Bulhücs. 

/. .. 
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Redacção approvnda cm 2" tli<eii'"ITo do 
projecto do Constituição tln• E•l1dn• T'nitlo• 

do Brazil 

Art. GO 

As decisõOA dos juit.CR 011 trib11nnos dos CA
tados, nns mntorins do sua cnmpotnncin, porão 
termo aos processos c 'luostüo,, salvo q11nnto a 

1° llabcas-co~pu.•, on 
2° espolio de estrangeiro, 'lllando a ospocio 

niio estiver prevista cm convenção, 011 trn· 
tado. 

Em tnes casos hnvor:í. recurso voluntnrio 
para o Supremo 'l.'ribunnl Federal. 

Art. 61 

A justiça dos estados niio J,lódo intervir em 
questões submettidas nos tr1bnnnos fedo:aes 
nom annullnr, alterar, 011 ~uspondor ns 
suas sentenças, ou ordens. E, rcciprocnmonto, 
:1. justiça fodernl não p6dc intervir om que~
tões submettidas :~.os tribunnes dos Estados, 
nem :~.nnuUnr, alterar ou suspender :~.s de· 
cisões ou ordens destes, exceptu:~.dos os casos 
expressamente declarados nostn Constituição, 

TITULO II 

Dos estados 

MI. 62 

Cnda estado roger-so-bn poln. Constituição 
e pelas leis que :~.iloplar, respeitados os prin
cípios constitucionnes dn. União, 

Art. 63 

As minas e ns torras devolutas siio do do· 
minio dos estados, som prejuizo dos direitos d:~. 
União a toda a porção de torritorio que pre
cis:~.r pnra a defesn das fronteiras, para forti
ficações, par:~. construcçõos o em gornl para 
qunlo

1
uer serviço publico quo dependa directa 

c cxc usivamente do sua :~.utoridado. 
Paragrapho unico. Os tlroprlos naeionaos 

q_ue não forem noeessarios para serviços d~ 
União, passarão ao dominio dos estados, em 
cujo territorio estiverem situados. 

Emondn.s approvadns em 2• disc11ssiio 

~a secção III-Do poder judicil!.rio 

Accrosccnlc·sc onde convier : 
Art. Será ml!.nlidn a instituição do jury. 
Sal:~. das sessões, 27 de janeiro do 1891.-

FrançQ Carvalho e outros. 

Ao art. 63 

Substitua-se: 
Pertencem aos estados as minas o terras 

devolutas situados no~ seus respectivos terri· 
torios, cabendo {• União sómento :1. porção do 
torritorio que for indisponsl!.vel para :1. defes:L 
da fronteirn, para fortl!leação, construcção 
militar e ost1·adn.s de forro t'ederaos. 

Consarvo-so o parngrapho unico.-Julio de 
Cmtilltos o outros. 

Ao art, 63 

Redija-se deste modo: 

As torras devolutas o as minas, nestns 
ox istenltls, silo elo dominio dos estados. 

~O mais como esló. no urtigo.) 
Sala das sessões, 27 do janeiro de 1891.

l•'clioiano Pcnna.-Ciiavcs. 
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158 CO~GRESSO NACIONAL 

Redacção nppro1·nd:1 cm 2• rliscussiio do 
projecto do Con~tituiçiio do1 E1tados Uni,los 

do llrazil 

Art. Gl 

1~' faculto.do !lOS estados: 

1• Cclobrat• cntt·> si ajustes e convenções 
acm ctH'aclor politico; (Art. ·17 n. iii.) 

2• gm gm•al lodo " <!'mlquer poder, ou 
direito, que lhes n:io for negado por clausulu. 
o~prcssa ou implicit·•mcnto conlidu. nM 
clausulas expressas da Constituição. 

Art. IJ~ 

E' defeso ao• ostndos: 

1° Rccu~at· fó nos documento~ pubiicos, rle 
nntut•eza lo!l'i•lativn, admin istrntiva, ou judi
ciaria, <ln. União, ou fio lJ.11:1lt1uer dos estadoB; 

2o ltojeitm· a moeda., ou n. omisR:1o bancaria. 
cm ch•cula~:to pnr acto do GoV<'l'no Federal ; 

3• l~ar.ct•. ou dcclat·ar guerra on Ir~ si cURar 
do roprc~nlia s ; 

.to Denegar a. extradição do criminoso&, 
rcclnmndcs pclns justiças do outro~ estado~, 

~~n~~.~~~tr~c;~ ;~'~ct·~~in s~~~~~~~ ~~ ~~;e~~ 
( Art. 33, n. 3G.) 

Art. GG 

Sah':tR M restt·icçüos e•pocillcat!M nn Consti· 
tuiçiio e nns leis t'odot•aoR, o Uistricto Federal 
ó ntlminiRh•ndo pelu.s n.utoridnüos municipacs. 

Pin•agrapho unico, .:\s dC"spozns de cn.ractot• 
local, nn Cnpital dn Ropuulica, incumbem 
exclusivamente ú. nutoritl:ulo municipal. 

TITULO III 

Do municlpio 

Art. G7 

0< ostu!lns ot•go.uizar-sc-hito prll' fúrmn qu~ 
fique nssogurncla n nutonomin tlnR uutnici~ios 
~"" tudo qututto ro~pcito ao S6ll pocu iut• 
mtorc.l~o. 

Emendns npprovnda~ cm 2• discussão 

"'-
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Redacção approvada om 2• discussão do 
projecto de Con~tituiçiio dos Estadas Unidos 

do llrazil 

TITULO IV 

Dos cidadãos brnzUeiros 

. SECÇÃO I 

DAS QUALIDADES DO CIDADÃO 
:BRAZILEIRO 

Art. üS 

São cidadii:os brar.i!oiros: 
i.• Os nascidos no llrnzil, ninda que de pne 

ostl•a.ngoiro, não residindo este a serviço do 
sun. na~ão ; 

2.• Os lllhos dopne lr~zileiro o o~ illogiti· 
mos do müo brazilciro, ; tMcidos om pniz es
trançelro, si estabelecerem clomicilio na Re
pubhcn; 

3.• Os filhos de pae brnr.iloiro, <tua estivct• 
noutro pniz M serviço da Republica, embora 
nolla n:to vonlmm domicilint~~; 

ot.o O:~ cAtt•:mgeiros, que, nchn.ndo·S~ no 
Drn1.il nos 1;; do nov~mbru do 1880, não de· 
clnrarom, dcntt•o em Heis mezes depois <lo 
entrar cm vigor n Constituição, o animo do 
conscr\'a\" n. nncionnlid;ulo de ot•igern ; 

5.o Os estran~ciro~ fLUe possuirom henB im
movci• no Rrnzil e forem casnclo• com bt•nzi
loiras, ou tiverem lilhos braúleiros, com· 
tanto <JUO residam no llrnzil, salvo si manifos
tnrom :• intenção de n~o mudat• do nncionali· 
dndo; 

_..._ G.• Os estrangeiros por outro mOllo nnturn· 
lizado~. 

Pnra~traplto nnico. São da cnmpeloncia J>ri
''ntiv:. do Potlcr Logi~lativo l>'etlcral :t~ leis 
do natur:tllzaçito. 

Mt. 69 

Siio eleitores os ci<laditos mnim•es de 21 
nnnos, qno so alistnt•em na fúrmn da lo i. 

§ !.• Niio podem nlistnr-so eleitores par:t as 
eleições fodct·nes, ou parn llB dos Estados: 

1.• Os mendigos; 
2. o Os annlphabetos; 
:J,o As praçasdopt•et, excopttmdos os alumnos 

dns oscol:ts milit:u·os do ensino supet•iot•; 
4. 0 Os religiosos do ordens mona.sticns, com

JlnnhiaR, congL'<.'guçõc:-1, ou commuultlndos tle 
•tmtlquct• denominat~o, snjoitns n voto de obc
diancia, t•egrn, ou estntuto, que impot·Le :\ 
t•o:tuu~in lia lil>ot•tlndo indivl,]unl. 

§ 2. o A olciçiio pnt•o. c:u•gos liJtl~t·aos rogor
Rc·lm pot•lci do Cougt•csso, 

§ 3.• Siio inelo:;il'ois o~ cidadiios não nli~· 
nrois. 

Emendas approrndas em 2" di~cussã() 

Altct•om-so os §§ 4° o :;o <lo :trt. GS elo so
guinto modo: 

• Os cstt•nngoil•os que, aclmndo-so no Ur:t7.iL: 
no dia 1;; ele novembro do ISSO, declat•nt'Om 
dentro de sei• mozes depois do entrar om vi
got• n. ConsLiLnic:ão. o a.nimo do adoptm•c-m a 
nncioualidndo bt•nzilcir:L. 

~ Os estran.~"'iro.s quo possuírem bens i mmc
vets no llt·a~tl o lorom ca.,ndos, com bt-:~zi
lcirn.• ou tiverem lllhos bt•nziloit•os, com
tanto que t•o•idam no llrnzil, si manifestarem 
a iniontiio do ad<tnirir na.cioualitlado bt·azi
leh•a,,.. 

S. lt.-E11itacio Pessoa. 

Ao art. GS, pnragt•npho uaico: 

Suppt•imn-so, pot• ser a t•opeliçiio do IJliC> 
esti•consignado om o n. 25 do nt•t. :l3.-Mi1-
IOJI, 

Ao art. GO 

Depois das p:davrns- na fúrmn das Joi;;-, 
ncct·esconie·so: o o~ ostuclnntos das ncndemi~so 
sup~t·iot·cs maiores do lS :mnos.- .1. Jl:D
••eclo. 

. ' 
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160 CONGRESSO NACIONAL 

Rccl~cçilo npprovnda cm 2• discussão do 
projecto de Conslítuicão dos Estados Unidos 

do Brazll 

ArL. 70 

Qg direitos de cidadão brazileiro s6 se sus
pendem, ou perdem nos casos aqui particula
rizados, 

§ 1.• Suspendem-se: 
a) por íncapn.cídade physicn, I)U moral; 
b) por condomnP.r,ão crimínP.l, cmquP.nto 

durarem os seus olfcilos. 
§ 2.• Perdem-ao: 
a) por nP.turo.liza~ão em p11.iz osLr:\ngeiro; 

b) por accei tação do emprego, pensão, con
docornção, ou titulo ~strMgoiro, sem Jicençll. 
do Poder Executivo Fcdornl; 

§ 3.• Umo. lei federa.! oRtatuir:í. P.s condi
ções do rcacq uiRíção dos direitos do cídlldão 
brazílelro. 

SECÇÃO II 

DECLARAÇÃO DE DIREITOS 

Art. 71 

A Constituição nsscS"ttrll. a braziloiros o es
trnngcirl)s reRidcntes no paiz :1. invíolll.bi!i
dado elos direito.< cuncornontoR ÍL Jibcrdo.de, li. 
segurança individual e á propriedade nos 
termos sc~ínles: 

§ 1.• Nmguem ilÓdo sor obrigado u. fo.zer, 
ou doíxnr de fazer nlguma coisa, si não em 
virtude do lei. 

§ :>.• Todo~ são íguacs perante 11.lei. 
A Republica não ndmíltc privilegíos de 

nllScimonto, dosconbeco foroR de nobrcz11. e 
extingue as ordens honorillci!.R existentes c 
todas ns suas prerognthas e regalill.s, bem 
como os ti\ulos nobiliarchícos c de conRelbo. 

§ 3. • Todos os individuo.~ c confissões reli· 
gios11.s podem exercer publica c livromcntc o 
seu culto, associando-se, po.ra osso IIm e ad
quirindo bens, observ11.dos os limites postos 
pelns leis de mão-morta, c gunrdndo.s as leis 
crimínnes. 

§ 4.• A Republica s•> reconhece o casamento 
civil, cujn celebração serú gratuita. 

§ 5.0 OR cemítel'ios terão caro.cter secular c 
serão ll.dmínístrll.dos pela autoridade muni
cipal, llcnndo livre n todos os cultos religioso~ 
a prntícn. dos respectivos ritos cm t•elnçilo 
ll.OR sons creu tes, desde que não olfendnm n 
moral publica c as leis, 

§ G.• Será leigo o ensino ministrado nos 
os tabclecimcntos publicas, 

EmendaR approvndns em 2• discussão 

Ao art. 70, § 2•, b 

Supprimam·sc ns pnlnvro.s condccora~Õo1 
ou título cstrn.ngciro.7' .BuUtii~• o outros. 

Ao§ 3° 

Supprimam-se as palavras- observados os 
limites postos pel:ls 1cis do mii~ morta- que 
serão substítutdns pelaR segu1ntes- obsor
vadlls as disposições do direito commum. 

Supprímam-se igualmente o.s pal!!.vrll.s
guardndo.s as leis crimínaes,- Zama, 

Ao art. 71 § G• 

Depois de -leigo,- accrosccn tc-se: c livre 
o ensino, etc. - Julio cl~ Ct~seilhose outros. 

' '-
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Rednccfio npprovndn am 2• discussão do 
projecto do Constituição dos Estados Unidos 

do Brn7.il 

~ 7.• Nenhum culto ou igreja gozará de 
gnbvonçiio officinll nom tor:'1 relncõeR do do
pcndencltl, ou ai lança com o governo da 
Uniiio, ou o dos Estados. 

§ S.• A todos é licito nssociarcm-sc o reu· 
nirem-so livremente c s~m nrmns; não po
dendo intervir n policia, sinüo para manter 
n ordem publica. 

§ 9.• I~' permittido n quem quor que Reja 
representar, mediante petição, nos poderes 
publicas, clennnclnr abusos dns autoridades 
o promover a regponsnbilidndo do• culpados. 

§ 10. Em tempo de paz, qualquer pitdo 
entrar o sahir, com a sun fortuna c hons, 
<(nnndo c como lho convenhn, do tcrritorio d:1 
Jtepublicn, inclerondcntemonto do pMsnportc. 

§ 11. A casn é o asylo inviolavcl elo indi· 
viduo; ningnem p6dc ponotrnl-o, do noite, 
sem consonLimento do morndor, sinão pnra 

1 acudir a victimns do crimes, ou dcsngtros, 
~ nem do di~, sinão nos casos o poln fórmn 

progcriptos nn lei. . 
§ 12. E' lh'ro n mnn:festnçiio das opiniõa•, 

em qualquer nRRUmpto, pela imprensa, on 
pela tribunn, sem dopendencin do censura, 
respondendo cada um pelos abusos, quo com· 
mctta, no• casos o pelo. f6rm:1 qno n lei taxar, 
niio sondo admittido o nnonyma.to. 

§ 13. A' axcepçiio do fiagrnntc delicto, a 
prisão não poder{• oxccutar-so, siniio por 
ordem escripta dn nutoriclade compotonto. 

§ 14. Nlnguom poder{, ser consorvnclo cm 
prisão som culpn formacln, snlvns as oxco· 
pções insti Inicias cm lei, nom lovndo :i.pri.:io, 
ou nolla do tido, si prestar linnç:1 idonou, nos 
caso• logaes. I ..., ___ ..,_ § 15. Ninguom ser:t sentenciado, siniio pcl:1 
nutol'idnclo competente, em virtudo de loi 
anterior o nn fórmn por olln regulndn. 

[ 

T 
I 
I 

1 

§ 16. Aos nr.cusndos so nsscgurar:t nn lei n 
m:1is plena clofesn, conL Lodo~ os recursos o 
meios osseneines n alia, dosdo a notn do culpa 
entregue om 2·1 horni no preso e nsslgnada 
pol:1 aueoridndo, com os nomes do nccusndor 
o clns tostemunhns. 

§ i7. O diL•eito elo propriedade mnntem·so 
om toda a sun .Pienituao, snlvn n desapropria· 
çiio po~ nccoss!dnd~, ou ut~lldndc pubhca, mo
diante mdcmmznçno próvm. 

§ iS. E' inviolnvol o slgillo un corrcspon
doncin, postal o telcgrnphtcn. 

§ 1\l. Nenhuma pena pnssnr:i. ua pessoa elo 
clolinqnento. 

§ 2u. Fictl. ll:bolida. 11 pen:1 elo gnl.is o de lm· 
uimcnlo jud:c:nl. 

§ 21. 1• ic:1 ig:mhuento nbolidn n pom• tlu 
mot•te, l'QSOl'Yudas n!l disposições llu ll•gisluc;ãu 
milit:u• em tempo do guet'l'U., 

COXGl\C:iliO :H - 11 

Emendas npprovndns cm 2• cliscussão 

Ao § 13 do art. 71 

Substitua-se JlOlo seguinte: -A' excepção 
do flagrante delicio, n prisão não poder(• 
oxocntar-sc siniio depois de pronuncia do 
indiciado, salvo os c.1sos de.terminados cm 
lei, o mediante ordem cscripta da autoridade 
competente.- Chact:J c outros. 

A<ldi ti vo ao art. 71, par:1 ser collocndo de
pois do n. 17: 

As minas pet•lenccm aos propriolnrios do 
•elo, salvas ns limitações que torem ostabo
locidns por loi n bom dn e~plornção dosto 
ramo elo industrin.- José ll!J!JII!O o outros. 

Ao nrt. 71 § iS 

Eliminem.so nR palnVl':ls-postal o tolcgra
l'hic:l.- Milton. 
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§ 22. Dar-sc·ha o -Juwcas-corpzts; ·. ~emprc 
que. o individuo sotrre1· violcncia, on coacção, 
por illcgalidade, ou abuso do poder, ou se 
sentir vexado pela imminencia evidente desse 
perigo, 

§ 23. A' excepção das causas, quo, por sua 
natureza, pertencem a juizos especiaes, não 
haver& fôro privilegiado. 

§ 24. E' garantido o livre exercício do qunl
quer profissão moral, intcllcctual e indus
trial. 

§ 25. Os inventos indnstrines pertencerão 
:~.os seus autores aos quacs Jlcar{J. g:~.rnntido 
por lei um privilel!'io temporario, ou, na falt:~. 
deste, será concedido pelo Congresso um pre
mio razoavel quando h:ljam de vulg:~rizar o 
invento, 

§ 2G, Por motivo de crença ou· de funcçõ:o 
religiosa, nenhum cidadão br:~zileiro poderá. 
ur privado de seus direitos civis o 1>oliticos 
nem eximir-se do cumprimento do qualquer 
dever cívico. 

§ f!7, Os que allegarem motivo de crença 
religios:~. com o fim de se hentarem de qunl· 
quer onus que as leis da Republica imponham 
nos cidadãos, perderão todos os direitos po· 
líticos. 

§ 28. Nenhum imposto de q_ualquer natureza 
que seja poder~ ser cobrado smiio om virtude 
de uma lei que o autorizo. 

Art, 72 

Os cargos publicos civis, otl militares, slto 
:Lccessiveis a todos os braziloiros, obsorvadns 
:~.s condições de cnpncidnde especial, que a lei 
estatuir, sendo, porém, ''cdadas as nccumuln
ções remuneradas. 

Art. 73 

A aposentndol'Ín só podcri• sor dada nos 
funccionarios publicos ezu caso de invaiidoz 
DO Sei'VÍÇO dn l'atria, 

Mt. ll 

Os ofiiciuos do exe1·cito o da armada só 
perderão suas patentes, por sentença mu.io~ do 
âous annos de prisilo pnssadn cm julgado nos 
tribunaes competentes. 

Emendas approvadas em 2" discussão 

Ao nrt. 71 (para sarem coilocados depois 
do§ 25) 

M Aos autores do obrns littorarias o ar
ti•ticns ó gnr:~.ntido o direito de roproduzil-as 
pela imprensa ou por qual1uor outro Jlrvccsso 
mecanico. Os herrleiros dos nutorcs gozarão 
de•so direito pelo tempo quo a lei determinar. 

M A lei assegurar~ tambom a propriedade 
das marcas de fabrica.- José Hygino o 
outro. 

Ao art. 7i, §27 

Accrescente-so- assim como os quo acoi· 
tarem condecorações ou titulas nobilinrios 
ou estrangeiros. 

Sala das ses~õ~s. 26 do janeiro de 189i.
I.coj>ol<lo de IJulhõcs.-G. Besouro. 

... 

i -· 
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Art. 75 

A. sontonçn condemnatoria por crimes in
famanlos, Jlrovistos nos codigos militares 011 
leis civis, faz perder a patente, qualquer que 
seJa o tempo da sentença, 

Art. 76 

Os Jllilitaros do terr~t c mar teriio fôro espa
cial constituído por membros de su" classe, 
para crimes miltiaros. 

Art. 77 

A espocinc:•çilo dos direitos c garantiaR 
expressos na Constituição não excluo out•·as 
garantias c direitos, niio enumerados, mas 
resultantes da fórnm do governo que oll:1 
estabelece e dos principias que consigna. 

TI'!ULO V 

Disposições geraes 

Art. 78 

O cidadão in~estido em funcções de qual· 
quer dos tres poderes nii.o poderá. ser nomeado 
nem eleito para ns de outro, 

Art. 79 

Pouer·se·hn declaro. r em estado de sitio qunl· 
qum· Jlfil'tO do tol'l'Í\Ol'io ua Uniiio, Ruspen
donuo-so nhi as garllntias constituciouaes por 
tempo dotel'minado, quando a segurançn dn 
Republico. o exigir, em caso do nggressiio os. 
tran~eira, ou commoção intestino., (.Art. 33, 
n. ~.) 

Emendas approvadas om 2• discussão 

Ao art, 75 

Snpprima-so.- Retumba. 

Ao art. 76 

Substitua-se: 
c Art. 7G. Os militares de terra e mar terão· 

foro especial, constituído por tribuno.es mili· 
tares, para delictos militares.• -&tumba • 

.Ao ar~. 76 

Accrescente-se: 
"§ t.• Este fôrocompor·se-ba do um Supl:'emo 

'l'ribunal Militar, cujos membros serão vita
Jicios, e dos conselhos necessaríos para o.. for
mação dn. culpn. e julgamento dos crimes. 

c §, 2.• O Con~esso, por lei ordínaria, re· 
gulará 11. compos1çiio do Supremo Tribunal 
~lilitar, suas attribuições e outras clrcumstan· 
cias inherentes ao foro de que se trata. • 

S. R..-Sala das sessões, 27 de janeiro do 
i89i.- M. Valladão.- G. Desou~o. 

Ao nrt. 78 

Substitua-se : 
O cidadão investido em funcções de qual• 

quer dos tres poderes t'ederaes não poder!L 
exercer as de outro. 

Saio. das sessões, 27 de janeiro de i801.
Ca.mpo$ Sa.llcs o outros, 
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§ t.• Não so achando l'ounido o Con;;rc~oo 
c correndo n patrin imminonto perigo, oxor· 
corá. essa. nttrihuição o Podor ExocuLivo l1'C• 
dornl (Art. ·17, n. 15.) 

§ 2. u ~~~to, poróm, durnntc o ootado du 
sitio, rostringtr-l!C·ha, nus moditla• de ro
Jll'cssão con tru. as pessoas : 

1.• A' detenção cm lagar não destinado 
aoR réos do crimes communs ; 

2.• Ao desterro para outros sítios do tcl'ri
torio nacional. 

§ 3. 0 Logo que se reuna o Congresso, o 
presidente dn llepublica lho rclat;u·;i, moti
vadas, as medidas de oxcopçiio, a <JUO •• 
lwnvor recorrido, rMpondendo llR alllori
dadcs, a que ollns so deverem, pelos ah•1•os 
cm que, a osso respeito, so acharem incnrsas. 

Art. 80 

Os processos lindos, om matorhL crime, 
poderão ser rcviRios, n qualr{IIOr tempo, em 
henellcio dos condomnados, pelo Snpromo 
Tribunal Fcdorlll, pnr11 se reformar, ou con· 
Jirmar n sentença. 

§ 1. o A lei mnrcariL os casos o a fórma dn. 
revisão, quo poderá ser l'oquoridll )lolo 8011-
tenciado, por qualquer do povo, ou ~.v-ofllcio 
pelo Procuraclol' Gorai dn Repu~lica. 

§ 2.o Na reviRão não Ao podem nfgra\'m• ns 
penas da S(!ntcnça revista.. 

§ 3." A~ rlisposições do pro!\ento nrtigo ~iio 
ox tens ÍI'ILS aos processos mi litn~·e~. 

Os funccioaarios publicos são slt•ictllmonto 
responsnvcis pelos nhuso~ e omissões, <•m quo 
incot•rorem no cxcrcicio de seus cnrgoR, nRRim 
como polo. im.l ulgoncin. ou negligencia 0111 n:1o 
rosponsabilis:•rom oJI~ctivnmentoos seus subal· 
tornos. 

l'nrngrapho uuico. 'fo•los ollos ob•·ignr-Ro· 
hilo, por compromisso formnl, no acto ,~;, 
po~sc, no dcsempe11ho dos seus dc\'eres logacs. 

Art. 82 

Nenhum fullccionnrio po.lorli se1• demiti ido 
n bom tio serl'i~o publico sem que su cspecill
'illOill us ra~ões d~ ordem puhlic:L que deter
minaram a ~xonct•aç:1o, scmpt•o quo o domit
tido assim o rortUOI'or. 

Art. 83 

Continuam om \'lgot•, cmttiUll\tn n:1o ra\'o• 
gu.daH, as lois tlo anti;;o t•ugoimon, no fJIIO 
cXJilicila ou impliciLamonLtl nfio 1'ot• contr:u•io 
:10 systoma do go\'OL'UO Ht•mtult) pola. Cana ti· 
tuiç1\o o nos rn·i11cipios ncll<L cousngrndos, 
sendo \'edado nos Estudos, como ÍL União 
ru·esct·evor leis rotl'oacti vas. 

EmendM approvadas em ~ discussão 

Ao art. 82 

Supl'i'!'n~se o~ to m·tigo. 1~0~ cnvo!vct• .ma
teria o.dmuustr:ltl \'O.,-U0111,?11do P•lyucwas. 

... 
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Art. 8-1 

O Governo Federal affinnçn o pagamento 
da divill:L puhlica intet•nn e externa. 

Art. d::; 

Todo o brnzileiro ó obri~do no serviço 
rnilitnr, cm defesa cl:t Pnlrta o dn Consii· 
tuiçiio, nn Cót•ma das lolis fodernos • 

Art. 85 

Fica nbolido o recrutamento militar. 
O cxerc:to e n nrrnndn uacionaes compor

Ac-ltilo por sorteio. mediante provio aliiUL
rnonto, não so admittindo n isenção po
cuninria. 

Art. 87 

Em caso nenhum, direcL~ ou indiroct~
mente, por si ou em nllinnça com outra 
nação, os l~stados UnidoK do Draú! se em
pcnlmriio em guerra de conquista. 

Ar~. 88 

A Constituição podet•ú. ser ret'ormnda, me
diante iniciativn do Congresso Nacional, ou 
das legislntm·ns dos gst~tdos. 

§ i.• ConRidernr·se-lta proposta a reforma, 
quando. ttpro•entada por uma qunri!L p!Lrto, 
pelo menos, dos membt•os de qunlquer das 
cnmnras do Congresso ~'eder~tl, for accoit:t, 
om tres tliscussõos, pot• tlois lot•ços dos \'OlOR 
numJL o noutt•a cnsn. do Congt•esso, ou 
qu:J.ndo lbt• solicitado. pot• dois terços dos 
l~~tadoil, l'ept·esonttulos cuUtL um pela. nuLiorlu. 
dos \'Otos de suas l~gishttttt•ns, tomados no 
decurso tio um nnno. 

Emendas npprovadas cm 2• discussiio 

Ao nrt. 8G 

Substitua-se: 
c At't. SG. O exercito feder11l compor-se-ha 

do coutingonte~ qun os estados e o Oistricto 
l•'•daralstio obrigados 11 fornecer, consUtuidos 
do conformid~tdo com n lei nnnu11 de fixação 
do forçnR. 

c§ 1.• Um11lei federnl determinará n orga· 
nização gemi do exercito, do nccordo com o 
§ 19 do art. 33. 

c§ 2.0 A Uniiio se encarregará da instrucção 
militar dos corpos o nrmns o d11 instrucção 
militar superior. 

c § 3.• Fica abolido o recrut11mento militar 
forçado. 

c§ 4.• As patentes, os postos e os cargos 
inamovivets siio garantidos em todo. n suo. 
plenitude.• 

Snla dns sessões, 27 de jnnoiro de 1891.
Joilo RctumLa. 

Emendll substitutiv:t no nrt. SG 

O exercito o nrmada compôr-se·hão pelo 
voluntn.rindo, sem premio, o em falta d~ste 
pelo sorteio, previ11monte org:tniz~tdo. 

Concorrem, pnrll o pesso!Ll da nrm11da, ns 
escolas Na..al, nprandtzes marinheiros, e o 
sorteio da marinhn.g-em mercantil.- J1tlio 
jtl)•()ta.. 

Accroscente-se como penuHimo nrtigo dns 
disposições (:Ornes: 

,\rt .••• :Siio constitncionaes tão sómento ns 
disposições qne ao referem :t nttribuiçõos o 
limites dos podet•es políticos o aos direitos 
individn:tos e políticos dos cidadiios. 

Pm·p,grupho. As disposições desta consti
.tnjciio <JUO não estiverem nestas lncluidns, 
pndet·ilo ser n.lteradas ou t·eformn.das pelos 
tr:unites o com tts fot•mnlid~tdos das lois ordi
ntu•ins. -J!'i1•!Jili:J Damas i o. 

No :tt·t. SS modifique·se o principio do se
g>tlnte modo: 

Art. Nas disposições de ot•dem constitucio· 
nn.l, R{>menla podorú. set• t•e!'ot•mnlin a Consti
tuição modin.uto, etc. 

S. lt.- Sala das sossües. 2i do jnneit·o de 
18\11.- T"il•ttilio lJamasir. ' 
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~ 2. • Essa propostn dnr-se-hn por appro
vnda, Bi no nnno Begulnto o for, mediante 
tros discussões, por mniorin. do dons terço~ 
dos votos nas dunR cnmnrns do Congresso. 

§ 3.• A proposta npprovada pnh!icar-•o-ha 
com as asslgnaturas dos pre•idontcR o so
crctarios das duns camaras, incorporantlo-sc 
i• Cons•ituíção como parto integrante dclla. 

§ 4.• Não se podcruo admittír como objeclo 
tle dolibera~iio, no Congresso, projcct<?• ten
dentes a :~.bollr :1. fórma ropubhca•u•·letlc•rn
tiva, ou !1. i,&-unldado <la. rcpro•on Ln~:io do.• 
F.st.,dos no ::.cn:~.do, 

Art. 89 

Fícnm a.holidns todas as loterias. 

Art, 90 

E' instituído um trlbunnl de contas parn. 
liquidar as contas da receitn e despe7~'\ e veri
tlcar a sun lognlidado, antes de serem ·pro.;
tndas no Con grosso, 

Os membros deste tribunal serão nomeado• 
relo Presidente da Republica com npprovnc:io 
do Senado, o sómente perderão os seus lo
garoa por sentença. 

DlapoalcõeR trnnllltorlo& 

Art, 1• 

Ambas na cnmllras do primeiro CongreAso 
Naclona.J, convocado para. 15 !le novombro 
de 1890, serão eleitas por clelçiio popular 
directa, segundo o re~ulamonto dccrehdo 
pelo Governo Provisorto. 

§ 1.• Esse Congresso receberi• do olelt~rndo 
poderes esl?oci:~.es, pnl'tl. exprimir ncet·ca desta 
L:onstituiçao n. vontnde nacionnJ, bem como 
pnr11. eleger o primeiro Presidente o Yice· 
Presidenie da Republic11. 

§ 2. 0 Reunido o p1•imoiro Con~esso, deli
berará em Assembléll Geral, fundtdas ns duas 
Camarns, sobro esta Constituição, e, appro
vando-n, elegerá em se!l'llida, por maioria ab
soluta do \'otos, nn prtmeira votaçilo, e, si 
nlnguom a obtiver, por ma:oria relativa nn. 
segund:~., o Presidente e o Vice-Presidente dos 
J~slados Ullidos do Brnzil. 

§ 3, 0 Esm eleição ser{, feita em dous escru
tínios distlnctos p11ra o Presidente e Vice
Pt•osidente ro~poctívamcnte, recebendo-se e 
npurando-se em primeiro togar as ceduills 
para Presidente e procedendo-se om seguid!L 
do mesmo medo pat•n o Vice-Presidonto. 

§ 4.• O Presidente o o Vicu-Presldonte, 
leitos nn fórmn deste !LrLigo, occupariio tL 
p•osiuencitL e a vice-presidoncin dn Republica 
dut·uu to o pt'illleit•o ~oriodo prosidoncitLI. 

l':mendns nppr0\1!.dns em 2• discussão 

Ao nrt, 89 

Supprima-se, por não trntnr do m11lerin 
conslítucion:d.- Almcitla Barreto o outros. 

Ao nrt. 1• dns disposições trnnsitorlas 

Supprimnm-se ni• parte e o § 1• deste nr
tigo, porque estüo proJnclicados.-J. Hygim. 

Modifique-se o § 2• do seguinte modo: 
Promulgada est:L Constituiçiio, o Con

gresso, re11nido em nssembléo. geral, elegerá 
(o mais como estil.), -José IIygino, 
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§ 5, 0 Po.ro. essa eleição niio ho.verá. incom· 
pntlbilidades. 

§ 6 o Concluid:~. oll!L, o Congro~so d!Lrá por 
tormino.da a. suiL missão constituinte, e, se
pnrnndo-Ro om Cnmnro. e Scn:~.do, encetará. o 
exercício de sua, funcções normo.es. 

§ 7. 0 No primeiro nnno do. primeiro.legis
lnturn, log~ nos trabalhos preparn.torios, dis
criminará o Senado o primeiro e segundo 
terços de seus membros, cujo mandato ltn do 
cosso.r no termo do primeiro o segundo tri· 
onnios. 

§ S. o Essa discrimino.ção etrectnn.r-se-ho. 
em tres lista.s, corre•pondentoq nos Ires terços, 
gro.d uo.ndo-so os senndores de c :L do. Es Indo o 
os do Dlstricto Federo.! pelo. ordem de suo. 
votação respectivo., de modo que se distribuo. 
ao terço do ultimo triennio o primeiro voto.do 
no Districto Federnl e em cada um dos Es
tados, o nos dou~ terços seguintes os outros · 
dons nomes nn escalo. dos sn!fr:~.sios obtidos. 

§ O, o Em cnso de empate. consiâero.r·so-bão 
fnvorecldos os mais velhos, decidindo-se 
por sorteio, qunndo n idade for igual. 

Art. 2o 

Os estados serão convocados a realizar o. 
eleição dos Congt·ossos Constituintes sómenta 
depois de o.pprovado. o. Cons ti tui~ão Federal, 
o no pro.~o mo.ximo de tres mezds, ficando sem 
oll'elto as eleições que ant~s tiverem sidt> reo.li· 
zndas em nlgum dos osto.do.~, 

Art. 3° 

Siio incompnti veis paro.. os cargos de gov~r
nndores eleitos dos estados do. Republica, no. 
suo. proxhna. organização, niio só os cidudüos 
que quo.tt·o mezes antes dn eleição dos Con
gressos houverem occup11.do o governo dos es
tados, como tnmbern os cidadãos que os pru· 
sidir~m por occasiilo do pleito eleitoral. 

Art. 4• 

O Estado que at~ no llm do unno de 1892 
não houver decret:ldo tl sua Constituição, serú. 
submotticlo, por acto do Podot• Legislativo 
l~oderal, ú. do um dos oult•os, que mais convu. 
nlente a ossu. a.daptaçiio p:lrecet•, u.t~ que o 
l~stado sujeito 11. esse reglmen :l t•ofot•mo, 
pelo processo llO!l:!. uotot•miuado. 

Emendas n.pprovn.do.s em 2& discussão 

Ao nrt. i• § 6• 

Accrcscente-se o seguinte no final : 
No dia 15 do junho do corrent6 Anno. 
Sala. dM Bessões, 26 de janeiro de 1891.-

IJ. de Campo&.- Carvctlltal.-JI{urra; e outros. 

Ao art. i• das disposições trnnsltorias. 
Accroscente-se ao § 6° : 
Não podendo cm hxpotheso nlgumn. ser 

dissolvido.-IJarbo:ur. Lima. 

Art, 2• 

Supprimn-se.- n. Campos e outros, 

Ao art. 3• das disposições transitarias 

Supprima-se. 
Sala das sessües, 27 de janeiro de 1891.

Augusto de li'rcitas.- Y. Damasio. 
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Redacção approvada em 2• discussão do 
projecto de Constituição dos Balados Unidos 

· -· do Brnzil 

Art. _5° 

A' proporção que os Estndosse forem or· 
gnnizando, o Govorno I•'oderalentr~g~r-1 h o•· na 
a administração do~ serviços, qne pela Con
"Utuição lhes competirem, o ilqutdnró. a 
t•osponsnbilidade dn administração tedoral no 
tocante a esses serviços o no pagamento <ln 
pessoal rospecti v o. 

Art. !l• 

Emqu:mto os Esta<los ao occnparom Pm re
gularizar as despozas, <lnrante o parindo do 
organização dos ~tous surviços, o GovcL•no 
l~edoral, para osso IIm, abri r-lhe•· ha credito• 
espocinos, cm condições fixadas polo Con• 
grosso. 

Art. 7• 

Nos Estados que ao forem or~anizando, 
ontrará cm vigor 11 classificação das rcnuas 
ostnbclccidas na Constituição. 

Art. S• 

Nas primeiras nomeações pnt•n. rt maglstra· 
tnr:t. foilornl o pat•:~. os Estados sct•ão tll'ol'cl'i
dos os juizos do direito o desembarg:u\nros do 
mnis nota. 

Os que nüo forem admittidos n:1. nom or
ganização judiciaria o tiverem m:t.is do 30 
annos do exerclcio seriio aposentados com 
todos os sons vencimentos. 

Os que tiverem menos de 30 :t.nnos do oxor· 
cicio, continunriio 11 porcobot• seus ordonauos. 
ntó que sejam nprovoitndos ou aposentados 
com o ordonndo correspondente ao tempo llo 
oxercicio. 

As despez:ts com os mall:istrndos nposont:t.· 
dos ou postos om dis[lonibslidnuo serão pagas 
pelo Governo Fedet•a • 

Art, !l• 

Emqunnto niio se nchnr perfeitamente orgn· 
nizado o regímen do sorteio militnr, pr:.
tic:u·-so-ha o voluntnrindo n11 composiçiio uns 
l'orçns do mnr o terra, 

Art. 10 

E' Concedldu.a D. Podro do Alcnntnrn, ox· 
imperador do Brnzil, umn pensilo que n contai' 
do 15 de nOI'Ombro de 1889 gn~•antn-lhe pot• 
todo o tempo do suo. vido., subsistcncia de· 
conto; ficando no Con(l'resso ordinnrio Jlxnt•, 
om suo. primch•u. t•omuilo, n oift•:t. daquolla 
pensiio. 

Emendas npprovo.do.s em 2" discussão 

.... 



' _j 

SESSÃO EM 14 DE PEVEREIRO DE 1891 169 

Rodncção opprovndn. om 2• discnssão do 
projecLo de Consdtuição do~ Estaclos Unidos 

do Brazil 

Art. 11 

Approvada que seja a Constituição, se••:i. 
promulgadn pela me~a do Cong•·•s•o. 

• 

QONOR&SSO 2= - 11 

Emendas n.pprovadas em 2• discussão 

Ao art. 11 

Snustitna-sc: 
Approvnda <JUO seja 11. Constituição, sorti 

:~s•ignada peloN rcpre•enlautos, o promulgada 
pela me•a do Cong••esso. 

Sal:t das sessões, 2S do janeiro de 1S!lL
Thoma: Dcl(i11o.- ,I, tl:c•·cdo • 

.\dtlitivos. 
Accroscontom-se : 

Art. Sorá ntlqniridn n casn cm CJUO 
t'allocen o Ur. BenJamin Consmnt, na <tunlso 
collocnr:'L umn hq>ide em homenag .. m :i. 
memoria do gmnilo pntriota-o fundador 
da ltepublica, 

Pnrasrnt•ho unico. A' viuva será concedido 
O \ISOfructO durnnle a sua Vida, p:usnndo 0.0 
depois para a nação, como propriedade na
cional. 

Sala das sess•ies, 2G tle janeiro do 1891.
N(/son d~ Ya•conccllo•. 

Art. 

A Uniiio cobrnr:í. dur:mle cinco annos, em 
heno!lcio tios estados, 15 °/o ncldicionaes nos 
impostos de import:~~ão c1uoom c11.da um dollcs 
ror cobr~do. 

· · ~ ·2: ~ · Õ ·);~,i~~ ·l;~~~~~ti ~~· "(iisi;~;J. ·~;; · L:;gli: 
lamento gobro n <iuoi:J. que elevo pertencer n. 
c:uhL um dos estados do o\! i nas Goraos, Goyaz 
e !tio tio .Janeiro, tlo q11• ror ILrrecadll.dO na 
Alt\Lntlega da Copilal Federal, om virtude 
'lesLas tli•posk•iu;,-L, "l[l<l/e•• e outros • 
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56• SESSÃO mr J(l DE FllYE!tEinO DF. 180] 

P1·csidencia elo S1·. Prudente de Jlloraes 

Ao meio-dia faz-se a chamada, {L 'lUa\ 
respondem os Srs. Pt•mlen to do l\loraes, 
.rofio Noiva, Erlunrdo Gon,;.1l vus, l•~rancisco 
l\[nchndo, Leovigildo Coelho, Joa'luiln Sar
mento, .i\fanool Uarntn, Antonio Baena, João 
Pech·o, Cttnha Jnnior. Josó Secnndino .• Joa
l]llilll da Cruz. Tlwodoro Paclt~co, El\·sou 
Martins, .Joaquim Catunda, Bozcrm ele ,\ilm
quorquo .Junior, Josó Bernardo, OliYeir•a 
~:tlv~o. Amar~ C~valcanti, Alm~itl:L 13art•cto, 
l'trnuno da Stlvuu·n, .José Hygmo, .Josó Si· 
moão, Floriano Peixoto, Pedro Panliuo, 
Tavares Raslos, Rosa Juniot•, Tltomnz Crnz, 
Virgílio Darl'asio, Domingos \'il'ente, Gil 
Goulart, l\Ionteiro elo Bat•r•os, Quintino Bo
cayum, Lapór·, llt•nz Carneiro, Eduanl" \\'an
donkolk, .João SúVet•inno, Snltlanlta Mar·inlto, 
.roa11nim Felicio, Cesario AI 1·im, Americo Lobo, 
Campos Salles, Joa11uim do Souza, :-;ilm 
Cancelo, Silva Paranhos, Joaquim ~[urtinho 
Pinheiro Guedes, l:hal<lino do Amarai: 
Santo;; Andrade, Generoso ;\!arque~, Esto,·cs 
.Jt,mior, Lni7. Delphino, ltamiro llarccllos, 
Ptnh~ir·o ~lachnelo, .Julio Frota, Bclfot•l Vieira, 
Uchóa Rodrigues, lntlio do Bmzil, Laut•o 
Sodró, lnnoccncio Sct•zc<lello, Nina l:il>,'it·o, 
Cantão, Pe,h·o Chermont, llfatta B:<celi:u· 
Costa lto•lrigncs, Casimiro .Junior, llont•i'!U<; 
elo Cat•vnlho, Anft•isio llialho, :\og-ueim l'nra
na,ztu\, Nelson, Pires Ferreira, BiÍrllosa Lima, 
Bczerril, .João Lopes, .Jnstiuiano de Sot•pa, 
.Josó A\•clino, Jose Derila'!tl:l, Gonçalo 1\o 
Lagos, Nascimento, Almino All'onso, Pedt•o 
'{olho, il!iguo\ Castro, Amorim 1;arcio~, Epita
cto Pessoa, Pcdt•o ,\merico, Conto Cartaxo, Sá 
Anrlratlo, Retumba. Tolontino 'lo rarnliho, 
Rosa o Silw, .João llarualho, Gonç.dvcs 
Forreit•a, José Mariano, Almci,la Pernamlm
co, Juvencio do Aguiar, Aneh•ó Camlcanti, 
Raymundo Dan•loira, .\nnihctl Falcão, Porcil·a 
Lyra, i\Ioira do \'asconcollo>, .loão ti, 
Siqneim, .João \'ioir:t, Luiz 'lo .1 ndrado, 
Espírito Snntn, Bcllarmino Cat•noil·o, Thcophilo 
dos Santo;, Pontes do .\Jit•anda, Oiticica, 
r.abino Besouro, Iro <]r, l'rado, 0\ivcit•a 
\'alladão, Folisbcllo Ft•cil'c, ,\ug-u:;to do F:ci
tns, Paula ,\rgollo, Tosta, Scal<ra, .\nt"nio 
EnsoLio, Zama, Al'thm· lUas, llar~:in. Pil·e~, 
;\Iarcolino :\loura, Santos l'ct'éit•a, CustoLlio 
do l\[ello, Paula Gnilllill':ic~. illiltnn, Am
philophio, Francisco Soclru, Diony~io Cer
queira, Loo\'ig-il,lo Fil;:-nciras, B:<rão do 
S. Marco;;, .\!curado, Darão de \'illa Vi~•osa, 
!'risco l'ami>n, )luniz Frcit•e, ,\tlta~·tlo Junior, 
Fonseca o Sil\'a, t:t•hann )lai'COn<lr:;, )I:t
nhfi<'S Bat•t•ntn. \'it·ial•l do ~f,>dnit·ns, .lna~nim 
llt•,;\'o;;, \'it•gi\io Pe,;soa, Ft•an,::L Cat'\'alho, 
l.n1z lllnrat, Hapti:;ta da l\!otta, l•'t•,·,es da 

Cruz, Erico Coelho, Sampaio Ferraz, Lopes 
Trol'ão, Jacques Onriqne, Furquim Werneclt, 
Yinhncs, Thomaz Delphino, Antonio Olyntho, 
Bndaró, .João Pinheiro, Pacifico Mascare
nhas, Gabriel de 1\lngalhãcs, Leonel Filho, 
Clta!!'as Lolmto, .Jacob da Paixão, Alexandre 
Stocklcr, Francisco Veiga, Costa Sennn, La
mnnnior, Alvaro Botelho, Gonç:tlves Chn.vcs, 
Amarico Lnz. F•1liciano Ponnn, Viotti, Outra 
:"\icacio, Corren Rahello, ll!anoel Fulgcncio, 
.\~tolpho Pio, Aristides .Maia, Gonçal vos 
Ramos. Cat•los tias Chagas, Francisco Amn-
1':<1. Domingos Rochn, Costa Machado, 
Palie ta, João do A vollnr, ~·orreira R.nbollo, 
Fct•t•eira Pires, .João Luiz, Bernardino de 
Campos, Frnncisco Glico~io, Mornos Barros, 
Lopes Chaves, Domingos de Mornos, Adolpho 
Gordo, Carvalhal, Angelo Pinheiro, 1\lursn, 
Rodo! pho l\lit•anda, Pauli no Carlos, Costa 
.Juniur, Rodrigues Alves, Carlos Garcia, 
i\[ot•eit·a •la Sil 1'a, A\mcifla Nogueira, Rnbião 
.I nnior, Floury Curado, Leopoldo do Bulhões, 
Gnimar:ios Natal, Antonio Azerodo, Caetano 
do Albuquot•que, l!ol\nrmino do 1\fendonça, 
Marciano do l\lagalhãcs, Fernando Simas, 
Lanro :\liillcr, Carlos Campos, Schimidt, 
Lacerda Cvntinho, \'ictorino Monteiro, Pe
reira da Co;ta, Antão do Faria, Julio de 
C:tstilhos, Borges do i\lo,leiros, Alcidcs Lima, 
Assis Bt·azil, Thomaz Flores, Abreu, Homero 
Baptista, I~ocha Osorio, Cas>iano do Nasci
monto, Fernando Auuott, Dcmotrio Ribeiro o 
~Ierma lh r ré tO. 

Ailro-se a sessão. 
Deixam do comparecer com causn os Srs. 

.Malta !\[acha• lo, Pacs de CarYalho, Frederico 
Sermno, Caolho o Campos, Rau\ino Horn, 
Hotll"igucs llcrua<•des, .Mat•tinho Rotlri!l"ues, 
Ft•rdct·ico Borges, Loandr·o 1\laciel, Conllo do 
Fig-uciroelo, Fot•roira Brandão, Domingos 
Porto, Bueno do Pulva, Casario 1\lotta Junior, 
All'rcllo Ellis o Ernesto do OliYilil"..t; o som 
causa os Sr~. Theoduroto Sotlto, Saraiva, 
H.ny Barbom, Rangel Pestana, Aquilino do 
Amam!, Bdt'nardo do Mendonça, Santos 
\'ioira, Nilo Po~<tnha, Cyrillo de Lemos, 
I)Iil·eit·a Pmto, Mnyt•inl\, Domingos Jesulno, 
Alberto Brandão, Alcindo Gnnnabnra, Aris
tides Lobo, lhriio do Santa Helena, Luiz 
Barreto, FuHscca Hermes e Martinho Prado 
Junior, 

E' liLla. posta om discussão e sem debato 
approvndÍ\ a acta dtt sessão antecedente . 

O Sr. Bndnró-Sr. prosiLlcnto, jli. 
no ultimo ditt de sessão cu me llll.via inscripto 
para trntar ,Jo um nssumpto importantíssimo 
pal'll o estitdo <lo Minas Gomes, V. Ex. lioYo 
ter visto um tok'"'t'atnma rcpro<luzido em va
rlas !'olhas desta ~capittll rlamlo conta do pro· 
codimunto do g-owt•no, tllilll<tamlo tiu~t:w a 
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construcção do prolongamento dtt Estrada de 
Forro de Ouro Preto tt ltauira do Matto Dentro. 

Foi, Sr. presidente, para nós represen
tantes do l'lllnns, uma sorprezo.. Não coo til
vamos que o governo que so tem mostrado tüo 
prodigo om concessoes do estradas de ferro, 
que tom nnimo.do do modo até inconveniente 
essas emprezas. viesse dnr golpe tão profun lo 
j ustnmen te em estrndtt do ferro qnc tom 
denote de si um futuro muito risonho; por
que, Sr. presidente, como V. Ex. snhc, 
quando o gevernodoextincto imporio resolveu 
que n Estrada de FerroCentrnllevasso os sons 
trilhos além de Ouro Preto, viu com muito 
pro.zer no.s razoes do ongen heim c>hefo da
quelltt estrada nconselhnrem-so ns vantagens 
I)Ue havia. em levar a rlitncstrnda de ferro até 
ás margens do t•io Suasstthy, no ri~uissimo 
vallo denominado Pe~11nho.. 

Antes de la chegai' tinha de passar pelos 
importantes municípios de Gunnhãcs o Snnt11 
Ann11 do Ferro, onde as torro.s são fortilis
simns. 

E parece-me, Sr. presidente, (nüo tenho 
certeza por falta de dados) que o ultimo acto 
do governo, contrn o qual a impronS:\ do 
Minas e a populaçiio da capital nco.ba do 
reclamar reunida em concilio, prende-se no 
facto de sor o Peçonha um vo.llo clomandndo 
por innumeras estradas do ferro conecdidtts 
pelo ponultimo ministro da agricultura. 

St•. presidente, o fertilíssimo va\le do Pe
çanha ó considerado uma l\!osopotamia. A es
trada de ferro que partia Philadolphia, pas
sando por 1\[Ínns Novns o S. João Bnptlstn, 
demnnélava. o Peçanba. Ha uma de Victoria 
no Pecnnha, hn outr1t no sertão do Araxá no 
Peçnnha, a de Leopoldina ao Peçonha, em de
mo.ndo. no Jntoba. Finalmente esta estrada 
de ferro, que era um ramal da Central e fuzia 
parte do systema de viação centrai, v~-se nos
te embaraço, O ramal de ouro Preto ó um 
complemento dn Central. 

Suspeito que seja, sr. presidente, um trama 
os intere.ssnilos nus diversas estradas de forro 
particulares venham m•dir para arredar o 
traçado do seu objectivo. Animo-me, t\ vista 
das considerações expostus, a apresentar um 
requerimento, e espero da boncvoiencia do 
Congresso que me faru o favm•, ou por ottlt•a, 
no estado de .Minas, da npproval-o, ill1.rtt que 
o governo nos <ltl as inlbrma~ilos precisns, ou 
cópia das razoes om que se rundou pnm pm
ticttr esse acto, que vai oll'onder gt•amlomoute 
o.s interesses do ll!inns e tltt Contrul. 

O SR. F&\XCtsco \'i~tGA-Do. propria Fot!o
ração, porque a Estrndtl Centrai ó prejudica
da si o ramal não continnnt·. 

O SR. B.tDARô- Teria assim cnmtll'iolo o 
meu dever, si não 1110 t1•ouxusso h tt•ilnum 
mais outro motivo. 

No ultimo dia do sessão cheguei um pouco 
mais tarde o não pude assistir uo discurso do 
illustre representante do Rio do .Janeiro. O 
nobre represente apreciava da tribuno. os 
ultimas regulamentos expedidos pelo 1\Iinis
terio da Guerra, sobro us continoncias, guar
das de honro., etc. 

Durante o seu discurso um Sr. represen
tante cujo nome n:io foi esct•ipto deu este 
lllJarle quando o oradot• cmittlu e~to ,juizo :
«Ora, Sr. presidente, é manitesto qne,iit p ts
sou aqui em t• e 2• discussão, o so lho !alto. 
promulgação nossa, o n.t-tigo que separa com
pletamente a igrej;\ do t~stado ~1poiatlos) o 
mos mo qunnclo isso não fosse,jiL o governo da 
,·ovoluçfw de 15 elo novembro havit1 separado 
do Estado a igrejtl ; como ó pois que se obriga 
o exercito e n armada a t'tlzer contiuencins a 
um culto ? (Apoiados.) 

u~r Sn.. REI'!tESE:STAXTE-0 que diz a isto 
o St•. Badaró I (lU;~ o,) 

O Sit, BADAttó-sr. presi.tcnto, si eu o;;.. 
tivcsso presento teria attendido :ta reclamo 
deste meu H lustre collegn dizendo o que pen
snvtl a respeito. 

Mas li, e cumpro o meu derer vindo res
ponder embora nüo saiba a quem devo di
ri "'ir-me. 

"sr. presidente, uma vez que está resolvida 
a seputnçüo dn igreja o llo ~stndo ; uma vez 
quo a a~sombltla nucionnl Dll sua alta snbo
r.torin votou ost.1 medida ~omos obrigados a 
at•ritu• baudeim e ouetlecermos, evitando 
mesmo que neste Congt•esso appnreçam mo
tlitlas tendentes <I noutrallsar os etl'eitos deste 
principio. 

u~r Sit. HEPn.ESE:>TAXTE-Assim nüo pen
sou O ó"'VOl'nO. 

o SR. R\DARó-Pnreco-mo que o Governo 
Pro\·isorio dovin ser o pl'imeit·o a cumprir a 
disposição constitucional (apoit~tlos); parece-me 
quo os oatholicos não tinhtuu até turui muni
restado <lesojos de v ui tar ao anti;;o t·egimen ... 

0 Sn.. SERZEDELLO-Parece que o minis
terio uctuul quer ontt•nt•no regímen da con
cordata. 

O SR. R\DARÓ- ..• nem querem privi
legio~. 

~utretnuto. o Sr. miuistro da guerra, pot• 
ostu rogultuuouto, o1Jt'i0tl o exercito ... 

u Stt, SEttZEDELLO -o dcct·oto violando a. 
COtlstttuiçtlo uãv podo sut• c .mpriLIO pelo exer
ci tu e at•maLlu quu só stlo obutlient~s dentro 
t.la lei. 

O Stt. BADARó-.,. a lhzet• contincncias nos 
cultos relig-iosos. 

Sl'. iH"ositlunto, llt1o i'nllo um uomo Llo pnr 
titlu cathotico <(llO jú tlodm·ui u(Lo CXist~ . 
l'allo cm nomo da minha l'<l roligoiosll 0 <lo~ 
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claro a V. Ex., sem modo de errar, não do
vemos ncceitar o principio consinonado neste 
regnlamento. Si o exercito pó(í'o sor com
posto de indivíduos alheios a crenças roli
gio~as .• póde tnmli~m ser .com posto om sua 
nul!OrUI. d(l ca~h?l;cos. Asstm ~orno não qu~ro 
obrtgar os postttvtstas das 11l01ras do oxerCJto 
:1 porem os joelhos em terra nas ccremonias 
religiosas, assim tambcm não quero rruc o 
regulnmenlo obri,-uo os cntholicos a filzercm 
contincncias ao bot Apis ou a outro symiJolo 
profano. 

O Sn. ZA~r.\-~luito uem, Sr. B:tdm~i. 

O ~n. BAn,~n?- Quero ver~ libcrdndo ga
rantida aos mmtsli•os do cntholicismo · quo a 
um soldado catho!ico s~jnm permittill~s os re
cursos cspiritnaes pot· cllc sol!Htados, 

Quero a libcrdntlo poln liberdade ; o tlquo 
V. Ex. corto de que a nossa patria vai "a
nilar muito com alguns princípios consi"na~los 
na Constituiçi'io. " 

9 quo ó preciso ó quo os catho!icos não so 
•)etxem explorar. pot• quom qnet• quo S3ja. Não 
o. com e2tn.s fingidas harretadas que o~ catho
ltcos Imo de esquecm• as !'cridas profundas 
que receberam da dictndurn. 

V .. Ex. não ignor:t, por~ue tem visto as 
pnbltcaçues, e apeS>trdcsso propalar nl to e bom 
som que o catholicismo está de~adente nas 
~o11,1enções dos bispo~ hn quem desejo i'mpor 
a sede vn~antc do Rto de Janeiro um bispo. 

·ora, V. Ex. comprehendo, St·. presi•lente 
quo estando !loja n it,Tejasepnmda do Estado: 
o esta mntcrtn exclusivamente •la competen
cia do Smnmo Pontillce, com quem o go\·ct·no 
scr.uia!' nada tem ,quo Yo1:. Deixo pois n nôs 
catholtcos tranqmllos, detxe-nos o "'OYcrno 
viver em paz. (Muito bem.) " 

Vem it mesa, ó lido o apoinuo o seguinte 

Rdquerimcnto 

Nestas condições ha uma emenda e esta ó 
rio Sr. Lnuro 1\lflller o outros com relação nos 
15 •;,nddicionaes aos impostos de importaçiio. 

Quo quor dizer a o mondo. do Sr. Lauro 
:MiUler e outros 'I Não ó som duvida um favor 
que rlova dispensar n União o. alguns dos es
tudo.; que não toem forças pnrJ. atravessar 
o período do transição que nos impõe o sys
temn do discriminação de rondas approvndo 
om segunda discussiio ~ 

Consi•lerando desta mnnoira a emenda do 
St•. Lauro l\Iiillor c outro>, jnlgo quo, si nppn
rentemonte, elln não envolvo um absurdo, 
cnrolve-o entretanto no sen espírito, por isso 
qno não satisfaz a to· los os intct•essos •los di
vnrsos cst;.dos. 

Ulr Stt. RF.PRr.sv.xnxTr. -satisfaz os in· 
tcrc>ses de mnito poucos. 

o Stt. Ivo no PnAno - Segundo o. minha 
opinião aponns ollJt satisfaz os interesses da 
Bahia, drl Pot·umubnco, th Capital Federal c 
tal\•cz •lnPa rit com rictrimento dos interesses 
rlo~ on t ros estados. 

Tomantlp, por exemplo, o mou estado que é 
o do Sern-tpe, tomos o seguinte IJUndro: o 
consnmilfor sergip.tno pngm•il 15 •;. de im
postos add icionnes qno serão só mente apro
veitados pelo estado dn Bnhin, porquo o 
nosso commercio ,; Coito indirectamento com 
o estrangeiro por intermedlo da praçn. da· 
qnelle estado. (Ha cliuersos aptwtes.) 

A emen•la ostnbelecc excepção clara c 
manifesta para os estados •le 1\linas Gernes, 
Goynz e Rio de J anciro; emqunnto que a Ba
hia, sonhares, no:; cobr,n•it 15 •;. nddicionaes. 

Eis pOI·quo, Sr. pt·esidente, ouso apresentar 
a V. gx., com relação uns 15 "/•• uma indi
cação, que não tom por 11m augmontar o ou
mero de dias do nosso trabalho, mas resolver, 
tanto qnnnto possível, ns questões que ferem 
•le frente o nosso fnturo oconomico. 

« Roqueiro que, pelo 1\linisterio dn ,\gricul· 
turn, so remctta no Congresso cópia das ra
zões cm que se fundou o go\·orno pam sns
pomler a coustrucção do prolonnoameuto do 
rnmnl da Estmda de Fet•ro de Ogt•o Preto a 
Itabirn de l\Iatto Dentro. 

convem dizer que revertendo os 15 o;. em 
llenetlcio do Parit, Ballia, Pernambuco e da 
Capital Federal, cllcs niio sinonillcam semente 
nm sncritlcio não remuncrad'o, e sim alguma 
cousa mais qne lm de recahir sobre o estnllo 
que tenho a honra de mprcseotnr. E' qne 
nesta morlida, senhores, não se encontra o 
espirita de ju~tiça quo deve presidir a todns 
ns nos~as •lclibornçüos. Sala dns sossues, III de fovercit•o de 1891.

F. Bada1·ti, 

O Sr. IYo <lo P•·ndo- Sr. pro
si.d~nto, o art: G:l ~lo reg:imonto diz qt~o <' t•e
dtgtda a Constttutç•ao sor:t aprosentnrla a JM:'n, 
que a fnrú lar o impt•imir, submottcntlo de
pois :t rodncçüo ú revisão do Cong'!'esso, quo 
BÕillOnto podoril OlllOndal-a Si roconhocor quo 
om·olvo incohot•oncia, conlmdicçilo ou ah
sur~o. n~anifc~to. Ncss~ caso .• o prcsitlontc 
nut•n•a dtscussao que sora a umca». 

E' por isto, St•. pt•osidonte, quo entendo 
quo tlevo apresentar n indicação tt que me 
rofor!, posto quo V. Ex. ,inlguc-n em desnc
corlio completo mm o regimento ; e insis
to •JIIl :tpresentnl-it ú consid01·ncão dos meus 
coll1•g-ns, porqno tenho n conviccão de que 
ncima •ln iottra •lo regimento, nós deYcmos 
etl!locnr os intot•esscs nncionnes. 

PoJo l'ttcto tio 11111 artig-o J•ogimental l!izor 
isto ou aqnillo, ln. i vez . imponsatlnmont~, não 
dovomos >acrtlicar o . .; 111 torasses do pntz ; no 
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contrario, devemos collocal-os acima do tudo. 
Von dtu' um exemplo a V. Ex. Sr. presidente: 

No allti"'O regímen o meu estado o alguns 
outros lin1mm umo. renda do mil o tantos 
contos, os qunes podiam, salmmlo ns dospe
zn.s ordinnrms, 000 o tantos, gmmlar ató al
gum saldo. 

Actualmente, com :L transição do antigo 
11arn. o moderno regímen, o estado do Sor
gipo llcará como rendimento do 400 o tantos 
contos, por~ue nós não devemos contar com 
o i.mposto territorial, atú corto ponto inox~
qmvolno perwdo ~uo ntrtwe,;s;tmos, o CUJO 
rendimento não conhecemos. 

Pois bem. niio contando com este imposto 
tomos npenas 400 o tantos contos para 
lllzor uma dcspe7d'1. neccssaria, imprescindi
vcl, rio 000 o tantos contos, o quo que1• di7.er : 
a. Constituinte decreta nas suas dispnsições 
tra.nsitorins ou cousa ~uc o valha, um deficit 
para Sergipe ou para outro,; estados peque
nos do 500 o tantos contos ! 

0 Slt. BELFOitT Vumt,\ - Ficam OS estados 
m• misorin, contanto que a União t~nha di
nheiro para gastar á larga. 

O SJt. Ivo DO PitADo-Ora, como pó<lo ser a 
União feli7. quando os seus principaes o1·giios 
não pódom ter movimento, não toem nenhu
ma energia que carnr.teriso a vida '? 

O SR. Z,\l!A- Apoiado. 
O SR. Ivo no PitADo-Entendo que nestas 

condições n ememll1 dos SJ•s. r.:mro l\!flller o 
outros, posto que mvoluntari:L o intencionnl
mente, foi demasiado iufeli7., poi'IJne não con
sulta todos os interesses. (Apoiados o apar
tes.) 

Pois, como ó que, promulgada n Constitui· 
r;ão, vae-se eucontrnr jiL um dofoito tão no
civo dentro da sua organisnção '! 

Como ó que, a pesar de accnmulnrem-sa as 
rlespezns tanto dos pequenos como do.> grau
dos estados, redu;r.em-so ns fontes do receita, 
e tem-se esperança do quo os ta União soja 
feliz? -

O Sn. BELFORt' Vmllu-E' uma federação 
uni tnria. 

O SI~. Ivo DO PrtADO- Acho que as leis dn 
logica so oppuem complott1 o mdicalmento 
a um IIm como este. 

O SR. Z.\)!A-Apointlo. 
O S1:. h·o no PrtADO- Não quúi'O nada tla 

Bnhia, como vizinho, mas m1o quero tttllllJClll 
que se du il. lhhin nquillo quo ó de Sergipe ; 
quero quo a Bahh1, Sergipe, Pernambuco, 
Parahytia, Rio Grande do No1·te, Ahtg;oas e 
outros estados tenham o <1 uo rl sou. 

O Srt.BEL!'Oitt' Yn:mA-Applaudo o p1•otosto 
flUO V. 1\l.':. csti1 lhzontlo, Jlui'<[UO aqui so di~>o 
quo isso ó exigencitt tio no1·tc. 

o SR. PRP.SIDE:S'I'E-Lombro ao nobre re
presentante quo está finda a hora do expe
diente. 

o SR. Ivo no PitADo-Sr. presidente, ou já 
disso quo tinhn uma indicncão a apresentar, e 
não posso deixar do a t'1tzor; por isso peço n 
V. Ex. que consulto a casa somo concede dez 
minutos pai':L justitlcnr a minha indicação. 

Consultnrlo, o Vongresso concede a. proro
g-ação p~dida. 

o S1:. PrtES!llEl:m-0 nobre representante 
póclo continuar. 

O SR.lYo no PRADo-Pois bom,Sr.prosidon
te, ou serei,ta!vez,mais brovo do que suppõem 
os nobres collegns do Conf,'l'Osso que mo 117.0-
rn.m :1 gontileZtL tio consentir no meu pedido. 

Ent•Judo quo, como set·g-ipano e, port•tnto, 
como !Ilho do um estado pequeno, não devh~ 
doixnt· ,;om protesto ... 

O Srt. BI'LilOitT VmmA-Em o que Oll tnm
hom pretendia tilzer, si mo fosse possivol oc
cnpar a tribnna. 

o SJt. Ivo nrJ PitADo-... o tão onorgico 
quanto permittirom as minhas forças, umu. 
rnerlid:L tiío dura, uma medida quo, não con
sultando ns condições em que nos achamos 
(muito bem), niío consultando ns nossas condi
çõos cconomicas emtlm, vae decretar que os 
consumidores dos pequenos estados tornem-se 
trilmtarios dos consamidoros daquolles que ti
verem grandes praças commercines; quero 
dizei', que tle uma constituinte como esto. sae 
o segumte mais ou menos: os consumidores 
tios pequenos estados tlcam oscravisados aos 
cGnsurnirlores tio nlg-uns dos grandes estados, 
como acontece on tre os consumidores de Ser
gipe e dn Bahia o os dt\ Parahyba o Pernam
buco. 

Isto ó o resumo do que quer :1 emenda dos 
Srs. Lanro Miille1' e outros ; esto ó o verda
deiro espírito dolla. 

O S1t. FnóEs o,\ CRuz - No mesmo caso 
estão os consumidores do estado do Rio. 

I 
0 SI~. 1\'0 DO PRADO-E' Yerdar!e, OS consu

midores do Rio rio Janei1•o pagnriio 15 "/o cm 
proveito sómon te (los habitantes desta ca
pital. 

Acho, Sr. presidente, qno, tleante do regi
mento, a emenda dos Srs. Lauro 1\Iüller o 
out1•os está om conrli~uos especines o julgo que 
c lia dovo s:n• collocurla nos termos do art. U·l. 

Parece-me que esta emenda envolvo ab· 
surdo manifesto ••• 

o Sit. B~CLl'OitT VmmA-Pelo menos impor
ta a morto tio alguns cs•.atlos ou os at1·ophia. 

O Slt. Ivo Do P1uno- ..• e os to absur,fo 
porlcr!\ não ~er app:u•cnto, como jú <lisso, mas 
ostt\ consig·mlllo no ospirito rltl mosnm omon
da; porquo, sonltot•os, o quo qttOI' o lia tlizor '/ 
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Quer dizer que se deve f:t vorecor aos os· 
lados quo não toem força pwa atravessar o 
pcriodo de transição que nos ó imposto. Esta 
emenda não dil as forças necossarias ••• 

U)I Stt. REPRESEXTAXTE- Nilo satisfaz a 
sons tlns. 

O Stt. Ivo no PilADo- ... não satisfaz aos 
seus fins, IJcm tliz o nobre represou tan te. 

O Stt. llET.t'OitT Vmm.A- O fim ó nega· 
tivo, ó atrophiatlot•. 

0 Stt. Ivo IJO PRADO- Apoiado. 0 tlm ó 
inteiramente negativo, porque, em l<>gar do 
favorecer, do consultar os interesso~ de totlos 
os estado~. somente dá forças n ai"uns com 
prejuízo fio muitos, como acabo fiO Sizer. 

E' por isso,Sr. presidente, repito quc,si não 
cousidcro,un f,)rma, a emenda dos Srs. Lauro 
l\liUJor e outros como um absurdo mrmi(.lsto 
a considero,om todo o ca;;o,em seu verdadeiro 
espírito com11 ni.Jsurdo; o, nest,•s termos, J'aço 
subir a V. Ex., para ser apt·esontadu por smt 
vez ao Congrosso, uma indicação que torna 
facultativa a stt:L substituição, om vii•tudo das 
conrliçõos ospcciaes om que clln se acha. 

E' posto :1 votos o rejeitado o rofJuori· 
monto do Sr. Badaró. 

E' liun, apoiad:t e tica sobro n. mesa. para 
~ct· f!iscutiua quando for coucedid:t urgencia, 
a seguinte 

Indicaç<!O 

O Congt•esso Nacional: 
Considerando quo o systcma de discrimiun

ç;1o Lle rendas entro os ust:ulos o a Uuiiin, ap. 
pt•ovado ultimamente, tem toflas as proi.Jabi· 
lidados do so tornar o do!ltlitivo; 

Cou:;idemndo que este system:t só poderi1 
produzir os sens bons eJfeitos. depois de um 
periodo de tempo mais on menos Ion:;o; 

Considerando que os estauos tilderados, com 
raras oxc~pçues, niio teem actualmente os re· 
cursos p1·ecisos para se tornnr etroctivo o 
mesmo systema, som grave desequilibt•io en· 
tro as respectivas roceit:1s e dospezas; 

Consicleramlo fJUO a emenda t•elativ:t aos 
IG 0 /o addicionaes nos impostos do imp01•tação, 
assignada pelos Srs. Lanro l\Iitller e outt•os, 
niio satisl'nz os interesses de touos o,; estados, 
o, ao contrario, Ievnnta grandes dilllculdndes 
á economia de muitos, attendendo ao modo 
porque ó feito o nosso commercio in· 
terno; 

Resolve collocar a rot'erida emondn nos 
tormos do n rt. lH do regimento, ]lO!' encon· 
trnr-so no !la <~ai.Jsurdo mauitilsto>>, o admittir 
outms emen,las quo tenham «exclnsinuuento 
por tlim) substitnil-a; llodoudo cotltot•, Cttdtt 
uma dollns, systemns l'lll icalmeute di.trel•entos 

do proposto pelos Srs. Lauro Mitller e 
outros. 

Sala fias sessões, IQ do fevereiro de 1891. 
-iuo do Prado. 

. O Sr. Zatna (pela ordem)- Sr. pre
sidente, V. l':x. c o Congresso hiio de rele
v~r-mo quo eu occupe sua attonção por tlous 
nunutos. Todos lernhrnm-se dolorosos do 
flc:mgrada v e I incidente que se deu no começo 
da somnnn tt·ansacta. Devemos ser "'ene
ro,;os ['111':\ com aS fraqnezas dos llOSSOS seme
lhantes. 

Não ve,io nenhuma utilidade em permnne
co_r nos anna·~ a historia deose incidente. 
Amda mesmo quando ello tivesse sido rela· 
tndo com toda n exnctidiio .•. 
. O ~It. _SE.\IIIt.\- Peço a palavra p~ra uma. 
oxphcaçuo. 

O Sit. Z.\lTA- ... niio aproveitaria a nin· 
gucm constar que outro dous deputados se 
trocaram semelhantes palavras neste Con- ~ · 
gresso ; não n proveito. nem a mim nem ao no· 
uro roprcsentnnte quo estava com a pahWI".l. 

~elo que venho pedir ao Congresso que o.u
tot•tse o St•. presidente a mandar supprimir a 
parto relativn :t esse incidente dos annaes 
desta nssemblón. Creio que não ha homem 
Jo senso que niio comprehenda a delicadeza 
do meu pt•ocetlimeuto neste momento, pedin
~Jo ~uo se apngue qualquot• vestígio de um 
mctdente que eu daria als-umu. cousa. de valor 
parn que se niio tivesse aado nn mlnho. vida 
parlamentar. ("lluito bem.) 
~)IA voz - Isso depõe muito honrosamente 

a favor tio carac!Pr do V. Ex. (,1poiados.) 
. O S11.. SEAOR.A (pela orde111) pedi a palavt•a 
SI:_nples~ente parn declarar ao Con;rresso que 
Imo só nao me opponho no reqnol'lmento do 
nouro rept•esentante como niio alterei o meu 
discurso ; foi publicado tal como se acha nas 
notas tachygra phicus. 

O Stt. ZA:UA-Nem ou disse fJUO foi to
rado. 

O S11.. PR.ESIDE:-<TJ~ petlo ao Sr. Zama fJllO 
faca o seu requerimento por oscripto. 

Submettido :\votos o rortuerimento do Sr. 
Zama para se1• retirado dos Anncres o inci
dente havido entt·e o mesmo Sr. represen
tante Q o Sr. Seabra, ó approvado. 

O Sr. Bevilnqun (para wna ex
plicaçao)- St•. presidente, trntn-se tnmbem 
de um pequeno incidente desngmdavel po1• 
?Ccnsiiio i.las discussões vehementes entre os 
11lustres l'epresentnntes do Rio Grande do 
Sul. 

Ç!uando ot•twa o Dr. Demetl'io H.ii.Jeiro, doi- -~· 
xe1 escnp:u• uma p:tlavra bem ndoquadtt ao 
momento o que da. miuha pnrto não visava a 



l
~ . 

_, 

. 
' 

SESSÃO EM 16 DE J.o'EVImEIRO DI' 1891 175 

miníma otrensa nos illustt·os representantes 1 Comprehcndi, o cemprchendí muito bem, que 
do Rio Grande do ~ul,como log-o após om C~!l· não rlcvia privar o Congt•csso das luzes de ora· 
versa com alguns delles tive occasião de dores competentes, para esclarecerem as im
explicar. pm·tantes questões que se teem agitado neste 

Muitos dias depois o meu curo amigo Sr. recinto. Co·uprchcmli, c comprchendi muito 
Thomaz Flores rel'orin-sc do modo pouco hom, qno nenhum esclarecimento podia ou 
ngrutlavol pelo menos para mim no ~cu dis- traZ'!l', tlosde quando o ~spiríto pratico o a 
cut·so publicado no Diario Official do 8 do competenci>t prollssionn I para discutit• nssum
correuto. pto~ constitucionaes (N,1o apoiar/os). E con· 

Em dcferencia no illustre collega. o amigo tinunria, por certo, ness:t posiçiio e 11 manter 
reproduzo, como disso então um illustre J•e· osso programma elo silencio, si não fora o 
presentante, pois que eu mo aeh:~\'a nu- deYeJ' que me assiste. hqjo dejnstiii~ar u~a 
sente, só poderia set· tomarlo cm uom :;entiúo. emenda quo apt'tlsentet out Stl;;uuthL tltscussao 

O illustre repr~sontnnto fez justiça ús in- do proj~cto d? constituição, a qual mereceu 
tençOes que eu só poderia ter em rolnç:io a a acqmesconcta dos nohro!S collogas. 
tiio d!stincto companheiro tle representação. A emenda a que roliro-me dit ao Congt•eso 

Era o que tinha a dizer. attriliuiçücs para re,;olvor rlctlnitivamento 

O Sr. Quintino Bocayuva
Sr. presidonto, não estive presente à ses,;ão 
de ante-hontom quando o meu digno collo;.:a o 
St•. João de Siqueira assegurou em um aparte 
que os ministros demissionarios do governo 
provisorio haviam solicitado do hom•atlo Sr. 
Barão do Lucena que accoitasso a incumbon
cia de orgn.nisar o novo ministet•io. 

Peht parte que me toca, sem ter oc 'nsião 
do con:;1!1tar os meus collogas posso asscgn· 
rar que tsso não é exacto. 

0 Stt. CA~IPOS SALLES- Já mandei tt mes:t 
uma decln.mçã.o por escripto nosso mesmo 
sentido, parn. que isso llque consignado. 

O SR.. QurxTrxo BacAYUVA-Na organisa
çiio do nove gabinete eu não ti v e occnsião de 
intet•vir nom junto do chefe do estado, nem 
.iunto tios camlheiros que o formam qnct• por 
inl'ormr,ções, quer por conselhos o muito mo
nos por solicitações. 

Era tuuo quanto tinha a declarar. 

PR\;\!ElRA PARTE DA ORDEl\1 DO DIA 

quostilcs tio limites dos estados. 
Compenetrado dtt capital importanci:t da 

questão tot•ritorial do Brazil e que aJl'ccta a 
questão Ilnanceira c a questão politictt e que, 
além disto, ó a causa mais podet·ostt da des
proporção que existo actualmon to nos esta
dos, rclati\'amente sua ci\'ilisar;ão, sua ri
queza, s.na it~tcrlorcnci~ .histori7a, pelo ,cny~
cter nrbttt•nt•to que pt·o;;toho a prtmou~t dt vtsao 
territorial, componelt•ado, como •lizia, da im
portancia capit:ol•lcss:t questão, fui levado a 
ofi'crocot• a emenda qnu dit ao Cougresso attri· 
Luiçües parn. t•oso!Yor as qnestõcs tio limites, 
retit•antlo-os dos estados, conl'ormo cstatuio 
a commissão dos 21 • 

E n;; rnziles qno mo lizeram assim proce
der o que ser\'Om do base o justitlcn. a 
e!nontln, são mziles do ordem pratica o theo
ttlca • 

Estu•lando o cspit•ito da emenda da ii lustro 
couuniss:1n c ns causas qno Ic1'a rum-na a re
tirar <lo Con;::-ros,o as attrilmi•;ues par:t re
solver as quostues do limites, convenço-mo 
•lo qno intluio potlcros •monte no espírito do 
sons momhl'os, apressat• o mais possível o 

3• DISCUSSÃO DAS J(~!E:s'D.\S OFFEitEC!OAS AO inicio do I'Og'Íil!Oil constitncional, desviando 
da attenção do Congresso questões que, como 

PROJECTO DE C•JXST!TUJç,i.o as de limites. pl'olonqariam as sessues con-
stituintes, adiando assim o tet•mo de regímen 
dictntorial que ó preciso quanto nntes aca-O Stt. PRESIDE:s'TE: annuncia a :~· discns>iio 

das emendas nppt•ovadas na 2• discussão do 
projecto de Conslituição o declara que adis
cussão deverá ser rostricta its omenda:J np
provadas, não podentlo nenhum orador apre
sentar sub-emeudas. 

Tem a palavra o Sr. Felisbello Freire. 

O Sr. 1:;>olisbello F1.·eiro (Si
lencio. 'liovimcnto de attc11ç<1o)- Sr. pr~si
dente e Srs. momLros do Con~rosso, ó est:t a 
primeira vez que subo a esta triLuno o tenho 
a honra de sat• ouvido pelo Congre~so Con
stituiuto hrnzileit•o. 

Propositalmente mo tenho dolla dosl"iado, 
convicto das t!lltlculdmles quo a rodoimn. 

Lnr. . 
Como a commissão pensou ou e pensam 

todos os mom !Jros. Eu todos nós deYo haver 
a sincera doliliem(·ão de, ]lO!' um nccordo pn
tl'iotic~, contribuirmos para que o paiz entre 
no l'og-unon leg-al. 

Entretanto, ha questões, que se impuem ao 
nosso .estu•lo e que não pollem, nem devem 
ser :ultmlns. 

A questão territorial ó uma de lias. 
Senhores, pet·manecentlo as nttri!Juiçilos 

que a conunissão dos 21 dou aos estados de 
rosol\·crom as questões do limites, parece
mo qu.J tk\l'à olla atli:ula, si nüo se uor 
cou&t jloiot• isto ó; tlcm• som soll1çüo. 
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U~I SR. REPRESENTANTE- Apoiado. 
0 SR. FEI.ISIIELLO FREIRE- Quando digo 

quo n questão ficará adiadn, appello para os 
precedentes historicos. Estas questõ.~s teem 
uma vidn secular, voem de longa data. Por 
muitas vezes as antigas províncias, que se 
,iulgrLvam prcjudicndas, roclnmaram. Entre
tanto, permanecem as luctns, os litígios. 

O liESMo Su. R gl'REsr;NTANTE- N uncn. 
chegaram n um necordo, 

VozEs- Nunca chegaram n um accordo. 
0 SR, FELISBEL!.O FREmE- E Ü justa

mente esse adiamento que quero evitar, por 
que com cllc vem inconveniencias incal
culn veis, que podemos prever. 

Estamos cm vespcrn 1!11 entrai' om uma 
novn vidn politica c ndministrati\·a, dirigida 
por princípios inteirnmento •lifi'orontcs da
quollcs que ntó nqui teem dirigido os nego
cios publicas do paiz o no qunl n questão 
territorial ó do capital importancia, por que 
com ella voem ns questões de rique~a pu
blicn, do angmento de população, om summa, 
n questão do autonomin úos estados. 

Nn nova vida em que vamos entrar, as 
autoridades locacs precisam s.'lber até onde 
chega sun .iurisdicç:to, para quo os principias 
de justiça tenhnm nmpln execução e os inte
resses da f.\~endn não sejnm lesados pela al
le~cão do incompetcncia tributaria da auto
I'iaade. (Muito bem.) 

E essas inconvcnicncins existem c conti
nuariio a existir, cmquanto a questão de 
limites não fór resolvida. E pergunto cu: 
permanecendo a emenda dtL commlssão dos 
21, que dá aos Estados attribui~ilos para 
resolver tt questão do limites .•.. 

O Sit. Vmau.to DA)IAsto-Não diL tal. Leia 
os ns. 10 e 11 do art. 33. 

0 SR. FELISnELLO Frmnm- DiL. 
0 Stt, VIRGU.IO DA)L\SIO- NiiQ •lá, 
O Sn. FJ,r.rsm,Lr.o Fm:mE- Poço ao meu 

illustrc mestre que lci:L com attonção :L 
emenda dos 21 .••• 

O Su. VmmLio DA~IASIO- Divitliu um nu
moro em dons. 

0 Sr.. FEI.!Sm:Lr.o Ftm!RE - Dividiu um 
numero em dons, de nccordo ; mns fica provado 
n que cn disse. Chamo n nttenção do Cong-resso 
pm•n o seguinte (lendo): "npprovar os ti~\
tados de limites, celebrados pelos E~tndos 
on tro) si .... » 

Logo, os Estn•los tecm atti•ibuições pnt~t 
resolver a questão t!e limites. 

Foi o que cu di~~o; parece-mo que estou 
intorprottuHlo pm·l'nitamcnto o ospirito tla 
tJlllOIIUl\ do:; 21. (.1puimlos.) 

W verdade que depois se diz que, havendo 
divergencia, o Congresso resolverá estas di
vorgencins ; porém o que eu disse ó que os 
estn<los teem attribniciio paro resolver a 
qnestão do limites. 

E ó esta nttribuiçito que acho inconveniente 
0 cn,ins consequeucias acabo de apontar. 
(tlpa!·tes.) 

Chamo n attençiio de meu illustrado mos-
tre para o seguinte ructo : . _ 

Disse ou que o ndlnmen to da questão de 
limites para a prosperidade do pniz,porquo os 
estados vão constituil·-se, constituir-se-hão o 
n questão não tlcnrá resolvida. Teremos então 
uma anomalin de vermos os estados já consti
tuídos, gosando do soberanin o autonomia, 
som ontretnnto saber sun autoridade o limite 
de snn jurisdição c até onde chega o direi to 
de sun. posso territorial. 

0 SR. LAUltO l\1ULLTm- Como SC dá ac· 
tualmonte. 

0 Sr.. FELISBET,T.O FREIRE - Como se dá 
notualmente, de accordo; é contra isto quo 
1'111l0. 

0 SR. BELI'ORT VIEIRA. - Outra questão 
importante ci s:tber quando começa u. autono
mia dos estados. 

0 SR. FELISDET.LO FREIRE- Alóm dos in· 
convenientes de que tenho falindo, chamo n 
attençiio do Congresso para inconvenientes 
do outrn ordem c ó que, si estas questões de 
limites existem, porque os estados que as 
teem originado, não res~eitnm a verdade dn 
historia, o direito ndquir1do pela colouisação, 
intervindo cm tcrritorios que lhes não per
tencem. 

Ora, si isto é vert!ade, como é que 53 póde 
entregar aos estados a attribuição de resol
ver a questão do limites ?·Elles são partes 
litigantes, não podem resolvel-a do nccordo 
com os precedentes da historia e com o di
reito quo n colonisnção lhes dâ.. 

Eis n mzão porque eu n.presentoi n emond:: 
pnra que fique estn attribuição conferida ao 
Congresso. 

Ontm rMJio para a qual chamo a attencão 
do Congresso, é t\ origem territoi•ial dos 
uctnacs esttulos. Esta é parn mim de capital 
Ynlor. 

Por uma falta de clareza na primolrn divi-· 
são territorial, que não obedeceu n nenhum es· 

llirito intclligeute, ns questões de limites são 
cvnntudas em geral contra os pequenos esta
dos. 

Assim, vemos que elht se tem ngitndo entre 
Piauhy e Ceará, Pnmhyba do Norte e Per
nnm!Juco, Pernambuco e Alngóus, Sergipe e 
Uahia, Espírito Santo e Bahia e H.io de Jn
ncii'O, Paranit o Santa Cathnrinn, ate. 

Um tios cstauos, cujo,; limites não ostüo 
traçados [lOht sua l'routoirn occitleutnl ó Ser-

·\' . 
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gipo, quo aqui touho a honra d~ roprcson
tar. 

E' roa! quo todos os historiadoros o googrn
phos traçam-lho os limites por aquclla fron
teira. 

Desconheço, porém, nm neto official que o 
lega liso. Dosdo 1830 procurn Sergipe t•csolvcr 
com a Bahia essa questão, que não obstante 
as succcssiv~s roclamaçuos das assemblóas e 
camaras permanece •lo pti. E em identicas 
condições acham-se muitos cstrulos. 

Vemos Piauhy em succcssims reclamaçucs 
contra sua limitropho •lo Ceará, por causa do 
Porto da Amarraçi'Lo sobro o ocoa.no o da. di· 
visa. da. comn.rc:t do Principo Imporia.!. 

Vomo;; ainda o conllicto entre Paraná o 
Santa Cnthnriun, provocado pela ambição •lo 
Pnrnnit, que contostn. o direito de posso de 
Santa Cntharinn. sobt•e o terrilot•io com~re
heudido entt·o o rio Negro, I:;uassít, Poptry
guassít, Uruguay, Canôas o i\Inrembas. 

A mosm:t !neta entro Pal'lthylm o Pernam
buco, dando-se o titcto aooma.Io da rua prin
cipal de Potlras de Fogo portoncet• nma. me
tade iL Parnhyba e outr;t a Pernambuco: 

Senhores, os gran(Ies ostadlls de ho,jo, nos 
tempos coleniaes, eram os pt•incipaos focos do 
populaç:io o colonisaçiio. Delles irradiava-se 
a força colonial. E os pequenos cstn.tlos eram 
os rebentos dess:t colonisaçiio. 

Por isso mesmo que estes tinham feito parte 
integrante daquolles que foram colonisndos 
â. custa dos esforços dos grandes centros, que 
seu governo crn. uma delegação do governo 
dos grandes centros, comprohen•lc-so perfei
tamente, Srs. do Congresso, que as peque
nas circumscri[lÇI:!es não pot!iam arcar contrn 
os at•bitrios das grandes capitanias, que inge
riam-se em seus negocias, em seus des
tinos, penetravam impunemente cm sens ter
ritorios. 

Assim vemo~ o territorio de Piauhy não ser 
respeitado pelos seus visinhos, por isso mesmo 
que obedecia â. tutela administrativa da. Bahia 
ou Maranhão. 

O da Pn.rahyba não ser raspei tndo por Pet•· 
nnmbuco, a que ficou subordinado desde 1775, 
não obstante ter sido consit!orado como uma 
capitania independente, dest!e 1684. 

O tlo Sergipe não ser respeitado pela Bahia, 
a que ficou sujeita como comarca. desde l69G, 
não obstrmte ser consideradtt capitania iode
pendente desde o começo do seculo XVII. 

O mesmo verit!Ottmos t•elativamente ao Pa
raná, como parte integrante tio S. Paulo e 
Santa Catharina, como cttpitmtia tributn.ria do 
Rio de Janeiro. 

Si, pois, Srs. do Congresso a falta de 
clarosa dos limites ort\ cm prejuízo dttS pequc
MS cir•cumscl'ipçOes ; si e!las, nos tempos 
coloniaos, niio alcanQttram umlt hegemonia 
nos destinos da colonia, não passando sua 

CU:o/QRRS:iO ~:J - lU 

contribuição de uma contribuição muito re
stricta. o secundaria, o mesmo facto vot·illca.
mos nos sessenta o tantos nonos de politic.'l. 
imperial. . 

ltottlmento, as grandes circumscripçõos coo
tinuar.tm a dominar, a serem os fitctoros mais 
poderosos do desenvolvimento dtt nnçiio, 
tlcando em plano muito secundaria a iuJiuen· 
ciu. das pequenas províncias. (Apoiados.) 

Estas continutwam sempre a t·cclamar om 
ftiVOl' de suo. Ílltogt•idatlo territorial e nunca 
foram attendillns. 

Ora, procurando nÓ:! estudar as ultimas 
consoquencias destes factos, isto é da mi1 di· 
visão tor·ritorinl dos estados, nos convencemos 
do seguinte : que a causa mais poderosa. que 
tem havido noste pttiz para haver ditret•ença 
prof~n~\~ n~ riqueza, no ~eso~v?l_yiment~, 
na ctvthsnçao rios cst:tdos u a. 1h vtsao terrt
torial que temos. 

Esta •li visão ntrect'ln a formação de J•ique
zas, sua distribuição, e afi'octou o podet• poli
tico das pequenas capitanius. 

E' nestas concliçO<ls que nppoilo pat•a o pa
triotismo do Congresso. Acho de mais vanta
gens que o Congreso tome a si resolver essas 
questues de limites, do quo entregai-as nos 
estados que não a resolverão. 

Ul! Sr.. REPRESEXTA:\"TE- E' o unico meio 
do chegar a urna solução satisfactoria. 

OUTRO Sn.. HEPRESEliTA~TE- Deve ~er o 
Congt•esso ordinnrio. 

0 SR. FEl.!SllELLO FREIRE- Nós, OS repu
blicanos, que tomos o interesse real pelo fu
turo da l~epu!Jlica, não devemos poupar esfor
ço;; parn. que se estabeleça uma or0'llnisação 
federal estn.vel, que lho sirva de poderoso · · 
pedestal. 

E n. qnest;1o territorial traz um contingente 
importante no grúo de estabilidade desta or
gnnisaçiio. 

Senhores do Congresso, posso estabelecer 
dous princi pios que &1o outros tnntn~ verda
des incontesta veis: 1 •, não existem netos om
cines que logaliset:tt os limites dos estados; 
2', muitos destes estados não teem linhas 
divisarias. (Muito bem.) 

Passo n. let• estas not.<ts inspiradas nn. im
portante memoria do illustre militar major 
Augusto Fausto de Souza. 

Os limites entl•e Amazonas e Pará siio tra
çados por uma linhtt imaginaria, na extensão 
de 80 leguns, tlo monte Parintius a um ponto 
do rio Ta:Jlnjoz, quando este rio é que devia. 
servir de divisa. 

Sobre as outrn.s linhas divisarias que a 
separam do Pnrt\ e lllatto Grosso não ltn acto 
otnchtl non hum. 

Em identicns condições eslt\ o Pn.rú, relati
vamon te o. Goynz c Mntto Grosso, cujos limi
tes não estão detorminndos em lei, não ob-
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stanto -tt provisão de 2-l da ngo;;to do li-IS 
mandasse procodct• as dcmnr~:v;uo.>. 

Piaully além das luctns filiO sustento. com o 
Coará, qnir. pencli•ar pelo territorio tio Mam
nhiio, ató o. lmrra dtt Tutoyu, pot• possuil• sú
monte umn pequena ncsg;t do ter1·a sobro o 
oceano. Igualmente seus limites niio SJ aclmm 
dcter·minatlos om lei. 

Deoconhocc-so as linhas divisarias do Rio 
Gran•lc tio :\OI'te, niío ohsto.nto ns tlisposj,:uos 
odlciacs qno '' tlcsmombramm da Pcrn:tmbuco 
o Parahylxt o o decreto do 31 da <mtubi'O do 
!831. 

Em itloutic;t~ condi~-õc3 cotit a Pnrnhyb;t, 
cujos limites siio tt•ar.ttlos por linhas imngina
rins, impos:;ivois tio sm•om detorminadus. 

. IJs limites <lo Pcrnnmhncocom Al:t;.:-oas tam
lJ~m si1o traçntlos pot• umn linha imu:;inaritt c.lo 
-10 leg-n:ts do extensão, das vcrtcnt·:s do Ta
quara ú l'oz do Chnnorr. 

Quando us ilhas do S. FI·ancisco l'ot•cm co
Ionismlas, :L I]Uem pert~n\:am, si n Poi·nam
buco, ~i a B:thitt. 

Não existo lei que determine estes limites, 
nem tilo pouco os t!e Scrgoipo coma B:th:a, 
q11e alóm tlisto sustenta !netas com o Espirita 
Santo, prctontlen,lo a zono. entro os rios Doce 
G Mocury o com Minas Gm·acs, Goyaz, P<'r
ll3.mbnco o Piuuhy, pot• falttt de leis rtne llr
mcm os dit·oito,; li o po;;sc. 

Os limites do Espirita Santo com j!inas o 
iUo do Janeiro t'ot•am rlotorminatlos pelos 
:tetas tio 2!! t!o julho do 1813 o 31 do agosto 
de 1832 c !O tlo jnncit•o du !8133, por~m, com 
um camctct• provisorio . 

Em itlcn ticas contliçllos r.cha·SC o Rio do 
Jttncit•o, cujos limite> com illinas, Espírito 
Santo o S. P:tulo não for.un tlomurcatlos,sinão 
pro\·isoriamonto pelo decreto de l!l do maio 
ôe 1843. 

Os limites de S. P.m!o com !llinn;; fornm 
determinndos pelo. provisão do :10 do abril 
de 17-17, documento ~uo VJin tornnr-so pu
l,lico, como dir. Candltlo 1\Iemles, 28 nnnos 
dopois, quamlojd nao )Judia sc;·uirpo;· cstm•c;n 
os minci;·os de posse elo tc;·;·eno. 

Todos conhecem as luctns entro o Pnranit o 
St\nta Catharina, poln posso d:t r.on:t compro
hendidtL ontre os rios Iguassú o Uruguay, 
.comprohontlomlo o campo tlo Palmas. 

Alóm disto os limites do S:tnt:t Catlmrinn 
-como Rio Gt•nndo niio ~o ucltnm determinados. 

Com idan ticas condiçO'cs achnm-so Minas, 
11oyuz o Mntto Grosso sem lei qua determino 
':leus limites. 

gjs, SenhoreS, 110351\S COill!iÇi:lOS torritorinos. 
Si miuhtt opiniilo pudesse ter prestigio, 

:~i cllo. pudesse inspit·m· uma delibernçiio do 
t:ong-rosso, ou lovnntaritt por corto tt questlio 
dG umn novn di1·isão torritorittl. (,tpa;·tcs). 

Compenetrado tios defeitos tlnnctual divisão 
t.ct•t•itol'iul que foi foi tu, dastlo remotos tempos, 

som obederera nenhum principio rttcionnl, cu 
levantaria a questão. 

Niío posso comprohcntlcl' qnc possamos cs
tnlmlccor umn OI'ganisnção l'etloral ostavel 
porm:tuocontlo as contliçú~s cm ~no nos acha
mos, do vct• cstatloii poi.Jrcs o pequenos, como 
Scr;::ipo o estados opulentos c grantlos como 
S. Paulo. Dizia :\!unm•ol, o crmulor do ensino 
administrntivo cm Fran~a ( liJ) : 

«A divisito tcrritot•ial óa nnic..1. haso sobre 
qna se devem levanta!' as tll'incip:tcs insti
tuiçuco constitucion:tc3 "· 

f> a historia nos dit o exomplo •lo que os 
paizcs qno · solrrcwm abalos profundos em 
suas institnir;úcs tiveram do pi·occdct• :t nom 
divisilo territorial, como mo:Iido. r:ttlical quo 
sct•visso de base its noms constituiçlies • 

Assim vemos a !o'rançn, quo se compunlm. 
de 32 IJrovincias, accoitant.!o os pt•incipios 
sociaos 1 o liOl, son torritorio foi t!ivitlido em 
83 'lcpartamontos. Vemos a Hcspanhn, que 
t!ividia-so em 15 provincins, sotri·ct• uma nov:L 
divisiio tcrritot•ial, pelo decreto do lS:J::J, quo 
a tlividin cm 4!! g-overno;; 011 intendoncias. 
Vemos ainda Portn:.;ttl, qno n~ como_ço. do 
scculo r'ctual compunha-se de sc1s pt•ovmc1ns, 
au;.:-mcntat• mnis c!nas, o postcriOI'lll~nto di
vitlit• cm 21 districtos ou governos civis. 

Ora, nito lm 11aiz quo reclame mais umo. 
medido. hlenticn. elo que o B1•nzil actunl
mcnto. Pot· meio dcstrL medida, jt\ tli>se nm 
i !lustro csct·iptot•, hnrmonis:1-so e nivolla-so n. 
l'orço. o os poderes do que dispõem os di !fc
rentes administradores parciacs ; equilibram
se o.s vnrios clomontos do cada nma das pnrtcs 
intogt•antes do. nar;ão; ncutra!is:Lm-so qnaos
qner tondoncias Jo separação ou propoitdc
rancia, gorada:; poln propritt riqueztL; llnnl
monto, ovitn-se o nascimento t!e rimlit!uclos 
o doscontontamontos cntt•e aquollos que, por 
suas circumstnncins pecnlitwos, uao podem 
progredir con1 igual coJoridado. 

E isto,; tanto mais importante. quando trn.
ta-se do. orgnuisaçfio do uma l'edor.u;iio qno, 
puro. ser ostnvol, precisa nttoncler n tros con
iliçues c..:_pitnos. Umn rorore-so intlircctnmonte 
ít questao territorial, porque refere-se ao 
grt\o do pOtlor o do riquozn dos ostndos. 

A esto respeito, diz Stuart I\lill. (Lê.) 
A tercoirn. condição u que niio llnja des

igualdade de tbrçn multo sensivel outro os 
ostndos. 

Antes do concluit•, niil) posso doixnt• do re
ferir-mo iL omont.ln do Sr. José l\!nriano sobro 
os 15 "/• nddiciouaos, quo consitloro do nlttl. 
incouvonioncia, o contra n qual devo protos
tttr, [lOis quo, altlm de não ser mctlidn f'odorn
listn, tom o grnutlo inconveniente t!o gmvar 
o contt•il.minto, quo vao pngnr um duplo im
posto. 

Tom, nltlm t!isso, outL•us dosv::mtag-ons. Si 
pudo servir pura amplillr n rond:\ tle tllguus os-
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tadoo :1ponas, prejudica muitos outros. (Apoia
<los.) Assim, cm Sorgip1 a impot·tnção ó •lo 
·seis mil o tnntos contos, 1l:t qnal sómonto vem 
pela navegal,,io do longo curoo •100 o tantos 
contos o o resto por cabota"'cm. 

Em JSS:J foi cssn n. rcn,l.'t da importa~ão, 
·cm 188·1 subiu a 5.ríOO:OOO$, sondo n da na
vog-n<;iio rio longo cnrsn conto o tantos contos; 

·OIIl l!l85 subiu mnis, sondo o imposto dn im
portaç:io pelos dJ lon~tn cnrsll 127:000;3000. 

Isso •lcmon;t!'a p~t·tcitumcntc qtto os 15 "/" 
para Scr;::ipo nad:t valem, o como Sergipe 
estão muito> outros cot:Hlos. 

Acho inconrcnicnto cst:t cmctvh, c como 
roprcsryn tanto •lo Sct•gi po não podia doixat• do 

•Consignm• o meu pt•otc.;to. 
l.:lr Stt. ltt·:rtm,;r~xT.\Xl'r.-Et'tl. prcfct·l\·e! 

que fosse lacultati\'a. 
O s,,, Ft·:r,t:n:-:r.r.o Fm:rtn:-Q•t:utdo o~cnpou 

·ost:t trihuna o:;!'. ministro da titzonda disso 
qnc as disposi<;ücs trilmtarias do projecto con
stitucional cr.tm muito mais tiJdCl1t!istns do 
·quo as da constitni~ão dos Estado> Uni•los. 

Peco licença para examinar as contliçilcs 
dos dons p:tizo~; altas são di\"•Jl'3:ts, dclmixo 
·dO todos os pontos de Yititn. 

No.> Esta•los Unidos, dizia. L!lbonlayo, a 
rcpnhlica não foi uma invenção ro\·o!ucio
nnria, um destes g-overnos do p~pel quo a 
primeil•:t tcmpcst:ulo leva; c lia foi o prodttcto 
nlltnml dos costumes, (1:\ti idóns o das ncccs

·sidatlcs ll•J tempo. Em nm paiz sem nohroza, 
·sem ;;oldndos, sem ociosos, hnbitnndo no snl'
!"t•a:;io unil·ot·,;:tl o ao reg-irncn d:ts rcnniõos, 
on<lo tudo ct•:t dcmoct•atico, a organisnção 
mnnicip:ll, as leis, as comli~ões de solo, o go
noro do vida, o proprio culto, que outt•a l'ôrma 
politica cm \"iavel? Itopublic~nos, os Estndos 
Unidos llcarnm llAis ao seu passado; estnbc
Jocor r..momtrchi.t era romper violontmnonto 
.a carloin. dos tempos. 

Nos Est:ulos Unitlos todos os espil•itos cle
'Ylnm dh·igil•-so 11 prestar elementos do vilht 
pnra manter n. UnEio, como nm direito o um:t 
•motlirJ,t revolucionnrh contr:\ a ambição da 
Ing-latot·m. 

Lit, as ten•.loncias divergentes et•am em 
mr.ior mlmet•o o muitrJ mais potlerosns, quer 
.pelo solo, pelo climn, pelo elemento othnico, 
pelas instituit;'Ucs politicas, desde as mais re
motas ilpoc~s. Tol'nava-se preciso an topot• it 
acção di vorgon te dos tas cn.usns a idén da 
União bem conso!ithuln., allm do não produzir· 
·se a sepnrnçiio. Conso!id:u• a União 'foi o 
pl'incipr.! poder dtt revolução. 

Li\ as orgnnisaçúes politicas eram divet•sns e 
·diver&\S as lois mnnicipn.os. Entro as orguni
sa~uos politicas, Yemos existindo conjuncta
mon te a ot•ganisn.çito do província, t\ org·ani
. sação pelos pt•opt•iotnrios o a orgauisução pelas 
·cnrtus do governo. 

No Brnzil ns cousas são muito diversas. 
Emqnanto !ti. as causas r!ivor::-ontes eram 

innumoras o poderosas, on tro nus o !las não 
existem, porque existo unidade o homoganei
daclo cm nossos antoce•.lcntes. Tondeneio.s 
centralisndorn.s pt•csidiram som pro nosso des
envolvimento. 

Nossa orgnnisnção politica ora uma só om 
todo o pniz. Neli a não oxistht o mouor vestí
g-io de tun governo autonomo (muito bem), 
do um go\·ot•no pt·opl'io, omrru::.nto que na 
Amct•ica os citladüos criaram-se iL sombra dos 
lihordades o tio liv!'e governo, protegidos 11:1 
fraqueza de snn origem pela indiiYerençn da 
lnglatorrn.. Lá, o patriotismo inspirava aos 
homens o clovot• do consolidnt· a União, có. o 
patriotismo manda que eun;olidemos os es
tados. (Jluito bem.) 

Eis porquo não se pudo tomo.r como termo 
do comparação as attt•ibniçcjos tributarias dtt 
constituição dos Estados Guidos. 

Entre nós existia a contralisaçüo. Oro, Jllt· 
reco que a tt•.,joctoria historica dos Estados 
Gnidos vao da poriphorht par;\ o centro, tl.o 
Ol'f,'!tnismo para a ~ollula,,r.Jo m.uni~ipio .Para 
o ostmlo ; no flrttztl a tr:IJcctort:t lustortca é 
in\·ot·sa, vao tio centro para a pcriphcria, do 
ot•ganismo para a cellula, do centro para o 
município. Portanto, não so pódo estabelecer 
compat•aç1to. 

X tio querendo rouhnt• mais tempo ao Con
g-resso, chamo smt attençiio par.t a questão 
torritot•ial do Brazil, haso lla organisnção 
politicn. llldot•:tl, pa1~t fJIW seja ostn. questão 
rcsol vida o mais cedo possível. 

Daremos sor fot!oralistas, tttlm tl.o manter
mos cohct•onci:t com o nosso passado, om que 
lit7.iamos a pt•opaganda á custLt tl.o sacritlcio, 
nós o.l republicanos, 

Tenho a honra do pertencer n. esta bri
lhante llloira que não olhava o sucritlcio pnra 
plant:u• a idch t•epublicana no ospirito. (Muito 
bem, muito bem. O orado•· t! feli~itaclo.) 

O Sr. Bernardino de CaJUpo,o; 
-Ouso, St•, lll'esiuento, tomar algum tempo 
ao Congresso, persuadido do qno os nssumptos 
que vou submettor á sua reconsidomção assu
mem a mais alta rolovancia o que, tl.osatlaudo 
sua rolloxão, hüo tio som duvidn a!gum:1. rece
ber umn. so!uçii:o tl.ivot·s~\ t!nquoll:t que tiveram 
na 1• discussão. 

Entro desde logo cm mnteria sem proam
bulos, porque dosojo que as minhas conside
rações tenham um cunho essencialmente posi
tivo e pt•utico. 

Occupnr-mo-ltei, St•. presidente, das emen
das npprovadus em 2• discuss:1o, relativas it 
nnciomtlisnção dos estrangeiros, L\ libordndo 
do cabottlgem o it taxa nddiciom\1 dos 15 a 1 •· 

Sr. pt•esideute, quando tive a honr:t de oc
cupnt• n tribuun, por occnsii\o da l• LliEcussüo, 
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cu lembrei no Congresso Nacional o.; rlovores 
quo a nação. lm~zilcira, por interm~dio do Go
vemo Provt;;orw, o em conscrruoncta dn. rovo
lu~ão tlo 15 de novembro, havia contrnhirlo 
par;• com os estrangeiros rrue so achavam no 
paiz u:tq~clln._ tltttn me~omvo!. En lemhrt•.i, 
que os cttlar!aos do pmze~ cstrnnhos, rcst
dcntcs no Brnzil, por occasião da proclamnt·-so 
a republica, haviam tlcmonstrarlo n solirlarie
dmlc dos sonH sentimentos para com a nação 
hrnziloim, compartilhanrlo sinccram•mto das 
idóas rruc no momento dominnvam este paiz; 
cllos levaram a sna demonstração de soli
rlaricdado para comnosco, até ao ponto de 
!lcclararcm quo estavam prompto,; dcsrlc 
aqnclla data, a desconhccot' rlitrcrenças entre 
estrangeiros c !Jrnzilciros, deixanrlo apagada 
para sempre a denominação do) colonias es
trangeiras. 

O Governo Provisorio, corrosponrlen•lo não 
só ás aspiraçõr,s rruo nosso momento domina
vam o paiz, como tambem componott•ando-so 
dos sous deveres deante das vor•la•loiras con
vcuioncins publicas, pcl~ decreto de 1•1 rio .rle· 
zcmbro do 1889, ostatmo que os estrangmro; 
existentes no Bra.zil na.quclht tia ta gloriosa, 
qua doutro do (I mczcs não dcclnras~om pro
ferir a nacionalidade tio origem, sot•ittm brn
ziloiros. 

V. Ex. St•. prcsitl•mte, sabe que os !l'over
narlorcs dos ditrorontcs ostarlos onde oxistinm 
cidadãos estrang-eiros cm grande nnmor•o e 
exercendo bcncflca influencia, no seio ria 
sociedade, os acolheram nns intenilancias, os 
quaes pras taram releva.ntissimos serviço~ nos 
ca.t·gos policiaos, ontlo se desvelat•am pelo hem 
pu!Jlico, o attl nns cargos interinos dtl jwlica
turn nos quaes serviram como supplentos ~lo 
juizes municipaos o jubstitutos de juizes de 
direito. 

UM Srt. REPrtESF.NTANTE-Essos não perdem 
o direito do brazileiros. 

0 SR. BErtN,\RDINO DE CAMPOS-P•'CO por· 
mis&1o para, aiJrintlo um parenthesis, de
clarar no nobre representante por Alngoas 
que em pouco tlemonstraroi que S. Ex. ln
liora. em equivoco. !\Ias, Sr. presidente, 
em consequeucia dosttt situnçi'io ct•oatla no 
paiz pelo patt•iotico decreto do 1-1 de tle
zombro, go?J\l'iam os cidadãos estmngoiro,; 
que o quizessom, mediante tncita acrruios
cencia, da pleuitUtlo tio dil•eito politico, in
dopomlontemeuto tio qualquet• pmzo que não 
fosse o estabelecido pura a acoita~üo dn na
cionalitlade; assim, foram elles incluitlos 
nos alistam eu tos, tornundo-so o lei tores e 
ologiveis. Esta ordem de cousas, corre· 
~pondit1 a rrue em 182•1 creou a carta outor
gado. por Potlt•o I, em relação nos portu:;uezcs 
existentes no Brazil om 1822. Furam docla
rntlos IJraziloiros os que expressa, ou tucita
mento, uccoitavam n inllepentlonciu. 

o Stt. OrrrcicA-~oi um dos mais bonitos 
actos •lo l1ovet·no Provisorio. 

o Srt. RtmNAltDINO Dll CA~Iros - Não era 
passivei concobur rrno so P.udos_:;e excluir. das 
nl'llas nrruolles n1csmos ctdadaos, fJne ltga
vam-so ao paiz com dedicação o lcaldarle, pro
stnmlo serviços nos cargos de administl'ilção, 
policia o ,iudicatui'a,, aqucllo~ fJUO ,doanto do 
movimento rovolnc10nar10, nao hesitaram om 
JH'Oelama.r a c.xcell•mcia .rio regímen repnbli
'~ano. Fot n:;sun qnc miutos rltgno> collcgas, 
assim como Oi reprcsontantos rio S. P"ulo, 
tomos cm nosso> diplomas o voto signitlcn
ti vo tias colonias cstt•angciras. 

E, pelo qno vo,; diz respeito,, tomos a honrn. 
,Jo rlcclarar qno os nos~os r.hplomas mot•e
ccram o t1•azcm o,;scs sullragtos. 

O Stt. LlAIJAttó - F.ntt·otanto, ou jit onvl 
,jjzur qnc os eleitores dessa natureza só vo
ta mm [h.ll' tlinlloiro. 

0 Stt. BmtXAit O INO DF. C,UIPOS-Posso ns
SC"'lll'l\1' n V. Ex. qno as suas pa!avt•as on
V~I'Omuma revoltante injuStÍÇI\ Uf'!llOllC• OS• 
tt· .. n nocit·os, tanto mais iniq nn fJ uanto generica 
hulistincta o gmtuitamonto otronsiva. 

Por occasião •lo •liscntir-se a pl'imoim voz 
o nrojecto c•mstitur:iunnl, ou tlve o cuidado 
rio pi·opor um adrlitamonto ao art. 2ü, n tS 
disposi~õ~s rclt\tivas ao~ eleitores~ eleg:ivris, 
no sentttlu tio g-arantu• aos nactOI!IIItsarlos 
pulo decreto do l•l tlo dezembro, o exercício 
tio •liroito politico, indopondcntomonto do· 
pt~IZO dn 4 c() nnnos instituído quanrlo á clc
;:ihilidarlc, pontl~ nss,im a Co~stituir;fLO tle 
accot•tlo eom as dispo.;tçõe,; antortot•os rio Go
vet·no Provis<ll'io. Ti v o a l'ortuna do ver aco
lhido o mon ad•littivo pelo Cnngrosso e assim 
aclm-so hojo dclinitimmento, no art. 20, a 
isenção do prazo pal'n os nncionnlisados do 15 
tlu novomlJro tle 1880, porque esta •lisposi~ão 
foi appromtla tambem na 2• discussão e eu 
niio sei como harmonisal-n agorn com o re
conte voto do Cong-resso que, a respeito rio 
art. QS, refurmou o que resolvet·a na i• dis
cussão,pois revogou a naturalisar;t1o tacitn rio 
decreto do 14 de dezembro e marcou novo 
pt•azo de ü mezes Jllll':t a ileclnração ox:pressn 
a contar dn appt•ovação da Con~tituiçiio. 

As>im, essas disposições qn~ não ftlZiam 
mais tio que colloctlr ti Constituinte de 18\lO 
em um plano fJIIO não fosse inferiot• ao •la 
Constitnição outorgada por Pedro I em i824, 
essas disposições nós tivemos o llosgosto tle 
,·el-as cahit•em aqui em segunda discussão. 
(Utlitos apoiados ; muito bem.) 

U~IA voz- Quer tlizer: recuamos 70 annos. 
O Sn. BtmNARtn:-~o ng CA~rros-Qner tlizor 

~uo o Congmsso tio 1890 collocou-so ahnixo 
da c:u·t:1 outorgada por Pedro 1 (apoiarias ;. 
muito bom) ; quer dizer quo o Congresso de· 
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1800 não cot•responuuu ás oxigoncias !la. ópoca, 
~os tlictames !la. civilisação t.lo nosso tompo, 
as imposiçúos !lo pog-t•osso actnal. (.lluitos 
apoiados. Muito betn! Muito bc•n!) 

O Srt. OrTrcrc.\- E á opinião publica. que 
sagrou a. reforma do Govor·no Pro viso rio. 

0 SR. Brm:l'.\ltDl:\'0 Dr. CA~ll'OS - Não é sô 
ist~. Sr. pro.:;itlcnte; rc1·og.mtlo actos pubEeo,; 
pelos quaes a. revolução quiz <lizr.r aos ri<la
dilos estrang-eiros que as portas da nossa nn
cionalitlauo lhes eram abertas. ~ara qno olle; 
pur!ossem rvjui oxorccr o.> dircttos políti<)OS, 
nós vamos ntó ao ponto •lo !'altar com a l'ó 
do1·iol:L a actos officiacs cm rclar,ão :t estmn
goiros. (JI ui tos apoiados. Muito bem ! J[ttito 
bctn!) 

Que crot!ito, Sr. presidente, quereremos 
nós quo d'ora avante nwro<;am os actos do 
nosso governo, os nossos l~~'O['rios actos om 
rolaçilo a cstrang-ch•os qnawlo nó.s om um rlia 
negamos ató os rlit•eito' adrpliri•los om virtude 
dos nossos proprios 1lccretos do antro dia ? 
(Mt!Ítos apoiados j muito 110111 .) 

U~I.~ voz- Não sonegam. 
OumAs vozr.s - Negam, leia a omentla. 

(Oontimram os <!partes.) 

O Sr~. BimX.\ItD!XO PI' C.\)!1'03-Sr. prol· 
sidon te, a ópoca revolucionaria do 1880 cor
respondi~ ils circumstancins anormacs cm quo 
o B:·azil so acham collocado em 182-1 pm• 
occasião da Jndependonci:t? 

Si então um g-oveJ•no monnrchico não tinha 
thlvi•la om tloclaraJ• por t;'c'ta annnoncht ci
dadãos Lt•:tziloiros os quo atllt~t·illm à Jndé
pendoncia, como nos g-ovol'll•) rapuulicano, n•h 
que os ta mos sob a lH'ossão •las grantles con
quistas da. actualitlndo rugíramos á nocessi
datle do reconhecer o direito t!o cidadãos aos 
cstr:tngeiros qno acceitaram a R •publica? 
(Muitos apoiados.) 

E' preciso que saibamo~ coJ•t•osponder no;; 
deYeres quo assumimos ao proclnmat• a. r..opn
blica, abolindo a unica monnrchia •ln ,\moi'i
ca. (A)loiados, muito bem.) 

Passarei :t demonstrar qne o neto 1lo 
Congi•osso importa a rovogn,:ão completa rlc 
touos os actos anteriores ; tlemonstraroi quo 
n. I'ovognção tlo § ·1•, art. GS tlo projuctn 
Constitucional import:t negar nos estrnngoiros 
n.t~ o direito atl•Juiri<lo. 

O quo é q•1e diz a omomh tlo nolH'O ropN
sentanto pela. Pat•ahyba, quo foi npprovrula 
pelo Cong·rcsso 1 

A omonda do nolJro ropr0sontanto pela 
P:wahyLa acccita pelo Congresso di,põo 0 
seguinte (I(~ : 

«Altero-so o§ ·lú do art. OS t!o seg-uintú 
1110110 : . 

c Os estrangeiros quo, aehando-se no Dt·a
zil no dia. 15 t.lo novou!l1ro tlo 1880, clocla-

rarom dentro ue sois mezos, depois de ap
provaua a Constituição, o animo de adopta
rem a nacionalitlado hrazileira. - E)litacio 
Pcssocc . ., 

O Srt. OrTrcrcA- Exige o renoga.mento pu
blico da pn.tria. 

O Srt. Br.miArtDl:I'O DE CAm•os- Portanto, 
Sr. presidon to, a. consoq uoucia. forçosa desta. 
proposição ó a seg-uinte : t.i neccssario que os 
estrangeiros que llzeram parto ele intonden
cias, que exerceram cargos policiaos o cargos 
do j ndicat nra, q uo concot•roram ás urnas, 
que sulfrn;:;a.ram o> candidatos republicanos 
no clia 15 do sotemLro, quo touos esses 
ostt•angoiros a •lospeito do tut.lo isto, para. 
sot•om !Jraziloiros, dentro tlo sois mezes, 
l!opois elo npprovnda. a. Constituiç;.i:o, por 
um acto positivo, por uma. dcclnra.~ilo expres
sn, renunciem n. nacionalidndo de origem, G 
nccoitem a. naeionaliundo brazileira. 

G~r Sn. RErRESE:.-IT.\XTE -Nenhum fnrá 
isso 

O Srt. Dmtx wrxo CA)lros - E' ou não ó, 
Sr. presidente, ess:t <lisposi:;ão revogatoria. 
ausolut:unouto dos netos do Governo Pt·oviso
rio o tia disposição constitucional approvatln. 
om 1• discussão 'I 

lnquustion:wolmento ó. (J!uito bem. 
illus, Sl'. presidouto, si ost:1 conclusã)o ~ lo

:;icn, iuolutavol, CvlllO UO ['acta IÍ, pergunto 
ou: o rtno llcam sondo, a. quo llcam reduzidos 
os actos desses intendentes, os despachos c as 
suntencas dessas nuto:·i·l:t•lcs policiaos o 
t!usscs juizes 1 (,lpoiaclos.) 

Fkam cm vigor actos pro;·indos do exerci
cio do cargos pnhlico; po1• estrangeiros 1 

E, Sr. presidente, os ma.nlln.tos ilos repre
sentantes qno, deduzida a votação dosostran
g-cir·os, não. al.can•,:arom o numero preciso 
para con:;tlttm• a roprosontação, ostos man
datos serão aannllarlos? teremos nós fio proce
der n um novo roconheeimonto rlo poderes~ 

E' preciso,. Sr. prosi•lcnto, tirar a con
clusão dos nossos actos, ó preciso reflectir no 
qno !'nzomos, porqno não tomos o clircito de 
recuar rlcanto d:ts consequencias daqnillo que 
pr:1ticamos, 

O St~. l\!ottAES B.\m~os - Esses diplomas 
são toJos nullos. (.1pa1·tes c w1o apoiaclos.) 

0 SR. BEltNA!tDI:-<"0 PF: CA)!POS- Quero 
saber si esses actos do intondoncias, si esses 
actos de policia o de jndic:ttura, si ossos di
plomas de tleputat!os estão nnllos. 

O ::;r... Mor..,\r.s BAtmos- Tnclo ó nullo. 
(fftt Ollli'OS Cl)lill'le.<,) 

O SI~. Btm:XAI~nr:xo nt~ C.\)!rOS- Ao con
duir, St·. prositlcnto, inl'lletlroi o p:üt•iotismo 
tl•l Congt•usso no sontitlo do pouu·-lho a r~ 
cun:;itlol'ação Jo sou neto. 



li 
. i 

I 
,I 
I 

'i 

I 
I 

I 
i 
i 

·I 

I 
I 
1 
j 
ii 

i 

~ 
I 
I' 
r 
' 

----- -~ 

182 CO:>GRESSO NACIO:>AL 

Ainda ú tempo. :1\ús podemos cm 3• dis
cussão lltzer cahir essn. emenda c restnumr o 
direito patriotico, constituído pelo Governo 
Provisorio e r1ue correspondo ús verdadeiras 
aspirações d~ ópoca. (Mtcitos apoiado.~.) . 

Por cstn formn toremos prcstn.do fó mtetrn. 
o completa t\quillo qno nós mesmos tlzomos, 
vorquo ó pt•cciso, St•. prcsiuonto, que~ pot• 
muito que os netos do Govorr.o Provisorio 
donun ser suhmotlidos no nos~o ct•itet·io c ú 
nossa approvaç-:io, nó; ~aibamo.; ntü onde ,·, 
:po8sivel chegar sem furir isso que constitue 
apropria dignidade dn. nação. (Mt!ilo bem.) 

u:ir Sn.. REI'RV.SV.XT.\XT~-E interesses da 
mnior importancia. 

OUTRO Sn.. Rl~l'ltV.S"~T.\XTt;-,\rgmnentou 
perlcitamonto l1cm. 

O Stt, llrmx.\nr:>o nr. C.\)rt•es-Xão ~ pas
sivo!, Sr. pr~sidonlc, f[UO o Congrcs~o Nacio
nal do 1800, como cu disso, se colloqne em 
plano inl'crior it constituição imperial do 182-1. 

Eu espero que o Cen;:rcsse, como tantos 
outros, 1lará mas uma vez um exemplo elo 
]latriotismo o do verdn•leir:t comprehonsão 
dos deveres lJUblicos fl dos Yordadeiras COll• 
veniencias nacionnes. 

Passarei a outro assnmpto, Sr•. pre~iden te ; 
o, no cm ponho de não tomar demasiado tem
po ú assemblen, serei snccinto o bravo. 

Pútle-so dizer, St•. prcsi,Jento rtno á sup
:prcssão dos direitos n•lqum·idos pelos csll':m
geiros cm \'Írtndo do clccrcto •lo Go\·oruo Pro
"Yi.sorio o d:t 1.• votn'"ão do Conl,'rcsso cort·c
spondo dignamente o ~elo do Cong-t•c:;so ~no 
instituo o privilegio d:t nn.vcg-nção dn. cnl,o
tngem. Si o Congresso hmsileit•o tivesse !'cito 
o :proposito de entrar cm nnm vi:t roacciona
ria não tot•in. cons:t melhorá fhzor •lo rpw, 
depois do oxpollit• os estrang-eiros, faixar os 
nossos mares . 

Eu não nrcciso fazer o historico •la questão 
dtt lihordndo <ht cabotagem, seria injustiça iL 
illustração dos membros do Congresso si cn 
]lJ•etoudcsse rememorar as difi'~rentes pha;:es 
desta questão; aponns dil•oi quo long-os an
nos o llt•azil, cm relação a sua navcg-1ç:io de 
cabotagem, YivoJ• no regímen rostr·iclo tln 
:proteçiio, no regimem tlu mais n.Lsolnto pri
''ilegio. 

u~r Srt. REPitV.Sl,X1'AXTi': -E depois da li
hordutlc dess!lrmvogaçiin dcsparocerão tmlos 
os estnlciros, tot.la:; as in•lnstria:; qno so ligam 
it nn.vogação tio cabotagem; :t liberdade matou 
tutlo isso. 

O Sn.. llERXAntllxo nF. CA)rPos- As cstn
tistic:ts, os estndos mais assíduos o acm•:ulos 
tios homens competentes tlaquolla ópocn, ven
cemlo a rolnctanda tia ro lina,consogniram tio
roca!• os roductos do pt•ivilegio qno as~enta
Yam, além do outms lmses nesse grande ele-

monto de conser\·n~ão dcscuidosa, indifi'orença 
das população para tudo quanto tlir. respeito 
ús cousas publicas, o :~ indolo passiva do 
nosso povo. Mns porque conseguiram os ho
mens compotontcs •hlquolla tipocn. derocar o 
privilo~io ? Porque mm;trm·am á todn a luz, 
ilo modo a não h:tver contestação possível,. 
quo o privilegio •la navegação de cn.notagcm 
sómcnto tinha colhido, como rcsultntlo do seu 
impct•io, o nlt•ophinmcnto, a insnlficicncia .c 
cnr·estia •la itHlnstrht rios transpor!~;; m:ll'l
tlmos a bsolnla ansoncia do q ua lr]llcr lll'O
grcsso ou desenvolvimento o a •lccatlencia, a 
pcnuria, insnhsistcncia do todas ns industrias· 
dQpontlcntes della. 

0 Slt. CUSTODIO !li~ 1!J~T.LO-N~o temos hoje 
um cst:tlciro, a lihcrdnde da nm·c;:ação de 
cabotngam foi a morto 1b mnrinha mere<mtc, 
f!l13 •lo\'o ser o vi v e iro da murinha de 
guerra. 

O Stt. DtmX.\Rl>lXO nr. C.\)U•os-Pc~o per
missão para concluir mcn racio~inio, a cxpo· 
siç:io •lo mcn pens:unento, asseg-urando, que 
no momcn to em que mo sentir convencido. 
pelos argumentos cm contrario, serei obe
dicnto aos tlictames •lo miulrn consci,•ncia, si 
levarem n. collocar-me do l:Hlo dos nobres 
roproscn tau tes. 

)las Sr. prcsitlentc, dizia cn qnc os .:;;tndos 
feitos na que lia ópoca, consc:;uirn.m lc1·nr ns 
classes pensantes do paiz iL nccessida•le de 
estaiJC!ocor a libcrtlado tle nr.vogar;üo. (Apm·
tes,) 

A perdnrnção do regímen protector flnrnntc 
long-os a nnos, tanto l'ni insntncienlo para 
ct·car a m:u·iuha nuciona I, rpw uma vct. abo
litlo o ]ll'irilogio cslltbolccido, o ro;:imen dn 
concnrrcncia, notou-so não só n. au:~encia do 
quo proprinmcnt'l so pudes:;c tlenomin:tr ma
rinlm mercauto uacionnl, capa do substituir 
:t estrangeira c do competir com ella na na
Yogaçilo ••• 

O Sn. Rtm;)m.\- Setecentos e. tantos na
vios, 

O Sn.. Br.n.xAnnrxo n1~ C.\)IPOS - ... mn;; 
aimh ~no totlus as indn~trias uopcndentos tlo 
tJ~tuspot•tc ma ri timo prospol~tssem, •lemon
stt·antlo assim quo só uma cousa lhzia set: 
att·azo-o pri1·ilogio da cabotagem, visto que· 
a marinha nacional não em su!Ilciouto para 
dar vasiio ús nccessitlatles do tl•unspor·te. 
Atlormo~itln. sob a tlesnocessid:ulc tio csl'or~o. 
não tontlo concm•ronciu, uão sentindo os es~ · 
timulos quo l'ocundam o Jli'Og'r·cs.io, oll:t aca
lentam-se no goso tlns liteilitl:ules tio pr•ivi
legio, jazia na nmis pt•ofunda incrcitl, nndu 
ompt•eltcndundo para sahil• tio cstailo rutli
mentar cm que so achnvn. 

0 Stt. BAPTIS'l'.\ !1.\ l\!11TT.\- \', Ex. lct: 
as cstatisticus! SaiJo quantos lltt l'ios exis
tiam'! 

.. 
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O Sn. Br.R:s-AIWIXO DE CA)IPOS- As esta
tísticas coudemnam o privilegio. Aumitto a 
protecção cm condiç•ios cxccpcionncs, com a 
maior rcstricção, sob o mais apurado critot•io. 
E' noccssnt·io qul3 11 in,lus~l'in tcnlm clomento3 
nntm•aes tlo vidn. parn. poder manter-se c 
luctn.r com n concnrrcncia. Do contrario, ó 
um crt•o concodct• t\ pl'otccr;üo, por'1uo não só 
não consegue c lia lomntar n iwlustt•ht pro
tegida, como vao fcrit• g-raromcuto todas as 
outrns. (.llnito.• apoiados,) 

Tal o que so tlm com n cabotagem, ontlo a 
protecção niio conscg-nio lomntar n intlustritt 
nacional, l'ol'iu a rirtuoza puiJlica o att•ophion 
as outt'.l~ indnstt·ias. 

O SI(. D.\rTtsn ll.\ MoTT.\- ,\o contt•ario, 
tloscn voll·cn. 

O Stt. Rtmx .\Itorxo nr. CA)tros-0 paiz nintln 
não olrt.JI'GCe ns c:Jlldiç<ics t!ctorminante;; da 
viniJilitlnde parn. n. marinha mercante. 

O 8tt. CcsTOD!O rH·: :llr.Lr.o-Cemp:\t'o as 
I)ODtiiçúcs com us do G2. 

O Stt. BtmxAttlllxo nr. C.\)Iros-Não tomos 
popular:ão. o a que lm não hasta para provar 
as induslt•ias r1uo exercem-se cm terra. 

Emquanto isto li>r ns.;im, ditncilmanto ns 
popul:tçües avouturar-se··hiio no mar. 
Em~nanto o hrnzilci:•o encontrar rcc•Jr;;os 

nns intltHtt·i·ts tcrt·cstres, não procurará o 
mar. ppal'tes .) 

Si so ncha que o rniz tem condiçõas para 
uescnvol\·ct• a nn\·cg-ttçiio, nosso cn:;o a mari
nha mercante não tem Mce:;sidatlo do privi
leg-io, no contrtwio, dc\·cmos abt•it• os IJlai'o,; it 
li no conctll'roncia, a tot!ns ns activi,lades, pot• 
qno assim toremos as vantag-ens da lnctn, a 
lição fecnntht do exemplo o th oxporicneia, 
os e;;timu!o:; salutares rlo c:;forços commnns. 

Tomos <lottuto largntno:nto a indnsli'Ít\ dos 
transportes maritituns o ontt•etanto clltt con
tot•va-so estacionaria; isto prom que esta 
iudustt•i:t não t~r,l os olomeutos neccssnrios 
pal~\ dosou v o! ver-se. 

0 Sn.. CusTllDIO DR :\[RT.r.o-~!os!ro nm OX· 
omplo nos paizes cstr.tng-oit•os. 

Nos Est:ulos Unidos, IU\ Inglaterra. a cn
IJotng-em não ó li\'l'o. A' cxccp~ão da I!alia 
nos portos do ~lotlitort·auco. 

o Stt. BimX.\rtDtl10 ntl C.\)IPos- O mou 
grande argumento ó qno não possuímos o 
gt·andc capital primario- o homem-; oslo 
titetor ó doci:;i\·o; não tomos popnlnçiío, on a 
quo temos ó insulllciento pam alimentar o 
trabalho uacionnl. 

Actmtlmcnte, olla procura as industrias 
mais commotlas o mais ramunoratloras. Em
qm\nto nüo supernmbud:n• o nüo houwr o 
ues iq uiliiJrio, fng-irú ús rmles proYnn~n,; do 
l11tU'. 

O SR. Rr.rmm.\-Por Isto fechemos a porta 
da Constituição. 

O St(, 13tmxAnmxo nr. C.\~rros-Fochomos 
a porta 1la Constituição no prh·ileg-io; deiM 
xcmol-a, poróm, a~ort:t iL solução níais con
vonianto a tomar om lei ot•fllnarin, quer pelt:> 
li!Jcrdado, '1l10t' poh protecção. 

O Sn. C.mros S.\I.LilS - Não ü prohlom:. 
para ser rcso!Yido cm uma Constituição. 

O Stt. 13.\ll.\Itó-!Ia disposi~úes t!ll posturas 
tlo camnras municipacs <JUO o:; scnhot·cs pu
zcram !ltl C.:onstituit;ão. 

O St:. Btml1Aiturxo L>g C.\)tros-Não fizemos
nós ln!. !\las dizin cu, nesta ópoca cm quo se· 
pt·oclama a lei da solit!arictlndo humnnn, 
quando pal'a este itlonl con\·crg-em tortas as 
aspimçlíos, rccon hccomlo-sc rrue a sun nrro
:.:imar;iio ó o caminho seguro pnr:t realisn
';ão rias molhot·cs couqttistas o reformus, 
quando procuramo; ligar-nos a tOtlt) o mun
do civitisado pelos Jn~os da mais intilll:!. 
con>ivencin, dn mais sabia conuexão, a nossa 
lei fuudamtmtnl ostaheloce o privileg-io da cn
bota;rom, isto ó, fecha os nossos mares i\ un
\'O:;:t\t;.1o ostmng-cit•n ~ (l',·ocam-sc muitos apa)"· 
es.) 

Peco aos meus illustres contrndictot•es quo 
pct•mittnm-me expor o meu pen::nmcnto. 

C~r.\ Yoz-Mns nem todos toem a liher,lade 
!lo subir o essa tribunn. (lia ouo·os apartes.) 

1tlas tlizia Sr. presidente, o tll'irilcgio d0 
cabotagem fecha o> porto;; nacionnes ao;; na
vios cstmngciro>, Dirão os noiJrl.ls deputados 
nu tores t!:L omon,la-nós deixamos linc a na
vegação do longo curso. 

E' Yerclatlo, mas esta limitar-se-1m mui to 
o tn!ro1. po<sa dos~ppat·ccer no dia em que 
riet• a solft•ot• esllt restricção, porqu~ sai.Jcmos 
que o> naYios quo fuzem carroit·a para o llra
zil contnm com o trtlfo;ro dn cauotag-om. 
(.-lpm·tes). Os paq netos quo l'nzom o sot•viço 
tio Bt·aúl, percorrcndC\ os porto> dosto paiz
<lcscnrrog-am as sn:1s mot•carlorias c tomnm il 
l't•eto as mercadorias nncionnes parn comht
zil-ns lle uns portos a outt·os. (.-lpm·tcs.) 

Dizem os nobr~s •lopnlttdos não no3 impor
tomos com isso; mas queremos cotão o lsola
mcuto dos nos,os portos, a impossilJilit!mla uo 
transporte tias mct•cadot·i:ts eutro os diversos 
ostatlus ? 

()I Stt. llr.t'lti~SF.l1T.LXTg-O serviço fttl'·se
lm pot• meio da cabotag-em nacional. 

O Stt. BtmxAnorxo III~ CA~Iros - Mas niio· 
existo a calJotug-om nncionnl. 

\'ozt::s- Exi:;tit•it. 
0 SR. Bt-:lll1.\IWlXO III~ CA~I:•os- ~las Olll

qnnnto niio existo o llnt'tLUto os;o interregno. 
rttmnuo uiio houver mwog<~t;ão nlgumn, o qtt•> 
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faremos nc'>s nos to vasto p.<iz som meio al
gum do navegação? (,lpartcs.) 

Os nobres l'Jprosontnntos l''Jdom privilog-io 
para uma cousa que não oxisto aintfa, o dit•oi 
mais que não existiu, porque citarei n opinião 
de oscriptm•cs abalisados o ontt·o ollos T:wn
res Bastos, quo demonstraram com t.lados 
estatísticos quo não tínhamos mat•inh:l nacio
nal, quo os navios eram estrangeiros, que rião 
havia pr.tr•ies nem commandantcs nacionaes, 
dandn-so a nece,;si:la•Je do sinmlar que c~ses 
patrões, commnmlante;, navios o marinhagem 
eram nacionaes. (:lpartas.) 

Do mo,! o quo os noLre; rcpre;:on tantos po
dem privilegio p:1ra um:t cousa qn!l não exis
tiu, CJUI'Inün cxtste, c:;tn!Jo lccenilo um pr•ivi
legio ·tu c n penas nos ohr•ig-arú a simular a 
exi>tl'ncín da nw•lnh:t mét•cantc nacional. 
( Apal'/C~ .) 

Pergunto, Sr. prcsirlento, n quo 1lcariL re
duzido ú assucar .lo Pernnmhnco f!ll<tlldo não 
puder Sllt' t:·.t nsportndo pat•a o~ mcrcarlos 
consun,idoros ? :\ qno tlcar:io reduzidos a 
carne o os protluctos •lo Rio Gt•mulc quando 
não puderem vir aos morc:ulos consumidores, 
porque não vivemos simplesmente do caf'G c 
ae UOl'l'achn, tomos nm grande éommcrcio 
intoruo, Ío)lllO.> umo. gran,Jo soric t!o produ
ctos que precisam encontrar no;; prOfll'ios mer
cados IJrnziloit·os o seu consumo. 

O S1•. RETUlJBA - Em Pcrn<tmbuco hn 
uma CC1tp.anitia do vaporas costoh•os, hom 
como na Da h ia o no Para. 

O Sn. BrmxAtUliXo DE CA:.rros- Pelo 
monos o.; .-l'ctos hüo do se olovar muito. 

Uli St:. REPRESJlXTANT!l -Com O paga
mento em ouro, creio. 

0 Stt. BERXARDINO DI~ C.\l!POS- Alóm do 
pagamento em ouro temos o augmonto do 
frete. 

O Sr:. OrTicrcA - Isto o o trahdo de com
mareio com os Estados Unidos podem :>o C<tsat• 
perfei tamonto. 
~0 Slt, BtlltNARD!XO DE CAliPOS - A quo 
ficarão retluzitlos, Sr. pt•csi,Jento, os nosso,; 
contracto:> com as companhias cstrnngoirns ? 
Nós tomos no actual momento alg-um:~s com
panhias que fazem o serviço mctlínnto fortes 
sulm:mçOdS. A ouo tlcarão, !lois, reduzidos 
ossos contractos~ 

Como jit tive occasiiio tlo tlizer, niio sou em 
a~JSo!uto inl'onso .a ~m reg·imon do protecção. 
St as costas brnztlorras pvdom fornecer o pes· 
soa! o o nuttot•ial nec•s>arios, par:t quo pos
samos m~ntor um sol'Yir;o do cabotagem 
comploto, tanto quanto vossíwl, isto ó, si 
pudermos luct:u· com a concur•rnncin. o,;tran
goim, estão ostaiJoloçnmos a protocr;iio l!it•octa 
a essa industt•ia, som rorit• a~ outt•as. 

llfas os factos demonstram que não estamos 
preparados absolutamon to. E depois, sonlloros, 
si se quer estabelecer ostnrmodida com relação 
no transporto marítimo, porque não estondol-a 
no commorcio ; porque não ostendol-a as 
demais industrias 1 

Pois ó nesta occnsiito quo precisamos do 
uma forto corronto immigratoria, quo pre
cisamo> de homens validos para rolmstccorem 
a::. nossas industt·ias ó justamente agora que 
nos lomlll'amos de vedar no estrangoit•o o nc
ccsso a uma industria aliás fóra do nosso al
cance~ 

Si necessitarmos do braços, si os que ex
istem são insulllcion tos para o serviço agrí
cola o para o de;;envolvimento de outra or
dem do trabalho, como lançar mão do some
Umnt•J mo•lida ? 

Diroi mais quo o regímen da libert!ado o 
da livre concunoncía, ú o que me parece pro
ferivo!. E a este respeito posso lembrar 
J'actos. 

As noss~s estradas do forro a principio con
struídas com capltacs ostrangoiros e sob a 
direcção de r:ngenhoiro> tambom ostran;:!'eiros, 
hoje são construi• las com capitao; nacionaos o 
sol! a tlit·ecçiio do engenheiros nacionaes. 
Com rotação iL hwoura do café, clá-so o 
mesmo facto. 

V. Ex. sabe, Sr. presidnnte, quo a cultura 
do cam depondo tio utcnsilios custosos, ongo
nhos e litLricJs dil alto custo. 

Qno fazia o estado do. ~· Paulo ? Impor
tava todo~ os sons mncluntsmos do estran
geiro ; hojo o estado do S. Paulo cnnstruo 
tOtlas as machinas o ntunsilios do quo pt•ocisa. 
para o sou caro, sem tot· gosallo do privilc:;ios 
p:n·a taes fvbric:ts. (Apoiados dos represen
tante.~ de S. Paulo.) 

0 Sr:.. CUSTODIO llE lltm.r.o - E' preciso 
encarar a questão pelo Indo ostatistico, o isto 
ó o que V. Ex. a indo. não fc7.. 

0 SR. BRRNARDIXO DE CAlll'OS- Polo lado 
da estatística !ta o soguinto. Dnmnto oro
gimcn do privilegio, havia trosontos o tantos 
úavio~ em trafico. 

O Sr:. Rt,TUlinA- Setecentos e tantos. 
O St:. Btm::>ARDtNO DE CAliPOS- Depois do 

privilo:;io continuaram eslés mosmns navios, 
mas conto cllos Ot'nm incapaws para luctnr 
com a concut•rencia, t:vornm de ceder o 
eampo :tos mais industriosos, itquollcs que 
t!ispnnhmn do mais capitaos, de mais recursos 
o aclivitlarlo. 

Nn t!ia em qno o Brnzil tiver uma popula
('1io suporabnmlanto, ,Jispuzcr do capital ne
,•c>>ario para con~lruit· cstulcit·n; c armar 
nnvios, nosso tlin nt.s [,Jt•omos uma marinha 
nwrcanto po·lot•osissima. (Apoiados; c•·Hzam
.w muitos C!Jll04 lt:s.) 
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Sr. presidente ou vou fugir desta que2tão 
incnndosconto, poltl escassez do tempo (1·iso) 
afim do occupar-mo com os 15 •;. addicio
na~s; vou dizN· cm nome do meus amigos quo 
não podemos do modo algum tomar n raspou· 
sabiliLlado desse tl'ibu to lant;.tdo sobrú o 
povo. 

Nós o contlemnamo~, Sr. presidon te, porrpto 
ó um tributo desn~:cessario,lnju:;to, voxntorio 
o desproporcionnlmcnto dbtribuiclo. 

E' um tributo desnece:;sario, port(UO gmm 
populnçües que não precisam dollo; é um tri
buto injusto, porque ó at•recndatlo :;obro os 
haveres rle uns o applicaLlo cm bcnellcio do 
outros; ú um tributo vexa to rio, rorquo ag"
grnva sobremaneira o impo:;to do tmportação 
actualmente jit muito pesaria. ( Ap~iarlo.< .) 

O Su. O!TIC!CA-Pr'l•lo dizer o mesmo sobro 
o plano do toda a Const ituiçiio. 

0 SR. BRRNA!Ul!XO nr. CA~Il'OS-Di7.·SO 1]110 
não ha ostndos ~ne não podem viver sem o 

·imposto do importação. 
1\las, si isto ó uma razão, pnrn so decretar 

o imposto de importw;:"io, então elle tlevel'in 
aíl'ect~r simplosmontc aquclles ostndos quo 
necessitam tlollc, (Jipoiarlos.) 

E nesse sentido ott o o~ meus amigos esta
vamos tlelihorndos a dar o nosso ycto pelo 
imposto facultativo. 

O Su. OITICICA- Alto lá ! Este imposto fa· 
culta ti v o ó um Inço. 

0 SR. BERXARDI>"O DI' CA~n·os- Si ó uma 
rmão a nccessidatlc rlos cstntlos ~ue precbam 
do imposto do impor•t:<ç:[o, tnml,om dovo ~O!' 
procedente a razão tia rlesncccssitlado do; es
tados que de scmollmnto imposto não care
cem, em relação aos quaes llca sendo apenas 
um onus perturbador do suas finanças. 

No encontro dessas tluns forças que so 
chochnm, me parece qno não porlorá encon· 
trar-so a soluçao jnstn no alvitt'o quo lll•:a 
provnlccer uma sohro outra , ao passo quo o 
lmposto facultativo, forirtlo unicamon to zona> 
qU•J ontontlerem nec~ssnt•io lançnl-o, ser:\ um 
imposto legitimo, justit!"avcl bom lundado, c, 
alem de tudo cobrado om bcnetlcio dos que o 
]lll.g'UOm, 

!. taxa addicional dos 15 "/.,pelo morio por 
que cstiL e;;tnhelecitla, di1 o seg-uinte rosul· 
tatln: como o pniz so n,·h:L di\'lllido cm tliJ'
ferontes zonas, cm relação it co!Jranç:t dos 
impostos at!nuncit•os tio importação, como 
estas zonns podem ser nssim classit1catlas: 
Belóm, S. Lniz, Rccil'o, S. Salvarior, Rio do 
.Tanoiro o l~io Grnndo tio Snl,-o como tio 
ctHia uma destas zonas siio trilmtarios difi'o· 
rentes estados, sog-uo-;;o qno a nrroca<iação 
l'oita na :;tldo aduanoit·tL aprovoitnril unicn· 
monto ao ostado om que so acha a mesma só.! o 
(muito licm) o lodos os outros estados 11carão 
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onernrlos, sem participarem dos resultados do 
imposto. 

Ull SI~. Rr.Pn"sm~TAKTE-E os estados pe
quenos serão sacrillcados. (lia outros apartes). 

0 Sn. Bim~AUDIXO DE CAMPOS-Assim, to. 
momos o Rio do Janeiro. Da zona aduaneira, 
QllO tom por sério a cirla•.le do Rio do Janeiro, 
siio trilmtarins Goyaz, S. Paulo, Paraná, 
Sant~ Catharina o Espii·ito Santo. . 

POIS hem, pelo proJecto n taxa nrluanoll':l. 
serit arrccarlada cm beneficio do Rio do Janeiro, 
di) lllinas o de Goyaz ; segnc·SC que todos os 
ontL·os c;t:ulos serão oncmdos igualmente sem 
'JUC entretanto rcccbnm um ceitil das conve
nioncins rosultantos dn cobrança <l•!Sta taxa 
os excluídos da partilha. (Apoiados.) 

U)t SI:. REPt:F.sEXTAXTI~ - E' uma vor
rladoit'" oxlot·são para esses estados. (lia 
uutros ttlJa,·tc!s.) 

O Stt. BimNAt:mxo nr. CA)Iros- E' pos
:;iwl esta!Jelcccr o imposto facultativo, isto 
se pride t'az.::t· pot• lei or.linaria. (Apoiados.) 

Ua mna outt•a razão, St•. presidente, o ú a 
se~tuinto : os nossos impostos do impOI'ltlção 
ach:un-so gramlcme~ to onor:vlcs com a co
brança em ouro ; no> sabemos que, Yalondo 
no me retido uozo mil o tantos róis uma libra 
~torlina, o scndll recebida na Alfandega poJo 
valor logaltlo s:;;soo, rcsul ta tl'ahi um pre
juízo do cOI·~a do 33 •; .. ; addicionomos n isto 
'os 15 "/• o teremos 48 of•. 

Seg"uc-so que o consumitlor vni pagar mais 
~uasi 50 "/o de impnsto do importnr;ão. (Apoia· 
r/o.~.) 

Entomlo, St•. presidente, quo devem SOl' 
attcmli~ns as re~lama~uos dos estados quo al
legnm não poder viver sem o imposto do 
iniporta~ão, ma:> o unico meio do attendel-os 
ó o imposto racultivo. 

o SR. O!TICICA - Não senhor. 
O St~. BimX.\I:n!~o DE CA~rros- Não vejo 

rf\züo paro. qno os estados que precisam dessa 
imposto não façam onti·o si uma lig:L o não o 
estnhe loçam, determinando por mui o do con
vocaçucs ns disposiçilcs aduaneiras consenta· 
uoas ~om o plano que julgarem melhm•. 

Quo dilllcn!tlnde h;l nish1? Porque onerar 
a totlos, c~tnbolct,ondo o vexamo tio imposto 
forçn<lo sobro aquellos estados que não vn·om 
da importação 'I H:L estados que vivem dn. ex· 
portação o estarias que Yivem da importnção; 
os osta<los quo vivüm da importn~ão que htn· 
cem a t~<xa mhlicional. ( .J.ptu·tes .) 

:lo:;tas condiçlics, Sr. vrosideuto, tenLlo 
<!llllllCiatlo ligcil'amontc nunhas itléns o ln
vr:ltlo ll!Oll pr<~testo om nomo tlú meus com
panhcims, r,,tim-mo, invocnn•lo mni~ nml\ 
voz o patt·iotisltlo •.lo Coagr•'~so, para qn.: l'O
nt:<to a lt<'lli~sinm obra IJIIO nttl o;;to momento 
teu: constt·ui<lo, oxpurg·am\o a Constituição 
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dos g-randes scnõos quo ncabo do indicar. 
(•lluito úc,a, O o•·atlo•· J Ci!iiiJWimcntado.) 

TEI~Cimt,~ DISCU>SXO D.\S E)IF.XJ>.\5 AI'PI:.O
VAD.\S 1m SIW UXf>A 

O Sr. Scrzc<lcllo-S:·. prositlonte, 
compt·chomlo porfoitnmcnto bom n nnciedndo 
do Congresso por ver votml:t :t Constituição; 
comprclton • .to pcrfdtnmcnto hcm a ancicdado 
do \mi~ inteiro por ver dcllniti\'nmonto pro
mu P.'adn :t lei organicn tio nossa sociedade, 
do nossa patt•ia, o qno dc\'O pt·esillir os des
tinos d:t ltopnblica Urnzilcira, o comprchenrlo 
essa grando ancicdado por~uo ó necessario 
uar :t noss:t vitl:t a e:;tahiliu:ulc, CJtt•J u a raz, 
que ó a ordem ; porqttc ó Hecessario cn trar
lnos <lo uma vez para somlll'il no regímen da 
legalidndo (apoiados); ó nccess:ll'io qno de 
umn. vez para scmpt•e snllmmos put•foitnmonto 
11om om r1ue lei vivemos, I]Uacs os tlit•cilos rpto 
o sorilo g-arantidos; ó ncccssat·io, ~cnhorcs, ó 
oxtraot•dina!'ill.monto nece,;sario, I[HO seja do-
1lnitivamonto o lei lo o lll'esit!ento lln. RcpuL!ica, 
.uo modo r1uo possamos sabor qual é o minis
torio, IJHat ó o govcrtto qno ·~sta incumbi•lo do 
dirigir os dcotiuo:; da Republica, llo mOtlo que 
possamos ter :t J'elicidauo de ver port'cita
l!lcntc comprclwn!lido pelo governo o pensa
mento ropuhlicano, obodcconllo todos aos 
altos intuitos da re\'olu•:ão houcst:1, justa, 
moralisatlom (apoiados; ;,wito úcm), já no 
org:\llisaçiio dos ministot·ios, jiL nos actos proa 
ccdcutos do 11odcr publico, acahan•lo-se d
uma vez pam somlli'O os te di rot•cio constante 
cntt·e a opinifl.o publica c os actos do ;;orcrno, 
entro aquillü rpto determina, quo iudic:1 csto 
Congresso, quo ó a na•;ão, que ó o podot• so
licrano (apoiados [Jeraes) o aquillo que Ihz o 
governo, hoje um dclc;;atlo desto mesmo Con
gresso. (alJoiados; muito úem,) 

Vozc:s- V. Ex. está fallantlo ln•ilhnntc
mcnto o com grnndo intlepcmlcncia. 

O Sn. SwziWELT.o - Nã_o son, St•. presi
dente, absolutamente suspu1to fallantlo desta 
JOrll1il, 

v. Ex. sab~, como t01lo csto Congresso, 
sabe-o totiO paiz, qne nillg'l1Cil1 tem uat!o 
maiores proras <!e cou:;iller:H;•ão, <lo alta es
tima, de dcdienção o npre~o ]'ossonl ao cl!cfo 
li O governo do I] !lO o humildo orador. E o 
llz dosuo us primeil•as ag-itnçuos, o o !lz vi
snmlo os g-t·andcs o superiores itlt•!rosses mo· 
rucs do uiinlm pat1•ia, ,iitmais recohcnuo cousa 
alguma, dando sempt•o todo o men esl'o:·ço, 
satisl'oito o aleg-ro com o cumprimento llo 
mou ucveJ•, vendo sompt•o dcauto de mim n 
imagem sot•emt da pntrm, i\ imagem serena 
da l{opu!Jlica. (ilpoiwlas: 11111i/o be111,) 

l\las lambem ~ \'(ll'llatlo qno não posso dar 
o meu apúio c tt minha paltlYI't\ a todos os 

erros, n todos os abusos, a todas as fnltns o a 
touos os desvios que cntcnue o gorcrno com
motter. (;lpoiados.) 

o Sr:. ÚITICICA- Isto uito por y. E:t. tom 
muita força, 

o Sr:. SF.l\7.EDET,Lo- Serin. isso attc>tar 
unm subsorrioncia, um tal cstnuo do cor
rupr;ão, um servilismo contm o qual revol
tam-se o meu passado, o man espírito, a 
minha almn c todas as energias do meu co· 
l'iHa•ão. 

Se rio. isso o esq necimcn to ue meu tlC\'Or o a 
desl!onr:\ do mcn mandato. (AJloicrdos; muito 
úam.) 

\'ozEs-Estn posição honr:1. muito :t Y. Ex. 
O Sr:.. Smtzr.oRr.Lo -Mas a rerdadc, St·. pre

sidente, é qno estamos cm uma sitnução com
plctnmunto anormal: o. v(jrdado ó qno não 
sabemos si realmente' este govm•no existo ou 
não ; a vcrtlndo ó que não sobcmos que ntti
tmlo mantem ollo dean to !lesto Congresso, 
porque nem no monos soubo cum pril• o co
mesmho dever de participar suo. organisnção 
a ostc mesmo Con;;rcsso, fJUO ó o poder sobe
rano, que ó a própria na<;lo. (<1poiados !JC
l'iiCs.) . 

O Sn. OITICIC.\- O go\·crno existe som so 
lembrar que o Congro~so t'Xistc tambom. 

O St:. Stmzr.DELLO- Pois commctto um 
erro, um crime, esquece-se do son dovo!', 
divorcia-se da naçiio, (:111oiados gemes, apm·
tcs.) 

O que vejo ó IJUC n. propor<;ão ~uc vamos 
yotaudo :t <.:om,tituição, que vamos llrm:tntlo 
doutrin~t inabalavel, que llca dellniti\'amcnto 
assentada, como po1· exemplo a plena liber
dade cs\'iritual, o respeito) :1. consciencia e :\ 
crençt\ <o cada um, vemos o governo ultima
monto nomeado afastar-se tlessn nornm do 
proeodet', i'ugir dessn. orie11ta~ão o, o. pretexto 
do regulari~ar promo~uos, fazer cousn. con
trari:t no principio r.lt1 liherdade espiritual, 
(apoiados, muitos úam), principio quo l'oi con
sngr:ulo pelo Congresso, cstaiJolccitlo pelo Go
verno Provisorio, principio osta!Jelocido pel:t 
propria ro\'Oluçilo. (Apoiados.) 

Do modo que, Sr. pt•esitlentc, pm·eee-mo 
qno o ministcrio actual, que ti um erro do 
chefe do governo, ministerio que nilo oxpl'ime 
pelo seu pnssudo o pensamento ropu!J!icano, 
quo nilo exprimo pelo seu paSSi\tlo e pelos 
seus serriços o pensamento rovolucionario, 
nilo podia llh•orcinr-so do governo pnssnuo 
no quo ello praticou do melhor, de util, tio 
salutar. deslazondo e contrariando nlevan
tndus iuens domocrnticas (apoiados, m11ito 
bem), om opposiçilo :t opinião sober::t.tm do 
po\·o, om OJl!JOsiçilo n.o Congresso, em oppo
,;ição ao gorerno ui\ revolução, que omlJot•n. 
houvesse commettido erros, esteve uo poder 
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pela revolução o cm nomo da revolução, ro
cobondo n. investidura tltt prop1•in. rcvolnç:io 
porque ollo representam, encarnam a pro
llri:t ltopublicn n:t su:t vida tlo sac1·illcios o nos 
serviços iL ro\·oluç•iio triumplmnto. (;lpoiados, 
muito bem). 

Como patriot:t grito P•Jis :1. esses timoneiros 
vin.los ·!los arruiaes quo tantas vezes com
batemos quo v:1o C1'l'aclo, quo v:io caminho 
do mal, porque o regimc11 u antro c ont1·o:; 
Jn9thodos c ontro:; processo., são necc>sarios 
para governar este povo. (<lpoiaclo.<, "l'ltl'l~.<.) 

Comprohcmlo, nois, Sr. presidente, po1•fci
tamonto n. posiçãÕ desta ConÇl'resso tliantc 1ln 
pniz, quo anccia antes de tutLO pela lei Ql•ga
lllCIL par:t que possa cadn. ciuadiio saber fJUal o 
ro;;imcn cm fJitO vamos vi\·er. Eu, qno per
tenço n uma cnrporn~J:o qno con~ubstancin. a 
força publica, que é n. g:wantin. 1la ordem, qnc 
tom s1do o serit sempre para honra sun. c tio 
Brazil, n. ,!.':lranti:t tlo toda~ as libcrfladcs pu
blicas, vi lm pouco votar-se ,Jcllnitinuncnto 
nesta Con;:rre:HO qno a força armatht só era 
o!Jodicnto tlontro da lei. De modo quo o neto 
do governo ostnbelcccn!lo um rc)l'imcn cspc
cinl, contrario il!ibcrd:Hio C5lriritual quo já 
ostú consn;:1'afla como lei, pódc·sc assim diw1·, 
contrario ao qttJ apropria revolução c:;tahe
helccou, crcou para todos os oli!ciMs n:nn 
situação tlitllcii,Jlorquc, som violação rlaCc;:s. 
tituicão, !ião po om o não do,·ct~1o, ll.lm hcr.: 
servir á patrin., cump1•ir scmclhnnlo ordem. 
(Muito bem, apoiados.) 

Sr. presidente, não_ pretcntlo alJsoluta
mentc occupnr a attonçao do Con::resso com 
fJUestucs cstmnlms, mas não posso tlcixat• 1lo 
roforir·mo, nind:t qno pcrl'uncto1'inmonte, ao 
celebro decreto, cm relação a sociedades mw
nymas, tlcct•cto q no ropn to cscmhlaloso, sn h
vorsivo das boa:• normas tlo governo, rtc
C1'Cto que, a par do um:t on rluas mcditlns tio 
a!gnm11 utilichttlc, ;om l'ncilitar ainda mais o 
cst:t!Jolocimooto do noms omrl'Ozns, vem in
troduzit• o socialisrr.o tlo Esltulc>, tlccroto f(llll 
tom por intuito sofront· a ,ioga tina dn hobn., 
tomando o proprio governo parto no .i o::ro 
(apoiados !JVI'acs), cobrando pot·co1lttt;.:eu;: 
(.1luito bem.) As disposiçUcs do 3 "f,, SOúl'u a 
vendo. do ncçuos a pt·azo o do 2 °/u sobro a 
roudn superior a 12 •;. tias tlifi'orontos empm
zns são immoraes,-rcYo!am a pt·coccnpação 
untes de fazer tlinheit'O pam o governo a cus
to. tio tmbalho elo particnlnt• tio que a do tlimi· 
nu ir n. jogatio:t dn. bolsa. 

u~[ Sr... RF.rltES1~::o\TA:o\TE- o govet•no 
lucrtt o llurnto. 

O S1t. SllRZllDllLLo-Hu, portanto, a res-

lloito dos ultimas actos do g-ove1•no, farto o 
nrgo campo pnm obserrncues profuncla~, o 

quo hão tio t1•azor tristes cogitaçues aos ver
dndciros pn.tt•iotas, a todos aq uol!es q no urro 

cstantlo cegos p~lns nuvens ila ailnla~ão 
voem largo o horison to.· 

Deixarei, porum, scmpro com o intnitc tio 
apressar a nos:m Constituif;üo, do lado, todas 
essas qu•Jslilcs, c entrarei nn. apreciação ~c 
algnmns emendas que esporo d:t sabedoria 
do Congresso serão snpprimidas. 

A primeira r.momllt do fJIIO vou occnpar-mc 
foi cstahoi·~citlo. pelos illnstros o rlignos ra
Jl1'csentantcs oo Pernambuco o,; S1'S. Ro:>'t c 
:,;iJm c Annibal Fnlc:1o 110 art. i" mandanclo 
accrcsccul:tr no 11· li r1uc dit n Cnião a com
potencia cxchtsivn para a institniçiio do ha11~ 
co;; cmissorc,; o seguinte: não compr~hcn
dii.los os do credito real. 

Ora Sr. {11'c;;ic~cnto, mio compt•chcntl? c~n_:o 
possa licar cons1gnat!o cm nossa Const1tutçan 
csoa violac;ão d:t tcchnologia cconomica, essa 
infmcçiio tia elassiticnçfio acccita cm eco
nomia politiett para os !Jancos. 

Niio comp1•ohontlo por que motivos querem. 
os nob1·cs ropreson tau tos consignnr . cm no:>sa 
Constituição css:. conl'usiio entro ua.ncos de 
cmis,ão o bancos de credito real, cuJaS ope
rações sobro hypothocas, p~nhorn,s otc. süo 

llm·lcitmnllnto dotcrmin:ttlns o cuJa' lottr<~s · 
1~·pothocarins, cujos titnlos cmitthlos por 

maior quo seja a su:t cil·culaçiio não são l'•l
prcscntativos ou succcdancos d:t moe1ht mc
tal!ic:t, uão toem o caracter dos Lilhetes do 
banco iL ,-bt:t e ao portador~ vol'l.l:uloira 
mooú:t p01·~uo o puLlico os tia o os reccho 
ness:L qualitl::lllo, havendo npenas cntt•o umn. 
o antro esta dilfllrJnça: u fJUC a moeda metai
Jica tem mlor int1·inscco, cm si mesmo, o c 
hiihcto do )Jn.uco não o tem sinão JlOla cer
teza tlo que sot·iL pago pelo banco. (.lpoiaúos; 
muito bem.) 

Eu não comprohcndo, pois, c~t:t confu~ão 
que economista algum li1z, o IJUC cm parte 
alguma oncon tra-so. (Apoiados.) 

Si o artigo om voz do bancos dccmissão o:t 
emissores tlissosso L:tncos tio circnhu;iio, ot: 
ninua comp1·ohcnclc1'io. os cscrupulos !los no
bre> representantes porque ha lm1cos do 
circnlaçi\o que· são oxclusivmnonto oncarrc
gatlos tio omissão dtt moctln-papol o outros 
se cucurrcgnn1 disso e tio outras opo!"JCiJc,; · 
como dopositos, omissão tio lettrns h~·pothe· 
cm·ias, caucuos, hvpothocas etc. são verda
deiros bancos tle êommercio; mas o project<> 
siLIJio. o critoriosmnento usou 1la oxprossiio 
bancos cmis•ol'f.l,<, o que ó pt•ociso, claro, não 
se presta a tluas illtct•pretn~ilos. SS. EE:.:. 
ucixarnm-so tonntl' pelo terror o suppuseram 
log-o os uuusos, o uo :;ovo1'1lO ela União n. ab
sorpçiio, o llahi a consignação tht cmcndr,. 
restrictiva, qno l'oputo tlcsner.essarin c 11110 
Jloço licon~:t pttl'a afih•mttr encerra mn Ot'l'l' 
ele o1llcio. Espot·o, pois, que o Cong1•osso Sttp
lll'inm n omomln. 



'"' \ 
11: ' 

X \ 
il\ '~! l 
':\- I :ê . I 
',1', ,1 I r : ~: ) 
• I"'"' I .',t:;:.., ' 
I' I~.-' 
I' ·~ . ~ .. .li.:\ fi ', 
I~ 1. li 
\~i ! I 
~· l I 
5"1 ~ .I 
:; I ""' ,• 

~I . ' - ' ~l 
~· 
J '. 

\ 

\ 

\ 
I 
I 
I 
I 
' 

188 CONGRESSO NACIONAL 

Outro artigo acceito poJo Cnngrvsso como 
snlistutivo ao que dita União a attribnição tle 
mohilfsnr, em occasiüo do guerra ou de crises 
mais ou menos graves pam o pniz, a. for~a 
policial dos ostnclos ó o sogninte : mobilísar 
e utilisar n gunrrla nacional on milicin c i vi c~'· 
dos estados, etc. 

Esporo, o sô com ess:t condição votnrd por 
tal dt:;posição, ~no a comm!ssão do rcdac~fio, 
depois <lo que dts~e sohrc esse ~tssumpto o meu 
collega o amig-o Dr. 1;ahino Uosonro, cum
prirá o se11 rlovor suppl'imintlo as pal~vra,; 
-dos estudos.-ls;;o e neccssario para quo 
não llquo na Constituição uma dispo;;ição que 
se preste n intel'pJ·et:u;ues contrarias itqnillo 
que foi aqui accoito, contr·ari:t a doutrina 
nq~í estabolcciJa, dispo:;i<;ão <[UO poss:L ser so· 
pluomn<ln. parcccndv fJUO foi no;;sn intenção 
dar ao; estados o Jirdto tle torom umamilicln. 
ci vica ou guarda naciona 1. 

O Congresso salJo •iUO varias vezes foram 
propostas emontla:; nesse ~onti<lo, entretanto, 
quer na primeira, quur na ,;ogunda, !'oram 
som prc recusadas. 

Portanto, o pensanwnto do Con"rcsso foi 
sompt•e contrario, lili sempre condcmnar a 
itléa <los quo pretenrliam r1m· aos estados tal 
1llcnlrlado ou somolhan to attrilmição, c ioso 
foi lbito não com o intnito tlo J'er·ir a nu tono· 
~ia dos estados (apoiado•, muito b~m), mas 
Sllll com o lonvavol cm ponho !lo rosgnarrlnr 
os estados do graves cot.Ciictns que possam 
surgir entt•e essas milicb,; sujeitas a l'ogula
mcntos, a lois, a rcgimen cspocial, o os 
corpos pertencentes ao exercito permanente 
unico g-uarrla o garantia da ordem c do to•las 
:ts liuer·datlcs pnulieas (opoiados, apai't~.,) ; do 
modo a evitar a JlOlitica;;ont peqnon~t o es
trella tio gowrna ores ou de mandões de al
dca qno nã:t comprch~ndam o seu tlover,c fJUC 
esqueçam-se !lo I'espoito qno rlovom áquQllcs 
que sacrillcam som pro a \'ida p:trtt a segu
rança do todos o a paz publtcn.( A.poiarlos, 
apm·tes.) 

com cortoza,lm de attribuir-mo intenç:lcs mais 
patrioticas do que essa do dernndor interesses 
po,;soao:; on particulares á minha classe com 
sacritlcio do princípios. E para. prova disso ce
moço declarando ao autor das emendas qua 
son lmstante justo o bastante leal para não 
attribuir a S. Ex. intenção alguma otrensíva., 
hostil ao exercito; para. não acroditar que S. 
l~x. como todos os que votaram poi' essas 
emendas, q uoiram-se armar de uma perigosa 
arma do gum•ra contra os commandantcs de 
cor·pos. 

O Sn.. VEIGA-Não ha duvida, não podemos 
ter essa intenção. 

O Sit. SgnzEDJ·:r.Lo-Estou corto mesmo que 
o Con grosso votou som ter ponderado bom 
quanto lm do perig-oso, quanto ha do portu· 
batlor· e do de~tl'LIÍllor nossas emendas quo om 
apparoncia encerram disposição iunoconto. 
(Apoiados e apal'tes.) 

Propoz S. Bx. ao art .. 17 n. ·1, accroscen· 
tai'·SO : 

(a) O presideutc Ht7o conservarri qualquer 
coHeingcntc de forças fedemcs 110s est~dos desde 
t]!!C CO!Itra isso l'Cpi'CSC!llem OS respectiVOS 90-
VCrJ!OS. 

(ly Re 1110 vc1·ti mcdialltc !'C)ll'Csclllaçrio dos 
mesmos poderes os commandantcs de tacs 
{Oi'Ç<IS. 

Ora, :t primeira parto é complol:tmcnto inn· 
til um nossa carta conslitucionn.J, salvo sí ha. 
a intcnçtio do dcíxnr o exercito, instituição 
nacional, instituição fodcrnl, sem Jogar no 
grande torritorio brnzilolro ou jogueto de 
paixões partirlarias o poquonas, em uma con
ti·adanç:t continnn, projndicittl a disciplina, 
mais prejudicial ainda aos coft•cs publicas. 
(Apoiados 9cmes; muito bem.) 

Si não ó por simples capricho dos governa
dores, mas por consideração do ordt;)Ol e do 
tmnquillitlade publicas nos estados que as 
forças serão removidas medeanto a ropJ•oson
tnção convouiuutomonto fmHlamentaua, re
pito, elln, é inutil por~ne no exercito ha ver
dadeiro patriotismo, ello tem sido o ha de ser 
sem pro entr•l nós n ordem o a garantia da lí
!Jm•uade, elle não tem sido outra cousa sinão 
a encai•mt~ão do todas as gt•nndcs aspimçõos 

Espero, pois, que, a commisslio de rO<lacção 
Im do supprimii' aspala\'l'as-Dos estados.-As 
mil i c ias CIYicns ou a guar<la nacional dc\·cm 
sor cousirleradns como reservas !lo exercito, 
de1·cm estar sujeitas a mm lei nniJ'orme, a 
uma reguhtlncnta~ã,l unica e como o exer.:ito 
dewm sor uma instituição J'edoml. 

Sô assim seriL pussivel utilisal-as couveni· 
entementc, moutlisnl-as na occasião precisa 
com ntili!lade, passanrlo-so tlo pequeno pó rle 
guert·a para o grnnrlo J•Ó rio guerra si as cir
cmnstancias o oxig-it•cm.(Apoiados .) 

nncionao3 (a)loiados f1Cmc.'), cr.Jscondo sempre 
na historia o no scw da patria. ao lado do 
povo, batendo-se 0111 nome dos granJas prin
cipias. (.-tpoiallos, muito bom.) 

VozEs-Isso é uma grande verdade. 
O Sn. SErtZRDELLo-A vista disso não nos é 

dado sn:1por,Sr. presidente, que o exercito o~ 
um estado qualquer possa contrapor-se a 
ortlem cstahelecitl:t, ú paz publica. Mas, si por 
von tnra, não o uxcrcito, nem mesmo um corpo 
intoiw, mas um contigouto do forças, foi' ca
paz r.Io Yiolar a disciplina, transviar-se do suo. 

Um out1·o ponto a <tne ligo li maximt\ im
port:tucht ú rolt~tivo ao art. 47; o a uma,; 
duas cnwmlas a(lrescntaolas Jllllo illustre ro
Jll'<l''~ntanto do ~Ii nas, o Sr·. \'oiga. 

!Silo !'alio, Sr. pre,;itlcnto, no~to assnmpto, 
como militar· ; V. Ex., e todo o Con;;rosso, 
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missão, triste presidente de Republica, misera
vel presidente de Republica que não tiver à co
ragem do tomar providencias enot·gicas casti
gando os discolos, mantendo a disciplina, re
movendo a força, que ó um elemento do pe
rigo a ordom, um elemento do porturbnção a 
trnnquillidade do Estado ! (~1poiados, muito 
bem.) 

O qno devemos evitar, o quo ó preciso n~o 
consentir, ó quo a força publica soja .iognoto 
do pai~ücs pequenas o locaes nas mãos do 
qmtlquer govet·nador, seja instrumento desltt 
politicagem de que tanto so abusou no rogi
men passado. 

O SR. VInGA-E quando a politicagem par
tir do centro para os estado:; 1 

O SR. SEitzimi~LLO -Quando tor assim 
tenhamos nós a comgem do condomnar some
lho.nte procedimento, tenhamos nós o. cora
gem tlo donnnciat• no pniz o rlt)Stituir :t supro
mo. autoridade que assim procPde, por inepta, 
immoral o indigna da conllanço. puiJhca. 
(Apoiados.) 

O segundo ponto ú o que refere-se a remo
ção dos commandan tes de corpos doi~;Ln<lo-so 
no esquecimento o general commandnnto do 
armas ou da guarnição. 

Esta disposição ó anti-militar o injusta 
porque pódo ser repensa vel por tudo o que 
se dor o gonm•n.l commandantc dn. forçn. e con
tra olle nada se ostabolecen, o, por outro ln.do, 
om um estado set•it sempre do IJoa disciplin:t 
e conforme as lois militares necossn.rio ouvir 
o ~cnorn.l commandante das ['orças sohro 
quacsquer movimentos ou mud:tnçns que 
nella so q uoira rn.zor. 

Mas, St•, presidenta, protesto com todas 
as minhas forças, com toda tt enorgin. de que 
posso dispor contrn. essn. segunda parte da 
emenda r.orqne, e é necessurio que este Con
greso St\Ibn., um dos moveis que nos levttram 
ao campo dn. revolução, foi muito especial
mente ostn lilltn de gm•nntin. que não encon
travam os officinos deante dos caprichos dos 
poderes publicas ! (,ipoiados.) 

A idéa republicana, senhores, convem dizer, 
niio estava no cerebro de todo o exercito, e 
foi essn. falttt de garantia, a grande injustiçn. 
nas promoçoos, o esquecimento llnalmen te tio 
direitos e do serviços, que levaram a muitos 
c:um\radas a abrnçat• n. novn. ordem de cou
sas em que esperavam encontrar mais justiçtl, 
mais moralidade e mais gnrantin do quo 
tinham. 

0 SR. GABlNO BESOURO -Note V, E~. 
que agor<\ mesmo ostüo sendo removidos 
olllciaes. 

U~t SI~. RErR.EsENTANTg -Chegnrüo 8 do 
Rio Grande do Snl o outros tnntos da Por
nn.mbuco. 

0 Su. SERZEDELLO - Eis senhores ! A 
Constituição não esti1 aindn. votado., o já o 
governo esrJnocido do rosptJito qno nós deve, 
esquecido talvez dos serviços rio bons o.lenes 
companheiros, continúa a praticar aquillo que 
foi um dos moveis principacs tia revolução. 
Não soroi ctt quem louvo semelhante procoder. 
(Apoiados ; muito bam.) 

Lastimo r1ne tão dopressn. so tenh11 esque
cido o p;tssado! Eu, pnis, jilmais darei no go
ver•no algum semelhante arnm de perse
guiç;1o contrn. o~ meus camaradas. 

Um Srt. RErRESENTA:-I'l'E-A omonrla ó o<li
osa V. E~. tem mzão, ha de cahir. 

O Stt. SEr.ZEDELLo-Passomos, senhores, :t 
outro ponto; passamos a questão das incom
pa tibilit!mles. 

Espero, Sr. prosidontc, quo este ConA't•esso 
mantora o nrt. 4!), como propoz o meu illustre 
amigo Dr. Cnmpos Snlles, ostnbolocondo a 
incompatibllirlnde absoluta entro o cargo ue 
ministro do E.>tarlo o outro cargo qualquer e 
muito especialmente o de membro do alto 
tribunn.l de justiça : Isso ó mornlisndor, isso 
ó consi.lnnto os bons principias do adminis
tração. (1lpoiados; muito bam.) 

Espero que não so ontent!a por accumn. 
lnção do c.trgos a accumulaç;.io do oxorcicios, 
o espero porque desejo võr mais uma ver. 
snlvn. por este C::ongrosso a cansa da momli
dade. 

Votado o artigo, n interprotaç.io verdn· 
tlcirn. ó a quo lhe âon n declaração de voto dn. 
bancado. paulista, de modo que os ropresen· 
tn.ntos do podor ,iudiciario, umn vez pr•omnl
guda a Constituicão, ou dnixarüo os cargos da 
mngistmtura ou dei~an1o ati rodens do go
verno indo neste caso para o tribunn.l supremo 
ontl•l não devam entrar si não :t calma, n. re
!le~ão, a meditação, a imparcialidade e não os 
odios, os despeitos, ns fraquo1.ns adquiridas no 
borboriuho das paixões politicas, nas lutas 
partidarias. (Apoiados garaas; mui:o bam.) 

Desejo fazet• aiOLh\ umas ligeiras absorva. 
çõos sobre a emencht quo meu collega o Sr, 
representante da Bahin, Dr. Vit•gilio Dama
sio, propoz, estabelecendo distincções entre 
artigos constitucionnes o m•tigos não consti
tucionnos. 

Acho perigoso. es&l. omendn., Sr. prositlente. 
0 Sr.. CA~!POS SALLES-E' destruidora, 
O Stt. ~ERZEDELLo-E' porigosn. e destruido

ra : pei'tgost\ porque vem nos trnzet• as lutas 
constnntes sobre rerormn. constitucionn.l ; a 
continuação do regímen passado onde o par
lamento vivia eternamente occupado com 
ostn. sybiliitn. questão de saber qun.os os arti
gos quo er;\íll constitucionues e quaes os qne 
não ot•um o podiam ser rolbrmados por lei 
ordinaria. Destruidora porq uo nos vem obri-
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aar n. todo o momento, conforme n~ tonrlcn
~ias rlo governo, o. q uorot• nccommotlar a 
constitnição em seus m•tigos não constitu
cionncs aos in tercsscs pcssonos deste ou da
qnello. 

Quero, pois, que a Constituição fique re
digido. de modo que sejo. ostnbelocida a dou
trina do quo tmlo o que elln. contém tiajn. 
constitucional (apoiados); tio qne as suas dis
posiçuos do caracter pormnnen te c sem praso 
Jlaro. a snn. annutlnçã() sfl possam ser nltct·n
das po1• uma constituiu to (liJlOiiJ.dos), isto ó: 
:1or um congresso investido dos mesmos po
deres soberanos de que ostnmos nús de pos:;c, 
do que fomos nós mosmos invostic.loo. (rlpoill
do,q, muito bem.) 

Não !llrmiunrei, Sr. presidente, som r.1fo
rir-mc a estn incandescente questão dos 15 •f, 
mltlicionaes nos impostos do importação vo
tados pelo Congresso c.le accor;lo com a cmon
dn. o.prcsentada poJo St•. Lauro Müllct•, ii lus
tre o dig-no representanto de Sn.nto. Calha· 
:•i no., sondo rejo i tnc.Ia :1 indicação q no ti \'O n 
ltonm do nprosontar. Não son uhsolutnmonto 

·suspeito cm relação a essa importante rtnes
tiío. o Cong-resso sabe porfeitnmonto bem qno 
procurei constantemente sustentar cstn. itltlin 
~omo unm solução paro alguns cstnc.los do 
·uorte, ospocinlmento Pernambuco, cujos re
presentantes, com calor o com energia, do
clnrn.vnm quo oram impossivoi~ as condir.ões 
do vida sem esse recurso. • 

Sabe mesmo o Congresso que fiz um app~llo 
ao;; illnstrcs rept·csentantcs c.le S. Paulo c 
do ~!inas para que nüo recusassem a Por· 
no.mbuco o Bnhia um recurso ~no sú sobro ol
'les i:t pos:\r c que ora podidv como indis
pens:wcl. 

Houve mesmo mna occnsião cm qno sobre 
esse asumpto me encontrei com os illustros 
rorn·cson tnn tos do Pernambuco apresou tando 
n indicação dos 15 •lo mhlicionnes; SS EEx. 
pedindo taxativo o ou facultativo, por enten
der quo melhor consultam assim os interes
ses tio todos os Estados dnndo aos q no pre
cisassem desse recurso os meios rio augmentnr 
a sua ronda som sobt•ecm•t•og-m· os que não ne
cessitassem o assim não potliam supportar 
tal imposi~;to como o meu pt•oprio estado. 
(:lpoiados ; muito bem.) 

Por consideração pessoal nos illustres ro
prosentan tos tle Pernambuco, depois do lo.rgns 
discussiles conr o illustre ropreseotnoto Dr. 
Josó Mariano, resolvi, contr:t os meus compa
uheil•os tio bancado., retirar a minha emenda, 
votar nn emenda de SS. E Exs., paro. ni'lo 
crcar-lhos emlmrn~o, mas corto do quo alio. 
ll:wilt do co.hir, roset•vamlo-mo o direito do 
apro.~ontar de novo a minlm no. 2• discussüo, 
onde S. Ex. me tleclm•ou acceitar os 15 0{. 
i'<tcultntivos, Cl:lSO não passnsscm taxativos. E 

assim procedh porqu~ entondin. qne n minha 
cmcmhL tinha maior ncceitação, era. gera.l
!nonto bem reco!Jit.la, consnltam molhot• os 
mtoressos do todos os estados, inclnsivo os do 
meu, servindo nos de Pernambuco que nüo 
podia proscillllir dessa recurso. (Apoi!ldos.) 

SS. E8xs. apresentaram aqui constante
mente como nnico nrgumeuto cm f:wor dos 
15 '/o t:txativos a idó:~ do que, si ollos não 
fossem taxativo,;, trariam n. gnm•t•n c.Ias tnri
lits, trariam n tlcsigunld:vlc nessas mesmas 
tarifas c, por conscgninto, nm g-rnnt!o mal. 
Mas, Sr. ]Jt•osi<lcnto, j:unais pntlo comprehen
•lor a :tttitntlc c.lo SS. E Exs. rtno n meu ver 
oram completamente illog-icos o incohorontos 
porque SS.EEx,;. viveram som pro no ro"'imon 
•lo:; imposto~ :~dtliciono.es . o no (!in.. cn'l que 
hOU\'0 Ulll llllOlSÍl'O fJUO qnlZ Sll[l[ll'JmtJ•OS para 
ostabclocet· n. ignaldac.le das taril'as os homens 
políticos tio Pernambuco protestaram não 
so su,icitaram no gov.)l'llO c continuott d ro"'i
men do:; mltlicionacs para Pcrnnml.Juco ! ! 

0 

Nestas condir;üos, Sr. prcsic.lonto, rptnntlo 
s~. El~xs. dccl:u•nm que não p~dem prescin
dir dosso reclll'SO como não nccoittLI-o facul
tativo 'I Si ó uma motli•la rio caracter transi
!Ol·io, si tom por llm equilibrar neste> pri
moit•os mmos o or•:nmento o dar nos ostndos 
que c.lello procisn.m um recurso c.lo caractel' 
tempot•ario, pot•quo impol-o como um vexamo 
n t?rlos quantos dollo n:io prccisnm,o quando 
mm tos atc:n•rotam apenas os onus som as 
vantagens ? (A.poiado•·; m11ito /Jc,a,) 

Q11nl n razão, pois, tlossn cxigoncia do im
posto taxativo i 

O Stt. H.Amr..o l.l.\r..cEr.Los- Que lw. •lo sar 
sophism:Hio. 

O St:. StmzEor.r.r.o -Que, como hom diz 
o illustro c digno ropresent:•nte do Rio 
Gran!lo •lo Snl, l_:n do s~r sophism:ulo_. porque 
os ostndos quo nao pro~1snrom deste unposto, 
o que fot•em bastnnto consciencio:;o;; p:tra não 
onet•ar o povo, sem necessidntle. cobrnriro da 
União n~ quantias o as restitnil~'io nas thosou
rnrias dos estados, mmleanto simples guias, 
n.presontntlns pelos negociantes. 

o Sll.. RA~llll.O B,\ll,CllLf.OS - E mnuulll~'io 
luzot':L restituição muito logalmeoto. 

0 Sr... SERZEDELLO- E como muito bom 
tlisso o illustro ropresontnnte, mnndar;'io ti\zor 
Jogn.lmonto :1. restituição, tlcando burlado. 
complotnmonto a idull.lla tax:t igual pt~ra to
dos os estmlos. ( ,1poiados e apa1·tas.) 

0 Sll.. H.OSA 1; SILVA- V. Ex. não devo 
ropetit• este nrgumonto; não comprehentlo 
como se posso. lhzer isto. V. Bx. tem bas
tante tnlento IJnrtt comproholltlor que ost!l 
argumento não prococ.lo, (Z'1·occtill-SC vm·io .. 
apartes,) 

~-

-
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O Sr.. SEnr.r.or.r,r.o - St•. presitlente, sem 
J'azer questão disto, a vct•dade é, flUe, na mi
nha opinião, não tenho duvida cm aiTit·mm·, 
sem do leve querer fazer inJustiça, antes, no 
contrario, lottvnndo o alto patriotismo dos re· 
prcscntnntes do Pernambuco, o quo vejo ó, 
que · SS. E Exs., n.ntos de tudo, querem os 
15 "/o mldicionnes, mns o querem cm condições 
de continuar a ser Pct·nambuco o cmporio •lo 
commercio •los pefl:tcnos estados, qho lho fi
cam nas v!sinhanças. (Apoiados e ncio crpoia
tlos .) 

Pernambuco cstit c;n condições muito espc
ciacs; tom um porto da mm· mng-nitlco, de 
facil accesso, porfcitamento bom coflo~:ulo, de 
gorando cnlntlo, ponto obrigado de todos os 
navios IJUO uemamlnm o sul o o Pacillco, o, 
~or conso:,:uiotc, Ccaril, !Uo Grande do Norto, 
:Sergipe, Pnrahybn, A lagoas, etc., só poderão 
lhzcr eonclll'roncia, on me I hoJ•, tot•nm•em-sc 
independentes, por meio de recursos flUO obri
guem o nogoci:lilte, pelas mntagcns qno púdc 
ter, n ir despachar os gonoros nesses portos 
omlc terão •lo so1' consumidos, c não \'refe
rir viL• no mercntlo do Pcrnnmlmco n Jaste
cor-se. 

Pernambuco pnrocc quo tom receio tio quo 
esses cst:u.los procm·cm os meios de importnt· 
directamente, não vindo comprm• os g-cnet•os 
no merendo do llecifo, dc;;do que não lancem 
mão dos impostos 1lo I:J •lo como medida de 
recurso pum inuepemlcnci'a do seu comrner
cio, no passo fJ ttc Pornnmhuco não podo pre
scindir ilosso meio. 

O Sit. Ro:<.\ E SU,\'A- Ao contrario. A 
taxll. l'acultativn lhcilit:u·ill. tudo pa!'a o Indo 
•lo Pernambuco. A taxll. lixa c uniforme l'a
vorece os pof]uenos estados. 

O SR. SimzEDELLo-A vista, pois, do que 
venho de cxpomlcr o an to um aceortlo que 
me l'oi proposto peln. hnncntla rio g-randenso, 
accórdo que importa n ncceitn~ão da emenda 
tio roprcsentnnto dn Bahin, o dig-no Dr. Ar
thur Rios, c flUO SS. EE:xs. h:winm, se
gundo ouvi dir.cr, p!•olforido nos 15 • ;., vota
roi cont1•:t n emenda do Dr. Lnm•o l\Iullcl'. 

O Sr... RosA g Sn,v,\- Votam hoje contrn. 
os 15 °/o addicionncs tnxnti1·os, c upplnudi
rnm o pagamento do tlii•oitos cm ouro, flUO 
importam uma nggrnvnção do 15 :1 20 por 
cento. 

O SR. SERzr.nm.r.o - Pois c;;ses direitos 
om ouro ainda são um:t rn.zão contra os 
15 • ; .. nddicionaes taxativos. Computo as 
tttxas olevntlus flUO tomos, nddieione-Ihes os 
20 • ;. em ouro, o mais os 15 •;. o vejn. onde 
il•cmos parar i como so toru:wit impassivo! n 
villO. do pobre, a vida do povo, o olla so tor
nnrit tüo dilllcil que cm todn. n. parto, om Pot'· 
nam buco, lm do provocar ns mnis onorgicas e 

· ~órins roclt\lllt\ÇOos. (.tpoiaclos, muito ú~m.) 

Voz r:,;- Em todo o paiz. 
O Stt. Ros,\ E SJLY.~-São outros os impos

to.> Yoxutorios. 
O Sr... SEll7.Eni·:J.r.o -Nestas condiçücs me 

pareceu ncortnoJo o ai vitro Iom brado pelo Sr. 
r~presontnnto Ramiro Bnrcollos, o que, auto
rtsaclo por S. Ex. apoiado ua honostidatlo do 
sua pnlaYrn, e na adhesilo do tocl:t n bnncndn. 
Rio llrnn•lcns~, toruo nqui claro : SS. EExs. 
m~ nutot·isnm a declarar flUe, si !'orem suppri· 
mulas os 15 "/o mluícionacs taxativos, dcs
nppnrcccndo da Constituição ess:l disposição, 
flUo lÍ po!' smL natureza contraria no flUO foi 
estabelechlo ~nnmlo so consitlcron como pri
vntil·os da t:nião os impostos de importação, 
como a sn:t maior fon to de renda, como c> SClt 
mnior recul'SO pnt•n attomlct• n. eventun.Ii
dndes c as •lespczns normacs, si forem, re
pito, supprimiclos os 15•/o tnxntil·os, SS. EExs. 
tomam o compromisso do votar o pagn.mento 
dns di vida e 1los est:ldos, como meio do fll.· 
vorecor :1 sua orgnnisnçiio finnncoirn.. · 

Deste mmlo, tomando todos nós o compro
misso tlc votar poJo pngn.monto uns dividas 
dos cstndos, cntml":io clles uo novo l'ogimom 
desnssombmdos, dosooorndos de grandes com
promis.;os, o om condi~'ües do igualdade. 

O ~!t· OlTlcrcA-lgualdado com. dilrct•onçn. 
do Cilra ·1 ! 

O Sr:. Sm:zr-:or.r.r.o- De ignnldnclc sim i li
vres todos das dividas fll!O muitos doBes coo
tmhirnm pelos ert•os do govot•oo geral, pelos 
csbn.nj:uucntos t"eitos, Ol':l. por presidentes 
p;Juco escrupulosos, ora por moxpc!•icncin. de 
moços quo iam lhzor a sull. nprontlizagem 
atlministra tiva i\, custa dos estados. 

l\Ion estado deu sempre um snldo c muito 
g-rande pnra a União, saldo sulllcicntc pnrn. 
eobt•it• os do(icits do outros, c no ont..1.nto o PnriL 
não ponde cscnpnr no regímen da divida, não 
porque não tivesse g"l~lndos recursos, mas 
pol·quo orn. impoosival attollllct• ele oul!•n. 
foJ•mn nos lm•g-us eshnn,inmontos flUO n. nní. 
administração lhzin.. (Jpoiados, apm·tcs.) 

Eis, senhores, as ol!sorvnçues quo pretendi:t 
ft\Zer. 

Retirando-mo Lln. .trílmnn ''OU Eogm•o do 
flUO esto Congresso Im do votar n snppressão 
dos artigos apontados, pn.1'a que noss:t Cons
titui~.iio s:tin cscoimndn. do erros, snitL perfeita, 
completa, do modo que possamos entrar no 
regímen dttlognlh.lacle, v 1 vendo uo domínio 
da lei, que SOI'il pnrn nós o baluarte contra :~. 
tyrannio., a grande fortaleza sob cn,itt pro
tocçüo saberão viver totlos os homens do liam, 
todos os homens dignos. (AJlOiaclos !JCl'aes, 
muito bem. O Ol't~do1• d muito compl•imcntaclo 
e abmçado pol' muitos collcgas.) 

VozES-v. Ex. ft\l!on brilhnntemontc. 
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O Sr. Leopoldo de Bulltõe:-~
Sr. presidente, não venho fazer um discurso. 
O Cong-resso ancioso por votm· a Constituiç;to 
o tot•minar os seus trabalhos, não onvirit, por 
certo, com a bonovoloncia com que acompa
nhou sempre os ortulot•es qno >ubirnm a estn 
tribuna, áquello que nesto momento,nostlldis
cussão especial quo soncaba do abrir; vier aqui 
expor doutrinas, desenvolver argumentos pró 
ou contra as emendas oiTet•ecidas na so;;nn1la 
dbcussão, c ora sujeitas iL npprovação l!otini
tiva. 

Sot•ia o primeiro a desistir tia pnbvra, yo
tanuo pelo encerramento da discnssão, tiio 
almeja1lo pelo Congrc,;so, si não v isso o sy,;
tema tio projecto de Constituição trnncndo, o 
falsonlla cm ponto essencial a fod••ração com 
a adopção tl.:t emenda do Sr. Loovigilrlo Fil
gnoiras, suh;;titutiva do n. 24 do art. 33. 

Est:< omenu:t rcstalJeleco a unidade da lc
gislar;ão, jit condemmt~la por ;;rnnde maioria 
no seio deste Congresso, e restabclcco-a com
'[llota,abrnngendo no sou cxaggoro uni formis
ta ató as proprias leis processuaes da justiça 
local. 

O Con;;rcsso, St•. prosidonto, que uesta m:t
teria admn túu -se na primeira discussão até a 
lotri,;lnção separada, na segunda, por incx
phcavol movimento de reacção, retrocedeu 
'[lara aqucm do projecto elaborado pelo Go
verno Provisorio. 

O SR. A~IPIIlLOPI!lO- Que llcou aquem do 
projecto formulado pela commissão de Cons
titvição. 

0 Sn.. JOSI~ IIYGIXO - A omontla tlo St•. 
Filgueiras:ló f,,z rel'orencit1 ás leis processnaes 
da justiça federal. 

0 Slt. LEOPOLDO DE BULIIÕES- Onde O le
gislador não distingue não ó dado ao inter
preto distinguir. A expressito vaga-pt•ocos
sual-comprohonde a justiça fede,,tl o a locnl. 

Assim procotlendo, Sr. presidente, o Con
g-resso parecia querer voltar a l•egislnçiio uni
formo, que já havia abandonado; mas ao mos
mo tempo conservando por grande maioria 
os ns. 25 e 2G do art 33, que consagram n 
pluralidatlo do leçislução, votando postoJ•ior
mento nma emonaa complementar do n. 2G, 
referente no contt~\hando, o 1lepois accoit:m1lo 
a dualidade de ma;;istrntura, revelou clara
mente o proposito de nestn discnssito rejeitar 
a emenua que combato, trnnsl'orm11da hojo no 
projecto em uma verdadeira excresccncia. 

Ó SR. JosJ~ HYGINO- Excrcsconcia Jbi n de 
V. Ex., propondo que compete ao Congresso 
legislar sobro contrabando, quando ao Con
gresso compete legislar sobre mataria cri
minal. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULllullS - Esporo O 
conto com o voto do V. Ex. para que o Con
gresso nüo saucciono n omendtt do Sr. Fil-

gueiras, quo aunrchisará o projecto da Consti
ti.tuiç~o, consignando nollo :1 unidade do lo
gJ:;laçao do par com a pluralidade, o que á 
nm absurdo. 

O Slt .• TosJ~ Hrar:-.o - Seria uma incohe
rencia do minlm parta. 

0 SP.. LEOPOLDO Dll Bur.nÕES-COm oiTcito, 
Sr. presidonto, os ns. 2•l, 25 e 2(l do art. 33 
•lo projecto encerram um systoma completo
o 1la plnrali1la•lo rio log-islaçiio; nolles so de
tino a com potencia l•Jgislativn. da Umão ou 
•lo Congresso Nacional cm matoria civil, cri
minal o processual. 

O St•. Filgueiras, querendo restabelecer n. 
t1Di1lado do legislação, apresentou duas omon
•lns-nma snbstituth·n tlo n. 24 o outra sup
prossiva dos ns. 25 o 2G. Orn, o Congresso . 
accoitnndo a primeira o rojeitantlo a se"'un:la' 
con:;ignou doutrinas inconciliavois e gomo ~ 
diversida•le. do leg-islaçiio está, pdlo voto do 
Congresso, n·retmctavelmonte firmada no pro
jecto, a conclusão logic:t ú inevitavelmente n. 
t•ojeição da emenda substitntiva. 

Acct·oscc quo a dualirlarle de magistratura 
comhatirl:l por inconciliavol com n. unidade 
•lo legislação, umt< vez adoptada, impõe aos 
~ue proressavam tal opinião o imperioso dovor 
de snlfragal-a. . 

O SR. A~ll'liiLOPlllo-Sim, senhor, isto ó qae e o systoma. 
O SR. Josi: HYG!No-E' um golpe na fnte

gt·itlade tl.o paiz. Acima dos systemas colloco 
o meu putz. 

0 Slt L!Wl'OLDO DE BULllÕllS-E CU acima 
dos preconceitos do V. Ex., que declarou 
accoitar a l~opublica a benotlcio do inventario,. 
colloco a l'od!'raÇt1o, que ó, '[lara mim, n. ga-. 
mntla unica da integridade dn. patl'ia. 

O SR. Jos1~ HYGINo-0 que ou disso foi que· 
recebia a beneficio de inventario n dcscentra
lisação. resultante da organisaçí1.0 judiciaria 
do projecto do governo. 

O SR. Pn.EstoENTE-Quom tom a 11alavrn o 
o Sr. Leopoldo de BulhUes. 

O SR. A~IPIIILOPlllo-Niio me deixaram 
r1tllar na segunda discnssii:o, estou vendo si 
posso ngorn. explicar-me om apartes. 

0 SR. PRESIDENTE-Poço ao nobre ropre
sontanto que consinta que o oradot• prosiga. 

0 Sr.. LEOPOLDO DE BULHÕllS-Sr, presi
dente, a questií.o do que me occupo (e do que 
já se occuparam diversos oradores é un. mttis 
alta importancin. 

Não so trata do umn exng-oração fodoralista, 
nem tampouciJ de excesso do radicttlismo. Nito, 
trata-se tão sómonte de dar aos estados aqui! lo 
que lhes portonce-tl autonomilt legislativa; 

• 
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trata-so rio ostaliolecor cm sogm\t bnso a obra 
que l'omos chamao.l:>.; a ro:llistu·. 

O Srt •. rosr:: Hwaxo-0 que V. Ex. cstú 
fazcnrlo ó mm confoJtloração tlo ropnbliquctns. 

O Sr.. Lr·:orowo Df! Bur.nõr·:s-Arlmh·n-mo 
quo V. Ex,, mostro r lo dir·cito, sttbondo dis
tinguir l'úl\or•.tçüo rlJ con!' .. lllernçüo, venha 
dar-ma semelhante aparte. 

O S:t. Josr:: [I\'r<rxo-V. Ex. não cnr.fnn•1o 
uma con:;<l com outra., mas ost:tbolcc~ nm 
principio rpto ó compati,·o\ cama co:ti'cdcr·ação 
o não o ó co111 11 !'~duração. 

O Srt. Lml'or.oo nr·: Buwõr·:s- O qno car·a
ctori.;a. o gnvct•no ttJdtJt•atil·o ó qt1e 11 sua. acr;ão 
so oxot·co rlir·octamonto sobt•o o,; ÍIHlil'i•lnos o 
nuncrt sohro ns cst"dos. O qnc nr'>s dcso,iarno 
ti cstaholocct• nm goi'Cl'llO fodot·ntivo lill'to o 
pol\cm;o como existo nn.; Estado:; Unidos. A 
dii'Orsirlado tlo \o;;blaçiio tanto não ó incom
patil·o\ com a r~domçiio, qno existo no> Esta
dos Uniclo;, mo lo lo no gunoN, o typo da 
fe'.lomção, n:1 phraso dJ V. Ex. 

Sr. pt•eshlon to, som protemlor do mo<1o al
gum r~pt'Oihtzit· as con;;idct•.tçú.lS qno .i:'l tive 
occasião rlc submettm· it apreciação do Con
gresso, do1·o, ontrct:tnto, encarar o pr·ohlomn 
da antonomht \cgislatim dos cstatlos sob tr·cs 
aspectos. 

Soh a. sna Jhco historica, a plnralitlalo do 
logisla~ão so nos apresenta como o coroa
monto ;lo osfot·ço incos>nnto tla domoct~tcia 
brazileira, como a. l'ictoria a mais fccuntltt o 
signillc.1tim do movimento sem pro crosconto 
om !h Vüt' das ft•anqucr.as pt·oriucincs ou do 
sei( qaocm.:.acnt. 

NÔs tempos colottiaos tivemos as munici
palidade,; electivas ; orn 182.~ os conselhos do 
proviccias, cremlos pela constituinte; lllll 
1824, os con,;olhos goraos electivos, crondos 
pela Constitui~•üo. 

Doz annos umis t1trdo ostcs con.lolhos so 
trnnsl'ot•mar:un, pelo Acto Atlr.licional, nas 
assombl.i:ts legisla ti va.s provinchtes, de nma 
csphet•a do ;tcçiio tiio ttmpla qne, aintht docor
ritlo mais do meio soculo, t~nt:t-:;o con
sct•vnt•. 

Em \831 acariciamm o:; domocrntas a idé:t 
uo estal>tJlecer no paiz a monar~hh1 fodora
ti l'n; om 183·1 consoguit•am o Acto Addicional, 
agigantado pasin pam a l'etloracão o quo 
su.lvou naqnollo tempo a intogr•idallo nacional. 

All;;olutamonte incoucilitwol com o rogimeu 
monarch[co, por sua mttm•oztt uni tu rio o con
tralisndor, o Acto Alltlicional, dosdo qno cu
trou cm Yigot'. começou t\ sot• golrondo o 
rlosmttm-.ulo pelas intolet•aucitts rio potlot• con
tra\, qno, tlnalmonto, consogui11 tr·inmphar, 
u ulli ilc.utdo com pio tamon to as l'muq uozns 
provincinos. 

Hoje qno tmtnmos tio rolt:tbilitm· o orga
nismo onft•nqucciLlo tia prorin~ia, roconsti

co:o~l;misso 2:i - 111 

tuindo·lhe e alnt•g-ando-l!·,c as l'ranqnczns j:'1 
conquistarias, manteremos o son po:let• legisla
tivo uas condiçaes cm que o encontritmos no 
reg-ímen monar·chico '/ · 

N<1o incor·romos am contradicção, dando aos 
estados o rlir·cito do organizarem com nlona. 
liucr.lauc o srm podot· oxccutil'o, u sou ilodot• 
,iurlicitll'iu, ti sua. ~onslituição, o consorvamlo 
nas mc,;mtl;; comltçllos om que fnncclonnva. o 
sou po<lJI' legi;;lativo no tempo iJlll qno o,; es
t:ttlo:; eram l'uitot·ias do :mporittlismo ? 

O Srt. Josr:: liY(HXO-P01' que não cnnhnr:'t 
moeda o não dclluiri1 :direitos polillcos'! 

0 Srt. LtWPOLllO DE BIJr.uõt·:s-Digo n V. EX'. 
quo estes nssumptos siio de intor·osstl narional, 
m1o po•lcm pertencer aos estado,;, o V. Ex. 
q nc conhcco mtlis rlo quo ou :1 tllt!oria fedo· 
rativa, saho pm·foit:1.mouto disso. (Jpm·tc do 
Sr. JosJ Ilyyino.) 

Niio, St•. prc.;ir\entc, a rcconstrrtcçiío d't 
pt•ovincia ha do começar pela rehauilitaç11o !lo 
seu poder legi~lativo a~nlhlo o vilipendiado 
pJlo t•egimctt monnrchico. Dtl-S•) a ossc poder 
a m:txillltl ln1•gttcr.a. comp:1.tivol com a. fede
ração, rpto ha <lc translbt•mnr a provincin. 
cm estado autonomo o Corte. (t1pal'tcs .) 

Si, pot•vontnt•a, triumphasso o JH'incipio dn 
ttnirlmlo uo log-islaçiio, sorh1 olla ronto I'e
rot!lte do cnnflictas entro os estados o·~ Uniao; 
ella fomcnt:u·in uma. agitar;ão inconvoniontc, 
c \ln. dcscn volvo ria ossc nn tagon ismo qne jit 
existo ontr·o o centro e a:; nniilarles J'otlcracs. 

Leon Donnt, cm um trabalho que corro im
presso nos jornnrs do S. P lltlc, cm IJ nc o \lo 
aproei:> o cl'iticn o JH'ojocto de Constitui~ão 
que ntis aqui discutimos o votamos, admira-se 
do fJUO nosso projtJcto se estabeloccsso a uni
dado !lo logislaçiio, qnanrlo o nos>o paiz ó tüo 
vnsto o conttlm re:;iuJs tão t!itrarontes. 

o Sr:. 13rmx.\1~DI)(O m~ CAlrros-E' verdade. 
O Stt. Ltwt·or.tlo n:~ Bt:Luur,s-~Iais ntimi

rado tlct\t'itt o illlts.tro pt!hlicistn.. rranc.oz si 
soubesse qno ha aqut osplt'ltos \uctLlo> e tllus
trat!os como o t!p nout'J r~pt·asentante do Por
uamuuco, quc teme quo a plut•alhlatlc tlo lo
gislaçüo dotcrminc a tlasintogr·a~•iio do paiz 
quantlo ol\:1 ú a lll:lX'inta gar.utti:l t!:1 intogor·i
Llat!o nacional nn Suissa, nos Estados Uni
dos, etc. 

1\lais nt!mirntlo ninútt 11cnria. o oscriptor 
ft•nncaz si soubesse quo nosto pair. so tomo 
uma confusão nas roluçuos do lhmilia, no cli
roito privado si rlcat• sob tt acção dos estados. 

Para serem logicos a.qnollcs l]tto impugnam 
n legislnç;1o sopttt•ntla, lloYittm tambom pro
testar contl't\ t\ dc;contralisnção do tlit•eito 
publico, · tloritlm oxigoir qno as constituições 
dos estados li:lasom IOt'tllltltltlns <.'li nppt'OI'adas 
pelo Congt•osso Nacional, porque sú nssim po
ueriam ovittu· quo t\ orgauisnçüo do pot!OL' 
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publico no estado rlcnsso soL n. acçrw JlCI'ttw
badom,de~~tolidora c mll'achica das calumnia
das assomuléas provincines. 

O S~t .. Tos1:: HYGINO -As bases estilo daclns 
on Const1tnic,1'Lo Federal e llcnm sob a.pro· 
tecção da justiça l'edoral. 

O S1:. Pm,SIDEXTE- Lembro ao nobre ro· 
prcsontantc que está d:vla a hora do pe~ssar· 
se iL segunda. parte da ordem do dia. 

0 SI:, J.t·:Ol'Ol.DO DD llUl.llól'S - Vou já lo!'· 
minar. 

Si os estados precisam aintla •lo tutela !lo 
ccn tro cm matcril1 rio direito pr·i v:ulo, tn.m
hem precisarão rlella em maturia de direito 
publico. 

Pensam alguns que esta questão do plUl'U· 
Jidnrle de log-islnção ó tnm mera questão 
thcoricn, som resultn•lo pratico c som vanta
gens re:~os pam o estado. 

Vou fazer n, domonstra~ão do contrario, c o 
farei em bt·cves termos, tomantlo alguns 
exemplos. 

Sr. prcsitlen te, estão na memot·ia !lo todos 
as difficuldadc~ IJUC a Jogisl:wiio uniforme cm 
matcrin. eleitoral, nos trn.zia. Si so tratava, 
por exemplo, 1lo alistamento eleitoral, os 
prazos marcados para os recursos OJ't\111 clc
mnsintlamcnto curtos, pelo ~uo cllcs se 
tornaram il!nsm•ios nos ostndos in tel'ioros. 
(Apoiados.) 

Si se t1·atnva rio processo olcitoml, as ditU
cultln.tlcs subiam de pontn : cm alguns dis
trictos !lo interior com extl'aor·•linm•io sncri
tlcio so conseguia a reunião, não digo da to
talidade, mas da maioria •Ias nuthonticas no 
prazo marcado pela lei ; c, si não se po11ia 
veril1cnr a maioria absoluta ou o quociente 
eleitoral exigido, tornava-se o 2• csct·ntinio 
inevitável, qno devia-se fazer no prazo im
prorogavel !lo 20 llins, o oste 2" escrutínio 
era um hori•or ; ns co.mmunicnçüos das jnntas 
apuradoras mal pcdmm chegar conduzidas 
por positivos, ús pnrochias mais proximas das 
sédes dos districtos. 

As leis processuaes qnnntns iniquidades 
occasionam, quantos embaraç,os cream á acção 
da justiça por serem uniformes! 

A lei exige, por exemplo, quo par:1 um reo 
entrar em jnlgamento sejam uotillcadas todas 
as tostemun hns que depuzeram no processo ; 
os tribunaes, por uecisücs constantes, tcorn 
consitlern.uo mataria de nu li hlade o lhe to de 
não ter-se notificado uma só testemunha; o 
isto tem da, lo lugar a que muitos réos fiquem 
encarcerados por dous, tres, quntro e mais 
anno;; á espora de .iulgam<>nto, quando a pen:1 
a que estavam sujeitos não potlitt excoller do 
tres, quatt•o e cinco am:os. 

Si eonsidemrmo~, St•. presidente, ns leis do 
natureza diversa, chegamos ú mesma con
clusilo. 

A unifot•inidade prejmlica a lei em sua 
acção o nulliilca os seus o.treitos. 

Por exemplo, a lei qne estt\boloco o registro 
civil exige quo dentro !lo trcs dias sejam ns 
commu!licaçüos feitas no oscl'ivão, e creio que 
este procoi to só tom sido observado nas ci
dades, apczar tia lei comminar multas aos 
rctardatarios ou faltoso:;. 

Rccorrlnrei, ainda quo muito tlcpressa, 
as lois sobro a Jocac;iío de ~cJ•viço do I 831 e de 
183i, que toram substituídas por outt·o.~ om 
i87!l. 

Nós todos somos testemunhas de que essas 
leis não prorluziram os resullados que de lias 
se esperavam. 

O Sn.. BrmXAltorxo DE CAlrr:Js- Apoiado. 
Posso dar testcmun h o em relação tt Silo 

Paulo. 
o Sn.. LJWl'OLoo o" BuLnuEs- E como, 

Sr. prcsitlentc, podor<!lliOS regulnr unifor
memente relnc:ues que variam tanto, de es
tado a estado ? 

Pois o Pará com n, sua industria extt·activa, 
Pcrnnmlmco o Bahia com a sua induslrht as
sucarcira, Rio do Janeiro o S. Paulo com as 
suas lírandes plantações r.Io café, li! i nas o Rio 
GJ•anue com tt sua industria pecuarin, po
,Jeriio basear os seus contractos sobre uma 
mesm:1 lei votada uo parlamento? (tlpoiados.) 

Ainda um exemplo que vem ad hoc : esse 
ultimo decreto do Governo ProvisoJ•io sobre 
as sociedades anonymas. Porque a praça do 
Rio de Jancil·o, qu.;~ tom capitacs o facilidades 
extr•aordinarias, tllm abusado do crcdito,fun
dando companhias sobre companhias, som 
!Jnso súrin, o govet•no decreta embaraços 
extr·aortlinarios à t'undação de sociedades ano
uymns, embm"Uços que vão reflectir sobre toda 
n Republica, como se Cessemos culparlos dos 
abusos da praça do H.io de Jnnoiro? (Apoiados, 
muito bem.) 

Dentre os resultados magnitlcos que tem 
protluzirlo a legislnçilo sopr\rada, nm avulta, 
o que tem sido acolhiuo com favor- a lei 
Torrons. 

O Governo Provism·io, nncioS) por dotar o 
nosso paiz com essa notavel conquista social, 
dc'!,-So pressa em iotroduzil-a oa nossa legis
lnçao. 

A lei Tor•rons, St• presidente, uostinnd3. a 
operat• no B1•azil a .revolução extraordinaria 
que operou na AustL"Ulitt, onde se originou, 
o nos Estados Unidos, onde foi logo ndortada, 
seri1 entre nós lettrtt morta polo facto do tor 
sido vasada nos molclos th\ uniformidade. 

Os processos estabelecidos para a mediÇt'to e 
reg-istro dns terras apresentam tlilflcultlados 
tnos qne impossihilitnm tt oxocuçüo dn lei om 
muitos rios os ta• lo,; dtt Ropul.Jlicn. 

No omtanto, Sr. pro~itleuto, quando o Go
vet•no Provisorio clmrr.ou a si tt decretaçilo da 
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loi Torrens, muitos ostnclos, entro os qunes 
o quo tunho a hont•n tio ropt·c~ontar, a estu
davam e t atavam ele adaptai-a its suas con
dições poculiat·es; mas a mania dn. lo"'islação 
symotrica tudo avassalla! 0 

l\!nxwoll,na sua Exposiç<io da thoo1·ia o Jl~" 
tica do systollw Torre1L~ rliz qno «na Australia 
':n.riat!l do colonitt a colnnin as lois o a pt•a
ttca, st hum que conset'\'CIIl os traP-o . .; pt•inei-
paes elo in~titnto jurídico.» ' 

Entrotanto, no llrazil olla lm de ser uma 
pnm todo o paiz ! 

E' o qno ('azia lliwr a Tavai'Cs Bn.stos:
«a nniformi,Jado nos mata! leito do Procu~to 
a le;::islar;ão symctrica ú um sonho cn"anoso: 
elfoito •!n. paixão niveladora, clla ;Ó "Cl':; 
I - o < ocopçur,s. » 

Sr. presidente, V. Ex. ,iú mo ob;;crvon f'jUO 
o tempo estiL lindo o ohotlecendo-o vou reti
rar-mo da tribuna. 

Permitia-mo V. Ex. quo n.inrln faça uma 
ultima consideração: a logislnção seJ>nrada .; 
compntivel om f'jtmlf'jncr e~cola do <hrcito. Si 
com Savigny acceitnes o principio dn nacimlli
Urlado como hnso rio rliroito, vos direi f'jllO a 
pluralidarlo do lcgislncão so conforma com a 
vossa escola. Si protonrlcis com !horing f'jllO o 
direito tllnha por hn.~e o princiJlio da uniocrsa
lidarle, nind:t vos direi qno n. logislnção sepa
rada facilita incompnrnvolmonto :1 n.~~imila
ção dos pt•incipios jurídicos estranhos no nosso 
meio o a rtno se refere o prol'unrlo juriscon
sulto nll.,mão. Si :ulmittis, com as escola~ mo
tnphysicas, os principies al•solutos da jus
tiça, pt•i11cipios quo, na phrnso do Bacon, são 
virgens consagradas no senhor o f'jUO perma
necem ctct•nnmonto ostcrois - nlnd:t acct·os
contnrei quo com esta <loutrina não podeis 
combater sorinmento a l~gislnçiTo separalltt. 

St·. presidente, uo retirar-mo d:1 tt·ilmna, 
faço um nppcllo neste Congresso para quo 
não condomne a autoi&omialcgisl<ttivn dos es
tados. 

Aos repuiJ!icanos histot•icos lemiJrarei quo 
desde 18il ellcs pregam o systoma !ln. fede
ração. 

A meus collegas, liberncs o conservadores, 
lembrarei quo ossos partidos mon:u·chicos jil 
ltn.viam acceitado e ]n•opng-arlo a fedoJ•:w!io 
nos ultimos dias da monn.rchia. 

Aos militares, qtte tiio clignamonto toem 
representado neste recinto :1 stm classe, dit·ei, 
St•. presidente : vossa espnda foz :L revolução 
de 1831, o dessa revolução surgiram ns as
semblóas log:s.a ivns provinci:tcs ; vossa os 
pndr, tez n rovoluci'Lo do 15 elo novembro o 
dossn. revolução hão do snhir as nsS<lmlJJ,'laS 
estado11os porfoitnmonto nntonomicn.s; vossa 
espada intorvcin n:L campanha nholicionistn; 
vossa esp[l[la li1 fót':l, ó n gamntin mais segura 
·da liberdade; sejam, pois, vossa pnlnvra o 
vosso voto neste recinto a gamu tit\ !ln. libor-

dnd.e o da autonomin. dos estados. (Muito bem, 
lll!uto bem; o orador rJ comprimcntado.) 

A discussão Jlc:1 adiada poln. hora. 
(O Sr. prosirlow:: rlci:ca a sua carlcira qua 

pt~ssa a sor occupacVr. pelo 81'. vicc-prcsidcntc.) 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DlA 

Pl~CUSSÃO DAS )lOÇÕES DOS Sl\S, ASSIS nll.AZIL 
ll DlmETl:lO ll.liiElltO SOD!\E O TRATADO Dll 
CO)D!P.l\CIO A)llmiCANO. 

Continú:t n discuss:iu das moções dos Srs, 
,\s;is Br:uil o Domotrio Ribeiro sobro o tra
tnrlo do commorcio entro o Brnztl o os Es
tados Unirlos do Norte. 

E' lida o npoiarht o entra conjunctnmento 
om discussão a seguinte 

O Congresso recommond:t no governo a 
convonioncia do ttmor ao seu conhecimento. 
na sua proximn ronn ião orrli nnri:t a corre
~ponrloncia o documentos relativos ao con
vouio ndnn.noit•o colobrado com a Republica 
dos l~stndos Uniu os dn America. do Norte afim 
ri e qno em duvido tempo sejam apreciadas c 
e~turlndas as rlesvantngons do dito convenio. 

S. l~. S:\la das sessões, 12 do fevereiro do 
1801. JosJ Avelino • 

O S1'. Gn1.•cin Pire,.;- Sr. prcsi
rlcnto, peço permissão pnrn lcmbrm• nos il
lustt·os ropresontnntes signntnrios das mo
~õos f'jUO se discutem, a grando necessidade 
do usar da mnior prudencia na discussão de 
um tmtnclo que ontendo com a amisndo do 
uma nnçi'Lo a quem dovomos toda n attonção. 

U)I SR. R.F.Pil.ES~NTANTE-Amigos, amigos, 
negocies apm•te. (Riso.) 

0 Sr... GARCIA PIRES - Não mo parece con
vonionto, senhores, que este tmtndo seja tra
zido á discussão em nmn assemblúa desta 
ordem, quanclo os sentimentos que nos agitam 
não pormittcm a calma indispensnvel para 
boni apreciai-o. 

Faço, entretanto, justiça nos nobres si
gnatnrios das moções. Sei que ollos rornm !o
vados poJo sentimento de patriotismo, que 
ostromocoram recoinntlo a concurrcnci:L do 
estrangeiro o a morto dns inclustrins tios es
tados qno tão dig-namonte representam. lllt\S 
pareco quo SS. E Ex. não toem t•nzüo nesso 
recaio. 

Niio tomos ainda conhecimento perfeito do 
trn tado ; não so.bemos dns suas coudiçiJos, s! 
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as h:t p~rlicnlares, c que t!cstru:un complotrr
mcnte cs sons temores. 

O Sr... O!TICICA - ;\las temos rr pul:wra <lo 
governo pelo Dim•io 0/ficiat de hojo. 

O Sr... G.\r..Cr.\ P!ltF.~-Qno di7. o Dim·io? 
O S1:. O!TICIC.\- Não leu'/ 
O S1:. GAncr.\ Pmg~ - Perdão, não nos 

traz a lcttt•a do tt·at;tdo. 
OS::. Omc1c.\- :II:ts traz a •lcf,)z:t do ;;o

vcrno, rtnc ú simplcsmcn te dcsastro:;a. 
O S1:. GAI:Ct\ l'ums-De:i•lc IJUO o g-overno 

não julgou conYenicnte pnhlicnr a integra do 
conYcnio, sna t!cliJzn não polia r!cíxnl' <lo li· 
mitar-:;o aos pontos que não consít!Ci'Oil im
Pl'illlcn to pahlicar. 

Sonhot·c:;, o,; no;1rcs roprcsontnntr.,; :t!lc
;::am IJUO o con\·cnío \'ao Tll'ejwlícat• ns in
dustrias ainda nascentes du :il~mts estnd"'· 

E en peço JlCI'IllÍssão a SS. Eilx. para JlOI'
;::nnlat··llws ~na! o phenomcno IJIIO so oiJ;;,:r· 
v:u·it scnd•l cxocut:uío o com·cnio, co:no, por
IJUO mot'l'ct•;'[o a~ i nd us trías nascon tos ,te,;;cs 
cstn<lo> ,;í, por\'iJllltmt, o tratado tin· posto 
cm execução 1 

Como sabei,, o;; l'J[ll'CSon t:tn tcs <lo !Uo 
Gmntlu <lo ::ln! allo::am que a i:;enr;;1o dos •li
reitos tio impm•tação pam n uanha, l'.u·ính:t, 
cercac,; ek, Yít•:'o matm· incontc,;t:wolmonto a 
ínúnsti·ía qno a !li si vne cslaliulcccmlo t!es;e:; 
'[lroünctos. ~las pot•quc I 

Não pot!cmos concort•ct• cm pre~o;; Collll o:; 
gcnr,,•,J.; am<JI'Íeauo; tt'n7.ído~ p:tra o m.::·cn•lo. 

E' n ro,;posln <!c SS. EEx. 
l'ortaut•l q11o JH'ctent!em Ss. EEx.l 
Qnn se c;; h liclcQ:t um monopolio. cm lJC•tw

ficío dessas íntlnstl'ia~.IJne se pt·o!tíb:t, 011 p:~
lo menos :;o omiJaraco n cn lr;d:t nos nossos 
moi•ca.!os dos g-onet•os similares par.1 qno 
pela clonwã•l úo prc~o ,;c possam m:tntet· o 
dcsctn-ol\·ol' essas íntlnstrías. 

O que rc;;ultario dcss:t thoot·ía '1 A índnst1·ía 
SC <lllSOn\'Ol\'Oi'Ú, Ó CCI'tO, O l'iCO lhui'btnlo, O 
]wopríotai'io tci•it ;..:'l'atlllcs 111CI'OS, mas o.;scs 
lnct•os, c:;s;t l'i>J11e7.a s:thit•ão incyít;w,Jmente 
de g-rnn~lc cl;tss<1 <los cotl'l11llidorcs, do JIOI'O, 
que oOl':l ~lii'!A'tlllo :t compt•:a•. o g·ctwt•o ín•li:;
pens•tYol :t \'llln por preço mm te• mais nlcvado 
<lO (JIHl {lOUOl'ÍlL oht01•, aumítlítla :L COllClll'
rcncia. 

Scnhot·os, si n ín•lnstría nncíon:tl niTo pli•lo 
snstcn tat• :t eoncin•renda ostt•:tngoít•a. ostutlc
mos ns cansns o aclial-a-homos no sou atl't\W. 

E então o rometlío não u rcpnllíl' o concur
ronto, <ICI'Oillos buscai-o no molltommonto <los 
JH'Or:essos, dO\'CillO., JH'OCill'i\r prüllt!Zil' llliiÍS, 
lllO!IiOI', Ó llli\Í3 h:\.1':\IO, 

Si, ninun nssim, npui·l'eil;o:tn:lo os JH'occssos 
J'or Ílllfi~.;,;i\·ot 1\tWI' ft'üllliJ llO o:;tl'allg"CÍ1'0, 
nconsullt·.t a [ll'llloncin. a•:u:l;;ollt:t o int~l'CSS<l 

rtuo nbnndonemos e vnmos levar a nossa nc
tiríd:ulc a outro trnltnlho mais romuncrndor·. 

g será set•ío esse receio 1le qnc se mostra
vam possuídos o~ nohros representante:; ~ 

E' nec3ssario, senhora~. quo mo provem i]lll) 
mesmo com a insonção dos impostos do ímpor
taçfio o:; Jn•otluctos <ln industria nmOl'ícann. cn
tmm cm no:;so mci·car.lo l!m mclltot•os comli
r;õos do !Jaratc'zr, do q no os 1h nacional. 

O St:. A:>n·:io TH~ F.\t:r.\- A h~nh:t cstit 
sujeita a <lírnítos •lu importação o ú \'l'n•líd:t 
por prc~·o inl'oi·íor :t do Wo Grnn<lc <lo Sul. 

(.;)! SI:. lti·:l'I:I·:s~-:xnxm- o pO\'o ó que 
lucra. 

O Sr:. ti.\I:CIA Pums- Diz o noht•o rcprc
sc:ttantc que o poyo ,·, q11c lnci•a, o diz IJcm, ú 
a g'I'ando mass·1 <ht popnlnçiio, com tn·cjl1ízo, 
talYez,do 11111 pcqncno nnme1•o <lo indnstl'iacs. 

Estuolc o noiJro rcproscntanto ns cnnsas 
<le,;so ph,ll\OlllOllO, o JlOI'IJll<l a lttnha vinda 
<la ,\mot•íe:t do Not•te, não oiJstanlo s11 joíta :t 
imposto:; do ímpot•ta1;:io, ús pesa• las riÓspozas 
du tmnsportc, do sc;:nt·os, a dumom do c:tpí· 
tal, ó vcnúí•l:t mais h:tt•ato do IJIIO a do Rio 
Gt•atHlc, IJ110 n:io pn~:t esses imposto>, q11o ó 
sujcil:t a menor !'rote, 1]110 não :;oll'i'O pro
long-a•ln t!cmorn n<~. venda, •J cncontmriL titcíl 
cxplícnção no atraso d<t. índ::str•ín. n,~SCll\'OlY:L 
o Kio Gt•anúe a smt ín:ln;;tría, o cllm ossns 
vanta~ons (j110 aptontoí, l'ncílmcnto se apodo· 
l':tt•io do mercado, O IJllO não posso coacotlei', o 
IJ.uc 11m g-o\·erno pr.tríotico n:io póuo consoit
tir, ó ljU~J so:rt•a o poYo, pag-110 mais caro, 
s"ll't•:t. Jll'l\':tçií•J> pat':L protc~cr um nnmCI'O li
mitado do ci<lad:1o~. qno não soubo escolhct• 11 
ramo do in•htstt•ía :L IJilC •lcdícon s1m acti\'Í· 
dado, 011 não tom os olomcntos nccossat•ios 
para nnfllrir lucros razo:tvoís del!a. 

() SI~. OiT!CrC.\-~ ríqaçzn do p:tíz ostit cm 
prodnZII' mutto, o na<) rJm nuport:u· muito. 

O Slt. 1<.\I:crA Puu·:,;-:.Oias qtw:u•liz no no
IJra ropt·asontanto rtuo lm ínton•;•ão tio om
IJaraçar n tn•odncção I S. Ex. do\'O lomiJr;tr· 
so do rpto :1 ímportaç~o cstiL n:t razão directa 
<la exp•wtnção. 

O IJill! S. I~x.po<lo rlízct• u f!ll? não podemos 
compotll' co1~l <tnom pt·o<lttz m:tts do qno nõ;;; 
ó IJliO pro~ts:tmos aug·montar os !'actores d:L 
protlucçao. 

St•. prosi<lonto, si tomarmos para o nosso 
,:,~tnd~ qtmlqnol' outro g~nm·n do protlucç[(o tht 
AmeriL:a do Nm·te, isento de ímpnsto p~lo con
\'enío, olJSOI'I'tu•emos o mesmo lhcto. A cansa 
úos temores ó ~cmrn·o :t mcsm<~.-o ntrnzo dos 
nossos proco:;sos. 

o !lia Grantlo do Snl, IJIIO lomnton o pi·í
m•;it•o ht•mlo conlm o conYon!o, nilo tr,m a mc-
1\0I' t':tzão. 

Alleg-nm 1Jt10, :dúm <ln hanltn qno prouu1. 
esse estmlo, insulllcionto p:tra o alJ.tstccimunto 
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tlos nossos mct•cados, virão a soffrer o trigo o! ch.mncs, o o algodão mannracturmlo viriL a 
outros cot•caes. nos com as mesnms d•Jspezas do transportes o 

Sahom ns nobre,; l'epresontantos que o outms, ofl'erecontlo á industritL nncion:\1 va
n.:o Grnnrlo do ::it;l, que outr'ora produziu o liosas vantagens. 
tri~o em.l~rga ~sca.ltt~ ~~~~~ndono~t ~sHa_ cu~.t\u·: .u~r Sr~: R.Ertmsr.xT.\XT~-Qucr comparar 
pot c~us.ts mu!to ,l!lo~.~~. o onttc,.,ou se •1 m n tr.t.lustrta dos Estados llmdos com a nos;n '1 
•lustrln pastonl. HO.JO quer, so;:-undo amr- . -
mam os 11lustros representantes des;;e estndo, O SI~. G.ArtCI.\ PI!_tE;;-0 romedto nao ó em-
t•estaiJelcccr a iwlnstt•itt da plantação do trigo h!Lr.ac;ar a !ntr<!du~çao dcs~e g-er\ero d_os Esta•los 
e prepnmç:io da. !'arinha. :\las, senhores, isso C nulos; st allt a uulustr!a esta mmto adean
ó aindtL uma nspirar;ão, c não é ,itBto que rles- ttula, o flUO devemos !;tzet• ó pt•ocm•ar c~
prczemos ns Yanta;:ens do con1·enio r.spernn- nhuce~· f[nal o pro~e;;;;o .emprCf:,'<lrlo na mam
•lo que o !tio Grande tio Sul po,;sa pro< luzir o pu.lar;ao do al~o<h.to ~ tmplantal-o Cl)l nosso 
·tri::o necessario ao Clnsumo da ltopublica. r~atz ; mns ntó ht .nao dovemos_ do1xar do 

Esses temores siLo pt•ccoces! lav_or·ecer os consumu.lorcs que teruo o gcncro 
X:lo ct•eio mc:nno, ,;r. pt•csidenta, flUO o con- mms barato. 

·;enio l':tÇI !'L'[lcllir do no,so meJ·c;ulo os pro- ll~r Sr.. Rt~t·tmmxT.\XTg- Os Estados 
dueto> da in·l11stritt curopón. Unidos niio se lembraram do prote;rcr o con-

0 ~110 r,tz o com·enio ó f:worecet• a pro- sumidor IJ11ando lá tiuhnm a nccessldnde; nós 
dncçiio dos lMados Cnillns, 1]11e solfri<t nt'lio· niLo a temos, mas estamos procurando manter 
·res dospozas do tra:lspot•tc, mais pesados fre· as industrias, fazendo com I]Ue venltn a ml
tes par.•l]ne pnss:• clhtentt~tt' nos nossos mcr- s~ria pela l'ulta dcllas o pelo augmonto da 
r.ados om ignaldado do conrliçuJS a ind11stt·in pop11laçiio. 
da Europa, IJUO pag.t fretes mais reduzidos. 0 St~. G.\TtCt.\ Pmr.~ _ E' uma illusão do 

E então, si os nossos \'dhos freguezes, 1]110 
nté hoje no,; tem explorado, j11 1go•trem tio sua noht•o representante. Os Estados Unidos nd
conveniencht aecaitm·a.lucta com a grande re- optaram a escola proteccionista, estabelecendo 
publica, os uniccs a ganhar seremos nôs, rtuo tnxas prohibitivns; mas os,;o processo do tlcs
tot•emos os goncros, quo ató ho,io lhos com- cnvolvet• a industrin trouxe-lhes conscctnen
prnmos, pot• m~is baixo preço. Si não accci· cias fatacs, a mbct·ia das classes opcraritts. 
tr.rcm a luta nossas contliçücs niio peiorm·ão. Sabem os no!Jres ropresentantes que a con-

'!J~r Sr.. ltRl'!tF.Sl~XT.\XTP.-:\Ias o proprio S0•1UCllCÍl\ r:~tal da escola rroteccionista ó lL 
. go1·erno hoje diz 0 contrario. (lltl ottt;·os pcrdtt para a nação que a adopta dos merca
<epa;•tcs .) ilos consumidores dos seus produetos, o os Es

tados Unidos passaram por uma crise, vendo 
O Sr:.. G.u:cr.\ Pmr.s-~Ins, perguntarei : estagnados os sons pt·oductos, sendo forçados 

Ciltamos por1·outm•n lmiJilitauos a conhecer os industt·iacs tt despedir operarias, a rmluzir 
qual a dill'~ronç:t do !'rote entre os Estados o trabalho, n fechar manu!acturns. Os sacia
Unidos o o Bt•azil c entro a In;:;-ln tcrt•a o o listas amet·icnnos, ua nutiot• parto alie mãos, 
Bt•nzil '! lomntaram a cruzada contr<t essa escola. 

O eommereio dos Estados l:nidos estnYa 
· e 1 1 · 1 · t O fncto, porem, .quo so absorva ó qnc, não · quns1 quo .cc lat 0 par:t nus pe os Iro os caros ohotnnto o pt•ot!igioso dosonvolvimcnto que 

:t que so Yti sujoito, o 01~\ esta dilferença IJIIC teve a imlustria nos Estudos Unidos da Ame
fazitt com niio pudesse concorrer com os outros 
paizcs, 0 foi esta dilfercnça IJUC 0 governo rica do Norte, o opomrio lU. niio enriqueceu, 
1~z tlesnpparocor com 0 trntatlo. (llpw·tes.) quem enriqueceu foi o gmntl" industrinl, o 

proprietario. 
Onvi aqui cm uma das sessões pnssatlas um 

:Ilustro representante do Cenrit. tnm!Jcm ro- E obser\'O nos no!Jres representantes que. 
coioso do s~u estado na industria do nlgotliio. com n theorin IJUO del'ondem, a classe que mais 

sotl't•o ó n dos operarias. Reflictam ss. EEx. 
Si a hnnlm o o tJ•ig-o I]Ue rn•ojecttt produzir quo o opct•nrio ó consumitlor. que compra até 

o Rio Gmnde do Snl não podem sotrret• pot• 0 genaro produzido pelo seu tt"nbalho, o que 
este tratado, muito manos pó:lo sotrrer a in· está su,ieito iL olovnçiio do preço determinado 
!lnstrin dtt plantação tio nlgodiio I]Ue encon- pot• osso monopolio. (lla um apm'/c,) 
traritt nos Estados Unidos dtt Amorica do 
Not•to um novo 0 polleroso consumitlot•. Portlüe-iue o nobre rcprcscntanto, nü:o 
Qnanto ús l'allricns de tecer 0 algodiio, essas acceito os ta escola, a imposição do sotrrimento 
so nchnriio om melhores condi~ues pat'n a eon- para ensinar o trabalho. 
cm·roncht ; porque si o americano do Norte Sr. presidem te, si por este Indo, si pela 
vier ao nosso morcmlo rompmr o algodiio im[lO!'taçiio o tratado niio traz desvnntngem, 
1m.ra manulilctm•at• o depois romottor-nos, pelo contrario vem liworocet• o consumiilor; 
a materia prima, algotliio, cltognrú. it 1\thricn polo lttdo dn oxportnçiio o tratado ó do nmn. 

. com dcspezas, que não fazem ns fabricas nn- grnntla Yantngcm lll\l'tt os estudos do norte. 
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u~r SR. REPRI~:;EXTA:'\TE-Pnra oxporta<;ilo 
do cnfó o do assucar. 

0 SR. GARCIA Pnu:s - Para o café, p:u·a 
o assucar. • • · .. 

Uli SR., REPRESEXTAXTE- 0 assucar aug-
montou. · 

0 SR. G.\RCI,\ PIRES- ... o para o alg-od~io, 
que s:."\o as industrias maiores o do mais im
JlOI'ttlncitt o riquoz;t. Desço ao facto. Na 
antiga pt·ovincia da Bahia, estudo quo tenho 
a honra de roprcscntat•, c~taLdcccram-sc 13 
Jll.IJricas do tbo;ão do algo,Jiio. Em começo 
os ta int!u~tritt dou um grau do r·osul tad~, por
que extst1am apom•s duas ou trc~ fal.Jt·rc;os c 
ollas tinham um grande coustumno, suppriam 
o mercado do· Sc!';;i pc, de PcruamLuco, do 
Rio o n.tcdo S. Paulo. 

O SR. Or•rrcrcA- Alag-oas tem duas fa
bricas o import~t do Sergipe. 

O SR. GAI\CI.\ Pmzs- O nohro rcpro;;en
tanto consinta que eu retira um f<~cto. 

A assomhléa pro\'incinl <la Baltia, por pro
JlOsta do nosso collega, o Sr. Tostn, dosPjando 
proteger a industrm da tlnçiio do tecidos, 
votou nm imposto. 

Eu cm deputado o oppuz-mo il moditl:t · 
Jnnçou um impo,to solm.1 todos os protlnctos 
que fossem onl'arundos cm fazendtt estran
geira. 

Di.1s do pois do sanccionado o orçn mcn to 
provin~inl as poucas fauricas do nlgotlão que 
llt existinm,po!ns suas respectivas directorias, 
reuniram-se no salão da .tssocin~iio Commer
cinl, o o sueco do alg-odão que custara ·100 t':S. 
elevou-se a500 ou 5GO réis. 

A nniagom que oxistin sttltio de prc~o o as 
fabric:os não podiam dar voncimonto no for
necimento da fazenda nccessaria para enfar
damento do fumo, tlo cam e do assucar. 

Sou lavr<~dor de canna c vi-mo cm scrios 
difficuldados. 

UM SR. REPRESF.XTANTF. - l\Ias essn diffi
cultlar]e podo cm•rigir-so. 

O SR. G.\llCI,\ PmEs- ,tcontecou que os 
agricultot•es que compravam a nnhtgem por 
bnixo preço, viram-so oiJrignLios a compr:il-a 
por preço elevadíssimo. B apOi:ar disso não 
vi que as fabricas do tla~:iio da J3ahia tivessem 
deseu rol -vimeuto. 

U~r SR. REPRESENTAXTE- Pelo con
trario. 

0 SR. GARCIA PmEs- Dizem OS no!Jres 
representante;; qtto o nosso algodão vao ttJr 
um concurrento poderoso, pois qne tenha, si, 
apozar dttS vantag-ens quo lho proporcionar' 
a IJ:u·atoza da mateJ•ia prima, o a ueultnm:t 
dospoza do transpLn:tc, não potltJ t•tJpdlir do 
lllOl'cauo o ostrangon·o ccLht o logur t\ outrn 
jUdus !riu. 

Peço ao nobr•o roprescntnnto que mo diga 
si, cm vista disto, ns fabricas podem rccoinr a 
concurrencia si, porventura, forem dirigidas 
intellip-entemcnte, si os seus propriotarios 
ontenuorom que devem propugn:tr pelos 
seus interesses ? 

O SR. EsrmiTO SANTO- Por corto quo 
não. 

O Sn. OITICICA (para o orador)- Respon
derei a V. Ex. 

O SR. GAitei.\ Pums- O 'JilO vac acontecer 
ó quo a clas.>c dos plantadores de algodt"\o 
tendo um va:sto mercarlo cnmo o fios Estados 
Unidos tlcará om melhores contliçõcs. 

O SR. OITIC!CA-Si fosso assim o au:;mcnto 
da producção, toriam do augmcntar• as fa
!Jricas. 

O Sit. GARCI,\ PmEs - Pcl\lútJ-lllo. Pois 
então S. Ex. f1UOI' uogar um facto ecunomico 
que se !ta de roalizat• impl'lllol'ive!Ulollto? Si 
o merendo do algouão oncontrar'um cuncur
rcntc da Ol'dom dos Estat.los Unido~ não vé 
qua ó um bcudlcio para a classes .los produ
cloros, dos pl~mtatlot·es do al;.:ouão? 

Não sei po1•qno rn~ão hn. do meJ·ecet• mais 
protecção dos fJOdorcs do Estado o it~·'~tstrial 
que transforma a mataria prima ·'o que 
aquolle que a produz. (Apartes.) 

Si passarmos da industria do a!g-otlüo pnra 
n do assncar os nourcs represccbnb; verão 
ainda n. r•~r!dleuci:t do tmt:ot!o. 

Sonho:·. s, no exorcicio de 1888 o commoroio 
da Bai1ia não mnndou um só cnrre,'l'rtmcnto de 
nssncar para a Enropa; a protcc~ão rl.1da por 
dh·er'ilos estudos th Enropa ao as:;ucar d;t ho
tcrraua, cujo preço ortt oxtraordinnriarnonto 
reduzitlo, tez com qne os no:;sos antigos fre
g'lW?.cs dosproza.-;su!U o mercado t!o assucar do 
l:lrasil. 

O SR. 0ITICICA- Logo, hoje nós nbando
namos o nll'rcado dn Let(n•raba. 

0 SR. GAilCJ,~ PIRES-Não ontondo OS a par
tos do V. Ex. 

O SR. EsrmiTO SAxTo-Confcsso n minlln 
insutllciencia, lambem niio comprellen•li. 

O SR. OITICICA-Eu jusliflcarci. 
O Sr\, GARCIA PwEs-0 aparto quo o nobro 

reprusentanto me poderia dur seria o sog-uin
to: a~amlonae tt cultm~' da canua o o f~turico 
do assucm·. 

Mns, perguntarei a S. Ex., si o .t:tt!lo do 
nos terem sitio fechados os morcados olrt Eu
rop:t era snfficionto pnra fazer-nos ab~Ultlounr 
nma cultm·a, na qual tomos omprogatlo mi
lhares t!o coutos do r~is '? 

Acho '!UO não, desde q•.to podemos htwo~· 
onti•os mercados que Stt!Jstitnam aqu;llcs. 

-
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O Sn.. OITICICA-Mns protesto contra a obri
SU9ão que nos impõe uo prouuzir ossucar 
rutm. 

0 SR. GAr.CIA PIRES-Não impõe. 
O SR. OITICICA-V. Ex. não sabe quo ó 

muito mois vantajoso fazer o assuc..1.r ruim 'I 
_ 0 Sn.. BARÃO DE VIL LA VIÇOS,\ - Ruim, 

DlLO Ó, 

OSrt. OITICIC.t-V. Ex:-falla assim porque 
ó uono de uma usina. 

0 SR. BARÃO DE \'JLLA VIÇOSA-F:\llo por 
oxporiencia propria. Tenho uo um o uo 
outro. 

O Sn.. GArtCIA Pm"s-0 tratado não impõe 
a ninguem a ohrigaçito •lo sô jli'Otlttzit• nssucat• 
ordinal'io (apartes); o tratat o t'acilit:\ a en
trada nos Estados Unidos do nssucar atol no 
typo IQ hollnntlO?., (.lparle.~.) 

Esta é umn quc5tiio quo intorcs.>a particu
larmcnta ao proclw:tor do assncar; é ollo 
quem tem tio con:mltm· aos seus interesses si 
lhe con vóm produzir o ass•:J:u• branco do 
I• CjUalida•.lo, ou si con vóm mais aos seus in
teros:;cs produzir o assucar mascavado. 

O SR. OrrrcrcA-Pordão; é qu.~st"Lo u•) C.'l
pital, porr1uo não se produz a:;sucat• bom sem 
set• c.1m muita dinhoil'u; ó precbo montar 
machinismvs aperf 'içados. 

O Sn.GAr~crA PmEs-0 nohre ropt•esontanto 
estit enganado; a J'ah:ic.'t qno póde produzir 
com a pparolhos apm•fetçoatlos o .• ssn•:ar branco 
ó a mcsmn que vac prodtt?.i.· oem nova dcs
pozn o assucm· mascnvado, o n. raziio ó 
muito simples, é porqne a claritlado do ns
sncnr, n. pureza tlcllo tlopondo de umn. opora
ção do segunda ~rtlcm, qne é a turbinação, 
qno pótlo ser m:tts ou mono;; apurada. 

O St~. OITICICA tia um aparte,. 
O Stt. GAnCIA PmE:;-Ouça-me. o meu ii

lustro amigo, tonhn. pacioneia. Son ltwt't\dot• 
e tenho tn•ocurado estudar esta que;; tão. 

Doseio quo o moi chcg·a a nm corto preço, 
uostlo quo o ltwrmlor de Ct\nna pót!e vmuler 
o melaço, o quo escorro das formns t!o nssuc:\1', 
pelo preço do 00.~, valo mais a peno., convém 
mais quo ollo pm•gue, quo aporf<Jiçoo o ns
sucar. 

O Srt. OITICIC.\-E;;tiL engn.nado v. Ex. 
0 Sn.. GARCIA PIRES-Isso ó questão do ci

fras; ó quostlio que tio pendo do preço que tem 
no met·t.mtlo o moi o do que tem o ns;;ucar 
branco. 

O Stt. OITICIC.\-Ouça ngorn V. Ex. n con
soquoncia: t!cst!o qno so libertar do imposto o 
proclncto tio assuc:u• ruim, ollo lica om muito 
melhores coutllç:ues tio qno o protirtcto tio ns-
sucm• IJom. . 

0 SR. GARCI,\ PIRES-Porqno ? 
O SR. OITicrcA-Porque o preço augmonta. 
O Sn.. BARÃo DA VH,LA VI•;osA - Mas não 

se diminue o preço do assucat• IJr•anco. 
0 Sit. GARCIA PIRES -Não vô V. Ex. quo, 

desde quo a mnior parte pl'incipiar a ft\IJricar 
o aRsucar bt•nto, o assucar fluo tot·nn-so mais 
raro no mercado c nocessm•iamente ha do 
subir de preço ? 

O Srt. Ü!TICIC.\ -Não, isso dá lo:;ar â. 
in vnsão do assucar. do botorralm que ja cstú 
vindo para o Brazil. E' ju~tmnento o pheno
meno que tomo. 

0 Sn.. GAitCIA PIRES - 0 nssuc.1r dn bo
tet•rnba não pótlo vir aqui fa?.et· concurt·oncia 
com o nosso ; na Bahi:t, por exemplo, o as
sucar do hetorraba apresenta-se unicnmonto 
como nmostrn. 

Nós temos n.hi t'nnccionando qualt·o fabricas 
centro.os e e !las dão o nssucar necossario para 
o consumo do cs tudo. 

Devo nindn. observar quo com rülação ao 
nssncar o conYcnio vom lihortar· o agricultor 
th posiç:"Lo osquortla, oxcopcional, · om que 
sempre achou-se. 

O pt•e•;o do nosso assucn r n uncn foi dado 
pelo pt·otl.uctor; este o rocobia da Ingla
tert•a. 

O preço regulava-se pela cotação da prnça 
do Londres, o o exportador ~no comprava o 
assucnt• no fai.Jricanto, declu?.ia do valor que 
dttva ao goner•o na pmça todos os impostos, 
não só os nosso;; de expcrtação, c.:>mo o do 
impm•tnr;ão nos portos om quo ontt•twa. 

8 isto pola razão muito sim pios da conr.ur
rcncin quo cllc soll'rin. 

Domais, o nosso assuc..'tr branco não ia para 
n Europa, tiuhnmos como freguezos ns repu
blicas do Prata, freguezio. que tambem per-
demos. . 

Nós não tomo;; receio nenhum •ln pnralyso.
çüo da intlustrh\, pot•que o tratatlo i:;entlt só
manto o assucnr som purgar; é att.l uma 
gt•amlo vantagem. • 

Basta vn-nos esta considet•nção de se · nos 
abrir um mercado, qm\ndo nosso nssucar não 
tem met·catlo Dúnhum na Europa. 

Nós est:wamos obrigndes, como ainda acon
teceu este anuo, a conservar om cleposito as 
saft•as do um anuo pnm outro o ven•1or para 
alambiques: as dnas ultimas snrt•as dtt Bnhla 
foram completumento vendidas pnrn as dis
tillarins no. começo dn sart•n seguinte. 

Qit:\nto no cnfú, os nobres representantes 
sabem que l'oi aqui appellitlatlo-ol-rci cafó. 

0 Slt. 0IT!CIC,\-E ó. A quo Ytõlll uma pro
tecção tt cl-1-ei cMtl'/ 

O St:. G.tnctA PmEs - A questão não ó a 
protec~lio t\ industria ; tlosdo qtto o l-rei cafá 
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enriquocot', a rir1ncza. niio é ;;ómente de el-t·ei 
cafu, mas ó da Republica inteiro, onde ol!a.so 
tom de dort••tm:tr, c mtnca ning'nem con
demnou um govertto pot• ter obtid? favores 
de outro para os productos de su;L mdustrt~t. 

l:"~r Sr.. RErr.ESEXT.~XTf: -Ao assucnr o 
no café, iudustrins agricolas do norte o sul. 

Pt•ocurem Í"'mtlar el-roi café, pro~urem 
apurar as outras industrias, pt•ocnrem con
correr com vnntngem 110 mercwlo con~ :tS 
industrias simihtrcs. Isto de qucl!'er obt·tga.r 
a. população in teirn desta Republica. n coa
sumi!• o :;enet•o nacional,polo simples litcto c~o 
ser nacional, por pt·eco sup3t·ior o 0111 condi
ções inl'crior.!S no dos gonet·os cstrnn;;-eiros, o 
a mais tcr·r·ivcl das doutt•inas. 

0 Sr.. GARCIA PIRES- V. Ex. li vrn-me a!ó 
do trabalho de tirar a conclusão. O tt•ata.do 
protege as industl•ias agrícolas do norte o do 
sul, logo, pro togo a Republica inteira. 

o Sn. BARnosA Ln~o~-0 Rio Grnmlo do 
Sul não pt•oduz caCó. 

Não venho snstontar em ab:oluto as dou
trinas do flnstiat ; mas niio posso compre
llondcr quo cm uma Itepulllicn que S'j diz 
1'undatla. nos Tll'incipios mais largo; da. libcr
dnde, nos principio,; \'erJadeiramento d~mo
craticos, so rJnolt•a. cstabclecet• a theorta do 
J•t·oteccionismo. 

O Srt. OtTICICA -O tratado nlío é Jii'I'C 
cambistct nom proteccionista. 

O Srt. CiAitcr.~ PIRES- l'eço a. \'.Ex. que 
me tliga como o considera. 

O Srt. OtTICic.~ - Não o uma cousa norn 
outra.. 

O Sr •. G.mctA PIRES- Não pertence :t no· 
nlmm:t das escolas ! 

O Stt. OtTICIC.~-Xão; em ecouomi:t poli
tica. ello ú especial, excepcional. Discutir•oi 
dn. tribuna. a questão cconomica. 

O Sr.. G,\rtcl.~ Pnms- Estimarei mmto 
que V. Ex. tliscut:\ n questão cconomica, 
tlcscjo que mo venha llt'O\'Ul' que tlc\'e ser· 
preforiuo o henellcio do uma. classe t•odnzirla 
de industt•ias t•O IJenollcio iL massa total dtL 
popula~ão. 

U~r Sr.. REraEsExTAXTE - Esstt massn o 
cotJstituido. pelos pequenos hwraúoJ'e>. 

0 Sr.. •• GAitCIA PIRES -Ainda maior• rnziio 
para met•ecei' a. protecção dos poderes pu
blicos. 

r;~r Sr.. Rm•ttESEXTAXTE-E' prec"so pro\'ar 
que o t1·ntado niio prejutlicn nenhum dos ostn
do5 da Fedorn~iio, porque o !'acto de SOl' favo
ra\·el á Bnhin, S. P•m !o e Rio de Janeiro, não 
era. razão para ser feito. 

O Stt. GARCIA PmEs- O tratado tem duas 
fac~s, polas quaes so deve encnrat•, na pri
meir:L favorece ti Repttblicn todn, porque, 
trazendo eoncurrentes no fot•oecimouto dos 
:::onero;, que consumimos, todn população dn 
Repu lJlica \'em n gosar dn. mn !agem do pre
ço que essa concurrencin proporciona. Na se
gundn. llltrto, o tratatlo protege n. industrias 
}Jortcnccntcs mais no nol'!e do pai~. 

O Sr.. GARCIA Pums-Perdoo-mo, não va
mos far.et• poli licn goeogra phica, do localida
dcii; V. C:x .comprehonuo que n1L União desde 
que ns riquezas se expandit•cm cm um dos 
sons memiJros, hão do reflectir sobro a União 
inteim. 

A riqnoza do cafu não tem trazido benefi
cio simplesmente no Rio de Janeiro. 

A riqnozatlo café não tem sot·vido unica
mente pam o Rio do Janeiro, relloctiu cm 
todo o palz. 

\'ou concluir;n hora cstt\. nllea.ntnda c os no
bres represou tau tcs cançados. (N<1oapoiados.) 
Disse o que penso n respeito do tmtndo; tenho 
aconvicçilo de qu~ o!lo \'eiu trazer grande 
beneficio a este paiz; tenho 11 couvicc;ão ainda 
que ó do mtt:dmo in tcresso dtL ltcpuiJ!ic:~ dos 
gstados ünhlos do Bt•azil far.et• n mais inteira 
alliunç;L com os Estados Unidos da America. 
do Norte. 

O Sr.. OITICIC.\-Ató ser snn colonia. 
O Sn. GAr:crA Pmr.o-E vou di;~,or-vos um 

sonho que alimento, e qne tenho, cmbor1t niio 
;;cja. na minha vida, espornnça do que se ren
lizar:i nm dia. Não quero só n federação do 
!3t•azil, quero n r~dernção dtt J'açn latina. nn 
Americ:t do Sul. A ,\mcrica. Cúrmará dnns 
gt•andos fellorações li~;:tflas "1elos mo.is estrei
tos laços de frnternidado. (Jluto bem.) 
u~r St:. Rr~rr.F.>EXTAXTr-:-Nós vamos além: 

queremos a l'ederaçilo do planettt. 
O Sn. G.~Itct.~ Pmv.s- E porque assim 

penso, entendendo quo os E,;tados Unidos sito 
un1 do3 povos mal:; amigos do nosso paiz, 
julgo lle maior grM'idalle a discussão desse 
tratado, que con\·ém ser feita mais calma
mente, tendo em vista. unicümonto o Lem 
desto. nossa p~ttria, que tndo espera do nós . 

O Stt. OITicrc.~- Esso sentimento temos 
todos nós. (t1Jloiados.) 

0 S!t. G.~llCIA PIRES- A felicidade actual 
dn nossa patrh\ depende dos nossos actos neste 
Congresso: a ortlom dn. RepulJlica dopontle da 
cil•cttmspecção o criterio com que proceder
mos, do patriotismo llo que dermos provas. 
(Muito bem.) 

Pot• estas rnzues, Sr. presidente, julg-o que 
devemos calai· todos os sentimentos neste mo
mento solcnmo, o nguardnr n opportunidnde, 
que nós teremos iuevitnlvelmonto discutimlo 
som paixão, cnlmn o serenamente, unicamente 
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guiados pelos estímulos do patriotismo do que 1 2• parta- Continuaçtto da uiscussüo. das 
tem o Congresso dado sobeJas provas. (llluilo indicações ~obre o tratado de commcrcio amo
bem, muito bc111. O o1·ador e muitado felicito e 1'icano. 
ab1•açado pelos Srs. l'C)J>'c.wuanlcs 11rcsentcs.) r.evnnta-se a scssü:ó ·ás 4 horas e 20 mi-

Fico. a discussão adia:la pela hora. nutos da tardo. 
Voem iL mesa as seguintes 

Dcclaraçües 

A emenda relativamente i1 funccionnrios 
puulicos o opcrarios riu quadro o jornaleil·os 
foi assignar.ln paloa cidadãos Demetrio ltiiJeiro, 
Annibn.L Falcão, Antão do Fnt•ia, Alcinclo 
Guanabara, Bttrboza Lima o ou. 

A estes cidadãos cauo om grande parto 11 
iniciativtt do tal emenda, pois flzermn-n11 
chegut• no conhecimento da commissiio dos 21 

O cidndiio Demetrio Il.ibeiro, quando minist1•o 
da Agricultura. chegou a esboçar decreto 
consaA'rando a ido.1 ne !!a contida. J\O mesmo 
cida(h1o tlevum os operarias o. licença annnal 
de 15 dias, sobremodo altrnisttt e hygionica. 

Aprcsso·!~e. jJOrtnnto, n litzer tal decla
raçilo, pois dciie,io que todos os operarias 
conheçam os que pugnam pelos sons interesses 
e bem ost:tr. 

Sal.t das sossõ~s. IG de fe,·ereiro do 1801.
José Augusto Vinhnes. 

Não tendo estado presen tcs na occasiiio cm 
que o Sr. Joiio do Siquêir•t, digno 1'0P1'e· 
sentante por Pernambuco, disse em aparto 
<(que os miniõtros demissionarios instaram 
para que o nobre Bn1~1o de Lucena tlzcsse 
1;arte do novo ministerio:.>, cumpro-nos do-

4 clnrar, qne nilo iuter•vimos do mOtlo algum, 
<lirecttl ou indirectamente, nn organisação 
que succedeu no ministerio de 15 de novem
bro, do qualllzemo3 parto. 

Devemos ig-m1hnente dec!tu•ar, em contesta
ção ao referido aJlarte, qne aproposito de tnl 
organi~nçito nüo tivemos a honrn de formular• 
pedidos ou imlicnções no nobre mnrechnl 
Deodoro, nem n qualquer tios hourndos cavn
l heiros que nctunlmen te occu pnm as pastas 
de ministros. 

Saio. das sessões, IG do fevemiro de 1801. 
-F. Peixoto.- Wnndenkolk.- Glicerio.
Campos Sallos. - Ruy Baebosa. 

O SR. PnEsmE~TE desigmt para amanhã 
:\ segnin to OL·dom do dia : 

1" parte, atcl ús ~ 1/2 horas - Coutiuun~üo 
•III 3" uiscussüo das omemlns no projecto do 
Constituição. 

co~oncsso 2; .. Ut 

5i• SllS~ÃO Ell Ji DE mn:R!::mo lll' JS!JJ 

P;·csideacia do S1·. Prtcdente de Jloraes 

Ao mcio-din far.-Re a chamada, ú. qual ro
spomlom os Srs. Prudente de ;\lot•nes, 1\I:ttta 
lllachauo, Paes do Carvalho, João Noiva, 
Francisco ;\Inchado, Leo,·egihlo Coelho, Jo:t
quim S:trmonto, Manocl B:tl'ltta, Antonio 
Baono, João Pedro, Cunha Junior, José So
cundino, Joaquim da Cruz, Thcodoro Pacheco, 
Elysett Martins, Joaquim Catunda, Bczorm 
do Albuquerque Jnnior, Thcodureto Souto, 
Jos:J Bernardo, Oliveirtt Gaivão, Amaro Ca
valcnuti, Ahllolidn Barreto, l~írmino thL Sil
veira, Josü Hygino, José Simeão, Florinno 
Peixoto, Pedro Pnulino, Tavares Bustos, 
Rosa Junior, Thomaz Cr•nz, Virgilio Damaso, 
Domingos Vtcento, Gil Uoular•t, Monteiro do 
Barros, Quiutino l:locayuva, Lapor, Braz Car
neiro, Eduar•do Wnndenkoll;:, Saldanlm 1\In
rinho, Joaquim Felicio, Cesario Alvim, Ame
rico Lobo, Campos Salles Jonquim do Souza, 
Silm Cnnodo, Silva Paranhos, Joaquim 1\Iur
tinho, Pinheiro Guedes, Ubaldino do Amaral, 
Santos Mtdradc, Generoso )!arques, Esteves 
Junior, Luiz Dclphino, Ramiro Bnrcollos, 
Pinheiro :linchado, Julio Frotn, Bclfort Vieira, 
Uchón Rodrigues, lndio do Crazil, J.u.uro 
Sodr,\, Innocencio Serzcdollo, Nina Ribeiro, 
Cantão, Pedro Cher•mout, l\I~ttta Bncollar, 
Cost:t Rodr•igues, Casimiro Junior, Henriqu.o 
de Carv:tliiO, Anft•isio Fialho, Nogueira Pttt•n
nnguá, Nelson, Pires Ferreira, Btu•bosa Limn, 
Bezerril, João Lo~cs, Justiniano de Sorpn, 
Frederico Borges, Josu Avelino, José. Beviln
qua, Gonçalo do Lagos, Nascimento, Almino 
All'onso, Pedro Velho, ;\liguei de Castro, Amo
rim Gm•cia, Epitacio Pessoa, Pet!ro Amarico, 
Couto Cartaxo, Sá Andrade, Retumba, To
lentino elo Ctn•valho, Rosu. o Silva, João Bar
balho, Gonçalves Ferreira, José !llnri.o.nuo, 
Almeid11 Pornnmbuco, J uvencio do Agoniar, 
Ant!ró Gavalennti, Raymundo Bandeira, An
nibal Falcão, Per•eil•n Lym,Bttptisttt dn !IIntta, 
Fróos dtt Cruz, Erico Coolho, Sttmpaio Ferraz, 
Lopes Trovão, Jacques Ourique, Aristides 
Lobo, Furquim Wcrneck, Domingos Josuino, 
Thomaz Dolphino, Antnio Olyntho, Bttclaró, 
João Pinheiro, Pacitleo 1\Inscnrenhas, Gabriel 
do Ma"nlhães, Leonel Filho, Chagas Lobato, 
Jacob t?:\ Paixãn, Aloxt\ndro Stockier,Francisco 

• 
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Veig-a, Costa Senua, Gonçalves Chaves, Ame
rico Lilr.,Folicinuo Penna,Viotti,Duh•.t Nicacio, 
Corrê:t Rnliello, l\!anoel Fulg ·ncio, Astolpho 
I'i·3, Aristides l\laia, Gonçalves Ramos, Carlos 
das Chngns, Francisco Amaral, Domingos Ro· 
cha, Cost:tl\Iachado, l'al!cta, João de 'Avcl!:w, 
Forroit•a Rauello, Forruira Pires, João Luir., 
1\!eil•:l. do Yasconcollos, Jorro de Siquci1·a, .Joiio 
Vieira, Lniz •lo ,\ndrade, Espitito Santo, 13cl
lnrmino Caruoiro, Pontos de Miranda, Oiti
cicn, Gnhino Bezouro, Ivo de Prado, Oliveira 
Vnlladiio, Folishello J?t•oirc, Angn~to do Fi·ci
tas, Paulo ,\rgollo, Tosta, ScalJr:t, Anlonio 
EnzolJio, z;,m:~, Arthur Rins, Gat•cin Pires, 
1\Iarcolino :.\!otu•a, Santos Pcrr,im, Custorlio 
do :\!n!lo, Paula Gnim:~ r·ãcs, ~lilton, Amphl
lophio, Franciscn Sodrrl, Diouy:,io Corquoi
rn, Leovi;dltlo Filg-ueiras, Barão do S. Mar

0 S!t. LI>OVIGIL!JO FILGUE!llAS pode a pa
!arra para oiTorcccr o fundamentar um re
querimento que ,julga estar nos termos do 
art. 37 do roorgimonto, visto como so re
fere iL mataria uo pl'Ojocto do Constituição 
q uo se ach:t om uiscus:;iio. 

Depois da loitnrn do requerimento, o ora
do!' fa;r, varias considerações o conclue peúin
tlo no Coogres:;o, no qual ousorvn do um htdo 
muitos radicalistas, e uc outro o coutl'ario, 
I}Uo faça com quu não venha nesta quost:1o uo 
org-anis.'t~ão ju•fi,•icti·ia tt S•)l' conúemuad;t nas 
custas '' Jil,erdw.le. 

Yem iL mes<t o Sc)0Uiuto 

Raqucrinwnlo 

cos, ~!edmdo~ Bal'l~o de Villn Viços~, Prisco Tendo sido 0 do rcstanrn!' a dispo>ição do 
Pnrnl~o •. ~rnnlr. Frmrc, Athnydo Ju?wr, Fon- n. 24 rio at·t. :~:~ do primitivo prnjrJcto de 
seca o ,:Silva, . Fo~;cca Hormc,;,~ ~1lo P??a- Constitniç:io, sn!Js~itnin~Io a oxpr·oss:i•J codi
nha! Urbano :IInl:omles, l\I.tnlhtC~ B_arrct~, {icttr pela cxprcss:~o lcgt.<lnr, o pens tmonto, 
q~·rJilo do ,Lo!l~o~, ·~~!Je~·to Bm~llao •. ~.1· que prosi•lin ii emenda quo o~'oroci, na so
r.l.t to do :l!cllcu u:,, Jo .. rJUllll Breve~, Vtr., 1- !!'llnrht rliscn~s:to r ln nw~mo proJecto, ao cor
lw ~··~s?a, Fran?a C:t~·~·~,ll~o, ._LIIlZ ~rn.r~t, respondente 11. 2·1 do art. 33, l'OfJUOÍI'O, para 
Boru.~tt!mo de C.11upos, l r.tncJ,co Ghcur10, ovit·tr-se iucohoroneia 01~t 1·o o,; tet•ntos dessa. 
Cosapo lllotta, :\Ioracs ~:tt't'oa, Lope.s Chave, omo'utla app;·ovaJa. 0 0 sy:;tcma do organi
Dornmgos do l\!ot·:~cs, ..• dulphn Got·•.lo, Car- ·aç~o do pode!' jwiicin.rio 1~·.\oral aloptado 
v•:'!.ml •. Anf>ol~ l'u.tlwn:o, J!nrsa, l~or~oiJ~IO ~elo Congros,o, quo SPj;t «t.ttorit.ado a_~om-
1\li.t~lllr:a, P.mlu~o C.trAo,, .. cust~ .Jum~1, .l.o- mh;são c.n~arregaJ:t. Ja nltnna. i'Ctlacçao da 
dr1.,!~e• Al':~s,c.~r!o•. :arcl.'~'~lotOira ~.t R!lva, Constitmçao a l'tldtgw 110:; seg-mnto:; tu1·1.nos, 
RnL1~10 JU!ll~r~~F~oU!) ?ut.t•lo, L~upol~o • Bn- 0111105 11110 molhoros lhe p~.rccc:·cm, a rJ1spo
lhúc>, Guuu.;t.tC> :\.tt.d, .AnlOlll? '\zcicdo, s':·:"lo elo 11 , 24 rJ, 1 nrt. :13, si fot• de nol'o np
Caetano do ,~.Jmqucrcfuo, 13 ~lla!'llllllO r.o .l\!on-1 1 .. ;0vad:• aqnciLt ()r;lr.nrla: 
donçn, :llarcmno t!e :.Jag-alhacs, E•lu:ll'llo Gon- ·' . . . . . . . 
çalvcs, Fernando Simas, Lam·o J!iiller•, Car- «I,~g!sl;<r sú:,r,, o <ln·~; to c1nl, cotulucrcLal 
los Campos, Schmít<l, Lacd'•.la Coutinho, o ct'llllln<tl tia l'cpuiJlic<~ o o Jlt'uce;aual da 
Victorinu !\Jonteil·o, Peruim,f;~ Costa, Autiio justiça fú•lut•al». 
ilo. Faria, .Julio t!u Castill}o, Bor;;:o; do :\lo· s. R.-Saln dns ~cs~ões, lü de fovoroiro de 
do1ros, AlcHios Lrma, :.ss1s Brnz1l, Thom:tz 1801 -L~ovigildo Fi/guaira3. 
Flores, AIJrou, Homero Bl'ptista, Itoclm · 
Osorio, Cas:,buo do N:~scimcntu, Fornant!o O Sr. Jo,.;6 I1:ygino (para uma 
A.bbott, Domotrio Ribeiro o :i\lonna Barreto. axplicctç<10)- St•. prosirlontc, não tendo ou 

poclido inscro\:e!'-lllC p:tpa fttllar so~~·~ ~s 
emonrlasolreroculas no proJecto do Const1t111çao 
om 2• discmsiío, sou !'orçado a np1·ovoi t:w-me 

Ahre-so a sessão. 

Ouixam do comparecer com caus:t os Srs : deste ensejo parti explicm• e ratificar al~uns 
~partes dados por mim, qmmdo orava hontom 
o nobre representante por· Goyttz, o S1•. Leo
poldo de Bulhli!s, cujo discurso vom hoje pu
IJlicRdo em resumo no Dillrio Official. 

Frederico S~rrnnn, Coo lho c~nnpos, Ranlino 
Horn, .Rodrigues Fernnnilos, M:u·tinho Ro
drigues, Theopltilo do~ Santos, Lnandro l\I;t
ciol, Sarnivn, Coudo de l~iguoiredo, AI varo 
Botelho, Forroira Brant!ão, Bueno do Paiva, 
Cesnrio 1\lotta JuniOl', Alfredo Etlis o Ernesto 
de Oliveira; o sem causa os Srs.: Ruy Bar
bo8a, Aquilino tlo Amar;•!, Dcrnaruo do illon
don.;ou, Santos Vioiru, Oliveira Piuto, .\!cindo 
Guan;~uara, ?!!ayt•ink, \'iuhues, Domingos 
Po!'to, Lamouniot•, 13:u·:lo •lo Santtt Hulemt, 
Luiz !l;~rreto, l\Iartiuho Pl':Hio Junio1•, Al
moitla llog-uoil•:t o Anlouio Prntlo. 

E' li<ltt, vasta om tli:;eussão o som doiJ;tlo 
approvauu a neta da sossüo untocedonto. 

n.oforimlo-son. mim, disseS.Ex.; 
c Espot•o e couto com o voto do nobre re

pros~ntanto para quo o COI!S':osso !Ião s~nc
ciono a emontht do Sr. r.oov1g!ldo FI!gue1rns. 

" o sn.. Jos1:: Hronw - Seria uma in-
cohot·oucit\ ti.\ millha parte. 

« o Sn.. LJ.:oPor.no m: lluLHLílls- O Con
g·rosso, accoitnllllo o_ Jll'ii!Cipio ~l:t dtud~tlado 
tio mtt"·istrallll'il, nao pudo tl•l!Xal' hOJO do 
sutrrug~tr t1 pllll\tlit!llll·õ do magistt•attu·a. 
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« O Sa. A~1PHILormo - Isto ó que ó sys
tema. 

«O Srt. Josf: HYar::.ro- E' um golpe nn. 
integridade do paiz. Acima dos systemus coi
loco o meu paiz. 

« 0 SR • LEOPOLDO DE BULlliJ!lS - Como ? 
«O Sa. Josr\ HYaixo - o quo ou disso foi 

- que recebia a beneficio do invontn.rio n. 
doscentralisaçi'io resultante da organisaçüo 
j udicin.rin. rio projecto do governo ,. . 

Este aparto, como se vü, está desliqatlo, não 
se refere ao que precede; não se sn.ue n. que 
veiu nem o que cu quiz com ollo signillcar, 

0 Sa. AUGUSTO DE FRlllT.\S- 0 discurso do 
Sr. Lcopolllo do Bulhi'Jcs vem com n. nota de 
que ni'io roi revisto pelo orador. 

O SR. Josll HYGixo- Sei disso. Estou ape
nas co,mpldtantlo e explicando a partos dados 
por mtm. 

O npartc a quo alludo foi provocado por 
me ter attribuitlo o Sr. Leopoldo do BulhOcs 
umn proposiçüo quo ou nüo proferi, isto ú, 
S. Ex. attrilmiu-mc ter dito quo acccitava a 
RopulJlica" beneficio de inoenta•·io. 

Segundo supponho, s. Ex. alhtdiu a um 
topicq_llo dis~urso,quo proferi .nesta cn.sa JlOr 
occasmo do dJscuttr·sc a orgamsnção do poaot• 
judiciaria estabo!ccidn no projecto do Consti
tuição. Trotando então do decreto organico 
da Justiça federal, quo haixou o nobre ox
ministt•o da ,iustiça, ou disse que recebia a 
beneficio llo inventario as aprogo:u!ns van
tagens da rloscontmlisaçiío rc,;ultantu dnqnclln 
organisação, o 1•rocurei ,uomuu;;trat· quo delln 
resultava, pelo coutr:mo, uma centralisaç-:io 
pruticamonlo inexoquivel. 

Vê V. Ex. que entt·o a proposição por mim 
proferida e n. que attrilHuu-me o oraúot• vno 
grande dilforença. · 

S. Ex. foi injusto commigo, pomlo-me a 
pécha !lo incohorouto, porque concort•o com o 
meu voto par:t apoiar a omend:t do nobre 
rerroscutanto pela Bahin, o Sr. Loovigildo 
Fi guoit•as, referente iL uuidado do direito. 

S. Ex. saiJo, tanto quanto qualquer dos 
nossos collogas membros da commissüo dos 
21, quo, no soio dess:t commissão, {lronunciei
mo som pro pelo principio da unidade de di
t•eito, o quo neste Congresso o sustentei e 
defendi, dando tlesem·ol\·idamonto as razi'Jos 
em que n:e firmava. 

S. Ex. não ignora que tlz mnis: tendo pns· 
sado em I" discussão, por iundvortoncin, ser
preza on qualquor outro motivo, o syst~ina 
ao. diversidade das logislnçi'Jos, ou apresentei 
uma emenda rostnlJolocondo o systema con
trario, o mosmo quo consagra t\ emomht do 
Sr. Filguoil•ns. Emllm V. Ex. sabe que, se
gundo a minhn tlosautorad:t opinião (muitos 
neTo apoia<los), o lliroito uno, producto da 

nossa historia, é um dos mais ,fortes vínculos 
da nossa uniüo uacion;tl (muito bom), o· que 
considero o rompimento desse vinculo um 
crfmo do leso-patriotismo. (Muito bem! Muito 
bem!) · 

Sendo essa a minha convicção, como posso 
ser taxado do incoherente pelo facto elo per
manecer fiel ao principio quo de!'ondi, o que 
vojo consignado na omoJldtt cm questão ? 

E, si sou incohor.;nto por continuar <\de
fender a unidade do direito, emhor<t o Con
~resso tenha accoito o systomn da dualidade 
lla magistratura, paroco-mo que s. Ex. in
correu na mesma falta, quando, no seio da 
commissão dos 21, nüo impugnou esse prin
cipio, ou pelo monos não apresentou emenda it 
disposição do projecto que o consagnwa, no 
passo que imrn11nou calorosamente o systema 
da mudado ,]UUiciari<t, · 

Pois si S. Ex. conformou-se alli com a clis
posição do projocto, que mantinha o dit•eito 
nacional, o ao mosmo tempo do!'enuia a tluu
liil;vlo tio podo r .i udiciario, como oxige agora 
do mim, cm nome dessa du:tlitlalle, quo vote 
contra a omend:t .lo Sr. Lcovigiluo Fil
nouoiras? 
o Vorsntil e incohorcnto set'Ít\ eu, votando 
contra as minhas couvicçúos o o principio que 
defendi. (Jpoiados .) 

Adeante diz S. Ex.: 
« Trata·sc, Sr. Pt'e5idcnto, do dar nos es

tados aquillo IJUO lhes dovo pertencer. 
c Tratn.-so simplesmente de estabelecer 

com base a obra a que fomos clmma1o3. 
c O Srt. Jost~ H'íe<rxo- O quo \'. Ex. est:\ 

fazendo ú um:t conJ'uelot'l\ção de NpulJ!i
qnetas. 

.:0 Sr:. LEOPOLDO DE B!!LllÕI·:S-Admit•o que 
V. Ex., mostro do dirtlito, sabendo distinguir 
fodoraçi(o do con!i:lde!'açito, Ycnha dar-nos 
somelh:ulte aparto. 

"Admira que V. Ex., sn.bondo ou devendo 
sabot• o quo caractel'isn 1\ confederação o o que 
caractorisn o govot·no redcrativo, a vanco se
melhante proposiçi'io.:. 

Soguo->o tL explicttcão do que sejam a con
follor<içüo e :t l'llderação. 

Sr. presidente, esta proposição do Sr. Leo
poldo ilo Bulhões do qno, sondo eu mestre de 
()it•eito, devera sabor o q uo ti !'adoração, en
cerra uma olTensa pessoal, que não deixarei 
passar cm silencio. · 

A divorgencio.entro mim o o nobre ropre
sentunte do Goyaz ti do idc.las, de doutrinas, 
do pontos do vista, nüo ha entre nós que>tüo 
algtima pessoal. Eu som pro o tratei com n. 
dolicnlleza o a nttençüo qno o cavalheirismo, 
tts runcçi'Jes quo exercemos o os talentos llo 
S. Ex. mo Impunham. Pot· quo razão insinúa. 
s. Ex. a que, souuo ou mostl'o de direito, nüo 
sei o que ó fedora~ão ? ••• 

' : 
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O Sr.. At:ar:sTo DE FrtEIT.\s-;.lii.o apoiado. I httbitam o mesmo ponto ou a mesma secção 
N<io vejo ahi intenr;ão de otrcusa. do territorio; são por consoqn~ncia relaçõe:~ 

o s 1:. ,1 0~ 1~ Hnmw _ EssL insinuação ú qne podem uma :og-ulamentnção uniforme 
tanto mais injusta, quantos. Ex. sauo que artm ~~~que 0 .~tduda~ gose, P~l' ~od;: ~ parte 
I•rocurei s~ruprc distmg-h• cni adosamcntc a em stt.L patu.~, do., m_esmo~ d1retto~ o dos 
confedoraç-:io o a federação o que justamente mesmas guranhns. ('lpotados.) 
sobre cssn. distincção assentei os meus _racio- 01lireito c, pois, porsun natnroza, um intor
ciniose ar•gnmentos cm relação iL unidade do osso do caracter uaciounl c da competonci:t 
direito o dajustiçano regimon federal. do _Pvrler Legislativo nacional. (Apoiados; 

0 Stt. ,\)!.\1:0 CAI'AJ.C.\XTI-DCStiC O tempo III!IIIO bem.) 
1b conunissãu assim o l~z. Aindn mais: cm rclnçües,juridicas que fa-

0 sn. JosE' HnmiO _A lição rruc mo deu zcm objec~o do direito pri;a~lo, não se esta
S. Ex. 1110 poderia SOl' proveitosa, si eu .iá belcc~m som?nt,e en~re_.osn~t~t.tnes, mas tam-
·~lão ti vosso distinguido um:~ cousa th~ outt·a. bot~l entro e~t~• .e o~_ o~~rnnoettos,. . . 
nos tet·mos claros c p1·ecisos no meu discurso ~ot~~so n d1stmcçao rmp~rt~nttsslm.a._c l.m-
qnc corro impresso. p~re_c11. el.IJt!~.I!n entre os du·c1tos polttwos e 

Po1· outro ludo o mcn nparto não tem a os dtrctto~ cr \ ~~ · 
signiticaç;io que S. Ex. parece lho ter •latlo.O Aquollos suppocm a qnalidado do nacional; 
qno cn quiz rlizor ó que, comquanto S. E:,:. o estrangeiro não pôde ter outros direitos 
distinga :t ~onfcdcraciio da Jc<lemr;:io, tod!4- politicas sinüo aquellcs rtue a lei do pniz 
Yia, quando raciocina, o que tem em vist:L ó onde cllc so acha. expressamente lhe can-
o t;l'po d:~ confederação. fero. 

Assim S. Ex. parte do principio que a uni- Por que razão·/ E' que não se pMo so1• cida-
•lade do dil·éito ó incompatível com :t fedo- dão do Jnas patrius, os deveres para com uma 
raç;io. Ora, cstn proposição pôde ser dollas seriam incompatíveis com os do veres 
verdadcirn com re!nçito iL con!'o~or"ção, rruo para com a outra (1lpoiados, muito bem.) 
ó unm união tio estado;; soiJ~mnos, mas n:io ~lns o caso c inteiramente diverso no campo 
com reht~ão it ledot·ação, que ó uma união do direito privado. Este não conhece sinão 
:1acion:tl o se co:npih da estados não solJ~- a pessoa, nii.o vu sinão o homem com as suas 
:•,·UJQi.:, J"·' '1 • • ' ('; Jd d " qua tuaues or1gmarms, as suas ,acu n os, a 

Si a ftldcração ó uma união nacional c si a smt c3 pnciunde r·m·a constltnir-so termo de 
nnitica~iio do povo acarreta. a unidade do uma relnçãojuridicn. (ilpoiados.) 
direito, crymo se pódc dize1· qno entre eStJS e 
a federação Jm incompatiiJilidadG '/ O homem, onde quer que coteja, pódo ter e 

adrruirit· direitos civis, não tleix:L de ser pae 
Pelo contrario, a nnidade cio direito, como on esposo, ou de ter capacitlade parn contra

.!:~ ling-ua, é a i.Jaso mais solhla de urna uni<io ctl!l', porque se aclm cm um paiz cstrnn
i'ederal (a)loiados); c nhi está, nlóm <ln Alio- "'cu·o. 
manha, a fcdoraç<io ho!Yctica qne tanto se 0 A lei civil lhe r.ssegura os mesmos direitos 
11mpcnha JlOl' o1Jto1' um direito nacional. En- que póde ter o nacional, de modo que no do
·~rctanto, entro nós, ap1•osenta.-se como um minio do direito p1•i\'ado se ostnlJoloce uma 
:,Jenl o espharcolnmcnto do nosso direito 'I comnmnhão jm·idica. entro o nacional e o cs-

S. Ex. disse-e ó este o seu pt•i nci pal nr- t1·augeiro. 
;::nmento-que .prlvnr• as assembléas dos esta-
do> dn faculdudo do logislnr sobre 0 direito ú Si tal ó a funcção e a indole do direito, 
:Jegnr-so·ih('S 0 IJue lhes de\·e pertencer, c como podemos nós catalogal-o com os inter
<lJl'ondm· a sua autonomia legislativa. esses memmente locnes, c dizer. como disse 

Contestei esttt pro\1osiÇ'lio com apartas re- o S1·. J.eopoldo de 13nlhões, que o direito deve 
petidos, c, como nen tum fui tonm•lo, releve- ontt•nr ll!t competenci<~ lcgislntivn dos esta
mo v. Ex. que 011 rcstabolcç,:\ n coutes- dos, sob pena de oll'ender-se a sun autonomia? 
tn~ão. Par•:t. impug-nar esta asserção de S. Ex.• 

N:i_o posso compt•ohender que ~ direito se.in não preciso ue melhor arg11mOnto do que 
classtllcmlo com os negocias ou mtcresses de aquelle que tiro da emenda, pela qual S. Ex. 
moro caracter local. estnboleco a diversidade ou pluralidade das 

Que ó que o direito nsscgurn? As condi- logisln~ões. 
çlícs da cxistoncin social. Que ó que olle re- Esstt emenda reserva. para o Congresso Na
gulamonta? Aquellas relações entre as pos- cional a faculdnde de legislnr, por· oxemplo, 
sons que doYom ser ussogul'ndas coactim· sobro fnllencin. 
mente pela lei e pelo ]lOuor publico. Po1• que razão, pergunto, pertonco no Con-

Ora, essas relnçües JUriclicns suo ns da Yida grosso legislnr, privativamen to, soiJre essa 
civil o so ostnbel~ccm ont••o quaosquol' cida- ma teria, que é assim retirada iL autonomia lo· 
düos do pniz, o não sómcnte entre os que gislntivn dos cstndos 'I 

· . .' 

l 
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Quacsquor quo sejam ns razões quo mo 
possam sor dadas pelo illustra orador, as np
plicarci a outros casos, numorosissimo;;. 

Si o Congresso lo.zisla sobre ftdlencin, ]lOI' 
·que não lm de legislar sobro n lcttrttclocnm
bio, quo ó o instrumento o mais commum e 
vulgar elas transaccuos entro as rrncas ? Por 
quo não ha do lcgbtar sobro o direito marí
timo, que nfl'cctn á n:n-cgação o ns relações 
com ns praças cstrangiJirns? Por qno não le
gislará tnmbom sobro o cn~nmcnto, quo ó n 
base c ln. familin 'I 

E, legislando sobt•o o cns~monto, por 'tno 
não legislar:'! ninda sobre o rcgimon dos bons 
entro os con,iu;;es, so1Jro3 o clivorcio o n inolis
solubilitlntlc do Inço conjugal, o pntc·io potlm• 
o todo;; os dil•eitos cl:t lilmilia ? E nssim, de 
excepção om cxcopção, ficará ucstruido o 
principio do S. Ex., o o qao pnrn ollo ó n 
excepção, pns>nrú n ser a regra. (.4.paiadas, 
muito úem.) 

O moa illustt•o advet'Sario, pois, invorto os 
princípios, cstaLclcce como regra o que dovo 
ser n oxcopção. E n thoso o como principio 
gernl, ns reluçües .i m·illicns pedem umn re
gulamentação unifoc·me, e, pm·tnnto, compe
tem no podot•legislati\'O dn t:nh1o. (.lpoiatlos.) 

O raclicnli~mo, Sr. presi•.lonte, ú qnc clcillt 
a Jl3t'clcr ns revoluções. Os uero:tsot•es tln 
pluralillnuo tLls legislações cs~uccom-so •lo 
IJII·J n oxtrem:1 di,;porsão, como a concentra
ção oxcessi 1':1. das foc•çtts, póde c:tns:tr a 
morto elo corpo politico o sacia I. (..Lpaia•lo.• .) 

Era o fJilll tinh:t a dizer. (.III! i! o bem, ;;mito 
bem.) 

O St·. :.'IIorac,.; Bal.•t•o.,.;- Pedi n 
pnhwra, Sc•. presidente, pm·:t comrnnnicat• no 
Con!l'rcsso mn telogc·amma r1no nc:tbo r.Io re
ceber elo S. Paulo, o que demonstrn que n 
população totln, nacional o estrangeira, ~c in
toressn pel:\s deliLeraçües do mesmo Coo
grosso. 

Diz assim o t~logrnmma (tê) : 

« Ptu•tido tonto bt•azilciro lel'ant:\ pt•otesto 
solumno por intot•medio elo V. S. contc·n 
resolução •lo Congt·es>o exi;::indo dos e;tt~m
goiros rcsi•.lcntes no pniz antes do 15 do ~o
vemi.Jro, cleclnt~lç~o formal de ndo\lbll' nncto· 
naliundo I.Jmzilcit•n. pois cm \'it·tut e ll:t loi de 
14 de dezembro oiTectivamontc são hrnzilei
ros. Da mesmtt l'órmn protesta contra a snp
prossão do cnuotngem livro pnt• ser anti
liberal. Pedimos levar nossos pt•otestos no 
conhocimon to do Con:;!·resso, tletllndendo di
reitos adquiri~os.- Bul·clcm·d.- II cilll'it;.
Gcc·l:~ ,J> 

E' natnrnl o legitimo este protesto, St•. pro· 
sit.lonto, pot•r1ua ~nanto :'lnntm•:\lisaç:io dos 
cith\düos <lStrangooiros qno ost:wam no Brazil, 
por oceasião <h\ rcvol uç:1o do 15 tio no\·omlll o, 
ú certo fJU~ ollos so nchtwam no plano goso e 

exorcicio dos direitos dtt nn.cionnlidndo brnzi
leirn. (,tpoiarlos.) 

Pelo decreto de 14 do clczembro, mono> do 
nm mcz depois da rovoluçiio,foi <lcclamdo qne 
todos os estranguiros quo cu tão so ach:wam no 
Bt•azil, flcavnm sendo hrnziloiros om perfeito· 
pó tlo igualdade com os uacioriao.s, snl vo tlo
cln.rnç1o em contc'tl.l'io. 

A nuicn excepção feita loi a ro.;triccão do 
não poderem ser eleitos prcsillonto da Repu
blica. 

Fnz:n gosto Yor, senhores, a:, festas cnthu-· 
sinstas que so llzeram em todos os pontos elo 
S. Paulo, por nrtncllas colonias, no snberem 
r1uo iam gosar das prorog-ativns de cidmlão 
Lt•aziloiro, ao s:tiJercm f!IIO estavam natm·n
lisados neste paiz, om quo já residiam o no 
qual jit gnnhnvam meio;; do SJJhsistoncia; 
qunsi todos doclat•arn.m-so brnziloiros o co
mcç~ram tt ser aproveitados pm•n os cargo;;. 
pubhcos. 

O governntlor llo S. Paulo, que era V. Ex., 
pnsso:: a aproYeital-os nns intendoncins, nos. 
c~rgos policiacs, como juizes municipncs sup
plcntc3 o, com o applam:<> do tOL!o~,comcçaram 
cllos ncxorcer o:;so~ cargos. 

\'cio log'ól, pot•tlm o prQjccto !lo constituiçli.l) 
t~\\Zor-lhe.; um sobrcsalto: nesse projecto di
zm-se qnc para ser s~n:tdot· ou deputado or;1 
ncccssnrio o prnzo do -1 o do G nonos do cida
dão !Jrnzlleiro, o qno importav:t uma rostric
çiio ao direito eonr~riL!o pelo. uecrecto do 14 
tle dczcmut•o, c por isso todos retiraram-se. 
c lesses cargos cntondun•lo qne c~so. clispo:;iç:io 
era mna nog-M:ão tlo qno tinho sido concedi
do. 

O St:. OtTIC!C.\- Yiolnção pelo contracto. 
rcito que clJo.s llCCeitaJ.\\Il\ 

O Sn. Motat~s D.umo;;-•.. nm:1. f<Llta do· 
t~i pnhli~a. 

Depois de ahrit·~m-so as di;;eussüos llo Con
g-ro.sso pus;;on aqui unm omendn doclamml~ 
quo e;;sa cxigeuccflcle pt'<lZO não se referia nos. 
cidadão~ natnc•nlisndos pelo tlccroto do 1·1 do· 
.dozombro, e roi ess:t noticin pnr-,t todas ns co-· 
lonin;; uma \'ordndeirn restituição. Elles so 
tinham f~ito alistar como eleitor(l.s o concor
NJ'am parn as eltliçlíos; tot!:t n depntaQiio 
paulista, e creio que posso n;;scgurnr que todo. 
a ropt•csentnção snli:;t:t acha-se neste Con-· 
grosso com clezouns do mllharos de votos dns 
ox-cnlonins estrangeiras. (•lpoiauas.) 

Estavtlmos nes>ns circumstuncins. ostn \'nm 
cs;cs estl'angeil•os uo :;ozó dos direiros do 
cidndiio urazileil•o o oXol'cenllo-os pot• es~u. 
fót·mn, quando ropou tinamon to •i n p provadct 
pelo Cong•t•osso umn. emomltt exigmdo que· 
ollüs lhr:am Lloclur:l~ão cxpro>sa e fcll'lnnltlo 
que acceitum n. nllcionali•l:vlo lJt•ttzileir:l, som 
o qno não podot•;io llcat• somlo ciLintl:i.os lJr:t
zileit•os aqnollos que ost:tmm hn. ntti> de mn 
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nnno no pleno exorcicio dossn rlireitq ! 
Orn, issn, ó faltará fé nacional, é romror o 
contracto celebrado pelo decreto do •I de 
drzom hro o ó algumn. cousa mn.is: e um retro
ccoso ele scssorll:t o tantos annos . 

Po lo art 4° da constitui~ão imperin.l de 1824 
faram declarados cidadãos hra?.ileiros os. por
tngnezcs residentes no Brat.il, ~no ea:pre.vsa 
011 tncitamclltc, notar hem, ndhorissem ii iodo
pondcncia do imporia. Portuguezos oram 
então ~nasi os nnicos cstmng-ciros no pniz. 

O Sr. OrTICrcA- E os mais perigosos, por 
torem sido n. nar.ão ~ne nos dominava. 

o Sr:. :llolUES B.umos- P01•tuguozes, 
oram aquollos qno tinham combatido a nossa. 
imlopenilencia, portnguezos eram nossos ini
migos. 

Pois IJom, S1•s, o lkazil foi bastante "'mndo, 
leal, gonoros, \1arn. acolher esses cidaâãos no 
sou seio, fazenr o dolles IJraziloiros. 

o Sn. LOI'F.s Tr:ovXo- Mais ainda, accoi
taram o portugucz como chefe do osto.do no. 
pcssrin do Sr. D. Pedro I. (Riso.) 

O Srt. MortAF.S 1' BA!lHOs- E dessa gene
ro>idad•J o Brazil parece que não teve mo· 
tiros para nl't'Openilor-se. Figuraram entro 
esscíõ alguns dos homens mais notn.veis pelos 
sci'I'iços prestados ao paiz Iaos como Nicolao 
Pcrcim. de Campos Vcrgueiro que foi senador 
o regente do imporia, o Visconde do Abatlto, 
quo occupou os mais olova•los cargos, José 
Clcmon te Pel'oira, e tantos outros. 

E ó no 11m de sessenta o tantos nnnos após, 
que um congr·c~so roruhlicano hn de voltar 
a traz a ser monos lilioral tio que foi n monnr· 
nhia 'I! Esporo que essa emenda que passou 
talvez ,Jcsperceuida 11or falta de attencão de 
muitos Srs. rnprcsontantos, será varrida da 
nossa Constitm.;ão. 

E' com razão que os colc.nos touto
brazilciJ·os ele S. Paulo protestn.1~1m energica
mente Cl•lllt•n n exigoncin tlossa declamção, 
tlizonrlo que •í is;;o uma violação do seus di
reitos já adquiridos. 

o sn. PIW.SIDF.XTE-Obsorvo n. V.Ex. que 
a hora está !lu tia. 

O SR. 1\fO!t;I-F.S . BARRos- Duns p:tln vras 
aponns, o tcrmmar01. 

Quanto :'1 lihortla•lo de cnbotngem, sondo 
uma liliord:Hie da qual toda a nação gosn. 
!ln qnnsi 30 annos, qun.l n rn.zão porque se 
podo a smt revogação '! 

Pnm I'JUO a industria tia navegação soja ox
orcid:t por Ut\ciomws, para que as rondas pro· 
voniontes tlahi uüo rão pam o est~angoh•o. 

o SR. RF.rmrnA-E para sor um viveiro 
para a marinlm do guorrn. 

0 S!t. MottAES BAtmos -Si é assim, Jitzoi 
onttio como a lei portuguez:~ que prolliuiu a 

exportaçiío da moedn. do reino do Portugal, 
punindo com penas severas o que a violasse. 
Si vos quereis uacionalisar a industria de cabo
tagem, do viação marítima, porque não oa
eionnlisnr tnmbom n da viação terrestre~ 

O Sn. RETUliBA - Ha idéns disso ; no mi
oistorio passado tratou-se •.. 

O Srt. l\foaAES BAnnos- Eu vos denun
cio que em S. Paulo lm uma companhia io
g-lezn dn. cstradn. de forro do Santos a Jnn
dinhy, quo mensalmente remotto parn. Lon
dres quantias avnltadns do dinheiro, que 
muito llom podiam flcar no paiz; como om 
s. Paulo lm em outros estados iguaes compa
nhias. 

Portanto, mcionn.iisai tambem a v1ação 
~erro:;tro. 

O Srt. RETU3IDA - Do accordo contem 
commigo. 

O Sll. UonAES BAJmos- Na mosmn tor 
rente do idéas nncionalisae o commercio a 
t•etnlho como jn. foi progrnmmn. do partido 
liberal em Pernambuco ; nacionn.Hsae o solo 
brazileiro, para que o estrangeiro não possa 
possuir bons de raiz nos to rn.iz, o nisto too. 
éles o exemplo na nação mais liberal da Eu
ropa, nu. republicana Suissa. Vamos mais 
adonnto : nnciooniisemos n. Jn.vourn, as in
dustrias, o commercio brazi!eiro. 

Sejamos logicos e conso•lneotos ou levan
temos uma mumlha chine7.n que impeça a 
entrada d~ tudo quanto for estrangeiro no 
Brnzil, ou ontiio sejamos frn.ncamente iibe
raos accoitando sem rostricçôes odiosas, som 
monopoiio algum o concurso do capital o do 
braço estmngoiro, tle que to.oto precisa a 
nossa patrin para que soja grande, prospera e 
feliz. (Muito bem, muito bem.) 

O 81.•. Quintino Bocn.yuva. 
()Jara uma cxplicaçt1o)-Sr. presidente, dentro 
do alguns momentos talvez, com certeza 
dentro do poucos dias, estará qunsi ultimada 
a tttroftt do Congresso Constituinte Brnzileiro 
o eleito o ]Jrimoiro magistrad9 do. Republica. 
Terti cessado, entiío, o período do governo re
volucionnrio o os seus o.ctos passarilo á bis~ 
torin. tlepois de submllttidos á critica, ao con
traste o á sentença da opinião naciono.l re
presontadn. pelos seus leg-1 timos mandatarias 
aqui roun idos. 

Nestas circumstn.ncias quo.lquor que S3,io. a 
impncioncin do Congresso, impaciencia legi
tima e do que 011 proprio pat•tilho parn. che
garmos a ultimação <ln. nossa gloriosa tarefa, 
sinto necessidade improscindivol tle occupnr 
por mnmontos n vossa attonçiio, niio tanto 
para salvnr;unrda tia minha pesson., mas para 
salvaguardar n rosponsalJi!idntle minha o do 
mons collegns do Govorno Provisorio, n qual 

. 
·~ 

,: .. 

,. 

i, 
I 
• 



SF.SSÃO·EM 17 DE FEVEREIRO DE 1891 207 

envolvo um principio fnnrlnmentnl e no 
mesmo tempo um gr~ltHio interll>se nncionnl. 
E' essa a razão pela qual ''arr,~o d~ixar regis
trallo, nos ,1nnao.1 da Constituinto o nn acta rios 
nossos tralnlhos, n clvclnrneão qno vou ter n 
honra do fazer perante os nÍens iJJustres coi
legas. 

Quando ainda ntó. hn pouco tempo pnrti
lhavn cnm os meus rllustros coll~"<lS mom· 
hros d

1
o Governo ~~·o":i~orio, a. r·c~ponsahili

dado r.o poclm•, solicrlet em uma da-; ~es~õcs 
~o con;;elho de mi~istros que fosse presente 
a asscmbléa conshtuinl!l, na sua primcir:t 
reunião o tmetarlo rio limite.-; colehrado com a 
Repu~lica Ar~ontinn o celehrado por nccorrlo 
unanuno e orucm rio Governo Provisorio tra
tado qna I tive a honra de SIJr o nen-ecindor ou 
antes o simples signatario por forÇa do car"'o 
que exrwcia. (Apoiar/os.) b 

A css:t soliritaçiío oppnzemm-se com cx
cellontos razões os meus illlt:;tr•es collo<>as 
pondera ntlo a inconvoniencilt rio intorron'lpor: 
a. tarefa dtt assemblén constituinte com adis
cussão de um assumpto mal conhecillo e mal 
apreciado, por uma ponrto ria opinião puluicn 
justamrnte por não sor conhecido e explorado 
da manei_rn a mais partida o violenta pelos 
nllvor:mrJOs tlo governo e lia Republica 
(Apoiados.) ' 

Na exngg-eração desse múo recurso de oppo
siçiío, senhores, procurou-l'o nté inlerir 
uma oll'onsa que fere menos a minha pessoa 
do que a dignidade do Congresso Nacional. 

Escreveu-se, com n solomnidnde que lhe 
dava, n~o documento oscripto mas a sonsadio 
occasional que oilo prodnwr, qne os ministro;; 
do Govor•no Pa•ovasorio importunavnm os 
membros deste Congro8so implorando tt sua 
protoct,"ão, pellindo a sua complacencia para a 
a.pprovação do rofe!'Ído tratado. 

E' numeroso senhores, este Congresso 
nolle conto alguns amigos •.• 

VozEs-Tom muitos. 
o Sat. QUDITJ:-10 BocAYUVA-... e mantenho 

relações de cm•tezia com qunsi todos: pois 
bom, é em fnce de todos elles que ar.Jrmo, 
por mim o pelos meus collogas, que nem um 
só llou tro tantos poderú. dizer que a elle mo 
tivesse dirigido pnm tratar desse nssumpto 
ou pnrn prevenir o seu animo. (Muitos 
apoiados.) 

Em uma qnestüo elessn. orllom esse proceder 
fóra mais do que incm•rocto porque â dn nn
tureza daquollos que nrto pMom nem devem 
sor julgmlas o resolvidas sou a in!Iuoncitl tio 
ospiritodn cnmnrallagem ou tias convenioncins 
Jlassmtos mas exclusivamente sob a influencia 
do mais são patriotismo c dos mais olovnelos 
principias para sal vngunrdar dos interesses 
nncionaos. (Muitos apoiados.) 

Mas a doclnrnçiio que tenho necossidado 
rlo rloixn.r consignada é esta: quo insistindo 
pela segunda vez perante os meus colle"'a.S 
ponder;tnrlo-lhes a alta convenioncia ele f~zer 
resolver e decirlit· pelos representantes · du 
nação e:~sa questão, ató corto ponto inca.n· 
desconto, os meus collegns,acceitando ns pon
dor;~çõcs quo tive ;t honra de fazer, concor
daram com migo o om couselho de ministros 
foi isso adoptado c rosolvitlo. 

Dessa deiihm·rção demos conhecimento á 
nação por meio do Diario Oflicial. 

Hoje nom eu, nem meus collcgas t6mos 
mais a rcsponsallilidnde do governo : não 
compete, portunto, ;t nós, a iniciativa dcsso 
assnmpto nem tenro;; o direito de traçar nor· 
mas do contlncta nos nossos illustros suc-
co;;.sores. . 

Si nos mcmht•os rlo governo actual parecer 
que Ira con vonicncin e opportunidndo em ac· 
coitarem para si, sem solução ele continui· 
dnrle n re,;ponsnbiiidade moral o eJl'ectiv a. elas 
deliberacões tomnclas cm conselho pelos seus 
antecessores, pr•osumo, e para mim será. isso 
do alta rotevnncia, presumo que esses illus
tros ci<ladãos, em cumprimento dn. palavra 
cmponhatltt pelo governo, se darão pressa. om 
convidar o Ccngresso Constituinte Brazileiro 
a. celoba-nr uma sessão na qual se occupe ex
clu>ivamento deste nssumpto. (Apoiados.) 

VozEs -Muito bom, muito bem. 
O Sat. QUJNTJNO Boc,wuvA- Devo ainda. 

rleclamr para pôr termo de uma vez a todas 
ns duvidas !declaraçi'io aliits dcsnecessaria., 
porque jn foi puulic:uln), que o ref~rido 
tr·atado foi feito ad l'o(erelldum lia Assemblén. 
Constituinte com a clausula ele só ter valor o 
emciencia. depois do approvado poJo coryo 
legislativo (muito bem); som essa. approvnçuo, 
portanto,o tratado niio terá \"alor nem eJl'eito 
nlgmn. (Muito úemJ 

l~m honra. do Governo Provisorio ó necessa
rio que eu nssigna.Ie esta. circumstancia: quo 
fomos nós os que iniciámos essa fecunda re
forrmt na nossa j nrispt•utlenc;a politica. 

Todos vó~, senhores, quaulos conheciois a 
indolo elo rc~imen passado, e as disposições 
da constituição que nesse tempo imper-n va, 
sabeis qne por aquell<\ constitUição o poder 
exocntivo nacional tinha a faculdade supre
nm do ultimnr• os njustos internncionaes sem 
a clansula tla rlepandoncia da approvnçúo dos 
roprosontnntes do povo, snlvn. a excepção alli 
tio terminada. 

:lias <lestle os primoiros dins do Governo 
Pt·o,·isoa•io, om consJlho de ministros do 
govorno rcvolucionario, ficou njust!tdo quo 
ncnhnm contracto dosso generoso farm som a. 
c ln usula dn stut sujeição no juizo e á delibo
ra~iio dos reprosentttntes lla nuçiio. (Muito 
bem.) 
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Consc~non tos com r.ssn. dontt·ina foi nssim 
qu~ colohramos o trntarlo cnja, aprcscntnr;iio 
ao Congresso solicito nesta mo:nonto, corno 
desempenho do nm supromo ri~n·or· :t cnjn re· 
sponsahililla.llo _niio qnoremos oximi_r-no~. 

Nostns con·hÇil)S, pot·tanto, pcrl:nu•) dc.>
cnl p:t ao Congresso pdo tom p1 que I h o 
esto:1 rot1Lnnc.Io(1111o ''l'Oil!llo.<) peço a \'. 
Ex. qno s 1 1ligno lilzcr con ;ignar mt 
acta esta dcclarn~iio qno cst:t no meu 
interesse, 1lo mesmo rnmlo IJIIC cst:'t no in
teresso do todos os mons illnstr•es collcgas, 
quo osso trnhalho s~ja trnzilh no conheci
mento do,; representantes da nnçi'[o hrazilcir:t. 
Não so inl'orintlo ria no;;it attitmlc qualquer 
pensamento elo ho.>tilid:ulo ao:; actuaos rcs
pons:wois pelo poder pniJlico nom ao pouco 
•los~jo •le cuarctar a su" li herdado •lrt acçiio. 
Nem en nom os meus illnstrcs companheiros 
porlnmos hoje ser os jnizcs da convcnicnch 
ou inconroni1ml'in. de;;te neto. O qr1o procuro 
com estns pal:tVras ;, Jirmar hcm solomnc
mcntc, perante o Con:;rosso qno rno onro I) 

perante a nação qno mo lt:t do lot·, fJl!O on o 
os morb companheiros mnntomo;; a no55:t 
rcsponsabilirlado por osso acto. qno por cllo 
dcs(\jamos ~uanto antes rosponrlcr ,-, o;tn. as
somiJJi,n, ontlo so acham os ll(l>sos juizes nn
turacs; a:;11artlando com a cb1·i•la ~;et•cnhlade 
a Sl1:t rlelibornção, a sna sonton~1, porrp1e. 
soja esta qn:>.l fot•. c~tnmos certos 1lo 1(110 o lia 
sorit somprc inspit•ada pelo patrioti~mo, pela 
,iustiç te pola intnir,ão do l:em f:Cl'al da na
çiio Lrasiloi1'a, (:lpoi.~rlos; m>lito b•na.) 

O que desejo o qne niio s1 pro~nrc tirnr 
nr:;umonlo rln cit·cnm:<tnnch excepcional cm 
quo nos achamos collocados,nQm quo so pens~ 
que ~um•emos gni:lr-nos pot• uma ornsh·a. 
niJrigan•lo-nos no silencio c tira::do p:':J\'eilo 
desse mesmo silencio como si nus 1'cceass~
mos tle comparecer nnto os nosso;; .i~tizcs. 

N:1 hot•n oppot'lnna, hoje ou a:unuhfi, ha
vemos c.le comparece!' auto a na~ão aqni 1'1-
]lroson twln pt)los seus logil imo> mntl'!at:u•ios. 
(Muito bem, 'IIIHito /Jcm. O o•·w/,;· d comp•·i· 
mcntado c aúmçada pDI' mui!o.< S··s. senado· 
rcsc dcplilmlos.) 

PRll\!ElltA PARTE D.l. ORDI~~[ DO DIA 

DISCUSS:\0 D.\~ N~ll~:'l'l>.\S Al'PROI'.\DAS 1m 
S1~GU:'I'II.\ II!SCUSS.i.O lO l'l:O.J!lC1'.) toE COX· 
S1'1TUJ!;:\O 

Entr:1111 om tercoirn rli:;cn.;são ns emcntlns 
ao projecto do Constituição. 

0 Stt. Prtt~S!Dll:'l'1't~-Devo ohscrnw ao Con· 
g-rosso, que na collocçiTo das emendas pul.!licn· 
tias, den-so tuna onlissão relnlint it que o Sr•. 
Scltiruill t on'et't!ceu ao n. 4 tio art. :!·1 ; mas 
isso ja foi rcclitlcatlo hoje, no Dicwio 0{/i~hrl. 

O 81•. Thotnaz Dclfino (Jlovi
mea:o rlc attcnç<1o)- Sr. Jll'esidente: A' vista 
do mauifusto cansaço Jos ropt·csentnntcs o 
tln nn.tuml anciotlnc.le que todos possuimo5 d<J 
entrarmos no ro:;im1m lognl, nesta ultima 
·:oz q11n occuparoi a trih11n;L ahrc1·iarei o mais 
~110 pnrlo1• ~ mit1lm nrgnmeutaçiio. 

Não prctonrli:t tratar c.la omonrl:t no m•t. 13 
t'?la.tim iL nncionnli.iaçiio da cabotagem, nus 
>h5lmcto collega da hancrtrht do l~io elo .T:tnoi
t•o, rpto conheéc pet•feitamonto hemo assum
pto, que o estmlon por to:las as Ctcos, que õ 
o seu maio1• propngna<lor, prevonrlo 11111 
encerramento ,J,) discussiio, pediu-mo quo 
>oln•e cllo dissesse algumns palavras. E é o 
\'011 fttZe!'. 

1~' nn verrlml~. o a minha lm:t m m~nrla 
~no o aiTit•mc, um ataqno ao principio cardeal 
tia liiJcriladc o ahrnsi teiramon to por lei da 
tt:IVog-ação costeira; n:io so rogem, poróm, ns 
naçUcs na sua vir.li1 economica pelos princípios 
emanados da phiJo,ophia, antes Sl.l curvam 
i'alalmon t~ ás propt•ias no~e;;sidndo,; o intc-
1'csso~ no granuo combate pela conset•va•:iio. 

Dos pnizes c.l:t Enropa o nnico que n;io tem 
o ~onopolio d:t cahotngom ó a lnglntorra,quo 
:11ta~ o mn.ntovo lllll'llllto lar·go;; annos, e q11o 
absolutamento não tome concrll'rorwia. 

A Franç;t c a ltalht permutam as vantagens 
rbr[11e ll:t n:wcga~iio ••. 

O Stt. B.\PTIST.\ o.\ :\Ior1'A-Sú nos portos 
tiO l\[orli te1'l'!UleO. 

O Srt. Tllml.\1. Dr.r.1··rxo- Nos sons portos 
tio ::\[e<litorraneo apenas. 

O anno pn~sn•lo demantlnmm o porto c.lo 
itio do .Tanoit•o 1.000 navios, que costo;wam 
tct•t•a,; noss:ts; •lollcs súmonto ·lU omm nu.cio
nacs. 

Aillll:t hn pouco 11111 illustro rep1•csontantc 
pelo c~ lado de S. Paulo nos dizia n:io compro
hen,lcr como r; qno se roclanmm pa1'<t a ca
hota.~om o monopolio, o não se pretendia lo
g-icamente !hzc1' o mesmo carn as csti•:ulns de 
l'út•ro o outras grande> oxigene/as puhlicns • 

A mziio tlo reclamo pm•cc3-mo tiio simples 
quanto justa. g• 1'(110 além •lo sor uma impo
sic;ão economir.a ,ú uma questão de patriotismo; 
ó o modo pratico de ost:tbelocormos a detos:t 
t•epontinrl•las mil o t!\lltns Jcg-ua:; do lito1·al 
:lo 1:!1·asil contra uma nggrcssiio ostmngoirn • 

St\he S. Ex. hcm que a Amaricado Norte 
lcn~ a sua mnrinhit. do guot•t•a constituitla. 
suLttamonte pela Slltl mnl'inh:t mot·cnnto. 
l~xnet:1mcnto vis:t o monopolio nnciorml este 
llm, nmn gt•ando esqu:Lc.l1•a pam nossa rlofoza. 

:)i .n~o htl maruja. ht·azileit·n, quo já houve, 
sm·g-n·a c.lo povo tralmlluulor o cot•ttjoso quo 
!muita este paiz tão lnt•gamonto IJnnluulo 
poJo OCOtll10. 

A indnslt•ia o o c:1pit,11, rpo se n.gitam fo!Jt•il
menltl, farão nnscet• os na Yioo. 
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g depois, si ha contractos o m!ltuas obri
"'nções outro o governo c potoncms .cstrau
:;oiras no. loi ot·diuaria quo rog-ulara a ma-
" ' ' I . d 't torh1, con:;oquoncia e col'Ol arto o precot o 
constitucional, haverá meio de sanar o vonc~r 
o ombu.raco, o quo não snpponho oxtraordt
nariamente diii!cil. 

Terminadas estas li "eiras considemc;ões, 
occupar-me-hei do I(U~ especiu.lrnont~ me 
obrigou a vir occupar a bcnovolaa.ttcnçao dos 
Srs. represen tantas. 

Sr. presiueuto, o art. 3• do projoc.to de 
constituição no meu entendo r nao devm ter 
Jlgurado no logu.r em que so acha. 

Notava-se na segunda discussão entre os~o 
m•tigo o o 1mragtonpho nnico do at•t. <!•, antt
thcse e contraste. 

Ao pa;so q no no art. 2•• o Congro.>so atfir
mava po(ler achar conveniente no ruturo 
collocar em outro ponto a sóde do gove~·no 
central do "'OVOl'ltO unional, mudar a capttal 
federal; no "àrt. 3• dava-se ji1 corno de!ibç
rada, como já resolvida ti mudnuça, dotermt-
nado o local. . _ 

Para obviar a antinomht o a oppostçuo, um 
meu nobre ami"o, que veio aqui dignamente 
representar o %stailo dtt Bahia, apresentou 
uma emenda, que compreheudia duns pnrtes. 

Na primeira estava o art. 2• o o se~;~ pa,ra
!!Tnpho moditlcado de modo a llcar mtetra
monte harmonico e concorde com a segunda, 
que ora o artigo terceiro. 

Von ler a emenda (lrJ). 
« O art. 2• seja assim redigido : 
Cada uma das antigas provinciv.s formará 

um estado, o o antigo município neutro .con
stituirá o districto t'ederal, que passt\ra a.ca· 
tegorin de estado, logo que o. Congros~o JUI· 
"'Ue opportuna a transterJnctn da cttpttnl dtt 
Th.apublica. 

Parn;::rapho unico. Logo que es.ttl tt•ansl'e
rencin for lleliberada, ser:\. a cnpttnl estabe
lecida no planalto central da Republica, para 
o que fica pertencendo i1 União uma m•e:L ele 
400 leguns quadradas nelle situnilns.- Al·tluu· 
Rios. » 

Posta a votos em ptu•tes sepamd.ns, a pri
meira foi rGjoitada. Por consegmnte nlllr· 
mavn o parngt•apho primitivo, e c Congresso 
de novo, que não es!ttvt\ tomadtt a resolução 
de mudur a Capital Fedem!, e, iJJSO (<relo, lam
bem não existindo e sem atreito o nrt. 3• qtto 
a da v a como tal. 

Mais robttstece a minha opinião o !'acto tlo 
ter sido posta a votos 11 segunda parte Lltl 
emenda s rejeitada. 

Ortt, OLte continha tt segunda parto lltl 
emenda~ gxactautontu ti me~mtt coustl que o 
art. 3•, isto ó, a dolot•minaçüo ele transl'oron
citl tltl capital pam um ponto desig-nado. 

CONGRESSO 27 - III 

Por consoqnoncia, chnmo o peço a attonção 
cltl lntm~t commissfio do revtsüo do projecto 
do lei t'uudttmontttl pam este facto. Penso 
q no o Congresso mais do uma voz ,ia clara
monto se manifestou contra o que encerra o 
artigo, que ó dado como definitivo. 

Sr. pre~idento, si não pelas votações rapo
tidas do Congresso, mo convenceria que olle 
não tlevoria permanecer na rotlncção, quanto 
cssoncialmonto contem o principio monar
chico. 

Não que eu seja capaz de suppor que os 
dignos ~ignatarios da emenda apresentada na 
(ll'imeit~t discussão queiram de qualquer fórma 
accon tua r pernn te o Cong-resso e o paiz ten
doncias monnrchicas; não que ou imagine 
que de qualquer maneira olles dose,iem a 
volta a terras brazileiras desses príncipes 
que vuguelum nu. Europa como espectros 
ngoureit•os no redor do thronos vacillnntes; 
mas porque elles se deixaram dominar com
pletamQnte pelo espírito que durante tantos 
annos predominou no Brnzil inteiro, a centra
lisação. 

Sinto tambom em mim proprio esta 
tende,1cin pam centralisar, tendo do comba
tel-a muitas vezes, e acredito que o longo 
espaço que dnrou o regímen da realeza infil
trou-a em todos insidiosamente, larvndamente 
como na extensa costa do Bra.zil o veneno 
tellurico invade o indivitluo, e olle sotrre de 
um mal de que não tem conhecimento. 

A emenda que l'oi approvadn na primeira 
discussão, o que é o art. 30 actual, vinha 
acompanhada de uma longa j ustitlcação de 
um homem que tinha. uma alevantada intel
ligencia, uma graUtle capacidade, e que era 
um convicto monnrchistn tle 'Vistas largas e 
firmes, Wnrgnngen, o Visconde do Porto Se
guro. 

Nes:;a justificação ltn um topico que é a con
tlrmaçüo clm·a e formnl da tendencin que o 
m•tigo contóm (lG): 

c Uma pm•agem, porém, dtt importancia 
desta, que pelo seu climn. recommendarin no 
estrnngdro o Brazil tollo, e que pela sua po
siçüo l'tl.vorecin notal'elmente o desenvolvi
monto do commercio inteiro de todns as pro
víncias, e ntó qunntlo viesse a set• a séde do 
governo, ntlnnçaritt nos seculos futuros a se
gm'n.nça e unidade tio imperio ... l> 

Em o monopolio politico, o monopolio ad
ministrativo, o mnisninllu, o monopolio da. ri
queztt nacional, tendo tudo em vista como ob
jccti vo principal a unidade c segurança elo im
pcl•io, 

Sr. presi,Jento, diverso~ são os requisitos 
dxigivois pnrn nmn crtpitnl tio monarchia o 
se ltopn!Jlica, o tal lilt·m:l do f)'OI'Ol'no tal sntt 
silde. 

Não invento num Jhntasio colllliçõos para o 
estabelecimento de capitnu~. m·;rido peln ar-

. . 
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B'umentação nesta. tribuna: encontro-os nn 
lllstoria, nhi deparo com lnrgns messes do 
factos que as caracterisam. 

Quando, no ftndnt• a idade média, começou 
a trnost'ormnção do regímen t'eudnl pnra o mo
nurchico, pouco a pouco foi se ent!ltxando nas 
miios de alguns senhores Cduducs a !'orça e o 
prestigio. 

Peht intriga, pelo soborno, pela corrupção, 
por toda n casta de allinnça, as monarchias 
fot•am·SJ estnbelecendo e fundando. Ao redor 
do rei, como circu\.:15 concentricos, que abr.tn
giam por tlm n massa popular, elle collocavn 
politicamente os seus elementos de dominio e 
preponderancia, 

Era nssim que a capital, a re>idencin. do nn
tigo senhor J'eudtLl, do rei agora, prorlomi • 
nava pela& lettras, pelas sciencias, pelas ar· 
tes, pela moda.,- pelo luxo, pelo brilho <las 
armas, ern, emtlm, o centro de onde tudo 
irradinvn e para o qual torlos se voltnv:Lm. 

E~te proces~o de tormação das monarchias, 
mnis ou manos o mesmo em torla n Eut·op'l, é 
sobretudo muito manifesto ntL França, ontle os 
historiadores no!-o mostram se desenvolvendo 
d~s le Luiz Xl até Luiz XIV, em que se com· 
pletou. 

A capital da monarchia ó a c8rte com to~lo 
o seu brilho e esplendor. Como o romano que 
dizia: -civis romanus sum, o brazileiro alllr· 
mnva durnn te o imperio- todo o Bruzil ó o 
Rio de Janeiro. 

O Sa. JosÉ AVELIXO -Nunca deixei do ser 
bom cearense. 

O Sa. Tuo~Az DELI·'INO - Não duvido, e 
cada vez melhor. 

Sr. J>residente, ao abordar ao Brazi\, 
D. João Vl encontrou umas tantas libet·<lades 
e trnd1ç0es de nutonomins locnes que n divisão 
da terra. em cnpitanius tinha cr Jndo e man
tido. Fixan•lo n séle do governo no H.io de 
Janeiro, começou de concentrai-as alli. A te
nacitlade neste proposito dos 40 nnnos do rei
nado dd Pedro I! torminou com perfdição a 
obra, e foi est:t sem dnvi•lu uma das suas 
maiores faltas, sinão t\ maxima. 

Um governo de Corça., de conquista e de 
guerra, o governo romano, por ~:xemplo, ó 
por essenc!u. cen.tru.lisn•lor; toda n republica, 
e todo o 1m perto romano, era Roma; nas 
monarchias todo o governo é o centro, o log-ar 
onde está o rei; ainda nas republicas unita
rias, como n França, o governo é a capital, 
Puriz, a cidade·luz. 

1\lits nas l'OJlltLlicns fo•lomtiva;;, a Americ:\ 
do Norte o a Suis$a, di I'OI'S<l ú a inlluencilt dtt 
sétlo do :;overno. Na Suisstl vari tS ve~os tom 
sido mudada; este !'acto por si só vule toda 
uma lon~a série de argumentos. Na. Americll, 
todos saoem, como centro, como população, 

nenhuma acção exerce Washington sobro os 
estados. 

Colloco-me, Sr. prositlente, nus minhas 
observaçOes, no ponto de vist•L superior das 
relações o mutuas dapendencins outra a União 
o os est:ldos. 

Nos governos monnrchicos, o impulso civi
lis•ulor é contriCugo, vne do csntro para a 
periphorin, nos g-overnos republicanas Cedera
ti vos ó con tri pelo, vae da per i pll~l'Íl\ para. o 
cJntro. 

Como chegar nté os potleres legislativo e 
executivo, aprisionados em uma grande ci
d,tde, a vontade nacional, as aspirnçOes dos 
estados, si encontram deante de SI a Cot•miila
vel bnrreir;t de cerca de iOO mil habitantes, 
multidões que um instante de p~ixão fnz tu
multUitl', tii encontram denote de si os bnn
l]neiros que potlem dt\ um momento pnrn. outro 
•Iizer-nós temos o commercio, 11 industria o 
credito do paiz n•IS miios, queremos o curso 
forçado, o monopolio d1t emissão- , si encon
tram donnte de si n imprensa, nm dos orgiios 
da. opinii(o publica., sem dttvitla rdspeitnvcl, 
mns qne é nrnn. classe, e que existe pela. capi
tal ospecialmonto, com n qual mantém estrei· 
tas ligações 1 ! 

No terreno em que discuto, não perco de 
vista nquolle em ~ue me tenho ap:oixonarlo 
nesta lognr, que me ó pessoal como deputado 
d1t capitnl t'eder1tl: a perda dos direitos poli· 
ticos fio> habihntes desta. cidade, o rebaixa
mento das snas autonomias loc,tcs, sob n pres
são cantralisn•lora do governo, pressão que 
sotrr<Jmos só o unicamente porque somos a ca• 
pita\ da R9publica. 

Sr. presidento: si praticnment~ examino o 
nrt. 3•, encontro-o cheio de dilllculrlndes pal'll 
ser umtt realidado e p:~t•a receber execuçio. 

Quatrocentqs leg-ons quadradas correspon
dem à ·~· parte dtt Snisstt, Nüo t~rão por 
ncaso no plnua\to contr<tl possuid·•res estas 
qomtrocentas leguns quadradas 1 H.tvet•il. re· 
clamantes'/ 

!llits im•lginemos que a devoluta toda n 
área. Começa a set• povoadtt. A união ent1•ega 
os seus hnuitantes n direcção e governo de 
um estado prosimo, ou envia-lhes um preposto 
sett 1 

Mais: toda a regiiio so cobrede fogos, levan
ta-se um:\ gran<lo cid1tde, um centro poderoso, 
como queri1t Wargnaghen. Estilnelle n cnpi
tal politico, e óao mesmo tempo n sutt copitu.l 
commercial, ou pelo menos, uma dus grandes 
metropalis do paiz. 

Doslacn·so simplesmente n questão: não 
seremos nús, nos:;as cit•cum,;tnncias, tl fazer 
rocl,lllt\l;ilos om nomo da t'utlor1v;uo oll'endidn 
e l'ttlSOttda pot• tantos motlos, mas u. nov.t ca· 
pit<tl ceutrttl. 

Esta situnclío,a equidisto.ucio. de norte e sul, 
é, niio h<\ negar, significando a. coopero.çã:o 

.•: 
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de todos pnm ideal progressivo que so promu•a. 
attingir, uma cont!Içiio dosojavcl. 

1\Ins o~1tra. existe igualmente importante a 
ser attondlda: é n proximidade do litor·al, pelo 
monos no momento preocnte, 

t•esponsabilida.de da. administração federal no 
tocante a estes serviços e no pagamento do. 
pessoal rcspccti vo.» 

Cotno niio somos estado a constituir, mas 
tomo~ o regimeu municipal na dopondenciu 
q mLnto a organização da lei do Congresso, na 
qualidade do Capital Federal, o artiEj'O se 
refore na inteuçiio gora.! i1 nossa. mumclpa
lidade. 

Niio surgem subitamente vins do communi· 
cação entre os estados, não se poderão olies 
repentinamente lignr uns nos outros, nem 
ser :L capital no interior de um instante para 
outro o ganglio nervoso que recJbe as im
pressões de todos esses nervos. 

E, J'o1·çoso aproveitar o oceano que :L pron
•leria a muitos e;tatlos, o rL rede de forro·vins, 
de estrndns, etc., que parte dJsta cidade. 

Legalisnda ella, n.!L posse o gestão dos seus 
I'od,liii'•S, seril. occasiu.o de ter actualidade a 
omeuda. 

A muuicipalidndo ... Sr. presidente: 

Este foi o motivo porque a maioria da 
sun representação formulon o apresentou a 
emenda que tr'!lnsportava :1 capital da União 
pm~~ Potropolis, como o potloria ter· J'oito, 
n poirui:L na mesma razão, Plll'•L Thercsopolis, 
l•'riburgo, Burl:mce a, Juiz do Fora . 

O nrt. 3•, pois, n:io dil. a solução do pro· 
bloma, antes o embaraça o complica, ou me· 
lbor, o adia inleilnitlumento. 

Quando, após o appollo as urnas, as assem· 
bléas constituintes dos estados tiverem esta
belecido as suas leis, quando todos os muni
cipios ontregn1•em a ndministraçito nos seus 
eleitos, quando, omtim, for por todo o paiz 
nor•maiisada a existencia politica 1los cidadãos, 
encetando o Congresso seus tmbalhos, em 
junho, encontrar-nos-lia, nós como excepção 
nnica neste Brnzil inteiro, sob a plena. dieta
dum. 

E' tanto mais inquietadora esta. presis
tenci.l da dictndura na Cupitnl Federal, quanto 
a sua intonJJncia é tiLO provisoria é tiio inte· 
rina, ó tão som qualillcntivo, que jiL por tre· 
vezes foi moditlcadn completamente. 

A soluç:1o achada serviria perfci tan11mto 
!Jem par:1 uma monarchia, para uma ropu
ulica unitnrJa, ou que de f~tleratim :monas ti
vesse o nome, mas nnnca par:L uma republica 
legitimamonto federal como o Bt·azil quer ser 
o ha tio ser. 

Por essas consi•lerações todas chamarei mais 
uma ve~ tL attenção dn commissiio de r~ visão 
para o artigo, que não pódo peru.anecer e foi 
repellido pela a,;;omulé:L. 

St•. p1•osidente, foJi approvadn uma cmonda 
que mandnva entregar• a insti'U~ção primaria 
desta cidade il. sua municipalidado. 

A digna commissiio rios 21, que runccionou 
sob a presidencia d~ um notuvel e pre>timoso 
representante, conhecedor dos negocias da 
capital, de cuja intt>ndeucia t't1i presidente, 
dell:ou no projecto de consti tuiç:io a instt•u
cção primat·u1, como a secundaria, a cnrgo do 
governo get'lll· 

A omemla npprovadtL trr.zia a assignatnra 
de illnstres representantes, mas ignorantes 
das nossas condições. 

Concordo qne :1 pr·imeir;t iustrncçüo per
tença il. mumcipalidnde, mns os recursos do 
nosso município sito de tnl or·dem quanto 
t\s suns nppltcações immediatns que, si 1L 
omeudn fosso logo posta em observnncin, te
rhmos de ver lilchadns g-t·antle numero de 
escolas. 
. Não tenho o direito tle pensar que o in

tuito do Congresso foi chegar a esto resul
tado. 

Ha de, pois, caber no caso o art. 5° das 
disposiçuJS tr·an>itorias, q ne lerei (/GJ: 

<< A' proporção quo os est1Hlos se torem or
?ttnisnndo, o Governo Federal ontregm•-llles
lliL tt administração dos serviços que peln 
Constituição lhes competirem, e liqtiidnrll n 

Sendo os nnicos representantes do munici
pio, pelos votos o pela escolha do povo os que 
tomam parte nes1e Congressot parece-me m
so:Lvol quo, tlnt!o o g-overno aictatorial, lhos 
rtquem a rosponstLbilidado da administração 
loc,Ll. 

Na intendoncin municipal tenho amigos, a 
quem de longa dat:l respeito e considero, mas 
senti e larnent~i qne tlella fizessem parte 
qt!.lndo tive ensejo ue ver pelas folbns publi
cas accusnções o insinu~çoes, que não fo
I'J.m, força é dizei-o, sutHciontemente rebu.· 
titltLS, 

Factos singulares e nnomnlos .•• 
O SR.. PaESioEXTE - Observo no nobre 

representante que o que estil. cm discussão 
são ns emendas no proj~cto de Constituição, 

O SR.. TJIO~IAZ D&LFINO -Em duns pala
vras terminarei. E depois, V. Ex. sabe, o 
meu pt~queno abuso tem desculpn : a Capital 
Fetlera l ti tuteladn tio. Uniito; si os citladiios 
tem queixas, se tem reclamações, a quem 
levai-as, a quem t'azel-ns senão agora a este 
Congresso e, em tempo oppot•tuno no Con
gi•esso 01•dinnrio '/ 

Tem sido 1'o1tos concossõls e contractos pela 
intendencia tiio provisor1a e tiio instavel, 
que niLo toem I'ospons Lbilid.tde perante o po
vo, que a nilo cou hece, de ctwuctet• perma
uout~ e definitivo pelos qunes durante muito 
tempo ns rendas uu capitnl viio ficar aliena
das. Por exemplo, coutractou-se (lê): "o t•e
cnlçnmento e conservação do calcamento da 
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cidade pelo tempo de tres nonos, nos preços 
da sua directoria de obras, sendo o pagamen
to feito pot• unidade metricn, e o estabeleci
mento de um merendo novo, extinguindo-se 
o antigo.:. 

São contractos definitivos, que compro
mettom ns rondas municipnos por lnrgo 
praso, Iavrndos por uma intendencin. som 
competencin, que nem ao monos di1 n opinião 
publica a satisfaç;io usual da chamada dos 
concorrentes. 

E' o caso, penso, do uma interftlr.lncin pl
derosa da dictndura ; ó necessario que o 
governo diga : a intendencin não fará mais 
contractos, nem concessões da natureza 
dessas em que são tão som ceremunin. tl·•~
tndns as rendas do município, cmqunnto não 
lhe for dada uma orgnnisnçiio pelo <.::ongt•esso, 
e emquanto não tiver iL sua frente os dele
gados responsaveis dos cidadãos. Bnsta (lU<l 
cuide do que for absolutamento iudisponsavcl 
para a continuação dos serviços loc.'\cs. 

E' doloroso qu9 se precise pedir istc. desh1 
tribuna, quando ó uma questão do moro os
crupulo pessoal. 

Em tempo pt•oprio, senio trn.zidos á dis
cussão no Congresso alguns dos actos pra
ticados pela intendoncia sem comrotencin, 
que gravam com grande lesão os bons do 
município. 

Os eleitos do povo saberão cot•rigir, por sua 
vez, outros, o terminara ai:iliim a dictnduru. no 
municiP.io. 

inconvenientes que o nobre representante 
aprosou ta. 

0 Stt. T!!Ol!AZ DNL~'I:O:O- Rem, attenderoi 
no aparto do v. E:-:., e deixarei de formular 
outras duvidas. 

Aponas direi que so ti vosso prestigio snffi
ciente modillcnri:l o rigidez do principio 
constitucional, tlllmittido som discussão, que 
rcpelle a magistratura olectivn. Reconheço 
que a magistratura. snhid:t das urnas trouxe 
par<l a Americ:1 do Norte os peioresresultados 
e vergonhas s~m no mo. Mas no Brazil in
teiro o jnizado de pnz tem fundas raizes nos 
hni.Jitos das popubções e deixa bons tl,tdi
çOes. 

Conservaria, pois, singnlnrmonto o juiza
do do paz. Os ci1lndãos, escolhendo dentro si 
os quo lhe pu.rccossom melhores par:L decidi
rem uns suas poquom1s c:tusru;, oduc,uulo-so 
nost11 escola de liiJot•dntle, :1prondondo a 
amnl-11 e respeitai-a, comecarião :t ter a noção 
precis.L d:1 sua t'orca o obrigaçOos, dos seus 
t1ireitos o deveres. (Jlui•o bem, nu1ito bem. 
O orado!' t! comprimentado c abraçado por 
muitos Srs. representantes.) 

O Sr. Lopes Trovão, depois de 
justificar com largas l'n.ZOes o sou silencio, 
discute alguns artigos ainda a approvnr cl:1 
Constituição. Elogh1 o Congresso por lmvot• 
confeccionado uma lei pat•a o paiz superior em 
muitos ponto~ it.s leis congenores da Suissa e 
dos Estados Unidos. Cita esses pontos o os 
explora com miuudencin. Consura a Consti
tuição cm outt·os pontos com razões quo tios
envolvo largamente. Sttatenta :1 politica de 
concilia~,io nacional. !I alia sobro n eleição. 
presidenchtl o depois de censut'ar ncremen to 
o chefa nctuttl do g-overno, promett'l dnl'-lho 
o seu voto, por motivos qno explntm detitht
mente. 

Vou ileixar a tribuna, mns an tos peço per
missão ao minist~o da justiça do govet·no pro· 
visorlo de 15 de novembt•o, illustrJ patriota. 
umn das glorias Ü<t tribuna da prop:q,;nnda, 
para fazer algumns considet•nções sobr.• n ot·
:ronisnção que ideou da justiça na capital fe
deral. Faço-os não como censura, ct•itio<t ou 
ataque, mas como simples interrogações e 
duvidas, que desejaria vet• por S. Ex, t•e,;pon-
didns e e5clnrecidas. Disctpulo, nc:llat·ia. as O SR. S~:RZED!~LLO (pcl" ordem) - Sr. pra-
lições do mestre nbnlisndo. sii.lonte, acabou de fallnr o grande tlemocratn, 

S. Ex. deu no seu plano attrilmições aos o distincto republicano o Dr. Lopes Trovão. 
pretores que me parecem exageradas pnrn a Acredito que interpt·eto os sentnnentos pu
sua maiorht. tt•ioticos ropublicnno.; tios te Cougresso podimlo 

Em alg-umas freguozins o pretor potlot•it a V. Ex. <JUO o consulto si consente uo oucot·-
tlosempenltar a sua missão no~ limites que o rnmento t.ht discussão. 
i.lecreto tio nobre ox-ministt·o lhe traçou. Vozt~s - Apoindo, muito bem. 

São as sub-urbnnas. Em muitas do centro 
da cidade ser-lile-iln ai.Jsolutamonte isto im- O Stt. ALlmm,\ BARRETO- Isto ó que ó sot• 
possível. benomerito da putt•ia. 

O Sa. CAltPos S,\LLJ,;S-Uá liccnç:1 para um Consultado, o Congt•osso appt•ova o requori-
npnrte '? monto. 

O Stt. Tnol!AZ Dtu.!'I:In- Tot•ei gt•ande o Sr. Zmna (p l l )-Sr pt·o-
prazor em ouvn· o lllXIl'le do V. Ex. siuonto, o Congt·esso tl~lLtt ~~~ ~~cot'ral: a dis-

0 Stt. CAlti'OS SALr,t~s- O nssumpto de cussão da Cunstiluiçilo. Ao oncot•rtunot\to so
que\', !o:x. so n"~lll''! uüo ti ~onstitucionnl.

1 
guc-so :1 Yota<,:lio das matarias; ó a praxo; 

No Con;;-t·osso. Ol'dlll:ll'lll putloi':L ~ot• tulllathl ontt•ot.an~o [Hli'Oco-mo qno commottoi'Íit mu 
~lUttl<JUCl' tuo:lttla tio orliom a lh~ot· cussut• os Cl'!'U SI tmu prupuzoss~ ao Congresso quo t·c-
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tardassem os pnrn nmanhi'L ossn votação. (Ha 
dioersos apartes.) 

Eu explico: V. Ex., Sr. pro.,itlentc, uecln
rar;l n seguntln parte dn ordem do dia, e 
quero por minha vez tarnbem propor o en
cerramento da moção do modo qno votemos 
amanhã ambos os nssumptos. ( Apnrtes .) 

Adiemos a votuçiio da Constituição para 
nmnnhã ; V. Ex. rlcclnrn n 2• parte da or
dem do tlia, e cu rcqnoiro o cncer•J'nmonto tia 
lllOI)ÜO, 

Consultado, o Congre,so l'c.ieitn o adia
monto requerido. 

Submetidas succossivnmonte n votos, sfío 
npprovndns ns seguintes l!lllCIHins: 

Ao n rt. 1•. - Accrescen to'-sa depois da pn
l:tvra- Fc•leratlva- o seguinte:- procla
mada a 15 de novembro dó 1~80.- Lacerda 
Coutin/t() c outro8. 

Ao nrt. 2•. pnrngrapho nnico- Suppri
mam-so as pala.vrns- cscolhirlo pnrn esse fim 
o territorio. merlinnte o consenso do estnrlo 
ou cstntlos tio que houver de dcsmomhrur-so 
-(pnrn que o mesmo parographo se hnrmo
n iso com o art. 3•).- Josd Jlyyino. 

Ao art. 7• § 3•- Accrescente-so: 
Nos netos o negocias da. União.- Artl.ur 

Rios. 
Ao n. 4. Nos cot•reios e telegrnphos fede

roas.- A. Stocltle1· o outro. 
Posta a votos, é reje!tndn a seguinte 

()monda: 
Ao art. i" n. Go, nccrcscente-se- não com

prohendidos os rio Cl'Pdíto real.- F. A. Rosa 
c SilM.- Anniúal Falcao. 

São successivament'l submottitl:lS n. votos o 
n.pprovadns ns seguintes emendns: 

Ao nrt. 0•-Accrescente-so: 
5.• Tnxns do sello nos netos <'manados do 

sou governo e em n(jgocios do snn economia. 
-Artlwr Rios. 

6.• Contrílmiçües postnes o tolegraphicns 
nos correios e telegrnphos t.lo Estado.-A. 
Stocltlcr e outros. 

Accrescente-se no nrt. 9• o seguinte: 
§ 3.• Fica sn!l·o nos estados o tlit•cito de 

estnbelo.~et•cm Iinhns telegraJlhicns entre os 
divet•sos pontos de seus territot•ios, e entr•e 
nstes e o.; elo outros ost:utos, qno so não acha
rem actualmente servidos, ta.mt• as contri
buições, porlenclo ~~ União úesnpropríal-os, 
sempre que t'or tle intor•osse geral. 

S. R. -Sala dns sessões, 25 rio janeiro do 
18()1 • -.tlH[JHsto de F••eitas. 

lntlo p!•occeder-so ó. votação da ~eguinte 
emenrla no urt. 13.- Propomos quo se accres
conto- devendo, poróm, a mwegnção de 
caiJotngem de s~1· farta por navios nacionnos. 

Sala dns sessões, 27 de janeiro do 1891.
Bt~plisl~t da llfotta o outros. 

0 Sr,, BAPTISTA DA 1\fOTTA- (pela ordom) 
ol.Jservn.q uo niio ha numero legal pnrn votar. 

0 Sn. PRESIDENTE- Diz que n. votação é 
o meio de verificar se ha numero. 

Procedendo-se ó. votaç;.i:o da emenda ú 
olla approvadn 

São depois tam bem a pprovndas ns emendas 
seg-uintes : 

,;'wt. 14 .-Accrcsccnte-se no final deste ar
tigo : 

Os officiaes dn armnda e classes nnnexns te
rão ns mesmas patentes e vanta.geos que os 
do exercito, nos cargos de igual categoria.. 

Sala dns sessões, '.a de janeiro rio 1801.-Git 
Go~tlart.- .Domin,qos Vicente.- Monteiro de 
Brm•o.ç.-,-tth.ayde Jw1ior. 

Ao nrt. 16.-§ A União reconhece e garnnte 
n representação rins minorias, que regular{L 
por lei.- Almino Aflonso. 

Art. 17. Depois das palnvrns:-0 Congresso 
reunir-se-Ita, na. Gn.pital Federal, n. 3 de maio 
de cndn nnoo-aecrescente-se :-salvo si uma 
lei ordinnrill. designar outro din.-S. R. 

Sala das sessões, 30 de janeiro do 1891. -
Campos Salles e outros. 

Ao art. 17 

Onde se diz:- podendo ser prot•ogndo, nc
crosconto-so: -adindo. 

Accresconto-se no tlm do m•tigo: n proro
gação e o adiamento da sessão do Congresso 
~ti poderão ser torminaclos por deliberação 
tio mesmo Congresso.- Arthur Rios. 

Ao nrt. 18 

Substituam-se ns palavras-as deli!Jernçues 
serão tomatlns peln. mniorin. absoluta. dos seus 
membros por estas: 

As tleli!Jol~tçOes sel":ío tomadas por maioria 
tio votos, achando-se presente em cndn. umn. 
das camarns n. maioria absoluta dos seus 
membros.- José Hygioo.- Amphilophio. 

O SR. PRF.SinF.NTM nnnuncin n. votação da 
~·Jguiuto emenda do Sr•. Moira de Vuscon
cellos e outro no art. 2-1: 

Em vo1. tlas palavras- ser nomentlo-di~ 
ga-se-ncc&itnr nomeação. 

Accrescen te-se no final t.lo mesmo artigo o 
seguinte:-sob pena de perda do mandato. 

Sala 1lns sessões, 2() tle ,ianoiro tle 1891.
Jlleira ria Vasconccllo.•.- A. Cavalcanli. 

O Sit. JoXo Lopgs (pela ordem) requer 
que n votação tlestt~ omomln se lhçn. por par
tes. 
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Consultado, o Congresso npprova o roque- SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
rimento. 

Postas successivnmento a votos as rluas 
partes da emenda, são ambas npprovnolns. 

Em seguida são successivamente postas a 
votos o n.pprovadas as seguintes omendns : 

Ac.crescente-se no art: 2•1 o parngrapho 
segmoto: 

Para cargo diplomatico o commando mi· 
litar cm caso de guerra ou narplllllo;; cm '1110 
se acho compromettid:L a honra c inte,zridarle 
da União, podará ser nom !ado scnarlor ou 
doputll.flo inilependontcmente do licença da 
respectiva camnra. 

Sala dassossiles, 28 de janeiro do 1801.
C:ustodio de Mello.-A. Azcredo.- Diooysio 
Cerqueira. 

Ao nrt. 2i-Em vez de-por cstndos- di· 
gn-se-pelo.; estudos.-Gabrtel do Mngalhiies. 

Posta a votos, é rojeitnrl<t a seguinte 
emenda: 

Ao art. 27-Accrescente-se o segttinie: 
Paragrapho unico. O numero de deputados, 

e a forma da eleição, ser;io regulados por 
lei ordinaria do Congresso Nacional. 

Salas da sessões, 27 de janeiro de 1801.
G nbriel do Magalhães. 

São successivamento postas n votos e ap
provndns as seguintes emendas: 

Ao nrt. 28- Depois da palavra- iniciativa 
- accrcscente-so: do adiamento ria sessão lo· 
glslatlva -~o mo.is como os tá no projecto. 
- A1·tlt1W R•os. 

Aos ns. I o o li - O § 1 • do nrt. 33 que 
trata das attribuiçilos do Congresso, substi
tua-se pelo seguinte: Compete privativa
mente ao Congresso Nacional resolver defi
nitivamente sobre os limite.> do3 estados entre 
si, os do Dlstricto Fedornl e o' do territorio 
nacional, com as uaçoes limitrophes. 

Sn1a dns sessüos, 27 de janeiro do 1891.
Felisbello Frei1·e. 

Ao urt. 33, n. 12 suhstitua-so pelo se
guinte: 

Autorizar o governo :t declarar n guerra 
si não tiver logat· ou niio puder produm• sous 
atreitos o recurso do nrbitrnmouto, e n tilzer 
n paz.- Serzedello Corrên. 

Accrescente-so no n. Hl do art. :13 as pala· 
vrns-dn União.- Augusto do Freitas. 

Submettida il votn•;iio n omenil:t do St•. 
Adolpho Gordo o outros no !:i 21 do nrt. a:l, 
roconhcco-~o não hnvcr numm•o Jogai, poJo 
que o St•, JH'o~idonto doclat·a ncliwla n vo
tnçtio. 

DISCUSSÃO DAS ~lOÇilES DOS SfiS, ASSIS DRAS!f,, 
D~l!ETRJO RIBEIRO E .TOS!:: A VELIXO SOBRE 
O TRATADO llE CO~ll!ERCJO A~!ERICAXO, 

Continittt a discussão das mo~ues aprescn
b\!lns pulns S:·s. A~sis Brasil, Demetrio Ribeiro 
e .rosó Avelino sobre o tratado elo commercio 
americano. 

O Sr. Pinheiro Guodo,.. (moui
meJuo de attmtçt1o) - Libordarlo, igualrln•lc, 
ft•atm•ni<lndo! Trinrl ulo hemdict1L que expri
mis synthoticarnonto torlas ns aspiraçiles da 
llllrnnnidndo; trindndfl hcmdicta quo resumis 
todo o on:;iunmen to do phllosopho Nazareno, 
do homem Deus, do Christo, Redemptor o 
sal vndot• dest1L hnmnni•lade ! 

Trindarlo bemdicta! Qtmndo sereis uma ron
Jirlaile no munrlo'! Quando ~ereis uma wrdndo 
na minltn pntt•in'! Luz de minha alma; luz que 
deve illuminnr os corebros dos meus conci
dadãos na aspiração ao bem o ó. relici!laile 
ria patria ! 

S•·. pl'<l~idcnto, St·s.mcmbros do Congresso! 
As pnla\'l'as '!lle acabo ilo proferir poileriam 
inrluzir-vos no et·ro do acreditar que eu venho 
razcr um discurso aca Iemico; devo por isso 
declarar que ontenrln que estes discursos 
devem sot• hnnirlos tios parlamentos, pri
meiro porque nfugentnm da tribuna os ho
mens 1ll'aticos, que toem ioljas, mas niio 
cvnhecem :t nrto do pnlnnft•orio; om s~gundo 
togar, pot''!IIO consi.lot·o a rhotor·ica ot•n
toi'ÍtL como a arm:t da vcllmcnria contra a 
hóa fó; como um instrumento •lo corrupção, 
muito pel'igoso_, porque c~rrompe sem deixar 
perceber ; const•ler•o-a mnts co:rw o _gtmri.l11 
r.mpn onde a menttrn. vae buscar at ll'toS pum. 
dis!ítt•çar-se em verLlade. Jl\. vedes que eu 
não venho perorar. 

o mou pensamento dominnnto é a felici
•ln•lo da pntria, as minhas palavras tomaram 
a fót•ma mvoc •• tiva; mas n nlma os til. atri
huhula; pot· isso a plu•ase foi uma apostrophe 
o um:L imp:•ocação que traduzem o grito do 
revolta da consciencut opprimida. 

Es.>as palavr,,s são oxp:uJsões ile desabafo 
rlo uma nlma que so s~nto tot·turn•l:1 por tudo 
quanto observa em torno do si; são o 
ocho, repetem o .;rrito dú to•lo nquello se 
sento abafado no seto da Republica, ondo de
via imperar só n liberdailo, tL igunldtule o a 
ft•n tornidmlo. 

Senhores! H:1 tres mezo;; qno nssiilunmento 
com pareço ús sessões do Congro ;so ; entro
tnu to só hoje o a cst•1 hora me oahe :L vez do 
nscondot• o ostn trihuun; surJo por isso ueno
VGlos o tolerantes, pot•mittindo -mo dizur o 
quo penso, o quo sinto c o que rloscjo para 
nossa pntt•ia. 

.l. 
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E' certo que obtive a palavra pnra discutir 
as moçOes que se referem no convonio arlun
neiro celebrado, ha pouco, pelo Governo Pro
visaria com o da Republica dos Estados Uni
dos da Americn do Norte. 

1\las, son h ores, nós somos ás vezes obri
gados peta forçn das circumstancias n pro
ceder de modo diverso daquolle que QUe
remo~. 

Nós t1dos, sem o sabermcs, sem o querer
mos, somos instrumentos dos di~potismos de 
uma vontade extranha. 

O facto de só agora. vir occupar esta tri
bulm. apeznr do me haver inscripto para to
mar parto na primeira discussão do projecto 
da Constituição, o depois nn. sc;::unda; em 
que fui dos primeiro;; a pedir a palavra, pro
va-o oxuber.tntemente. 

Nilo quero ser esse instrumento, antes me 
revolto contrn. tal despotismo, que mo collo
cou na contingoncia em c;uo mo acho. 

1\lns, meus senhores, isto succedo; consenti 
que vol-o diga, porque o homem nilo é libe
ral ou conservador, progrossista ou retarda
tnrio, porque ello o QUeira ser, porque alio 
supponhn. ou acredite que o é, filiondo-se a 
este ou il.quelle pnrtiúo ; o muitas vezes é o 
contrario do que julga o nct•erlit<L ser; porque 
do facto e realmente o homem só ó o que é, 
em virtude das tondoncias de son espiri to e 
das disposições de sua alma. Muito~ ructos 
de no;sa historht politictt passada provam a 
verd~de dessa observação. 

E' pot• is.o que nem todos os que teem as· 
sento neste Con~resso, embora bO acr~ditem 
republicanos e democratas, o são na reali
dade. 

Contra as suns presumpçues protestam os 
factos ; e, para prova, citarei apenas o oucer· 
ramento despotico e intompestlve da primeira 
e segunda dtscu~sues do pt·ojecto de Constitui
ção, quando muitos meml.lros rio Congre~so 
se achavam insct•iptos pat•tt tomar parte nel
las, e centenas de emellth1s acatmvnm de 
ser apresentadas. A libet•dnie pereceu às 
mão~ dtt tyrnnia do numet•o. 

E pro\'a-o tumbem, senhores, a sorte dada 
pelo Sr. presidente ás emendas que eu tive o 
trabalho r.lo etuborat• e tt honrr. de submetter 
iL consideração d~sta illu~tre assemlilé.1. 

E o ospectaculo que se otrtJt•ece agora iLs 
no.sas vistas é bastante signitlcntivo, senho
res. A s~la quasi vasitt! Apenas alguns ii
lustros e dignos representante~ dtt nuçilo mo 
honram com sua attenção. 

Este li\cto só pot• si ú b.astanto eloquente, 
elle demon;tra que a matOl'ltt úos membt•os 
do Cougt•usso, com pezm• o dig-o, não pos·mum 
as 'lualidmle~ qu~ ctu•aetedsam o t•opublicano, 
o dutuoct•a ta, que stio a oxact itliw nu cumpri
monto do do\'Ol', 11 rociprocldado o o respeito 
no direito de seus paros ao menos. 

U~l Sn. REPRESENTANTE- Q11er então O 
nobre representante que sob esta tempera
tura os membros do Congresso fiquem aqui 
quatro longas horas? 

0 Stt. PINHEIRO GUEDES- 0 Congresso 
não póde, porque não tem esse direi til, con
demnar assim de antemão, pelo ab:1 o dono 
destas cadeiras, a opiniilo, as ideas do mais 
obscuro, do mais humildo dos seus membros, 
como o que ora occupa a tribuna. 

Mns, senhores, por honra do Congresso, 
quero erer que ECmelhante facto seja devido 
em grande parte ao calo r que nos opprime, 
li. alta temperatura desta sala, capaz de fazer 
evaporar o amor ao dever. 

Senhores, as emendas que tive n. honra 
ele elaborar e otrerocer à consideração do 
Con;::re5so, foram postas ii. margem, foram 
anulladas p>ln nutol'idade do presidente que 
dirige os nossos trabalhos. 

Permitta o Cong-resso que eu levante aqui 
um protesto contra o modo por que S. Ex. 
tem procedido. 

Ln manto que tenha se ausentado, porque 
desejn.va dizer a ;;, Ex. de viva voz o que 
disse em um artig-o que publiquei no Jornal do 
Crunmercio; S. Ex., om vez de ser um apos
tolo da. liberdade, como eu o suppunha , em 
vez de ser um garantidor dos direitos de seus 
p1res, tem se reYelado um liberticida. ( Nao 
apoiados.) 

E' assim que, por um procedimento incohe
rente e illog-ico, S. E:c., que sempre submet
teu li. votação emendas substitutivns, anullou 
todas as miuhttS emen,lns, considerando-as 
substitntivns, quando entre alias ha muitas 
QUd >tio additivas. 

0 SR.. PRESIDE~"rE-V. Ex. não está na 
ma teria 

0 SR.. PINHEIRO GUEDES- Estou apenas 
lavrando um protesto; estou fazendo ver que 
não existe liberdade, nem aqui no seio do pri
meiro Congresso republicano de minha patrin. 

O SR.. Pn.ESIDEl<TE-V. E:t. está fallando 
sobre o vencido. 

0 SR.. PINHEIRO GUEDES- Não estou 
discutindo as emendas. 

o Sn.. PRESIDENTE .... O Congresso deliberou 
q uo as SUtlS emendas erttm substituti vas ; Y. 
E:c. •leve conformar-se com essa decisão. 

0 SR. P!NHEIRO GUEDP.S-E:ltou protestnn
c!o coutt'tl. o moúo irt•egular por que procedeu 
o Sr. presidente collocando o Congresso na 
contingencitt de con5iúer1tr prejudicadas as 
miulms emendas, pnra não desautorn.r a 
S. ~x. 

E mais convencido fiquei da iniquidade de 
S. Ex. depois que ouvi t!o muitos dos illu~
trados membros desta ussembló<L os mnis li· 
songeiros conceitos sobre essas entendas, pot• 
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muitas dns qnnos votariam, soguntlo mo <lis
soram. 
Assim, pois, senhores vós vedes quo nã.o venho 

tratar do vencido, mas erguer um protesto 
solemno contra o modo do ontondor o praticar 
os preceitos da liberdade, igunldmle e ft•ntet•· 
nidade, no seio do primeiro Congresso ropu
hlícano brazlleiro. 

Nem me era lícito deixar, em tnes circum
stancins, do pt1ollignr o processo mede:tnto o 
fJunl foram inutilísmlas as omendns com que 
procurei melhorar o projecto do Constttniciio, 
apresentado pelo Governo Provi;;ot·ío, <]no 
reputo imperfeito na fórmn. c mito na ossencia, 
como demonstrei no artigo pnhlicndo no J01·
,1al do Commcrcio de 3 do corrente, no qual 
esforcei-me por justificar as minhas emendas 
rapidamente, pc1· sttmma capita, urgido pela 
pressa, pelo açodamento; uma das caracte
risticas do nosso tempo • 

Os autores do pro,iecto niio cog-itrtr<\m abso
lutamente da t!ivisiio torritorlaf ig-unlitnria, 
necessidade que se impõe a um governo re
publicano federativo ; pot•que, si no governo 
monnrchico é indi/l'ercnto que os esbrlos 
sejam desigunes cm populuçii.n ~ territor·io, 
no regímen federativo tt igunhltulo territorial 
se impõe para impedir• o predomínio do um 
estado sobre outro. 

Uma das minhas emendas (additim) pre
enchia a lacuna. 

1\luitos erros do projecto não fomm emen
dados e ficam na Constítui{'<1o, fazendo com 
que o regímen dos privilegias contini'1e, por
que é o qne cC>nvém nos e:;oistns,aos ambicio
sos, espertalhlles que só cuidam do sou bem 
estar, tingindo occup·1r-se rom as nocossi
tlndos do povo. 

Hypocritas re!lnntlos,tiwram a !iiJ0!'1hulo do 
disfarçar a monarchin. em Ropuhlícn, ptu•n 
mais livremente dar pasto no sensualismo. 

A orgnnísnção do Podo r• .htd icím•io o as 
attribuições conferidas no Poder· Exccnti\·o, 
reduzido na Constituição, que votastes, sim
plesmente no pt•csitlente d1L Repnhlicn, tem 
JlOr tlm entregar a nação inteít•:L sulmtiSSit ú 
vontade do chefe do governo. 

Algumas das minhas emendas ~ercenv1\JU 
(ostns ernm suppressivasJ osse;; poderes ma
gcstnticos; entre os qunes sollrcs:d!e o de 
nomear e demittir• lívr•omento os ministros. 

Orn, si durnnte o go1·orno provisorio, 
quando os ministros orn.m igm1cs no chet'e, 
este lhzin vn.ler a sna vontn<lo, o qno niio 
succederiL, senhores, quando o cholil do go
verno für o presidente da Rcpuhlica, o nilo 
simplesmente o p1·im11s intc1· pm·es 1 

E' para se lnmentnr, sonhol'Os, qno ns li
ções <ln. Hístot•ia de nada nos sirvam uosto 
cnso: e nom tão pouco os oxomplos ún trís
to~utlot•os do q no so passa com os nossos vísi
nhos dus Hopnblícns Mg-ontinn ü do Chile. 

A sn.nr.çii.o !las leis, meus senhores, emhor:t 
aqui na Amarica o na Europ:t tambem seja 
conferida ao cholo do govet•no, ó uma. nttri
buição qno t!evi1t sor• contlada ao Supremo 
Tl'ilJUnnl do .Justiça, niio só porque os princi
piog de justiça e o direito serinm melhor 
resguardados, a coberto de paixões, como 
ta miJem por·r1 ue ó drL proprin. nntnrozu. un. dis
posi~~1o, pela razão do ser gcnoricn, e pel~s 
rtns que e lia visa, o que nii.o cscnpn ao espi
rita ob>errndor, eli;\ compctll ao trihnnalll 
não ao prcsitlen to. 

O Slt. PtmsmP.XTI·:-V. Ex. assim nlter:t :1. 
tmlcm rlo dia. 

O Stt. Prxmmw GuP.oP.s- Estou apenas 
apontando os erros da noss1t futnt•a Cousti
tnir;ii.o. 

O Sa. PRESJDP.XTI~- Chamo a attençiio do 
nobre representante pnra a mnterin em dis
cussão. 

O Srt. Prxrmmo Gur.or~s-Si V. Ex. me to
IIHll' a liberdade de tlí7.er o que ~enso om re
lação a esse projecto de Constihuciio, que re
puto o in;trumento rlo dcsmernhrnmento da 
l'a.milin brazileira, cnln.r-me-hei st!lfocndo e 
descorei desta tribuna. indignado contra a 
hypocrisia, qno é a feiçilo do nosso tempo. 

Mas, Sr·. presidente, após o desnb:tfo, sub
misso à boa razilo, ou u.ttentlo á observação 
de V. Ex., porque sinto a posição esquerda 
em que mo acho; espero, porém, que me tllrú. 
a justi~n de reconhecer que ollo. é devida :is 
circnmstnncin~ que nctnn.rnm sobre o Con
gresso pnr:t pr·ocerler com nço<lamcuto incx
plíC<LVCI no eucerrnmento das discussões. 
Senhore~, niio venho discutit• o convenio 

aduaneiro, celebrado polo Governo Provisorío 
com o dos Estadc,s Unidos do Norte; venho 
apenas (ll'Opor• uma mt>çiio que, melhor· do qne 
ns ontras npresen tndas 1\Dter•iormento, mo pn
reco satisfamr• nos intuitos de attondcr nos 
nossos i:ltcrosses, sem titltnr iL considorw;ii.o 
rio amisado o !Jons J•elnçilcs, por indicar o al
vitre tio o:;tudarmos promptt\utente, uilo sr'! o 
convcnio, mas tnmbem o tratado do limites 
nju;;tatlo com tL ltepnhlicn Argontinn. 

Antes, poróm, tlo aprcsont:tl' esst\ mo~·iio, 
S1·. presidente. tenho necessitlatle tio for•mu
lnr mais 11111 p1·otosto, o osto contra os actos 
tio Govorno Pro,·isorio ; netos qnc demon
stmm evideutomente :L sua Jillt1t do oriontn
ç<io l'opuhlicann domoct·nticn, como so yê pelos 
dcm•otos, IJIIO snrg-om;'L ln?. ••onstantcmonto; 
por• SI!IL desnttonção para com este Cou;;msso, 
e sobt•elntlo pot• snas oll'onsas aos [li'incipios 
do .i ustiçn. 

Sonho!•os, como rept•osoutnnto tio estado tl•• 
1\t:ttto Gt·o~so, niio posso doixm• tlu prolligar o 
acto in,polilico, inju;;to o attontatorio tio lll'Íll· 
cipio de antol'itlado o dn. sohorauin. dos esta
rio~. fll'llticndo pelo governo : r·ollt·o-mú :'L 

1 
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tlemissiio do general Antonio !\!nrin Coelho, 
olos cm•gos de governador o o commandante 
tias armas do os tudo tio 1\!atto Grosso. 

Senhores, essa rlemi;s[o ó in.iustillcuvol, 
póde-so dizer que foi ini~ua. O governado!•, 
homem austero, velho militar, severo obsol·
vatiot• dn rlisciplina, não commettem, dur:Lntc 
o exercício do cat·go ;L que li1i olovado, pot· 
acclamaçiio do po1·o, acto algum que mere
cesse increpa~•ão, c rio 'JUO possa soraccusado 
soriumen to; Ji:Ji rlemittido, r•orquo, por um 
teio;rramma, talvez, de origem suspeita, o 
Governo Provisorio ll'lra in!'Ol'mndo do al,:;uma 
cousn contra o govornndol'. 

Senhores, lamento profundamente um tal 
facto, nom sei 'J uc haja rr ucm o não lamento · 
porque v~jo nellc o symptorna da mcdonh:~ 
ilr!cadcncm. moral 13m r1uo nos deixou a mo
nnrchia. 

Que, senhoJ•es ! Os membros do Governo 
Provisorio, quo não eram simples portadores 
do • rastus, mas os !,zunes do chore, porq uo 
collnboraram na obra da revolução, não tivo
ramn ouorgia necJssararia para saoppol', caria 
nm, ou todo~ juntos, i1 imposiçiio, ou ordem 
!rrogulnr, somjuslillcalil•a, segundo ouvi rio 
proprio que nssignon n exoneração do ;.:o v or
nador de Matto Grosso, que não era um sim
ples preposto do g-rH"erno. mas o escolhido o 
ncclamndo pelo povo ! 

O Srt. AzrmEoo- Mas e1'!1. nomeado polo 
governo. 

O SR. Prxrmmo Gurmr~s -Isso foi uma 
confirmação. bom ;t con!t·a-gosto rlc \'. Ex, o 
do otltl'Oti, quo qncriam õ solicitavam a sua 
propria nomoaç:io on a rlo ontro, como so 
póde vcritlc:u• dos jornnaos daqnolla tlpocn. 
V. Ex. saluJ, porteit:unente, fJUIJ o general 
Antonio ~lru•ilt foi ncclamado P"lo povo. 

0 SJ,, Azmmno-Antos ria proclamação jiL 
estava ello nome.ulo. 

O SR. PrxnEmo Gu:·:rms-0 go\'üi'IIO tlovi:l 
ter em atten~iio qno oss:~ demis,;iio po:Jia de
terminm• num confhtgl·ação naquollo estudo; 
tanto mais quanto o govtlrnadtH' cm tJ.Jmit
tido, por haver cumprido o seu devei', man
dando pt•cndor nlguns pcrlurb:ulot•Js da ot·
dem publica, romo const!t dn inqtwrito poli
eial, pnblic:lllo 1m gawta otllcial do cs!:ttlo, 
em dntn do 24 do rler.embro. 

O Stt. ,\zEI,~IJ? r.liL nm aparto. 
0 SR. PIXIJEIRO GUEUI~S-\'. Ex. H:tho ~UO 

nen 1mm 1~1ncm• tenho t!Ollt!':t o inrlivirlo r1ue 
l'oi o motor olaquolle~rlistnl'lrios, sonr!oJu \'Íeo 
governador, o ~'ll.in prisão dolul'lllinou a olo
ll!iss[o do g'OI'CJ'I1lllloJ•. A tú l:unnnto n Jilcto, 
mas não posso deixar i.lo prot.estat• corltJ•a o 
acto do Governo Provisor1o. 

O Stt. Azgrtt~ll0-0 goYet•nndot• do l\!atto 
Grosso nüo nmndo!t pt•ontlot• um st'l individuo. 

I.' H !'lO MY.t'~ll !:$ 7"" III 

O Srt. Plxm~mo GuETlE;;-Nem é isso o que 
digo, o consta do inquerito. 

O SR. Ar.EREoo- :\!anelou prender o re
rlactor chcl'o do J1f atto Grosso, o proprie
tru·io tio .li alto Gros•o o mais dons sujei
tos pertenceu te~ ao directoria do partido. 

O S!t. Prxmmto GurmEs- E' isso; foram 
presos nlguns indivirluos, os cabeças de 
motim. 

l\lous senhores ! E' rreciso que o suibaes, o 
toleg-ramma não foi mais do que um 
p1·etexto; porquanto om princípios de dezem
Ul'O, supprmho quo no dia 7, soube-se em 
Cuynbit, por telegJ•ammn expedido daqui, 
que o govoJ•na•lor ia ~Ol' t!emittido ! 

C'~r Stt. ltl-:l'r:EsExT.\XTI~- Niio está em 
discussão a convenção aduaneira 1 

0 SR. PIXllE!ltO GUEDES- Pordoe·me 
V. Ex.; a coa veuç[o aduaneira não está em 
discus~ão; pois que o Congresso Constituinte 
não tem competenci:t pnrtL discutil-a. O que 
csti1 em discu,;.~[o, são as moçaes propondo 
ou indicando ui vitres para sustar n sun ex
ecução. Mas, :L mou ver, não era isso o que o 
Congresso devia lembrar no governo, e sim, 
attendemlo i1 ópoca m;\rcnd:l parn o começo 
rh1 execução rlosse accordo, era apressar a 
promulgação da Constituição (isto sim, é pa
triotico); e reunir-se immediatamente em 
sessilo oxtraordinnria parn discutir a con
venção, ~om conhecimento de todas as suas 
clausulas, it vista dos documentos a ella rela
tivos. 

Agora o Congresso não ostá hnhilitndo para 
discutii-n, ató porque, como foi dito desta 
mesma tribuna, es;e con vonio foi nj ustndo 
com clausulas sccJ•et:lS, as qunes niio conhe
cemos. (,\poiatlo.~.) 

Sr. pt•eside~Jtc, subi a esta tribuna pnra 
tot• a honra rlo otroJ•ocot• ii consideração dos 
meus illustratlos collogas, membros do Con
g'l'esso, uma lnoc;io ott proposto. que mo ptt
mco sntisfal.or da maneira 11 mais completo. 
a todos c:;ses intuitos pntrioticos ; n qual, sttp
ponho, nü,; c;troco do jnst!tlcnc:io ; e vós o 
.Julgareis, onvindo :1 sun leitura, senhores ; 
e pecu-vos licenç:L p:mt faze l-n (lo) : 

Considerando quo a Repui.Jlica l~cdoral Re
presentativa ú a consnllstancinçiio do governo 
rio povo polo propt•io po\·o ; c que por isso, não 
pódo ou pelo menos não lloi'C o governo !le
tillet•:u· sem :1 s:utcçito do prn•o ; pot•que não 
púrlo tot• intuitos ou interossos co11trnrios; c 
COIII'icto do que os momlll'os tlo Poder Exe
cutivo, como hJ•nr.iloiros pat1•iotas, reconhe
cem o ncatmu cst:\s vot•dades; o aind:t mais 
rJuo, mosmo oxol·cet1llu n magistmttu•tt su
PI'enul, silo scrvirlon•os u nüo senhores da 
lHL~·i'io ; 

Considcrauclo que 1hltnrht ao cumprimento 
do sou dovi:Jr, consot•vantlo-su indifl'm•outo 
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no clamor gera.! contra o convonio aduaneiro 
ou nccordo, ultimamente cole brado com o "'O· 
v orno d:t União Americana doN 01'1e, o portJ uo 
lho falt:L a clausuhL rtu 1'e(ere11du do Poder Le
gislativo ; 

O Congresso Constituinte resolve : 
!• Appellando para o p:ltt·iotismo do Go

verno Provisol'io, convidai-o a fazer s•1star. 
ont_endendo-~e com o governo dos Esta• los 
Un1dos do Norte, a execução do accor•lo, 
ntim d~ dar-lhe a sancção que lhe falta e é 
essencml-:npprovaç<io tloCongr·osso Nacional; 

2·• Termmados os tt·abalhos constituintes 
passar immedintameuto no exercício da~ 
funcçu9s legblntivas ordinar·ins, pn1·a cu,ío 
tlm os seus membr·os ncham-so investidos dos 
nocessarios podor·es, reunindo-se cm scss:1o 
oxtraor•linaria, unicamente p•mL tomar· co
nhecimento do reteriolo uccordo e do tratado 
de limites celebrado com n Republica Ar"'en-
tinn ; " 

3.• que eatns resoluções se,ínm Jovadus ao 
conhecimento do governo, parn os devidos 
atreitos. 

Snln das sessões, 14 de fevereiro de 18DI.
Pi11heiro Guede.~ • 

Todos vós, meus senhores, snheis perfeiln· 
mento n repulsa que o convenio tem soll'r•irlo; 
de tod<L pm·te se le1·antam pr·otestos ; tlnhi a 
ncces>idado indeclinll\·eJ de impedir· ou suslnr• - , ao monos, sua execuçao; mns tanrtnm compre-
hendeis a ditnculdnde de so realizai' esse dds
ide>'atum ; não vos são ostmnhos os mil im
pecilhos e embaraços que se le1·nntam o se 
oppoem á isso. 

Assim, creio que a nenhum ile vós oscnpn o 
alcance d:L moçito qne acabo do suiJmetter· á 
vossa illustrnda aprociação o criterio. 

Eston certo que, apreciando devirlnmente o 
que vos expnz nestas ligeiras consirleraçOes, 
nenhum de vós, meus s~nhorcs, ter:\. dnviola, 
mesmo com sncr·itlcio do nossas conveniencins 
e d:os dos o,tndos que representaes tão digua
mente, tern duvida, repito, em dar o vosso 
assenti!nen to i\s iutllcnções dn moção ; por~ ne 
ellns VISam o bem commum o o bom nome da 
nascente ttepuhlica, 

Pnrn te1·minnr, Sr. presi•lente, peçn dcs
culra nos meus dignos e illu:;tr·n•los cúmpa
nhelros do Cuug:·osso pnr•L us palavras um 
tnnto rudes que pr.>fer•i (11•1o apoiados) e lhes 
ngr·ndeço a nttenção com que me hou
rnram. 

Senhores! Faço votos para que se tor·ne 
uma renlidude, tu•lo quanto Im t!e anholos, 
pela g-runol~za mr:t•n! eh JHtl'ia e !'e! icidntle 
úo povo, no coruçao de ca 1t um dos memUI'OS 
úeste Coug-resso ; porque tenho cer·teza de 
t[lre não h>L um só que não dos~je quo olln 
>oja t11u gorando cutuo gmntlo Ira do SOl' lt 
Aruericn uo ruurlllo pui:L uuit1o tle totlos os seus 
povos. 

Y..m ti. mesa, é lido., npoindn. e entrn con
junctnmente em discussão a moção apresen
tada 

O St·. Barão de Villa Viçol'!a 
-Si cu n:io coutasse, Sr. presidente, com n 
intltllgcnci:L deste cungreS>O; si nito espernsse 
a benovoloncia que os espíritos que toem con
sciencia de srm strperioriuado sempre prodign
lisam úquelles que delln necessitam, como eu 
neste momento, com certeza não subiria n 
esta tribuna (w.1o apoi'lrlo.<), nindn illnminadn 
pelos hr·ilhantes or·ndores que me precederam, 
para discutir· um assumpto de tamanha trnus
cenLicncia, do tanta ma;;nitu•le, como é o con
venio celeuratlo pelo Governo Provisorio com 
a r~publictt Nortc-Amer·icann. 

Lnnador, emhom obscuro ( nao apoiados), 
no mo:io desta constellaç1\o fulgurante de orn
tlor·es, tenho, não obstante, r.r·ecisão de mani
fd,tar :t minha humilde opiDião sobre tilo im
pol'taule couvenio; porqu>~ ouvi o i !lustre 
rept•osentante do Rio Granole do Sul, o Sr. 
Assis Hrnzil, dizer desht tribuna, que os la
vradores rios estados do norte ernm contr·nrios 
ao con 1·enio, o o CJnsidor<tvam pr~j udicial i~ 

1avoum do ussucnr. 
U)r Stt. lt~I'RESF.:-<TAXTE- E ÍL culturn do 

algodão. 
o SR. B,\n:\o DE VILLA VIçosA- Não tenho 

necJssidatle de insistu• sol>rtla inopportuni
datlo o incon veuioncia d•t lliscussão dns moç/Ies 
apresentadas por advet'SUI'Íus tio couvenio, no 
momento actual; po1·que VV. EEx. já reco
ntrcccr .• m rüo e,tar aintla o Congresso haoili
tndo a emitlit• um juizo seguro sobt•o tii.o 
;;r':ll'e nssumpto; dizendo-nos que o conve
nio encet•rrt drsposiçoos ainda ignoradas, clan
sulus secretas, arnllt\ innceossiveis a.o commum 
dos mortnes, e só revalndas aos que pairam 
nas regiões supel'iores, oude se convive com 
os deuses •.. 

U)l SR, REPRESEXTAXTE- , , , lr.i pelo 
Olympo ... (ris"). 

Oumo Sn. REPRESF.XTAXTE - , • , pe!ns 
ethet·ens re;;illes ..• (l'iso). 

U)lo\ voz - ... ile Jupitor tonnnte! (riso). 
0 SR. HARÃO DE VILL•\ VIÇOSA- Si assim 

e, Sr. pr•tJsideute, v. Ex. cuurprehende qur'í.~ 
tcmer•ario sera o proccuimento do eongNsso 
''OJH'ovando u convenio, quando o seu juizo 
pódo ser moditlcado, o o conhocimunto das 
clausulas ~ccro!ttS aintltt pódo patontenr a 
somrazão dos tJUO o coutrarüun agora. 

O SR. OmcrcA- Ao gover.to, pelo Dial'io 
Offiâat, cnrupr·ia dcclar\LI' isso. ::H não tlc
claruu, é pJr'<JliO nil.o lm. 

o Stt. 13AitXo nt~ Vtr,r .. \ YtçosA - Pertlão. 
O ilJu:;tre J'OJII'Oseulltuto palas Alagons oito 

I •· 
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ignora que jti. se propoz uma sessão secreta, 
ntlm de serem discutidas pelo Con~resso ossns 
clausulas do convenio, quo constitut>m se
gredos da diplornacht e não convém por ora 
ser divulgados. 

O SR. OITICICA- Não ha tal; não se ntllr
mou nndn.. Pat•ece quli estamos sendo mysti· 
llcndos. { Apartr.s.) 

0 SR. BARÃO DI~ VILLA VIÇOSA -Além 
disto. não devemos esqnecet• as relações 
amistosas que mantemos com n. União Nol'te
Americnnn, onda, ~nbr.mos, existo, do lm 
muito, o gmndioso pensamento de renlisnr a 
integração do contiucnte ; estabelecendo-se 
entro todas ns nações amot·icanas a unidade 
das to riras, a da moeda, o urna politica com· 
pletnmento independente 1la politica europén. 
(Apartes,) 

Si tão glorioso empenho nin1la não reali· 
soo-se, devemos acreditar que fui n oircnm
stancia do ser o Brnzil nmn mónnrchia a 
cnusn desse retardamento; os nobt·cs reprc· 
sentnntes comprehenclcm o desequilibt·in pro
tlnzido por 11ossa nnti,zn. fórmn do governo no 
melo de tantas republicas. 

l\lns hoje semelhante obstncnlo tenrlo clos
nppareclcto, deve ser lambem o nosso pensa
mento n realisnção tlnqnelle empenho, para 
que não despertemos tlesconrlnnçns e eles
agrados lle uma nnçiio poderosa, noss:t irmã, 
nossnumiga, com n qual temos'o mniot· in
teresso tio vi ver nas mais cordines reln
ções de nmisade. 

Entretanto, senhores, tanto quanto pos· 
snmos rliscntir o convonio dentro dos limites 
que nos nssignalnm as suas clnusulns se
cretas, vou delle occupar-mo atlm de mostrar 
nos illnstres representantes 'l'le a elle se op
poem, que SS. EE:c. niio teem razão. 

Devo dizer ao Cong-resso, qne, defendendo 
o convenio, del'eudeouo minhus lrlóns nn qtm
lhlnde ele lavrador, pod~ndo falll\1' sem sus
pelcciio, porque nilo ndvog·o o mon intor·esso 
mdivlolnnl, e sim o da importante e numerosn 
classe tle iol'elizes que tenho n honra de rJ
presenhr. (Muito bem.) 

Quando, Sr. presidente, occuparam esta 
tt•iuunn. os illustrcs :adversarias elo com•enio, 
notei thu·-so um phenomeno singular, que, 
nliils, er:L ;L COUSOftlleUcia ratui das ct•rottenS 
doutrinas ocotlon,iC.lS que S:S. EExs. susten
tnvam:-os argumentos de nns ora1lcres tles
truinm os lle outros, apezar do dirigit•em-so 
ao mesmo llm. 

0 SR. BF.!,FORT VIEIRA-AS cobras de l\Inn
cknuseu. (Grande ltilaridarlc.) 

O Stt. R\ HÃO Dll Vn.LA \'Içn~A - O nobre 
representante 1lns Alag<'ms, qno rompeu n 
<lutmto no mesmo dia om quo l'ui pnhlicndo o 
tlocroto do goi'Ot•no no Dial'io Offici«l, muni
l'estou·so set•iamento npprohensivo sobre n 

diminuição que elle ia causar a receita da 
Uni~o. 

o SR. OtTICICA. - Não descuti o tratado. 
O Sit. BARÃO DE \'ILLA VIçosA- S. Ex., 

que tinha sido um dos mnis valentes pnln
llinos d1L Ceueraçiio, e sustentara com sun 
pnlnvrn vigoroso. que a destribuição das 
ronúns feltn pelo projecto de Constituição 
depauperava os estados e tornava-lhes impos
sível tL vida, veiu declarar· nos que in atirar
se aos brnços do illustro senador pelo Pn· 
ruua que havin allvoga,lo os interesses da 
União,, m opposiçüo ils idéns do S: Ex. 

o SR. OtTICICA - Isto prom que neste 
Congresso niio defendo os interesses pessoaes 
nem do meu estado. 

0 SR. BAUÃO DE V!LLA VIÇOSA- Mas, si 
ó corto que o Gm·erno Provi~orio, pelo de
creto n. 1338, de 5 do Coveretro cot•rente, 
isent11n1lo de dit·eitos de importação vnrios 
protluctos pt·ocerlentos dos Estados Unidos 
da Amorleu, e e;tnbelecendo a reolucção de 
25 •;. em outras de Igual procodencia, di
minuo a r,wln !ln importac!l..?, que ó a prin
cipal fonte de recetta ela Umao ••. 

o SR. OtT!CICA- Nnturnlmento. 
O SR. BARÃO DE VILL,\ VIÇOSA-... tnm

bem ó certo que n cifrn constlmte ela tabelln. 
publ.icncln pc!o nobre s~na.dor pela Bahin, ox
mintstro d;~ lazonda, nua u exacta. 

o SR OIT!CICA- Absolutnmente não. Elle 
tomou por base o orÇt~monto de 18~8, qunnlo 
devia tomar a metltn dos Ires ulltmos exer· 
cicios. 

O SR. BA.nÃo Dll VILL.\ VIÇOSA - Exacta
mente. De sorte que eu devo considerar a 
ostatbtien que aqui tenho mais pot·C~ita, por 
qtto foi extrnhhla úo nceordo com ess1t media, 
dos tres oxet•cicios ultimas. 

o Stt. OITJCICA-~iio podo sor inferior n 160 
mil contos, no anuo de ISdO. 

0 SR. A:s'TÃO Dr: FARIA-O total dn. renda 
dd import,,çiio ó o quo queremos saber. 

0 SR. BARÃO DF. VILLA VIÇOSA -Pois bem: 
a difi'oronça p:u~l mais é do 21 mil contos, 

o St~. OITICICA-0 total dn rcnd1L ele impor
tuçito seg-undo o C'llculo LI o Sr. ministro dn 
l'az~nda o Lle 05 mil contos: 

o SR. B,\nXo Dll YIL!,A YrçosA - E o total 
desta nHJsmn rot11la pelos tlm.los que tenho, <l 
de !113 mil contos, 

o SR. ,\:s-T:i.o DE FAtllA-.\pproxima-se 1ht 
Yet·dado. 

o Stt. BARÃo ng \'tLJ,A V11:o~A- .lá ,.ô 
pot•tunto o no~ro ropros~ntuntu pot• Alagoas 
qno tendo suJo Jú. calculuua em cinco mil 
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conto~ n d!minuição da renda ela importação 
occas10nadn pelos favores do convcnmo, nindn 
restn sobre o cnlculo do nobre ex-ministro c.ln 
11\Zendn n ditrerenc;;a de 16 mil contos, parn 
que S. Ex. não continuo tt nntt·ir ~ltnR ap
prehensões a respeito t!a rc>ndn t!:t Unhlo. 

O Sn.. O!TIC!CA-A tlespozn cl:t União segnn
do o Sr. mini~tt•o da fazeildn ó do 138 mil 
contos. 

O Sn.. BMt:io lll·: Vn.r,A \'rço~A-Mas ntis 
não ostamo~ n~om tratando do l'azor o orça
mento dn Ropnhlicn; H so qnize~somos exa
minar as tnbellas do nobt•o ox-minigtro clrt 
fnzendn sobro a rendtt dos estados, aint!:t 
veríamos qno ollns são inexnctn;;, qunndo con
sideram qno qna>i tortas olles teem clcixndo 
rleficits, ao pnssn qno dos dadus qno tenho cm 
mão se vot·itlca que o Estado rio Rio de .Ja
neiro deixou um snlrlo rle 1,.191 :750$ , o da 
Bnhl:t dcJ (1,087:480$ ; o de Alng-cins de 
105:080$; o rio Pernnmlmco rle 1 :501:3C·~; 
o dn. Pnmhrha do li:l:580$; o do Maranhão, 
de 1.215:850S o do Pn.rít tio J0.78!:2:i0:!; o tio 
Amazonas, do 550:340::; o o do S. Paúlo rio 
17.700:0\J0$000. . 

O Sn.. OtTtCICA - Mas V. Ex. não pódo 
discutir com migo o que disse o Sr. ex-mmis
tro fazenda; isso niio é possível. 

O Sn.. BARÃO nr. YIT.LA Vtço.<A - Pot•tliio· 
Eu apenas estou mostrnnrlo que as tabellns 
do nobre senador peln Bnhin. não são exacta~, 
o que si o nobre deputndo pelns Alagons não 
tinha receios dn. sorte da União, qtmnrlo jul
gn.vn. menor n. sua ronda cn.lcnlntln pelo 
nobt•o ex-ministro rltt l'awnda, não tom 
agora razão do nutrir esses receios, quando 
sabe que ó olln muito maior. 

O que posso dizer com ft•nnqnezn. aos 
illustres advorsm·ios elo convonio ó qno, ao 
passo que as vantagens qne obtemos dollo 
süo imrnensas, principnlmcute para a hwourn 
do noJ•tc, as concessões que t'ctzmnos nos Es
tados Unidos rln. Amarica si'io, na maior parte, 
illusorias. (Jf11itos apartes.) 

Senhores, cn cm economia politica entendo 
que protcccionistns suo os homens mais peri
gosos dn. sociedade. (Muito.~ apm·tes.) 

Os illnstres collcg'!\s estão só a dizer-mo 
que a grandeza elos gstndos Uniclos da Ame
rica veiu tio proteccionismo, que lú foi sempre 
o systema oconomico :;eguitlo. 

Eu não nego qne a protecção ús industrias 
l'nçtt alguma dollas prosperarem por cm•to 
tempo; mns a conseqnoncin. tia protecção'o 
sempre o att•nzo t!ollas. (Apartes.) 

O nobro ropresont~tnto pelo Llistricto fede
rnl, Sr. Vinhaes, occupn.nt!o-so do conYonio, 
c !isso que ul!o om n.morto elas industl'ins nas
centos, o ttmiserin dos oporal'ios tias l'u!Jricns 
quo iam sot• nsphyxintlas poh\ concurrencit\ 
elos lll'nducto~ amot•icn.nos. 

O Cou;:resso ha ele perrnittir-me que eu 
leia p~rn. rcsponrler n S. Ex. umn. pa~ina dn. 
Historia tios Estudos Unido,; dn. Amertca, as
cripta por Noite. 

• Do~t.le algum tempo, diz este notn.vel es
cl'ipttll', ouserva-so grande efl'ervescencin 
entt·o os opcrarios. O ninl-ost~tr que nestes ui
limos nnnos feriu n imlustria é dus causas 
mnis poderosas. 

O reg'imen proteccionista o qunsi prohibi
tivo ndoptntlo pelos Estados Unidos n.pós n 
;;ncl'!'a da soparnção, ó n cn.usn dominante de 
todo o mn.l. 

Em conseqnoncia dos direitos excessivos 
em rtue são gt·avndns ns mercadorias estran
goit·ns, as iudnstrias elo ~:dz desenvolveram
se além do todas n.s provtsões, livres de todn 
a concurrcncin durante um certo período ; 
mas, cm um momento a cifrn dn. producção 
oxcnrlcn ns necessidades do consumo e foi 
cn tão necessario exportar. Foi difficil fnzel-o, 
porque o regímen protector, tom como resul
tado, precisamon te Cochar n nação umn. parte 
dos mercados que clln. mesma repellin. 

Os productos mnnnfactnrndos, não achando
sulllciente Stthidn, foi preciso redu;ir o fa
hrico, tliminuiJ• o.~ salarios, despedir os opera
l'ios da~ fahricas . 

Dahi umn agitação que cada ilin. torna-se 
mais ameaçadora. 

0.; americanos commovern.m-se do perigo 
a proson tndo '(\~ln. União do Labor Party, ou 
partit!o do traoalho com os socialistas. 

Pam satisfazer as necessidades e acalmar as 
miscrias do povo,pensnl'llrn nn. revisão dn. ta
rifa das althndegas. 

Apresentaram na c11.mn.rn dos deputados um 
primeiro projecto que t'oi rejeitado por fraca 
umioritt; desde então a idtln do umn.reformn 
reonomica fez g'rantl~~ rrilgressos. Um dos 
indícios caratot·isticos da mudança das opiniões 
tl sogu!•amotllo n. petição dirigida ao Congresso 
p.1lo club elos livre-camhi.~tas do Novn. ~orlt, 
quando trn.tnvn-so dtt revisão das tnl'it'us. 
Citn.l'omos nm oxtrncto: . 

« A vertlntle ti que de totlos n quantos op
prime o ~ystema protector, é o opern.rio o 
mais opprimiclo. Elle não recebe um atomo 
de ]ll'otocção, e enlt•otanto é pecuniariamente 
nttingiclo po1· catht Llóso elo pt·otecção conce
tlidn aos pt•otluctoros que sntisl'azom suns ne
cessidades. 

« Por cada úhjccto qno comprn, alimentos, 
\'e:ilimontas, cobertura, etc., ó obrigado a. 
p 1gnr, grar;ns ao srsternn. protector, do 20 :L 
lOU '/o mais do que o custo natural tln. p!'o
duc9ão. 

« llis o que o osmng-a, ais o qno faz sua 
so1•to pt·omu•itt o mhmt•a vol nos to pniz de ro
cut•,;os illimitados; ols, omtlm, o que semeou 
no curso destes ultimos doze nnuos os ger
mons elo com .n11nismo entro as classes opera-

J. 
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rias o enche~t os corr.çõe~ de milhares de 
homens tle. odto cego contra uma ordem social 
que, runcc10nando para n satisfação tle um 
pequeno numero de privil.egiarlos, não gora 
pn.m a massa da comm~mdade em seu jogo 
mo~ótono, .regular e qnast desesperador,sinão 
fttdtgns prtvaç~es, pobreza e miserin..,. 

O SR. OITICICA-:- Amanhã respondendo a 
V. Ex., vou lor tsso mesmo desstl tt•ilmna 
para comualer n sw1 opiniilo. 
. 0 SR. BARÃO DE VtLLA VIÇOSA- E' que os 
tllustres del"ensores tlo pt·otoccioni:;mo se es
quecem de que o operaria ú consumidor o não 
productor;, e que, quando uma l"<Lbrica alcança 
o monopolto, vue. tambom sotrt•or· a sm1 acç:"io 
gastando mais do seu sala!'io e portanto ~ 
tornando mais exiguo. ' ' 

UMA voz-Mas gasta porque ganha. 
O SR. BAR:\o ur·:VILr .. \ VIr;osA-l\lus ganha 

menos !lo quo o seu saln.rio, porque pa"'a osso 
imposto, que ó só proveitoso ao pt'Oiluctor 
(Apartes.) · 

Sr. presidente, o nobre representante das 
Alugoas considera o convonio projltllidal 
porque diminue tt ronrht da União; o illustrc 
representante do Districto ~'ederal contlem
na-o porque vao matar as industrias nas
centes e reduzir os operarias n miseria. Cen
sura o governo pot• não ter is~nt:ulo o 
ltoroseno que o a ln1. do pobre; isto ó, por não 
ter diminuído mais a renda da üuiii.o. De 
sorte que o conveuio ha do sor sempre incon
veniente. 

O SR. OITICICA-Consi!lero-o iuconveniente 
por tantos motil·os que não posso dizei-os 
neste momento. 

O SR. BA&\o DE Vli.LA VIrosA-1\Ins o que 
queriam SS. E Ex. 'I Que se deixasso do l"a1.et' 
um convenio vantajoso i1s grandes industrias 
existentes no paiz por causa destn ou daquella 
empreza aimht de oxistencin prolllematica ? 
(;!partes.) 

Faliam os nobres representantes uns filiJt•i
cas de algodão que vão mor~er pot· não p:.de
rem concorrot· com a pr01lucção amodcana. 
Senhores, no estado da Bnhia, que eu tenho a 
ltonra de representar, existem l:l íhuricas do 
t~cidús. de algodüo; mas, 11 oxcepção do uma 
so, todas_ ollas toem s.emyr.• sillo pt·otegidns 
pelas ns,ombléus pro\mcues, e ap~z:w disso 
nunc:1 se desonvoh·eram. 

0 Stt, BAIWOSA LniA- Não tl l'et'tlaJe 
qmtuto no meu ostado. 
os~. ~AlÜO 01, Vll.l .. \ Vtços.\-A ra1.ãO ó 

quo n labrtea protogidtt tlOl'lllO iL sombm Ja 
pt•otocçno qu~ ésemllro 11111'\'0I'O dtt u:anceni
llmtlos quo nao quorom•.lo:;cnvolvot• :1 ,;u:L in
dustt'ÍII pat':L Ollll'lll'Oin 0111 !'t'llllClL CUUClll'l'Oll
Cill com us simihu·os do oult'os puizes. 

0 Sit. 0ITICICA du nm aparte. 
0 SR. BAR:\0 DE Vn,L,\ VIÇOSA-Senhoras, 

ns ~uns indus~rias que mni:l con tribuom pura 
a riqueza naCional, os dons maioros !'actores 
do sua grandeztt süo o hfío de ser sempre o 
cafó o o as:;ucat•. 

9 ~!-· 0ITIC!CA-Do sorte que, seguntlo a 
opturao de V. Ex. devamos ser eternamente 
pt•odnctores do cufó o do assucar 'I 

0 Sit. B,\RÃO DI:: VILLA IJE VIÇOSA-O nobre 
rept·osentnnte quer enCSLrregar-se de tirar 
totl~:; ns minhas conclusões. Mas noto que o 
rogunento não pcrmitte discutirmos em dueto. 
(Riso.) 

O Stt. OITlciC,\-Si o interrompo ó porque 
tenho todo o intot·csso nesta, discussão o V. 
I' 't ' ~x. mo merece mur o. 
, 0 Stt •. BARÃO DA :Vu,r,A. VIÇOS.\- Dizin. ou, 

St·. pt·osJdento, que os nossos mais importan
tes productos agrícolas oram o cafó o o ns
sucar • 

. Todo~ sallemos que o calo tem sempre vi
vrdo prosperamen to, gosanclo de preços 
eleyados ~os marcados; mas uüo tem acon
tecrdo asstm com o assucar, victima do causas 
complexas e sempre constantes que tom oc
ca~ionado a ruina da tão importante indus
trm. 

ltontro essas causas avulta a do insigni
ficante preço tlesso genoro uos mercados es
tt•an :;eit·os. 

H<t dous annos quasi todos os onnoenhos do 
~stado d:1 Bahia que fabricam o asmu:ar bruto 
l~ram forçatlos a per<ter, uns as canoas que 
t!nha~, outros a Jabricarem mel para as dis· 
ttllartas tle aguat'llente; porque o unico mer
cado que tínhamos, o dtt Inglaterra só o com
pravn. para estrumo. 

O SJt. OITictc.o~. du um aparte. 
0. SR; BARÃO llE VILL.\ VIÇOSA-Ora O con

vemo lnvoreco o assucar que nece:;sih\ do 
merendo, o sem osso a~txilio não póde viver. 

9 SR. OITICIC,\ - A industria !lo assucat• 
rmm 1 

O Sr... BAJtuosA LiliA - Porém, si for au
x i! ia ti( I ? 

o.~tt. BAJtXo ue VJLLA. VrçosA- Tomo om 
con~ttlemção e respondo a cada um dos npar
tes. 
. Qt,mnto ao auxilio, nüo ti o dtt escoht proto

ctomsta quo os U•lures colle"'US sustentam· 
po!·qne esse auxilio 11110 nos 

0 
Yem do noss~ 

ptuz, pelo que nãt~ pt•ojllllic'L os outros g~net·os 
de. noss:t producçuo, o nem os nossos consu 
nwlot•os. · 

Quanto, por·tim, ao assttc:u· ruim tlo 
Lt•ata o aparto do noliru ropt•osotüauto 
Alaguus, o quo rlb: o con l'úUio 'I 

quo 
[101' 
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CONGRESSO NACIONAl, 

Fica isento de imposto de entrada nos Es
tados Unirtos •la America o nssncnt• até o typo 
16, hollan•lez, que ó o mascava louro, que se 
fabrica em .la \'a, 

O Srt. OrTICICA -V. Ex. so 
da beterraba. 

esqueceu 

0 Sn. BAttÃO DE VILLA \'rços,\ -Não mo 
esqueci da beterraba, que h>L de fatalmente 
morrer no dia em que a industrilL assucnreir·a 
do Rrn.zil l'ecebi•r dos poderes pnblicos a pr·o
tecçüo que niio tem tido em justa compensa
ção dos prejui~os quJ ella tem soll'rido. 

O Srt. OITICICA- Com o nssncar b1·uto '/ 

0 SR. BARÃO DE VILLA VIÇOSA - Perdão. 
O nssucnr ha de progredir, hão do se crear 
muitus uzinns que o lilçnm de excellenre qua
lidndo : mas coo vém qno n:io esqueçam-se os 
illustres collegas,que me hoDI~Lm com os seus 
apartes, que o nssucar niio é só genero ali
mentício; elle ha de sotrrar to• los os aperrei
çonmentos que recebe já nas fabricas cen
traes; mas todo ollo não lm •lo ser de 
pr·imeira qunlirla•le; porque, alóm do que todo 
o n'sucar, como já rlis,;e, uíio se destina ol ali
mnntação, nccresce que ainda os mais per
feitos upparelhos não l'onseguem tornar crys
tnllisnvel n parte sacchnrina incrystnllisr\\'e) 
que pela turbinnçüo é eliminada e se destina 
i~ l'abrica~üo tio nlcool. 

Além disto, os no',res representantes, que 
tanto so occupam dn beterraba, se esl]uccem 
de que o assucnr extrahi.Jo <lesse tuberculo e 
vem no nosso merendo em pcq nonos pães nüo 
é o que fabricam ns usinas, mas o que, de
pois de passar por ellas, Yai sotl'rer novo 
processo de rellnnçüo. (Ctu:am-se diversos 
apartes.) 

Mas, que é dessas fttbricns que nos po
dem fazer dispensar os Estmlos Unid 1s o a 
Europa'/ Pois, senhores, nüo estamos nó; 
agora mesmo vestrdos pela Europtl e pelos 
Estudos Unidos 'I 

O SR. EsTEVES Jmnoa- E não serin me
lhor que tudo uos lasse feito no nosso paiz 1 

O Stt. BARÃo DE VIL LA VrçosA -E' muito 
louvavel o desejo que nutro o nobre represen
tante, mas que não pótle servir de base á 
nossa argumentação, Queria acaso S. Ex. que 
calçassernos alpercntolS á e;pel'!l do lhuricus 
da se~ patos que satistlzossem o nosso consumo; 
que nos ve,;tissimos ue pelles de cabra á as
per~~ das fubt·icns do teci1los tl•J algodito, do 
linho e do sod•t ? Niio nos podemos resignnr· a 
isto. Delxe111os que n indu:;tria nasçtt e Cl'esçr 

_O SR, BAitÃO DE VIL!,A VIÇOSA-Basta que 
nao entcndnmos d~ver proto,.cl-n, porque si 
a protegermos, a l.tremos vegetar o morrer. 
. O ~It. Esl'EVE:i Ju::no&- E a concurren-

cm ti!Lo mn tu. ? 
O s.n. OrTICICA- O ~onvcnio protego n in

dustria dos Estados Unrdos contra a nossa· 
O Srt · BAitXo OE VILLA VIços.\ -Si o con

Ycnio protego a industriu. dos Estarlo.; Unidos 
porque nós isentamos do imposto do importa~ 
ç•io cort~~ proúuctos seus; porque V. Ex. não 
lm. de drz~t· tambem que o convenio prote"'o 
a r~dust:rn. do Braz}l. porque os Estud'i>s 
!Jmdo.; r_g·ualmenb !sentam do imposto de 
Importnçao cet·tos productos nossos ? 

UllA voz -Que productos '? 
O_ Srt. B,~JtÃO DE VtLLA VIÇOSA- Pois 

cnluo o care, o assucnr, o r.oru·o crú a rn n
dcirt:, a Lot•racha, ele. não siLo productos ? 

0 S!t. ~\XTÃO DE FAIUA- NiLo; a madeirt\ 
nos~a nuo entra !ir., a delles é que entra 
aqm. 

O SR. B.\ItÃO DE VrL!.A Viços,\ - A dellcs 
só h<l 1le entrar aqui emqtmnto os nobr·es ro
presentnn,tes. quizerom comprar as mobilins 
que d~ la VIerem, como compram ns do pro· 
cetlencra ouropéa. 

_o Srt. E. Go:s-ç,\LVES- Ha estados que 
nao. tem , a menor <:or,npensnção com o con
venro, . so tem preJ u1zos. O P:tranlr. ex
poi·ta prnho e acabt\ etc sotrrer um pouco com 
11 pass:~gom dt~ cabotagem nacionn I· o con· 
venio veiu dar outro golpe. (lia' outros 
apartas.) 

0 Sit. RAR:\0 DE VILLA VIÇOSA- 0 nobre 
rep1·esontant~ pel'l Rio Grande do Sul o St•. 
Antão tle l"aria tliss~-nos que in morre1: com o 
coo venio, a industria da bttnha no seu ~stndo. 

O Sit. OrTICICA- Or·.1, hi. vem a banha ! 
pobre bttnha que tom sido tão discutida! 

O SR. BARÃo DA VIJ,LA VrçosA-Ett quero 
tornar em considernçüo tudo quanto disseram 
os nobras adversarios do convenio. 

0 Su. ANTÃO DE FAtuA-Nüo roi iSSO justa· 
monte o q uo ou disoe. 

0 ~It. BARÃO llA VIJ,[.,\ VIÇOSA- V, Ex, 
nos llrsse que a indu~tria dtL banha não podia 
sotrrer a cortcm·rencin. da uttnha am~ricnna · 
mas ou digo que póde com muita vantn"'em' 
desde que ouvi V,. Ex. dizer que u. banlfa d~ 
seu estado é rnutto molhar que americana e 
os rrotcs mui; baratos. 

0 Srt. ANT.i.o DE FARIA - Niio hn duvida 
que é muito mtJlltor·. 

pot• si. 
0 SR. ESTEVEii 

assim, não, 

0 Sn, BAH:Í.O DA Vli,LA Vrr.osA-LO"'O nüo 
JUNIOR - Nüo llll. ua sor pó~o temer a concut•reuclt~ côm estu. vanta

gem. 

J 

J 
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0 Sa. ANTÃO DE FARIA-Não hfl duvida. 
0 SR.. BARÃO DA VILL,\ VIços,\- E os 

fretes~ 

0 SR. ANTÃO DE FARIA- Não falloi em 
fretes. 

0 Sa. BARÃO v.\ VILLA VIÇOSA-E' verd.t
de: quem f.lllou foi o Sr. Vinhnes. 

0 Sit. ANTÃO DI~ FARIA-Ah ! bem. 
0 Sa. BARÃO DA VILT.A VIÇOS,\- Mas não 

importa quem lallou, desde que é isso exacto, 
o .nobre l'epresente niio póde ne~ar que o 
R10 Grande tem as duas vantagens para a 
concur1•oncia com a bau h a amel'icann : a da 
supe1·ioridnde do producto e n barateza do 
frete. 

Si o assucar destinnclo á exportação esti
vesse nas mesmas condições da banha, os l'u.
bJ•i,~'lntes daquelle genero não se l'oceiavam 
da concurrencia, desde que tivessem mercatlos 
abertr1s a seu proJucto. 

Mas diz o nobre deputnclo por Ala;::ô1s: o 
assucar brnto nn<ht vale, til brique-se assucaJ' 
branco e vamos concorrer com a Europa, som 
recordar-se de que, a oxcepçiio d t InghttO!'l'!l 
que só quer o mesmo genero pat~l tmtas, e 
por isso só nos paga muito barato, a França 
fecha-no. as seus porto5, m.wtenrlo uo seu 
orçamento annual a cift~ de 68 milhõJs des
tin:•.dos a bonillcnçlles its sn~s fabricas de ns
sucar do beterraba, que lhos gtirantcm u:n 
juro raso:l.Vel aos capitães nellas empenhados 
quo a Allemanha, sustenta urn imposto de on
tJ~uh pnrn. o assucar estrangeiro ai tameuto 
prohibttivo, o f)ue estes 1lous paizes unidos it 
ltussbt o n. Att>tt•ia Hungria já exportam 
gt·ande quantidade rless~ producto com o qual 
ó impossível a concur•rencilt do nosso. 

Nós, pois, estamos nn contingencin. de não 
termo;; merendas par;t o:; nossos goneros, e é 
esta. um'\. das vnntngons que nos tl'iiZ o con
venio que os illnstres collegu.s tanto com
batem. (Apartes.) 

E' esta tambem a grande ditnculd•ule dos 
Estnrlos Unidos e veem s.s. E.Exs. que, 
nchnndo-se os dons paizos nas memas dilllcul
dndes, onda mais natural e conveniente do 
qne proporcionarem ambos um mercado se
guro a seus prouucto;;, como acabam de ou ter 
pelo coo v enio (.·lpa1·tes .) 

O SR.. BARÃo DE VILL,\ VIçosA -com cer
teza; mórmenta quando vPjo flUe me querem 
convencer rl:t lnconvonienciu do convenfo, o 
qual garantindo um morc.tdo seguro a nossos 
prllductos, não prejttdica. a nenhum•t das in· 
tlu~tl'ius nascentes do paiz. (Apartes.) 

Ao:; nobre:; representantes do Rio Grande 
pergunto : o seu estndo nüo exporta para a 
l!:uropa. couros seccos e salgados Y 

O S1t. Axr.\o DE t·'AitiA- Si quer que rcs
pon,In, ha ue dar-me tompo. 

0 Sa. BARÃO DE VILLA VIIlOSA- Basto. 
dizer- sim ou não. • 

0 SR. ANTÃO DE FARIA - Responderei 
nn.nnhã. 

0 SR. BAilÃO DE VILLA VIÇOS,\- Porque 
não responde agora'! 

O SR. A:sTXo DE FARIA- Exportamos. 
0 Stt. BAr.Ão DE VILLA VIÇOSA- Si expor

tam, é p01•que VV. El~x. não podem aperfei· 
çoar a indu~tria tio couro. 

0 SR. ,\ XTÃO DE l~Ail!A.- Esti1 nhi O en• 
gano tle V. C:x.; podo mos. 

0 SI~. BARÃO DE VILLA VIÇOSA - 1\!as si 
po1lem o niio melhor·am ess3 pro.lucto, não é 
melhot• exportarem par,\ os Est.tdos-Unidos 
sem imposto elo que para a Europa sujeito i1 
imposiçiio? 

O Sr.. DE3rETRIO RmEIRO - Ex:portnmos 
tum bem pnr•.t aqui. 

0 SR. BARÃO llE VILL,\ VIÇOõA- Mas me 
rellt•o U. exportação para o estrangeiro. 

Em toúl) o caso, Sr. presidente, a verdnde 
é e;ta: si o convenio nu prati.:a demonstrar 
filiO nos é inconveniente, está em nossas mãos 
r·evogal-o, visto que mlo e:;tâ. sujeio a prazo 
dotet•mintltlo. 

o SR. OITtctcA- l\Ins por que não o revo
gamos des I e j a 1 

0 SR. BA!ÜO DE VILLA VIÇOSA - Porque 
n·•d•t ainda nos pt•ovu.. que é elle incon ve
niente. 

O Sa. BEVIL,\QUA- O Sr. Bo.rão ct·ê que 
é bom o tt•atado, porque favorece o assucar. 

O SR. 1:1.\aXo oE VILL,\ VIços,\ - Eu po
dia respoudm• ao nobre representante, que 
S. Ex. tt<mbem julga que o convenio é pre
judicial; porque supplle que as fubricns do 
p:Liz l'eclmrn-se e os operarias, privados dos 
saltu•ios, vão mori•et• de fome. 

Jllas os nobr~s representantes uo alguns 
estados, acreditam em suas phantnsias quo o 
advento da Republica lu~ de lhzer llrotnt• 
fabt•icas, como cogumelos, ent mdem que ni\o 
devemos ncceitar o con1·onio; pO!'Lllle tl"vem Mns S. Ex. deYe lem?t•ar-so de quo a pro
ser• sacritlcaut\S as :.\'randes ill'lttstt•ias do pai~ tlucç.iio augruentamlo ncuna tlo const~mo e nüo 
ás lison<>·eit•as ospet•ançtts que alimentam. oncolll!'twdo me.rcttdos pam sun snluda é que 

O SR.oGAmxu BEsoutto- Acho qne v. Ex. pr~JltZtllll aquelle result~tJo. 
lem razito quando diz que tutlo is~o) v;to 1 O St~. BELFOR1' VIEIR,\ - Quando ha pie-
errado. thor~. 
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0 SR. BARÃO DI~ YILLA VIÇOSA - Mas si 
isso aind1t não so pócle dnr entro nós, é por 
quo não temos aindn, fabricas si não cm phan
tasin,. 

O Slt. BE!.FO!l.1' Vmm,\ - O Maranhão 
tom oito fabricas do Ilação. 

O SR. BARÃo DI~ VH.r.A \'1çosA- Mas quo 
só fauricnm fazendn, grossa, s:tecos, o torcem 
tios para exportarem para o sul. 

0 SR. BELFORT YIEIIlA - A faiJrictL de 
Caxias fornece pn,rn o consumo do in
terior. 

o Sa. BARÃo DI'! vu.r.A VIços,\ - Sej<L 
assim. 1\!as o que são oito l'ai.Jricas do tecidos 
para o consumo de 1•1 milhões do habitantes 
dtL Republica, quando uom siquor [JOtlcm 
satisfazer as necessidades do seu estado ~ 

u~r Sit. REPRESÍlNTANTI'!- Exportam para 
outros estados. 

O Sit. BARÃO m: \'u.I .. \ VII)OSA- Isto 
nada Jll'OVlt ; porquo tcnd? uma só lhbrio<L 
ceutl"'.tl, manda para a Bahm o assucar que 
produz o não chega para s~u consumo. 
(,lpartcs,) 

0 SR. BELFORT Vmi!l.A - Nós qne temos 
o algodão, não precisamos do :Ll;;odúo ame
ricano. 

0 SR. BEVILACQUA- A protecção no al
god~o . depois do trabnll!ado, p~sto em. obra 
preJudrc:t fortemente a llltlustrm nacroual, 
que, apezat• de incipiente, ó jiL hantaotc flo
rascontc. 

0 SR. BA.u .. \o DE VILL,\ VIÇOSA- Mas 
V. Ex. acha que ,i à satisfaz n. industria 
nacional do algoilão as precisões do nosso con
sumo1 

0 SR. BEYILACQUA - Ainda não. 
0 S!t. BARÃO OE VILLA VIÇOSA - E como 

querem privar a concurrencia estrangeira 'I 
U~I SR. REPRESENTA!\'TE - 0 meio de !la 

satisfazer não ó matai-a. (,i partes diversos.) 
0 Sll.. BARÃO DE \'ILLA VIÇOSA - Nem 

restringir o consumo dentro dos limites da 
producçúo. 

Temos muito milho. Porventura possuimos 
uma só fnbt•ictt de maizena 'I 

0 Sll.. ESTEVES JUNIOit - Temos compa
nhias organisadas pttra oxplm·tu• essa in
dustria. 

O SR. BARÃO DE VILT.A VIçosA - E por 
conltt dessas companhias aimla duvidos5a 
vamos jà privando o consumidor •lo tct• osso 
produclo •lo cstmng-oit·o, 

U~JA voz -l'orquu não l<JIIIUS <!ut•las in
dustrias, nlio ó razão partt umtut•ruos as t(UO 
temos, 

0 SJt, 13AltÃO DI~ VH.!.A Vti)OSA-Mas quem 
as qnor matar 'I 

UliA voz- V. Ex. tom dis~ritido o conve
nio no ponto do vista do interesso do son 
estarlo, mas nilo encara o prohleum om rela
ção aos outr•os estados. 

0 Sll.. BARÃO ng VIL LA Vl~lOSA -Não SO• 
nho~. Encat•o o prohloma no i ntoresso do con
sumrdor. IJU<l rcpre:;ont;t a massa gora! da. 
populaçúo, e os nobres :·ept·esentn.ntos do sul 
o encaram no proveito exclusivo do produ
c~or, que representa umtt classe de provilo
gmdos. 

Encaro o problema querendo a g-arantia 
de todas as industrias, e ss. m~xs. o enca
ram, exi;.:indo o sacrit!cio do dons priucipaos 
generos da prorlucçilo nacional, o assucar o o 
ca!'é, cm proveito de pequenas industrias, 
algumas ainda problernaticas. 

UltA voz - O Parunit e Santa Catlmrina 
tom gr•ando prejuízo. 

O Srt. BAitÃo DE VI!. LA VIçoSA. - E' som
pt·e o sul querendo matar o norte, (•Vao apoia· 
do.~ ; p1•otcstos.) 

0 SR. ANTÃO DE FARIA- Não nos faça 
essa injustiça. 

0 SR. BARÃO DE VILLA VIÇOSA - Entre
tanto, St·. presidente, V. Ex. acaba do pre
venil··me do que a hora ostâ. dadn, o sinto não 
poder continuar, porque aio•.la tinha nlgnmas 
considerações a fitzer·. 

O SR. DE~IETRIO R.mEmo - Ouvimos a 
V. Ex. com muito prazet•. (Apoiados.) 

O S1t. BARÃO DE Vn.LA VIçOSA - Sr. pre
sidente, antes de terminnr, V. Ex. me per
mitt:t externar c~rn t'ranqueza o que penso 
sobre a opposiçilo no convenio, feita pelos 
nobres representantes. 

SS. EExs. niln siio tão contrat•ios ás clnu
sulns rlo convenio, qnnnto n. circumstnncia 
de sor olle o !lo publicado pelo Governo Pro
visorio. 

Htt neste Congresso um attrito consta.utc 
contm o governo, um prurido de opposiçüo, 
tlllm espocio de ostentnçao contra. os 1tctos do 
go,·erno, que me r!esngr•adn muito. 

O Srt. BEVIL.\CQUA- Os molltoros gover
nistas impugnnm o tmtado. 

O Stt. BAII.ÃO DI~ \'ILLA VIçosA- Eu acho 
qt~o o nosso.patriotismo nos aconselha ;L quo 
seJamos mms condescendon tos com o governo; 
pot·quo, se ollo tom errado, tambem o Con
g'l'osso tom comurotlido muitos ut•ro.;. 

U Stt, 0JTICICA- Dtt parto do !;OVOI'll<J Ü 
t[UO lm prur·it!o. do l\tzor opposi~'ão ao Cou
~;t·osso o ao ptuz. 

\ 
~' 
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() Sit. llAitÃO III·: VII.I.A VH_:o·r.\- s~nhores, 
esta guorm ao convenio hn <lo produzit• um 
resultado negativo. 

Unillos po1lomos sr.1' grandes c ffizm• a foliei
dado rio todos nc'•s; orn !neta eonstnnto do 
interesses egoisticos havemos <lo ser scm
pt•o pequenos. 

Estou convoncirlo <lo qno os meus illnstms 
collcgas, qnando rcllcctircm sobre o intct•e,sc 
;:;oral quo o COU\'<mio ~nmntc, moclilicttl'~O 
o sou juizo. 

Nem hão <lo nnlrit• mais appt·ohcncües sn!Jt•o 
a diminuição da rcn•la <la lmporta;;üo; nem 
sobro 11 morto das f;llll'ir•as, nem sohro n mi
ser h dos opcr:n·ios. lião elo SIJ con vcncw do 
que o proteccionismo, que SS. d~xs. agora do
rendem, é o monopoliodo poncos, ó n vogota
çiio das indnstt·ins, ó n restricção a uma do 
nossas !i herdados, a liborlmdo ele commcrcio, 
som n qunl não podemos cnminhnr paro o rn
turo com essa confiunçn a qno no~ d1l0 dit·eito 
os nosso;; gloriosos destinos. 

Tenho concluiclo. 
(Muito úcm, muito bem. O oradO!' d abl"ll· 

çado e· fi:licitado JlOl' mui:os S1•s. I'CJll'C.<en
tantcs.) 

l~ica adiaria 11 di:;cussão [da hora. 
\'cem ú mes;1 ati seguintes 

Declaro qno ·;otoi o rollu·oi Si!IIIJil'IJ S)'"l·J· 
lllttticamento pot· todas ;t,; illlletHlas tcnúo1lles 
no honotlcio tias clas;;os pt•oletat•ias, n~sim 
como llz pór todns aquollas qno g;tr:ulliarn 
n plentt liboz·dmlo o indepoudenci1t cspit·i
tuaes. 

S11la tias sessões, !(i elo fovoreii'O cio 1801.
Josd Bcvilaqtra. 

ncclaro que votei contm a cmon1ht ,Jo Sr. 
Unptist;l da Molla, propondo rtno 11 uavo
gnção do cah:)tagem seja l'i!ila po1• navios nn
cionacs. 

Snllt 1las so~'iio~. !!'o <!c l'nwrnit'<l 1lc IRO!.
A /c:itks Lima. 

O S11. Pltl\:illJJ·::'\Tl·: •ll;sigml para mnanhii a 
segninlo ordem do clin: 

i" parto (ttlu :l 1/2 lioms) -Continutu;ão 
<ln yot.ação dns emendas ao projecto do1 
Con~litni<:i'io. 

2" p:tl'lo-Conlinnar:fio <la ui~·~n,:;iío ,l:Js in
rli(!ilÇIIuS :.-30111'0 0 ll':ll:tdu t[(~ t'UillJlll.'l'l'iO :lll~t!
J'iCil nu. 

L•ll'tlllltt•ti<\ a :;e""ilu Úti ·lltul·a:; e ~U utinulus 
lLl t1ll\l•!. 

58" til·:SS:i.O 11)! 18 DF. mvm:mr.o DE 1801 

Pl'csidciicitt !lo S1·. P1·udcntc de Jloracs 

Ao mcio-dh1 faz-se a chamada, à qual ro
spow.lcm o.> Srs. Prudente elo !\fomes, Mntt1L 
Mar.hndo, Paos do Carfnlho, João Noiva Re
tumba, Francisco l\fnclta•lo, Leovc:,.ilclo 
Coclhc~, .Joaquim S~rmonto, !\lnnool Ba~atc, 
,ln tomo Baona, .Joao Pedro, Cunha Junior, 
.losó :"ccunclino, .Joaquim da Cruz, Thoodoro 
Paehoco, Elyscu llfnt·tins, Joaquim Catunda, 
Bczerm do Albu~uerrtno Jnnior, 'l'heodurcto 
Souto, Jos~ Bcmardo, Oliveira Gaivão, 
Ama~~ C::v•tlcanti, Almei~a Barreto, Firmino 
tia Stl\·cu•n, .Tos:l Hygmo, Josó Simeão 
Florinno Peixoto, Pedro Pnulino, Tavares 
Bastos, Ros1 .TtuJioJ•, Thornaz Cruz, Vir"ilio 
D 

. . ,.., 
:tnlilSIO. H.uy Bttrbos:t1 Domingos Vicente, 

Gtl Gonlart, illoutciro •lo Barros, Quintino 
Bocayuvn, Lnpcr, Dra~ Carneiro, Eduardo 
Wanclonkolk, Jo;io Soveriano, Saldanha 
;.rarinho, Joaquim Folicio, Cesario Alvim, 
Amarico Loho, Campos Sn!les, Joaquim de 
Souza, Silvn Caucdo, Sil v11 Paranhos, Joaquim 
:\lm·tinho. Pinheiro Guedes, Ubalclino do 
Amaral, Sa1:tos Anrlt•ndo, Generoso Marques, 
gstcvcs Jnmor, Luiz Dolpltino, Ramiro Bar
collos, Pinheiro Mnchnc.lo, Julio Frota, 
l~ell'~l·t Vieira~ Uchüa l~oth'igucs, lndio do 
l~!·aztl, ~nu,ro sot!ré, lnno~oncio Sorzerlello, 
Nma !IJhCiro, Cantão, Pedro Chermont, 
)lnt.ta Bncellar, Cosln n.ot!t·igues, Casimiro 
.J umor, Honrif!uo tio Cnrvnlho, Anfrisio 
Fialho, Nogueit•:t Parauaguá, Nelson, Piras 
Fort:ei~a, Barbos:~ Lim11, Ber.,orril, Joi:io Lopes, 
.lustumno do Serpa, Fredcrtco Borges, Josó 
Avolino, .Josj Bovilaqua, Gonç:~lo do Lnnoos, 
Nnscimonto, Almino Afi'onso, Poc!ro Velho, 
~ligue! cio Castro, Amorim Garcia, Epitacio 
Pessoa, Pedro Amarico, Couto Cartaxo, Si1 
A.nclmtlc, _'l'ol,ontino c!~ Cttl"~ttlho, RoStt o 
Stl\·a, Jom1 hm•l.mlho, Gonçalves Ferroirn, 
.losü l\lat•inno, Almcicln Pernambuco, Juvon
cio de Aguiar, Antlró Cnmlcanti, Rnymundo 
Bamleirn, Annibnl Falcão, Pereira Lyra, 
Meit>:t •lo \'nsconcollos, Joi'io 'do Siqueirn, João 
\'ieil'tt, Lni~ tio An•h•n•lo, Espírito Santo, 
Bellai'lllino Cm•n•Jit•o, 'l'hoophilo dos Santos, 
t•onles do Miran•la, Oiliclca, GaLino Besouro, 
1m do Prntlo, Olivcit·a \'nllndi'io, FolisLollo 
Freire, Aug-usto do Freitas, Paulo Argollo, 
Tosta, Se:tllt•:J, Antonio Euzc!Jio, lamn, 
Ai'tltlll' ltins, CiarcLt l'il'i\S, !lhii'CO!iuo 1\lont·ll, 
~anlo.; l'<!l'éÍI'a, Cn~Lo!lin i[,, !llnlln, l':utltL 
(:nitllill'iÍ<l~, ~lillon, ,\inphilonltio, i•'ran
d:-~t'tl :--;ddt•."-, llion~·~io Ct~t·qn~!il':l, Lt,;•\'t'
g·Hdu FilgttL'it·:l~, l~at'iio t!0 S.· l\lat·ec·~, 
:l!t:dl'ild<•, HillÚII ,[,, \'ill:t \'Í<;U~;[. l'l'i'CIJ 
l'al'aisu, ~!uni~ lo'r~il'''• .\lhayd•• .Jnuitll', 
lluplisla dil ~hllLt. l'r,·•e:; d:l Cl'l.:~. AlêiilO 
Liuannilat-.1, l~l'il·l) l\·~~llt~~, ~~.lu.q.ai.~ F~t'l'd/, 
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Lopes Trovão, Jacques Ourique, Aristides 
LoiJo, 1\Iayrinl,, Furquim \Vernock, Domin
gos Jesuino, Vinlmes, Thomaz Delphlno, An
tonio Olyntho, Badaró, .João Pinheiro, Paci-
1lco Mascarenhas, Gabrie I do 1\Jagalhiics, Leo
nel Filho, Chagas Lolmto, .Jacob da Paixão, 
Aloxnntlro Stoeklor, Francisco Veiga, Costa 
Sonnn, Lamounior, Alvaro Botelho, Gon~nl
vos Chaves, Amarico Luz, Feliciano Ponna. 
Viotti, Dutra Nicacio, Corrüa Rahcllo, 1\lanocl 
Fnlgoncio, Astolpho Pio, .\ristidcs :O,!ni~t, Gon
çalves Hamos, Carlos uns Chagas, Francisco 
Amarnl, Domingos Rocha, Co:;ttt l\lach~Hlo, 
Palleta, João de Avollar, Ferreira Rnhcllo, 
Ferreira Pires, João Lniz, Bernardino do 
Campos, Francisco Glicm·io, Cesario 1\lotta, 
l\Ioraes Barros , Lopes Ch~we::, Domingos 
do l\lomcs, Atlolpho GOJ•do, Carvalhal, An
gelo Pinheiro, ll!ur;;a, ltodolpho Mimnrla, 
l'aulino Cal'!OS, Co:;tn .lunior, !todt•igncs 
Alves, Carlos Garcia, :\Ioreira da Siln, 
Rnbião Juniot•, Fleury Cumdo, Leopoldo de 
Bulhues, Guimarães Nat:d, Antonio Azo
redo, Caetano do Albuquerque, Bcllarmin[) 
do :t\Iendonç:t, :t\Iarciano do :O,!ag-alhãcs, 
Edunrdo Gonçalves, Fcrnnnrlo Simns, Lauro 
l\liH!m•, Cnrlos Campos, Schmirlt, Lnccrcln. 
Coutinho, Victorino 1\Iontoiro, P<'!·eh·a da 
Costa, Antão de Faria, .Julio rio Castilhos, 
Fonscc:t o S!lYa, Foo,;eca Hnt•mct·, Nilo Pcçn
nha, Urbano :\larcondcs, :\lanhãcs llnrrcto, 
Cyr•illo de Lemos, Alberto llrnorli[o, Olivoit•a 
Pinto, Viriato do 1\!cdciro;;, Joaquim Bt·eves, 
Yil•gilio Pessoa, França Carvalho, Luir. :\ln
mt, lloi·g-cs do Mcdoit·os, Alcirlc;; Limn, .\s;;is 
llrazii, Thomaz Flores, .\in·eu, llomcJ'o Bap
tista, Rocha Ozorio, Cassiano do Nascimento, 
Jo'ot·nantlo A!Jott, Domctrio Ribeiro o Menna 
lJ~n·rcto. 

AIJre-so a sessão. 
Deixam r lo compnrcr, com causa. os St•s.: 

Frcdet•ico Serrano, Coelho o Campos, Saraiva, 
Itnulioo Horn, l~ollrigues Fornanrle,;, l\1ar
tiolto Roth•igucs, Lcaudt·o 1\faciul, Conde de 
Fig-ueiredo, Fort•oir:t Brandão, nuuno do 
Paiva, Casario 1\lottn Jtmior, Al!'rotlo Eilis, 
Ernesto do Oliveira o sem eausa os St·s. l~an
gel Pestana, Aquilino do Amaral, Santos 
Vieira, Bernartlo do ll!cntlonça, llarão do 
Santn Helena, Domingos Porto, Martinho 
Prntlo Junior, Antonio Prado, Lniz Barreto o 
Almcitl:t Nogueira. 

E' lida, po:;ta cm discussão o som tlolJato 
approvada a neta da. sessão autccedento. 

O Sr .• o\..ntii.o de Faria-Sr. pro
sitlunto, Sr~. memln•os rio Congi·osso, ~qn•o
Yei[,, a !illlll'ti;uio qno o regilnénlrJ pot•mitto 
ú,; di:;ew;.,êJe:i na ltol'<l do uxputlionlo iHll':L 
aind~1. \IJHa vn:~ uc•·upal'·lll!J eou1 tl ,.,.u,·ouio 
aduattt!il'll, ct:ldH•adH tJ!ltl'tJ u llt•;_.;,..;ú .~.;\1\'0l'llu 
o o llu:; Estt\tlos Uuidos da Amcrica tlo Nol'lo. 

E aproveito esta oppOt·tunidndo principal
monto porque não quero, na parto da ordem 
do t!ia. quo tem sido destinada it discussão das 
moções uprcsontadns sobre este assumpto, 
imitar• os diversos oradores que toem occnpn
r.lo ost:t trihnnn, deslocando a questão o vinilo, 
não, dcscntir essas mo~ues, mas o proprio 
tra tnr lo commet•cin I. 

!\ão posso, St·. presidente, nem devo deixar 
do thr.et• algumas considerações com relação 
~t diversos argumentos cxltiuidos pelos do
ronsoros do nc to governamental. 

Começarei pela defesa apresentada relo 
Dial'io Official om nome do governo, dofesn. 
qno na minha opinião mais co:l promotto ainda 
esse g-overno. 

,\ssim ó, que o Sr. ministro tias Relações 
Exteriores ou o ::::1•. ministro rl:t Fnzoodn (ou 
não sei lJom a qual dos tlons devo 1h7.or ros
pons:tvol, porque além do serem estas duas 
t'nncr:ucs exercidas poJo mesmo individuo, o 
Cnn.!.'t'csso ignora, cm vist!l. do sigillo que 
gnartht o gO\·erno sobro o data o os termos 
do tt·atado, si foi tla Aecrdari:t do Exterior 
que partiu a iniciativa, si t!:t secretaria da 
l•'nzonda), assim e, que S. Ex. ingenuamente 
nos diz que o couvcnio tt·az resultados vantn
.iosns porque, em primeiro logar, nos expor
tamos para os E:;tat!os Unidos um valor muito 
maior dn quo aquollo quo impor•tamos o om 
scgnntlo logm• procum demonstrar que a sua 
influcncin sobre os preços dos goncros nos 
''lcl'cwlos do Rio de Janci!·o não tom o ulcnnce 
r1uo se lho tom nttribuido. Com os outros 
mercado,; não se prcoccupa S. Ex .•• 

N:t tioteza otllcial a rtuo mo refiro oncon
tr:t-se o soguin te: 

"' Consiticremos, por exemplo, uma morca
r.lorin cujo custo 1lo factura. seja rle uma libra 
esterlina, o que e~to,ia sujeita n direitos de 
import:H;ão na rnz;lo tio 10 a 15 "/., supponha
mos com a taxa de 1$200. O preço tletal go
nero no litcrcatlo IJ!':lziloiro será, com os di
roi tos cm ouro rJ uando tio origoom ouropó:t ao 
cambio 

par 21 18 3/·1 
Custo •.••••.•••• ii~ SOO 108000 12::;800 
Dlrt:itos ..... .... l$200 1$500 1::0728 

10$000 11$500 14$528 
o tio procctlouci~t amorican:t do or:t cm tleanlo 
Cttsto.. . • .. • .. • . 8::;800 l 08000 128000 
Direitos.......... .~000 1$125 1.)290 

0::0700 ll$125 1·1$000 

isto o, monos :i "/.,apenas tlo pror;o tio ignal 
p1•minetu impol'lado da Europa. No caso mni.; 
culllllllllll, )'Ol'Úlll, o do sct• mais oiovada a 
J'I'Oi'IJl'l;:iu ,J,1,; tiil'tli[o,;, ;t )IOl't!Clllil~'('lll da tiil~ 
L'ot•ouç:~ t.lo~ preços uüo excede tio U • ; •. 

( 

.I 



l 

SESSÃO EM 18 DE FEVEREIRO DE 1891 227 

Tomemos um $"Onero do mssmo custo do 
fltctum, mas suJeito a direitos do •tO a 
60 •/o, digamos a módin do 5::;. Vindo da Eu-
ropa ao cambio ' 

Custo •.•......•• 
Di roi tos., ..... .. . 

pat• 
A::;soo 
5$000 ---

21 18 3/1 
1°:!;800 
7$200 

13$1:la0 15$025 20.~000 
Sondo do pt:nducçiio iLmcricana, pelo tra

tado, ao cambto 

pat• 2-l 18 3(8 
Custo . •••.••••.• 8$8(J() 10:5000 12:~800 
Direitos •..•..•... 3!\>i50 4$210 5:)-JOO 

12~040 14:)21!) 18:5~200 

Portanto!) •;. mon<JS do qno os valores pro
codcntos. » 

Depois disto, S. Ex. aillrma qno ostn van
tagem de 3 ou do O 'j. om fttvot· •lo custo dos 
gonoros americanos no nosso morc:Hlo, não ó 
~umcionto para athstar do !lo o similar euro
PC!l cujo preço do manufactura ó muito 
)JlUXO. 

O i! lustre ministro esquece quo a sua pro
posiçi1o não é verdndeit•tt om todos os ctLSos, 
pois que osso preço, dependendo do custo dn 
mão do obra, que nn Europa ó int'orior ao dos 
Estados Unidos, depondo tltntuom tia mataria 
prima: om regra mais barata nn Amorictt do 
quo no Yelho continente. Attomlenuo-so a 
esta cousidom~.iio, claro fica quo aquollns 
tlilfercnçns tio preço podem subsistir, som 
roducçii.o, om muitos casos,. com grave pro
juizo do consumirlor IJraziloiro. 

Mas nii.o ó tudo, Sr. presidente. 
O estudo feito o publicado no Diario OfficiaZ 

não ost;\ completo. A comparnr;tio ó estauolo
cida somente entro o preço, no nosso merendo, 
rios gouoros americanos cujos direitos Jbmm 
roduúdos do 25 ·;. o os simi!nt•os europeus; o 
caso dú. isonçüo do dit•oitos foi esquecido. 
J•:ntrotanto toom ontmda livt•c, uo l:lrnzil
as Jhrinlms o os oloos americanos, gonoros 
estes qno, proce•lentos dtt guropa, pagam, 
n:ts nossas alfandegas, dtl 15 11. ·IS :;. de sou 
valo!'. O consnrnidot', pois. compt'UI'ÍL estes 
g-onorus, •tnamlo importados dos Estados 
Unitlos, pot• 15, 20, :JO o •JS ·;. menos tht quo 
os comprat·ia quaut!o do procodoncilt ouropoa. 

Esta dill'orença do preços, ó tio ordem tal, 
que os gonoros onropeos sorão, inovitavel
monto, expellidos do nosso mercatlo, qno se 
constituirit monopo!io exclusivo dos mnot•ictt
nos. E, tlesto motlo, ao passo quo vamos l'm•il• 
do morte as nossas inilnstrias. provocamos 
htmuumas justtts roprosal it\~ l\tluauuit•us dos 
povos (!o wlho coutiueule. 

Alóm destn detezn do caracter oillcial, outrn 
rrotondou fnndamontar. desta tribunn, o 
digno roprosontante pelo estado do Rio de 
Janeiro, o St•. Lnper. · 

S. 8x. .iugou com quadros estntisticos o 
formulou diversos argumentos, nos qunes ou 
desojarin responder, o quo não posso fazer 
ngora, pot• não ter sido aindn puulicndo cm 
in tegrn. o sou discurso, cujo rosumo foi muito 
incompleto. Entretanto, e:~tou convencido de 
que cs.,;os nrgumentos poliam, um por um, 
sor todos rovortidos contra o proprio tratado 
quo S. Ex. procuroudofender. 

Tomando por ponto do partida n falso sup
posiçtio do que o onfó será sempre n grande o 
principal fonte de riquezn do nos;;o vaiz, o 
tl!nstro representante mostra-se sntisletto com 
o convenio, porque nós exportamos pnr(l. os 
Estados Unilios dous terços do cMé produzido 
nnnunlmonto, representado por um valor 
mnito mnior do quo o da. importação daquolln 
procedoncia. 

l\las oste m·gumento, rlopois reproduzido 
no Diario Officiat, só teria valor si S. Ex. 
domonstrasso que, som o convenio, n nos~n 
exportar,'11o dimiuuirin. 

ora, isto ntio so diL, o ó o honrado repre
sentante quem o atllrma, quando doclnrn que 
o consumo do cal'ó urazileiro tom augmontado 
sempre, quer na Europa, quer uos Estados 
Unidos, tondo apenas havido uma diminui<;.1o, 
por occnsiii.o do syndicato aqui estabelecido o 
por cnusn desse mesmo syndicato. 

Demais, o Bra7lluão pódo ser, nem deve 
ser simplesmonto um productor do nssucar o 
do cnfó (111uitos apoiados). o, si nós insistirmos 
nesse mnu systoma de proteger, exclusivn
monto, estas duas industrias, com preluizo 
do todas ns outras, dentro do ).lOUcos annos 
toremos do atravessar uma crrse oconomica 
das mais doploraveis. 

Os. SRS. VIXIIAES E BA!'TIST.A DA 1\!0TTA
Jt't estamos atravessando. 

0 SR. ANTÃO DE FARIA - Ha aindtt UDltt 
consillerar;ão quo vem reforçar os mous argu
mentos, o ó que n cultura do café nüo se póde 
loca!isllt' de motlo detlnitivo, no mesmo sólo, 
na mosma rogião (apoiados); do tempos em 
tempos o !la so âeslocn. e a zona q ne ora goran
do protluctora. do cafó passtt a produzir pouco, 
outt•a 11110 pouco produzi:t vem a pt•oduzir 
muito. (Apoiados) 

Pot• csto httlo aquolles quo hoje tltJfontlom u 
Lt~ttndo, porctuo toom iutet·osso om ang-montnr 
a exportação do catü que os seus estados pro
duzem, podem, tlontt·o do 15 ou 20 !lltllos, 
passar por nm:t!Jrol'umla o nm:wga tlocopção 
quando osstt proc t\Cç,tio fut• muito rotlttzida ou 
unlla. (;1poiados) 

o Stt. VINII.\1-:S- Como ostt't ttcontccoutlo 
at[Ui uo Rio tle Jauoiro. 
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0 SR. ANTÃO DE FARIA- E' vertlmle, 
Com relação no nssnc•u• devo rcstn halccor o 

meu argumento, que não foi contest:ulo. 
0 SR, VDIAAES - Nem pt'<d~ ser. 
0 SR. ANTÃO DE FARIA-EU disso qne per

mitir a entrada livro do tlíroitos no3 .Esta
dos Unidos ao nosso assucar do inforiot•qua
lidade, unico que gosn destJ l'aVOI', em voz 
de ser uma. protecção a ~sta. in•lnstrin, Cl'll, 
pelo contrario, prejudicai-a, ol!stando o son 
a.pcrfeiçoamen to. 

O SR. GARCIA. Pnms- Illudo-so V, E:-:, 
0 SR, ANTÃO DE FARIA- 0 iilustre rapar

tistn. sa.bo qno no sou p1·oprio cst<tdo, na 
Bahin, lm industrialistas que fahricam "S"I
ta.r do tüo bon. qualitlndc que pó!lo cntrnr 
victoriosnmonto em qunlqnct• rios mercados 
conhecidos o este facto ó umn rlomonstl':lcção 
cathegoricn. dn. possibilitlade de a.pelofeiçoa!'
se n. nossa. industrio. assucnrcirn. 

A ossos industrin.listn.s, defensores rlo con
vonio, cn dlrin, si mo fosso desculpado. a 
franques.~, que se SS. Exs. se colloca.ssem 
cm um ponto de vistn. mnis clevn•lo, esq no· 
cidos de sons intcress-Js pessoacs e prcoccn
pados exclusivn.mcntc com os interesses tia 
patrin., hn.vinm de reconhecer que o trat:~tlo 
ó ioconvenientissimo .•. 

O Stt. Vl,..IIAES-Apoiallo. 
O Sr-. A,..T:í.o lll~ FARIA.- ..• llOI'~Imnto, 

si por um lado cllc vom ahrit· 11111 mercado ao 
nosso n.ssucn.r do int'oriol' qnalirl:ulc, por ontro, 
ostn. industrin. uoixn.rit do apcrl'ci<;o;Lr-sa. g si 
aquelles que conseguiram .i<t os to dcsideratum, 
<let'endom o neto govornnmcntn.l, ó oxact•l
mente porque oello encontram umn. :;ar.tntia 
em t'n.vor do monopolio que qnernm mn.n ter, 
ftlbricando só elles o n.ssucnr <lo lion CJUitlillauo. 
(Apoiados e apartes.) 

Alóm \listo, hn. um:~ consi<.lcracão <lo ordem 
cttpital que n!io devo soL' posta do p:u·to nesta 
quostüo e que ó n. scguintll :-o ~OWI'no niio 
}Jtido celebrm• tratntos, não podo logislnr, 
desde esses trn.tn.dos ou leis venham prc.in· 
dicar determinn.;ln.mcntc o o>tndn ,\ on o es
tado n. 

Quem legisht em um pniz cumn osto devo 
r,Lzel-o, tendo em vista os intorJssos gcrnos 
(apoiados; muito ben~ quem r,,z couvenios 
ou tratmlos intornn.cionaes dove ter om visttt 
e desenvolvimento <lus indust1•ins dtt R.eru· 
h!ictt o não oxclnsivnmonto os tle:;te ou ila
rlnclle esltulo. (Muito.~ apoiar/o.<.) g si os il
lnstros ropr•Jsnnlante~. quo rpiOI'tllll l'lll' pl'<l· 
tegi•ln pelo gn\·crno tb<IOI'nl a sna. in•lnst1·ia 
assncaroii'IL ou :t sua cnltum tio cal'u, onten
llonrom que por isto mo~mo o tl•almlo l.lovo 
:;QI' nmntido, <:llllliH'O·IIte~, re~potlmlo o~ yt·o· 
"01tos tht cohercncm, pronunc<<ll't:llll·SO ll'an
cameuto [tQIO de:;memhrnm~nto do pni7.. pro-

pondo :L sun. divisão cm chtns patrias uma 
t. t o I I ' ~ons 1 1!_!111 o n. F'cdernçüo B1·nziloira, outra, a 

lerl~l'nça.o rlo nssucnr o do cam. Isto ó rJ.llo ó 
logteo, scnho1•cs! (.-lJlar!es.) 

.-\t:\~nd:1 :t ~nos tão [lOI' c:;to lado, <ltwo ir no 
encontro <htqnollos que a encarnt'ltlll ~oh um 
ponto ~lo vis.L•t monos pmtico. 

A.fl!ll se th~s? que SI protcgcssomos com o 
nnxlltLl do m~t11rlns prohiltiliv:ts a noss1t n"ri
cultlll':tll HS 1JO~S.1~ Íllcil!strill.', tCI'i:tnlO:i !'<~lU• 
ramcnt':_ mn:t c1·iso oconomlc:t por oxcosso do 
producçao, como acontec~u nc~ l~stados 
llnid_9s. ~las .o:isa c;riso pot• oxeesso do pro
ducçao quer d11.Cr Cl'lso por o~dc~so do riqnoz;t 
o para essa, senhores, ha s·)tnlll'O rcmc<lin. 

Devo !amlJcJm rcsponrlct· ilqucllc~ 1[110 aqui 
\'Com, lnzondo n. apologia do livro cami.Jio o 
prct.cn<)endo. condcmnar om absoluto o pl'O
tccclom;;mo, .Jnst•llcar osso tratado porqno on
tcn•lcm ~uo ollo consagra o~ pl'incipios que 
do!cnrlcm. (Nt7o a}Jnim/o.,·.) 

s.;nh~1r~s. esse tratado ú altamente pro
tc~ctomstn pam os amm·icano~, c nem podia 
~lCIXar do so1:, po~~uo :\I)Uollo poro, desde suu. 
mdcr.cndcnc.la, so ,tem p~1~m·•ulo protc;:ret• as 
snas mdustr1as. r~ vae tao lon::o o respeito a 
esta preoccupação qne ellos até anoora prohi
beul do modo absolnto n entrada dg protlnctos 
qne tenham, allí, similnros. 

Qu.au.do, desttt trihnn1t, ~c disso que <.lovia
mos 1m1t.ar a g'l'anclo ropnhlica, eu, cm aparto, 
contestei, a1!11·mando <tiiO <loviamos inutal-a. 
t'a~OlldO O tJI:otec,~ioabmo C:)lll() o !la foz, e ap
plicando o lii'I'O camu!n, como dia applicon. 
(,\Jwi~tlo•) 

O sogreuo do desenvolvimento tios !Mado; 
Unidos nus vamos encontrar cm sn:1 historia. 

Em !SOS o secretario do estado Gnllatin 
npre~ent:tndo no Congresso o plnno ;:ror.~ I d~ 
vmc:to ~n.ra n Repnulicu. in~istin. pcln. s·.m 
accmtncao e lemi.Jmva :1 convenioncitHlo sot• 
e!lo oxocut:ulo de prompto, cmhm•a fossem as 
th rcrsas vms do comnlunica~''to l'Oll.lis•ldas 
sem os apm•l'oiço:Lmontu~ tia a1·lo ontiio mn· 
derua. 

O que c \lu tinhtl. cm visttl. Ol'll fncililttl', 
com n m11.Xilll<L presteza, o desenvolvimento 
th\.~ rela~üos commo1•eines o provoea1· o poron
monto <h) solo americano. 

Esse. plano thi pouco t\ pouco St1ntlo refi lisa
do sr.bm o Jll'l!dontemento. Assim, altrin-se n. 
cstratltl tio rotln.gem, molhorou-so as cou
<licçiles do uavegnbllidmle do rio, ostaholc
ccu-se o canal, a proporção qno n a.ug-nwnto 
<la populn•:ãn o <ht [ll'n'hlc<:iio ia t'\igindo 
r.s,es molhm•amcntos o stl1uni~ tnrtln, quando 
o morimonto ·~ommt11'cinl sn to1'11nu f.!'l'nlll.ltl, 
rpmndo osl<t ou arpwlln, rcg·i;1n l"'o,luzit\ (,a,;
ta nlo ou nin<la q nau do tnris pi'Olll"tos ~ol1 um 
[to<l~leno Yolu1uu Ol'tllU du ;.!'l'alldu Ynlol' o 
[tOl ~lllll \'OI'litlllO :iU(li!Ol'llll' 1dk1,; t't•otu~, ~U 
entao 101 hutt;atl:t a e~t1•mltl rle ferro. 

~. 
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;\lóm •l!sto, o _govorno americano proto;;-on 
a m•lustrm nncwnnl ostnl.Joloccn1lo olevndos 
d_iroitos sohro pro~lncto:; o.;tt·anzoiros fJUO 
lmhnm similares no po.iz e oot:1 modidtl t:·ottxo 
pn.rn. n~nelln Repnl.Jhet\ nm:1 co:·:•oJllo immi
gratot·~~~ cio ngricnl tores, iiHlnstrin.listas o 
oporm·ws, qno !l!L jovon coltl'odomçii.o viam 
sognr;IS garantias parn. s•:a snh~istoncin pro
sente o sJn u~m estar l'ntm·o 

eleYado3 que temos, ó, senhores, um verdn.· 
doiro absurdo. 

Niío podemo>, nas condições em que nos 
achamos, ontl".tr em lucta. com a industritt 
americana, Corto o robustecida pela riquesa 
dttqncllo povo o tito adiantada como n do 
YOlilO Jnllllfi(l, 

. Ass!m su oxplic;t essa immigraçiío extt\LO!'· 
dtnnt'}a . a~ó (l~l'a :t Pensyl vani:t om cuja 
constttnlç<~o se ostipnlnvn uma taxa elo cu
tr~~!l p~:·:t o C3tmugciro ~u~ rrocnr.w:t o 
pmz. yo1s bom, n.pcsn;• dost~ lntpn;to, a po
pnlaç<~o da Ponsylvanio. a<tgmonton t~LpicltL o 
cspanto~a.monte, sll'\ indnsh•i:lllcscnvolvcn-so 
O qtto alii~~ Cl'n ll:\tlll'lll pOl'fJllO O imnti"l'l\UtO 
qno olla rccohia não lho trazia súmgnto o 
bt•nç~, trazia·ll~o tn.mhom cnpitnl, o rtno de· 
mon,travtL suJullanuo-s(: a<> pa"'alnonto lin 

O Sn. Vt:-nr.\l~g-V. E:c. esquece-se de di
zol·-om um pniz onde ns inuustrias estão 
na.sce!lto.; adoptar uma medida destns,ó m11.tn.r 
" inicial i vn. 

0 Sit. AXT.\0 DE FARIA.-Um outroillustre 
ropt·osontantc d;t B11.hia apresentou o.qui um 
nrgn~nento quo pt•ovo. e:co.ctnmente o con· 
tt'llrio thtquillo qne pretendeu domonstro.t•. 

taxa a qnn allmli. 
0 

E si mais alguma cousa J'n,;>o neccs.:mt•io 
rcl'ct•iy pat'tL tot•mu• patente o empenho cios 
nmcr1r;ano.; om protog-or ns sna5 inlln;;tt·ias, 
bastnrltt recot•uar oss11 loi pohiiJUa[ o Con
g-ro>so prohiLil1 o tmuspm'lo tlo mo:·cnclorins 
po~~ canal t·:ric, ohrig::n•lo o commorcio tt 
t:lthsnt·-:;o •la vh1 l'orroa nacional lJUO serviu . ·- ' a. mu.lma. ro.;uLn, 

O St:. lhttCr.\ Pmw;- Si nmn lui i•lontica 
[osso tLIJ!lÍ apt•o.;onltul,,, os nol•l'es rotll'~sun
tantos linh:un l':ll.:io ti•J lovanl'tt' :t voz com
lutondo-::. 

O S1~. AsT:\o 111~ F.\!t!.\ - Ahot•do agora, 
::enhot•cs, :t quest:i.o •lo doutt·ina. 

A \'Ol'dnuo cm scioucht ,•conomic:\ niio ostit 
nom com o:; pat·ti•larios !lo li vt•e c:unl.Jio, nom 
com o; pt•otoccionistns om nhsnluto (apoi•tdas), 
a vor,lntlo ostá com nqnellos rtne st:stenltLm 
IJUO ca•ln um tlos5es systonms pótlo to;· appli
caçiío ~onvonionto conl'ot•me as comlinucs •lo 
pt•o~hlcmtt !L t'.lSOI\'01'. • 

Nos paiws novos. como o Brazil, oml•) as 
in•lustt•i::s n·1o o;tti.n aildtt doscavolvicla,;, 
on•lo :t pnpnl::çfio o p·lu~o •lons:L, onolll lm 
necc~st.hui,J •lu iutp.•t•t.tt' Ollot':Lrio; o art'sta.s 
h:t<~Jts, on~I<J as l'onto.; 'l·l l'i1u~s·t pn!Jiic;t niio 
m;lan 1luv t•.lautott t•J uxplm•athLs, •leru·S•) so:· 
t';•;uW:I monto ]ll'oto~donbtitj n:~qud lo.; om 
•tttc ha. sulllciont.o •losonvol\•im•mto il\lln;
lt•ial, opet•twio:; intu~lig'Jtlt~s, ttllu!lllttnci:l ue 
c:Lpitaes o gt•:u1Lio populuçfio, cump:·o estn
l.Jclccel' o li l'l'O caml.JJo, a mais ampla con
c:u•:··~ncin, !lOl'quo, gnt•;uttitltt :t industt'Í:l, 
css:t compotencilt vem por um ln·lo apor· 
liliço:ll·:t uimb m<lis o por outt•o tr~tzol' van
tagons no consumidor. 

DigscS. Ex.: 
~ Qtmmlo dil.-30 ;t nbnndancia, quando o nu· 

mero do pt'olhtctoros ó inferior no dos consu· 
mi, toros, ltL vem! o pouca otrerta e muita pro
cura, o preço tJOcessarinmento sóbe, ao con- · 
traria du que acontece quando .. ha muito quem 
p1·odu;a:J> 

Entretanto este i !lustre representante, quo 
reconhece n ncccssiuado do augmentar·so o 
numero do pt•otlnctorGs,vem defender um trn
ttldo q no l'ore de morte n nossa agriculturn. o 
ns no~s.'\s industt'ÍIIS cm geral e que por isso 
mesmo Carit diminuir considero.velmente o 
numero de pro:luctot·es brazileiros. 

Bom vó o Con;.:t•osso quiio Crncn tem sido n 
•lefo:;n. atJni pt•o:luzido. pelos amigos do. situa· 
ç;io. Niío tomo;;, pois, nós, 03 impugnadores 
do trota• lo motivos parn. desalento, principa.l
monlo depois quo om nosso auxilio veiu o 
illnstt•o ropt•osontante pelo Cenrú. o Sr. Josó 
tlvolino. S. l~:c .. quo, no. miuho. opinião. é o 
mais ha.llil o intt~lnsi~ento dos opposicionistns, 
simuhutdo tlofemler o governo, l'ez-nos uma. 
rovelnç;1o do c:1racter grave o que muito 
compromotto tt respoitttbilidado dos altos 
reprcsent11ntos tio potlar pulllico. E eu 
!amonto que, seuhot· dossa· arma poderosa, 
niio qnizoss~ usar •lalln o meu illustre colloga 
nl.JandomuHio ost:t lt'iiJuna ao orntlor. o mais 
ollscuro nHmh:·o 1lo Cougresso. (l1fuitos 11<io 
apoit~tlos .) 

o St~. VtX:tAt~s-l•'o~ como os Pnrthos, ali· 
ro:ttt sctt:t o .to.;app:trecen. 

O Sit. Axr:i.o 111' FAmA-S. Ex. 1103 disse 
qno o:;so tl'lltmlo tbrtt celebrado em virtude 
tlj autoris.tçti.o le~islativo. constante do. lei de 
2,1 do novembro tle ISSS. (Apartes.) 

No :wt. 2: § .t· desst\ lei, ou. encontro, 
ontt·o as auto:•is:t1;ues th\llas ao governo, :t 
seguinte : 

l\Ins quot'Ot' ost:\l.Jclocor o livro camlJio om 
nm paiz como o nosso, som imlus tt·h1s, som 
g-t\IHLio:; capitttos, sem lJt•nços; com os sultwios 

"A manter, rolativmnouto it impot•tnçiío 
dos genot•os para cuj:t pt•otlncçiío jiL existem, 
o ftmcciúnt\U<lo no p:tiz, thbt•icns quo ompro
g-am m1s respectivas imlLtstt•ias mo.tet•io. primo. 
!ll\Cionnl; tnrith mo'l'ol tln ulthuLlegn, ncompt\-' 
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nhando n elevação do cambio acima da taxa 
do 2 1/2 d. por l$000. l> 

Isto quer dizer que o poder lo"'islativo 
aconselhava o governo a cuidar â~t no;;s:t 
industria protegendo-a. Mais adoan to oncon
tz•o ainda: 

« Bom como n olevm· os dit•oitos do imJlor
taçiio sobre artefactos de algodiio o do J uta, 
para. o tlm de não so ll"rerom com n concur
roncia iguaes productos do fabricas ·na
cionacs. » 

Como se vô, esta autorisnção é de uma cla
reza perfeita. 

No § 5' ostít a autorisação para n cele
bração do tratado para o tim do se ohtot• van
tagens pelo menus roei procns. E como si o 
poder legislativo não quizcsso rloixm• du
vidas sobt•o os sous intuitos de protecçiic n 
agricultura rlo paiz, pelo § 7" !!cava o go· 
vorno nutorisado : 

« A rever as tarifas com o II m do abaixar 
as taxas cobradas sobro productos chimicos 
ou outras mercadorias applicavois cJmo adu
bo ou correctivos na industria afl'ricola, tl
cando dispensados dos direito;; :tllitnrlofraos o 
dos 5 o /o addicionoes, as seguintes Jortili
snntcs ou adubos chimicos, destinados a ln· 
vourn:» 

g vem cm seguida a lista desses prodncto;; 
chimcos. 

Como V. Ex. vó, Sr. pt•osidon to, ora tão 
gorando o empenho do podot• legislativo da 
defunta rnonm·chia, om proteger n nossa in
rltts!t•ia ngricola, que até o adubo, rio quo 
qunsi não cnrccomos, ollo queria que entrasse 
Ii vrcmon to. 

lhas d~t manhã, li uma noticia vinda da Eu
ropa, e quo vem !'OVular a falta do critcrio 
do nosso governo. 

No pnrlnmonto allomão, a 21 do rnez pas
sado, o deputado Barth, inquirindo dos moti
vos pOl'I!UO se prohillin n ontrnda dos propn
.mrlos do porco, pt•ocodontos dos Estados
Unidos, obtinha do um dos mmistros osta 
resposta : 

" Não so trntn do proteccionismo o sim do 
uma questão dll hygiooo, porque ossos prc· 
pamdos süo nocivos. ~ 

O Stt. V!:-íl!AEs-A Ft•nnçn ji1 tinha feito n 
mesma consa. 

O SR. A:vTXo DE FAmA - O ministro nccro
scontou ainlla quo iO •;. llos porcos crondos 
nos Estados Unidos sotrrom do trichinoso. 

0 Sn. A~IARO CAVAT.CANTI- A A!lornnnha 
nito rocobo esses propnt"ndos om certos mozos 
do anno. , 

O SR. AxTXo n!l FAnr,\-Pois bom, o nosso 
govorno, polo trntnrlo, thcilitn a entrada dollos 
no Brazil. Pot• nhi so podo ver como somos 
governados. 

1\lns, Sr. prosidonto, no Rio Grande do Snl, 
nlóm dost.<t industria hn outros, como a do 
li1brico do fariuhas o cultura de corenos que 
não süo um pt•ivilog-io exclusivo seu o foi pot• 
isto que, quando pela primoirn voz discuti o 
convenio, ou disso que pt•otostnva contra o !lo 
om nome do meu estado o cm nome dos inter
esses do pa iz. 

São, pois, inJustos nquollcs que nos accusnm 
t.lo oxclnsivistas o oxigonto~ com t•olação aos 
negocias economicos do Rio Grnnrlo, que aliás 
ó o estado que mais tem sotl'rido depois quo foi 
proclamadn n Itopublica. 

Veio a J~opuhlica, surge o imprevisto o in
esperado governo dos Luconas o Arnripes, o 
cm vez do so observar n disposiç:to logisla
lim, faz-se oxactnmonto o contrat•io. 

De duns urna: ou o govemo quorht cumprir E si fossomo;; julga,· pelas npparoucias, so-
a lei, o nosso cnso dovin fazot-o com tltleli- riamos !ovados a amrmnr que o governo 
dado, ou nito quorin, c .nesta hypotheso do via procura dia pot• rlin nnniquilm• a inrlustrin 
tor evitado a celcbraçtw do semelhante trn- rio-grnnlillnse. 
Indo. (Apoiados.) Ainua na ultima revisão do tarifas o illus-

Alguns illu;;tros roprosontantos dn Btthin tre ex-ministro da Fazenda, que logo rlopois 
nffirmarnm hontem que nós combatemos o rio 15 de novembro promottorn entrada livre 
convenio por causa r ln h:tnllll. quo se litbricn para o sal e para o arame, elevou espanto
no Ris Gmndo do Sul, samonto o;; direitos sobro ostns mercadorias 

Posso garantir n SS. EE:xns. que nüo é su o taxou tambem oxl!':tor!linnrinmento as 
por causa da bnnhn, nem tão pouco pelos aniagens o :t folha do [llnndt•os, gonet•os in
interossos exclusivos do. Bio Gramlo ; amr- rlispens:wois ao dosonvol vimouto do nossas 
mo-lhes ninrln que, no dia om qno !'osso pro- industrias. o povo t•io-gt•nndonso, outrotanto, 
ciso, pnt':t garantia de urna inrlustria só nossa, recebeu osto neto resignado o tranquillo. 
matar as outras industrias da Republica, uris 0 Sa. PaESIDE:-I"TE-Lombro no uobro ro-toriamos o patriotismo o o desprendimento · 

1 1 1 
.• 

llUcossarios ]1nm sacriJlcnr oss~t industria em prosoutnnto quo osttt 1 ma n 1ora. uo oxpe-
dien to. pro\·oito do Jem got'nl. 

Mas, no Rio Gmndo do Sul, om Santa Ca- O Sn. ANT:i.o DE PARIA-Não foi tnmbom 
tlmrina o om 1\Iinas, nltlm d~1 banhn. faiJri- com intuitos do fazer opposição systomatictt 
cam-se ontt•os JJ_ropat'arlos _do pot'~o, o a es.to 9,110 i_mpuguo_i. o ~mlado; nüo sou, nom soroi 
t•cspcito devo tzor quo amdtt IIo.Jo, uns to- Jamats oppoStciOmsta pot• systcma ••• 

Á 

... 
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O Sn.. B<~.n.Xo DF. VrLL.\ Vrços.\-Prnritlo 
do opposiçfio foi o q u~ on disso. 

0 Sn.. AXTIO nF. FAI~I,\ - , , , mas devo 
confDssar no Con:;rosso f[UO na minh[\ opinifio 
o actuo.! governo não prostrt. 

C~mb~ttontlo O CJili'OtliO OII CStitVit COt•to 1\0 
sor mtorproto tio! 1lo ponsrtmento d[\ maiot•i:t 
d[\ nação c cspccialmon to do !Uo Grande do 
Sul: E não enganei-me. Os tologt•mnmas rc
ccbttlos •.la pt•açrt •lo commcrcio do Porto A lo
gro o dos indrtslthlíshL'i tl' S. Lo,)poldo ii~ 
são conhcchlos tio Congresso. Outras rocl:u'n;t. 
çuos ostiio chegando. 

De Santa. Cruz, uma d.ts mnis prosperas co
louias do \tio Gr.mdo reco homo.,, o Dr•. Domo
trio o cu, o seguinte tclcg-rammt: 

«A Associo.çãoCommcrcial de S:tn t:t Cruz, cm 
nome do commorcio c int!ustt·i:ts deste c:;lado 
ar,olla p:tl':t o p:ttriotismo t!:t impronstttl:L C:t~ 
,ttttl Fedcmlttllm do a.uxilíar vossos c:;(or~os 
no sentido da annullar;ão do convcnio o.mÓri
Cll.no, tão iniqno quão t•uinoso. » 

~sto tolOfl'L'amm:t o;;tit a:;sig~tttlo pelos so
g:mntos o unportantcs lmlttstrmlistas.- l~o
hppc llansor· & Comp.-Ahrtthiio Tat~clt -
H.icardo Zuthor.-Adolpho Evers.-F. Str~h
sohon.-G. J nl.-Eic!wnhcr:;;-.Jofio Schill in"' 
&Comp,-Joiio Potlt·o Koolzcr.-P. de Bori~ 
ltichto_r.-Luiz Bornhtrtl-J ofio Otto Zcscluil. 
- ~rorttz Borgloi n,-Bcrnar•lo Krisclto. -.T acolJ 
J?om.-Francisco Dut•ing.- ThcOtloro Schil
hng. 

A praç:t tio commcr•cio da citlado do Rio 
Grande tlirigindo·so ao g-onot•al O.;orio no 
JJr. Domct!'io o a mim tli7..: ' 

«Em nome tio commcrcio •lesto cst:ulo ost:t 
nssociação commcrcial pede vos tlignois 'sor o 
inter•prato tia seus onatgicos protestos contL'IL 
a. odios<t o ini~n[\ convonç1o adnanoir·o. culo
hr<ttht com os listados Unitlo;; lia Amoric:t do 
NO!'to.- "ll'lltlltlo Jo~.J Pel'dl·a, lli'OSirlonto.
l"tancisco Campello, secr·otwio.,. 

E não ú só o ltio llramlollo Sul que protesta, 
S. Panlo vao l':tll:J.L' tambom. 

E' Santos a toL'l'it da lihcrtlmlo.,, 
O Srt. :\lot\Ags llo\IWOS- D.t lihortlrulo 

commorcial u tl:t lilJcrdarlo hmno.mt por~no 
foi o fôco tio nholicionismo. 

cio no.!, unico arrimo do. class o opornria o do 
pt•olotariatlo braziloiro. Por isso, cidadão, a. 
lJuião O[lot'<ll'i:l tio Santos rospoitosamontc 
vom porlit'·\·os qtiO niio ahuntloncis essa causo., 
a!lm tio niio ser• consummo.do semelhante 
convonio, rtno ó a mttior das alrr•outas do um 
governo anor•mal, lançada it Lhco do um povo 
I[ li O tom roproson tantos no Congr•csso. 

Ci•ladão, :t Uniiio Operaria do Santos tomo. 
aind:t tL liuordado do pedir-vos que sajacs o 
son intorpt··~to jnnto de vossos dignos collcgas 
filiO tom comh;~.ti• lo o combatem tão voxatorio 
dccr·oto. 

Cidadão, tt União Opcrmia do Santos vos 
saútltl como YCI'•ittdoiro roprcsontnnto da do
mocr·acitt hr·.tsiloit•n,- Leonardo Antonio da 
Cosia, prcsidonto .- Bcncdicto r/c 1". Ralllos, 
secretario, 

Tclogr•amm:t no mesmo scntillo recebemos 
do Centro Operaria rio Porto Alegro. E para 
quo so comprohcntla o interesso que c com
moreia do ltio Gramlo do Snl tom nostn. quos
tiio, para qno so s;ti!m quo o JlOVO rio-gro.n
•lonso vü no tl'tltarlo commcrcinl a ruinn. 
immincnto da indnstria. tlaqncllo estado, para 
r1n J todos se cottYonçrtm do justo clo.mcL' que 
ollo tom levantado, passo a ler nm tologrom
lll[( IJ:tstanto signitlcativo, dirigido poln praça 
do connncrcio ílc Porto Alegro ao cltcfo do 
governo (lJ) : 

« A Associ:tção Commcrcinl, cm nome do 
commm·cio c ria industri[\ do Rio Grande do 
Snl, \Jroto:;ta contr·a a convcnçfio ícitn com os 
~st:u. os Uni~los, por· iniqn~ ~ altamente prc
.tiilhclll.l aos mtcrcssc; mms Importantes rlesto 
estado. E-;pcra quo o patrioti~mo do gover
no, mcll~m· inspintlo, consiga atliar tüo odiost\ 
con vcnçao.» 

O Sr:. Ptwrto Am:ruco - Isto ó muito si
:;nitlcati v o. 

0 Sr.. ;\XTÃO DF. FAI~L\- St•. proSitlcnto, 
o tliscm·.;o qu•J :tcaho do pronunciM', ó uma 
resposta itquollo;; qno protcndoram tlefomlor 
o convcnio !lllmtnciru, o, ao mesmo tampo, 
n!n.'~ roclnmaçüo que lhço ao Congresso c quo 
dtt•t.to tamlJom 11 os>o poclor que ahi está c quo 
se tliz -g-overno thl l~opuulica. (Jlui!o bem, 
muito úcm, O oratlo1' ó f~licilado c ubraçado 

0 .SI\. AXT:i.O m: [1,\ItU-... I]liO, jlOI' into
mcdto do sua cltt:iso opot'ttt•ia, so tlit•i "O ao 
nosso compttttheiL·o, JJL'· Domotrio, no•:tds tor
mos : 

1101' a/ytms Srs, mpl'escntantcs ,) 
O Stt. :IL\rtCIAXO Dil 1\!AGALHÃF.s, obtendo 

LL paltwt•o. p1la ~t·dom, roqn c r l]llo so Jn'oro
gno por· 10 lliLitlltos [\ horn tio cxpo ionto, 
atlm do lho ser rhlll:ta p:tlo.vro. 

'« Cido.tliio- A União Operaria do Sttntos 
vom t•ospoittJs:unonto agr:~tloccr•-vos os vo>so~ 
csl'or•ços no Con:;rosso Nacional contr•a o ~lo
ct•ato n. 1338 tio 5 tio JiJ\'ot•oiro tlosto anno 
f[liO isenta tio tlit·cito;; tio impo1·tnçrLo ttl"'nns 
a1'lig-os tltt Amcrica tlo Nol'to. Somoll~tnto 
tlocrclo ó o Llosc:tlalJt•o drts tln:tnças tio nosso 
11niz, ú a morto inovitavol dtt iutlustrit\ na-

C~nsnlt~do, o Congr•osso concedo n proro
gaçao po•ltda. 

O Sr. 1\In.rcinno <lo 1\In.~·n.
lhã.e,.. -Sr·. Jll'csillonto, St•s. roproscn
t:tntos Ll:t nnçãtl, Nilo posso tlissimnlat• a 
omoçrLo l[UC .sinto neste momonlo, jit porque 
mo punge tnuuo. [\ dor agouút\ lltt pol'dtt irra-
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pnravol do um companlteii'O t!n. rcvolu\•i'io do 
15 do novembro, o general B~njnmin Co:J
~t,!lnt, meu venerando i ;•rnilo, ,i:'L pot•qno mo 
uao reconheço com forças snlllciento~ para 
competentemente desempenhar-me do ol•jc
ctivo que tonlw cm vista. 

Senhores, portonço no numero dos :uni
;;os do governo púliL cln~silk:ção do distincto 
cenronse, o Sr•. I!nrbos;t Lima, e ami;;o rio go
verno porque ontomlo, que n so;;ur.mçn. <h 
Rcpublic:t dcpenrlo da justi,~ c do rcsp~ito iL 
nutoridnrlc, som a qual não h~t cst~do o 111io 
hn patria, no. opinif~o uo notai'CI democrata, 
o grnndo nmoricm10 Hamilton. 

Sinto-mo por isso na ollrigaç~o do mantot• 
constantemente o meu ideal. 

Sou con>crvndor na Itcpnblicn, mas com
prohondo os grandes inconveniente~ c os 
gramlos perigos dessas mutaçtio> contilums do 
governo, porquo com is>o so:Trcm contimu
mento não só o trabalho com(\ o capital o a 
).lropria lillerrlado. 

Eu, portanto, não port':nço no gra po dos 
espíritos irrequiot(Js, que explot·am c~•nstante
mente as phautnsias popuhll'•JS om bnsca das 
glorias o do heroismo. Enton•lo rJttO no a·•tnnl 
regímen preci.>amo> mais de virtude rio qno 
do hot•oismo. (.lluito bem.) ;\ Yirtn.tc nn ~~~
publica ú tudo ; o hot•oismo n:uht v:tln. 

Soi tamiJem que tmht seiuncia politicn. re
pousa seguramente na hrandm·.L o moucrar;:i0 
do~ grandes patriotas r1uo sabem codor· a 
tempo cm prol das grandes i•Júas, ria paz o 
do congraçamento gornl. (Jluito liem.) 

Nilo me csqticço um :i• instantt•, fJilO por
tent;O :t utn:L sociedade politic:1 fJI10 o mundo 
civilisttLio admirou pelo inunoPI''l<lonro com
mottimonto do 15 do novomlll'o tio 188\J; 
faço, portanto, todo po:;sil'ol, p:tt•n m:tlltCI' a 
corrccçiio noeossnria, atlm do quo a Rop11hlica 
dos Estados Unidos do B;•nzU so imponh:~ á 
consideração, it ostimn. dos hmziloit•,)s o á 
coní!ançn des cstt•angoit·os q11e nos oiJ.;crvnm. 
(.li ui to bem.) 

Sei que a virtude úo povo amot•ic:Lno na sua 
grandiosa obt•n eonstitucion,,l consL;;tiu no 
sacr•illcio rocipPoco de idóas o prin~ipios pot• 
parto rios seus granrlos pr.tl'intas ~uo tuuo 
omponhnvam por seu devotado amnt• a ordem, 
iL lilJorli:ulo o it osttthilidado th ropuhlicc\. 

Quo so t1·:tduzam om !'actos os oxé!mplos do 
lenldn.do o tio CÍI'ismo, par.• q11o a mot•al tlo
mocmtic:L presida a totlos os Mtos uüo só dos 
goyern:mtos como dos g'ú\'ot·na<ios. 

Estamos, portttnto, no come~o d:t g-mndo 
obra,na CJlllLI os ropuhlic:J.uos Ul'.IZileit•os teom 
a nnic:t t•c,;ponsalJi!ithtdü:- a otlillr.ação d:t 
ltopublic:t ó tios ropu!Jiicanos. 

O Sr.. SEI!ZJo:Dilr.to-1\Iuito l•om. 
O Sit.liiAJ:cr.txo IJE 1\!AGALHXEs-Dc accordo 

com estas idúas atlllt:t poncos dias pro~uroi 

mnnlcr-mo com o maint• critcrio o com o 
maior dovot;unon to. 

E11 tmhnlha·fu. instantomonlo, 011 com
hnlitt tn'Jsmo t~qttclln:i rJno cntuntllarn q11o 
o ge1wral DeodoJ·o niio ostavtl om ~onúiçõcs 
,[o tlit•i;;it• o~ destinos dosto paiz. 

Não sai so !'ui l't·nco, se fui palt•iota. A vor
dadc ú qno JH'ocurci ju;titlc~t· todos os sous 
Cl'l'OS C fl':lflliCZII pot•qt!O VÍ:t acima tle SOll 
nome o nomo do nos.;o paiz. 

Eu cspora•·11o cot·rcctivo a to,lo o tempo o 
hojo que estamos CJIU a lei o com o direito. 

O Sr:. SJmzgol·:r.r.o - A situação hojo ú 
oatrn. 

O Sr.. :IIA!tCIAXo DI·: ~L\GALJI,'t!ls - .Mas, 
sonhot·cs, fui t.lolot·osiuucnto surpra hondido 
com a pnlilb<la lo ,[o um tlocroto que d:tva 1 hom·as milita;•es a•Js ~anto.; rio catholicismo. 

O Srt. LAUtto ~Iur.Lim-::-lão existo. 
O S1:. B.\PT!STA o.\ :\Io1•·rA-Ft)i puulicatlo 

no Dim·io Official; c:;tit as,;ignado polo Sr. mi· 
nistt•o dLI guort'lt. 

O ::it:. M.\ltelAXo og :\L\Go\T.JT,\t~s-Nocessa
ritunento o governo tom em vist:L a domoliçlio 
do maio;· monumento tio ~loria da UopuiJlica: 
a liiJor:la·.lu,IJ cultos. ' 

Ult Sr.. [{t·:P!ti·: H-:X1'AXTP.-Niio h:t n:vl:t no 
J)im·io 0/fici~<l, (ffll outro~ nparta::,) 

0 ::i!!. :'IIAI!C!AXO ng ~L\t1o\T,J1:\I•:S-StlUhOl'OS 1 
tliz~is sou rnilitat•, do~o sor lhutco, niio lm r.lu
l'iila nl;;nnm, mas alllt•mo qno ·r.sso tlect•cto 
existo n;~ l'clr!acç:íD tlo Dim·io 0/fi•Jial, o fJtlll 
eSfllll':L ot"C!i.!m do pu!Jiieid:u.lo. 

Vo7.1·:s - Esta declat•açiiu ó ilnportauti~
sima. 

O Srt.L;\UJto ~Iur.r.;m-E eu alllrmo quo não 
existo tal doct·eto. (lia muitos outros aparta.~.) 

O Slt.i\lAitCI.\XO DI·: i\lAGA!,IlÃI"-Sonhores, 
cu doi:mrht do sot• pnt;·iota, vindo ahahu• o 
espírito doo to Congresso o, portanto, dn. nossu. 
nação com osto pt·ocetlimento que é todo lo
gnl, .i usticeiro o vot•thdoi;·o. (1tpoimlo., a 
aparta~.) 

Tonho l'Cspous:lhilida,ln, lilnho conscionci:L 
do qno doi'O mantot'·IIIO tlo accordo com o olljc
ctii'O r1no 1no t1·ouxo aqni. g tanto ó Ye:·r.lwlo 
([11~ so Jll'o}tJndo ucmotit• o uu1iot· rmdrão do 
;;lot•ia; dtt ltepuhtica, :~ indcpolllloncia da 
igroja o do Estado, :~ li herdade do cultos, que 
o govot·no atú n;;ot':L nüo desmentiu osso tl~
creto. (.Apoiados ~ muitos apm·tcs,) NiLo posso 
mlmittit· ltepuiJlictL sem li bordado o o reinado 
da lillot·Lindo u o roinmlo dus lois o •ht justiça. 

A su!Jmis:;ão ús lois ó o do ver mais elemen
tar do todos os !Jraziloit•os o mnilo pt•incip:ll
monte do choliJ do Estado, tt f[UOirt nüo 
conlltu•omos tranqnillos n lei dns lois- o. Con
stitui~·ão politica do JlLliz , •i t\ sua unica 
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vontndo ostivot• acimtt da vontade nacional. 
O d'!ct•oto de con tincncias no,; santos ó, por-

• lnn to, 11111 dos ICJ.tO, [l~l'!JIIe não ['oj 1\Qt'Og'ttt\o 
o tlocroto rio separação ria ig-t·o,h rio E:;tndo 
qne o r;enorn.lissirno assignon o sú :1 sohe ranitt 
do povo poclot•iL l'J\'oga\-J por sons logoitimos 
rcpt·escntnutcs. 

Mns, scnltot•es, não pos>o atlmittit• osto 
governo fJIIO nem soi rlo ontlo sahiu o que 
pt•otcnrlo dil·igil· os tio.; tino~ do pai r. em t~ans
•.'or:naçiio t•.trlic:Ll. Isto é simplesmente in
irlui•l:ulo o incompatível com os brios dn. ropu
ulica ll:ttiC'.'ll to. 

Continúo tL alnt•nttr qtul rsso rlect·oto exis
to no Dim·io 0(/i.ciat para ser Jmlolic:ulo. 

U)r Stt. Rt;PrtE~t~:-;·r.\;>;Tt·: -gnf:1o o /Jim·io 
Offi.ciat uiio cumpt·o o son !lcrct•. 

0UTitA voz- lto~ciJcu Ot'(\ons. (Ua muitos 
outros aparlc.~.) 

O Stt. 1\!Attci.\XO rn~ MAGA!. liXEs -o que 
~arcce isto, scnltm:es 'I Quando :L rJsponsabj
lidado ó dos rcpnultcano;;, pm•rtuc ú tfUO nao 
havemos <lü conlinu:w o tra1Jal110 progressivo 
da Hopublica 'I Pot•quo h:womos do vol tat· 
pnra tt'•lZ ! Como 'i Com Cjlte direito i O quo 
quor dizer, sonhare;, a nomoa~:1o do tms cida
dãos que, dizem, cst:1o como secretal'ios 1\o 
gonornlissimo o qnJ não rept·osentam senão 
um t•otr~ccsso no rcg-imcn d.ts idóas '! (,lpm·
tcs.) 

Diz isto o jot•nnl, cn não soi. Mns do ondo 
vom? Par:~ ondo vão ? ~las por que caminho 
passaram p:trt~ virem tomat• n. doantoil•a aos 
ropu!Jlicanos'! (1',•oca•ll-sa muitos a;1111'IC.~.) 

A questão m1o ú tio mo~iíc.; ao g-urot·no, qno 
todas dos:~ppt•ovoi. Prc!ollllo signillcar ao 
governo quo este Congresso salJet·iL cumpt•ir o 
sou dever (mttilo.~ apoi(ll/oll); qn~ o.>fo Con
g-resso não voltará pnt•a trá r. (muilo.• a,will
tlo.~); que Cillllinhfii'ÍL SlliiiJll'O :LO tiCII 1\ú>tillo.J 
patt•iotico. (Muilos 'lJiuiaúos.) 

Diroi que o 0Ctlot-.dis;imo ~;ú Sút'\'c :L sua 
vont:u.lo; si o g-oneralissimo não so inspit•a 
nn conllant;n do povo !Jrazileit•o tloclaro, 
dosúe ,iá, quo retil·o-lho ~~ minha cotHlança o 
nego-lho o meu voto. Sou um mnigu sovoro 
de S. Ex.; cumpro o men devot•. (Cru;u,a·.•a 
diffaJ·entes upcwles, O Sr. presidci!IC rec/,ww tt 
attençiío.) 

Eslltmos aintl:L om lempo tio cnmprit· o 
nosso devot·. O Genot•a lissimo devo dar JH'•)
vns do rospotlu ::s leis !lu paiz pot· sot• u sou 
primoit•o magistl':lflll. 

Os nossos n.ntopasstulo' conqnistnt•am pat·a 
nós IL lillertladc, cOIIilllist:u-.l!u a 0 t'.tll<IO 
somm:t do lJom cstat· do quo g-or.ttmo;; lwjtl, u 
o dtt•eito, 0111 nomo du tln:tl ustuu nqtti iuvo
can~lo o pntriotisn:o dos tpens concitlttdlíos. 

'I m!Jllhemo;; nu~ om ltt\'ot• do.; nossos suc
cessores, l'ar.unuu prop:tgantln do tlevct• ci
vico. Si os ropublicnnos respons~tvois J'or:uu 
alijados do govot·no pam darem sou lugar n 
um1L j unltt demolidor:~ das li!Jcrdados publicas, 
nntão u preciso chamar do novo :L postos os 
antigos tmiJallintiol'tls pot•rpto tl chogntlo o 
momouto tia !Jmd:H·:- Alot•ta, repuulicttuos! 
A pntt•in. esti1 cm perig-o ! 

cüNmm!i~o~o aa - m 

llesconh'!Ço csto govot·no. Pois ontiío os 
no;sos inimigos tle lwntcm ;;iío os oncnrre
g-:ulos de uos ti'.tÇ.tl' o caminho do futuro'! 
Nego o meu \'uto, no0o mou apoio, por
que dcsconlicÇt> soutclliantc g-overno. Jloi tio 
com!Jatol-o cm tod:L :L parte, poi; que ó um 
governo rpto não se impõe ao respeito o i~ 
conllanç:1 do:; amigo3 tltl lilJcrtlallo o tlo di
reito. 

Sonliores, ctt !Jom quero o pa\z constituido, 
façamos a nossn constituição. 

O gran•lo Franklin, uo conll'rosso n.mo
ricnno, petlia. om uma oraç:1o roltgiosn. CJ.Ue so 
n.ppollassJ p:ll';t o cong-ros;o, allm do quo csto 
so in~pit•:tsso 1m l•o~ltlnrl~, uo civismo e nn. Jcli
cirl:irlo da patt·ia. gu, senhores, invoco os 
mnt•tyt•cs dn. !ilJ()t•d:vlo o cm nome tlollos l'ttllo 
ao Cungr<:sso I.lt'asiloiro. l~u tenho no no r to 
momori:~ tio Nuno~ :.\ln.clmtlo •••• 

O Stt. Ttmmm.\ o!·: C.\tW.\l.uo - Não crn. 
rcpublic:mo. 

O Stt. !l!:.r.crAxo ot·: iiiAa.u.uXE.~- ••• Pro i 
Canoc.•. Tomos no sul Bento Gonçalves o o 
grantlo Tiratlontcs. Pois IJom, ó om nome 
dolles que J\dlo. E lltnndo aquell,l cstatun. 
<JUO representa a Repuhlica, peço-lho que ins
pit'ú muito o lllllito o animo dosto Congresso, 
qnu llw de f01·.;as, valot• e civismo, pn.rtt 1Jo1Í1 
CIIII!Jl!'ÍI' l!OIII O SeU r\eVIJI', (.1Juilo {JCnl, »>Uilo 
Úa111, 0 Ol'<!du,• J COiiiJll'iiii~IIICidO llOI' 11ttriO.~ 
Srs. rc:p,·eseatmt!t:."~ .) 

Pltn!EllU PAln'g llA OIWEM DO DIA 

\.OT.:\t}:\.0 0.\g ~~~Il~~Oo\S AO PlLOJECTO 01~ COX• 
S'rl1'Uif,':\O 

O St:. PttgsiiH!X'l'l·: ILlllll!liCi:t que vni con
linwu· :L votar,•ilo das umontlas ao (ll'Ojocto do 
t:onstitnir;iio, appt•ovatlas om 2• tliscnssão. 

IJ Stt. Nu.o Pt·:('.\XIIA (pllitt tmlem) roqutl 
a in vot•sãu d:~ ortlom do tlia. 

Consultado, o Cougt·os:;o rejeita o rorlue!'i
mon to. 

o St:. L.\ut:o i\lur.r.1m-Poço n pnln.vt•a peht 
ordom. 

o Srt. Prt~•HDil:'\1'1·:-Tom n paltwm o no. 
!Jre representante. 

O Sr. Lt'l.Ul."O l.\<Iuller- Pe~o :t 
Y. Ex. que consulto o Coug't·osso si me con
ceuo 10 minutos tio Jll'ot•oguçüo th~ horn tio ox
petlieu to. 
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O Sr.. Pr.r::;;mF.xm-0 expediente está fin- o Sit. MANOF.r, no NAscnm~~o"To entendo quo 
do, jit estamos na ordem do dia. ostn emenrla esti1 projmlicndn pela disposição 

O Stt. L,wno MuLr,F.n-Não tinha ouvido do art. 14. 
y. Ex. an.nuncinr a ot·dem do dia, o por isso o Srt. Pr.ESTDEllo"Tll olJsorva que a emenda 
o rlltO pcdt a paltwrn. · tom por 11m hn;monis1t' essn. disposição, o, 

O Sll.. PrmsmEXTll-Annunciei a ordom portanto, não cstit r,rojmlicadn. . 
do din. (apoiados), tli~ondo qu~ ·ora a conti-· Posta n votos, o appromc1n n sogumto 
nuação d:t votação elas emendas approvarlns omo11tla: 
om seg-unda di,;cu,;são, c pm• i"o o ~r. Nilo "At•t. 33, par.lg-rapho - Prot·ogar suas 
Pcçanha rel}uerou n invm·,;ão, allm do se en- scssücs.-Arlhw· Rios'» 
corrnr•om a,; mo.;iíc,; ,;oill'o o lt•atado norte 
americano. 

O Srt. L,\TJno 1\[ur.r,tm-Ncsto cnso, no cor
ror eh\ _discussão, explicarei alguns apartes 
quo dot. 

Posta a votos, ó approvncl:t a soguinto 
emenda : 

Substitua·so o § 21 do art. 3:l pelo sc
"'Uinte : 
"' 1\loltilisar o utilis:w n guarúa mcional ou 
milicin. civicn dos ostados, nos casos tnxndos 
na Constituição. - A. Gordo. - ll. rio Cam
pos.- A. 1\[ot•oirn ria Sill·a. -Rodrig-ues 
Alves.- Lopes Chaves. - Doming-os do Mo
rnos.- r:.ubiãoJunior. - Almcicla Nog-uoit·n. 
(Approvndn salva a rcrlacção.) 

E igualmente posta tt votos c npprovada n 
sog-uin to emenda: 

Substitua-se o n. 2·1 pelo seg-uinte - Le
g-islar sobro o direito cil•il, criminal, com
moreia! o processual da Republica. - Leo Di
gi/do Fi/gueil·as. 

O St!. PrtEii!DF.XTP.- Ao n. <1 tlo art. 3·1, 
como jidnformei no Congresso, foi approvndn 
uma. emenda qne não figura no impresso dis
trihuielo, emenda otrcrecid:L poio Sr. Schimirlt, 
na 2" discussão; vaQ se votar agora essa 
emenda. 

Postn n votos, ú approv:ula a seguinte 
emenda: 

Ao n. ·1 do art. 3·1 

Snpprimam-so as palavt•as- pt•imnrin c. 
-Sclemirlt o outros. 

E' posto n votos o rojoitnrlo o seguinte nddi
tivo : 

Art. :JG, dopoi;; do§ :1• - accrescento-so : 
§ ·1." Si na outra camara o projecto niio for 

nppt•ovndo paios .lous tot·ços dos mcmlJros 
presentes, reunir-se-hão us duas cn.maras em 
congresso Nacional, u ahi set'it sulJmettido a 
uma só discussão. 

O Sn. Pn.F.srnEXTE di~ qnc não snbmettcr•iL Si fot• approvmlo pela maioria de dons tcr-
it dolibern(;iin do Congrc>so o requot·imonto ços, será consirlomdo como loi, o do novo on
houtem apresentado polo Sr. Lcovigoilelo Fil- viaelo ao poder· cxccuti1•o pam promulgnl-o. 
guoiras, JlOt' quo proJll'iamcnle o ~cu as>nmpto Si, pot•óm, não obti1·m· aquelln maioria, 
pronrle-so iL redacção, a cuj:t commissão vae entonrtcr-so-ha quo foi rojeittulo. 
~cr ollc enviado, para tonui-o om considera- § 5 •• Ainda quando un c:tmar;L iniciadora 
ção ao ter tle redigi!• o n. 2·1 do art. 3:l. 0 pt•ojocto não sej:\ approvndo pelos ~ous 

Segundo o seu autor, rlovo ~ar assim retli- tor·ços tio sons mombt•os pro.souto.s, sora re
gido o rol'orido n. 2·1 : -Log-isiat• sobro o mettido á outt•a camat'tt. 
tliroito civil, crimiunl, Cúlllmot•ci.tl tht Ropu- Si nossa tlllnilom não for npprovado por 
blica o o processo eh\ .Tustie:a Federal. aquoilo numero de votos, ,;oriL julgado re-

Posta a votos, ó rejoitadtt t\ seg-uinte jcitndo; mas, si o for, Nttnil•-so-hü.o as duas 
omonda : cam:u·as om Cong-t•clsso Nacional pl.ra pt•o-

Accrcsconto-se ao n. 2G tlo art. :J8 (ia fine) : cotlor-so na 1\kma do pt\t'agt•apho antocedouto. 
-o os do contrabando. § G.• A reunião dttS dm1s camaras om Cou-

Sala das sessões, 28 rio janeiro do 1801. _ g-ros'o Nacional sot'il solicil!vla JlO!' aquolla 
L. Mul'llt. -L. de Bte/ILõ~$. cm qtto for inicit1do o proje~to. 

Em soguith\ são ,;ucrossinunonto approva
dns as seguintes cmondas : 

Ao mt. :J:~. n. 17-SupJlrima-soo u. 27, 
cuja disposição ostit comprchonditl:\ na tio 
n.' 28. - JosJ Ilygino. 

Ao nrt. :l:l, n. 33- As pala nas- sobro 
tet't'as - accrcsconto.so- minas do pt•opt•ic
dado da Unilio.- Jl!. 1'a!laclao. 

O Stt. Pttt,StDt·:xTt; - Yao so votar a emon 
tia do Sr. Artltm• Rios • 

O § 4' do artigo tio projocto pnssariL a tor 
t\ munoraciio do 7•. . 

S. r:.. Stli:t elt\S se;;sõos, 2G do janeiro ri e 
18\ll. -CJnlt7o. 

São succosivamonto postas n votos c nppro
vndas ns seguintes emotHlas : 

Motlillquo-so o at'l. ~17 tio modo seg-uinte: 
Nilo sotltlo a loi pt•omttig·atl:\ polo prosi

tlonto rht itopublica uos casos dos ptu•agra
pltos 2• o 3'' do art. ::Jü, dontr·) elo ·18 horas, 
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o pr~sidente do Sonnt~o, e si osto não o tlzor 
om 1gunl prazo, o VJce-presirlento a promul
gará, usanilo tia seguinte formula: F. pro· 
sidente (ou 'fJico-prosidento) do Sonnuo, thço 
snb~rnos quan presento virem qnoo Congt•os~o 
Nnctonnl docrotou o promulgou tt lei (ou l'o
soluçao) soguinto ,. : 

Snl~ das sessões, 2G do .inneit·o •lo 1801.
Franc&sco Voioa. 

Ao nrt. •11 

« Em vez do tlons terços - diga-se- mo
tntlo. 

Snln das sessões, 2G rle ,janeiro de lS!Jl.
JosJ IIygino. 

Ao nrt. 43 

Depois das pnlnvr~s -cm so>são -tlign-so: 
-do Congresso, o SI csto uiio estivm· reunido 
-o mais come ostit no projecto. 

Sal~ tlns s~ssoes, 2G do janeiro do IS!JI.
Franc&sco vei[Ja. 

Ao art. 4G 

Substitun-so o§ 2• polo seguinte : 
S,i l)enhum dos votados houvoi' alcançado 

ma!or!n ~,bsolutn, o Congresso elogerit, por 
mmo:tn uos votos preson tos, um, dentro os 
quo tiverem nlcn.nçado as duns votações mais 
olovndns, na eleição directa. 

Sn ln das sessões, 2G de jnnoiro do 18!) 1.
B. CamJlos o outros . 

Em caso de empato considerar-se-1m oloito 
o mnis velho. 

Sala das sessões, 2G llo janeiro de 1891.
Augusto de Freitas. 

Ao nrt. 4i, n. 3 

ReuUn·so assim : 
Exercer ou designar quem dol'n exorcor o 

commando supremo das tbrçns tlo terra o mar 
dos Estauos Unidos do llrazil, qn!\Jldo chn
nmdos its armas cm llol'ezn interno. ou oxterun 
tln Uuiiio. · 

S. R. -Snln dns sossõos, 26 tlo janeiro de 
18!) I. - Joao Vieil's. - Dt•. Valtadc1o. - G. 
Bcsow·o. 

E' posto. a votos o re,joitnda a so,.uinte 
emeudt\: o 

Ao nrt. 4i n. •1 

Ao n. ·I• tio •lo art. 4i - accrcscontc-so
O oxcrcicio destas nttriuniçuos fica sujeito ás 
seguintes I'csti•icr;õc:i : 

a) O prcsitlonto não conservará qualquer 
contigonto do for.;as foderaos nos estados, 
desde qno contra isto representem os respe
ctiv(ls governos ; 

b) Itemoveril, mediante rcprcsentnç;io dos 
mesmo,; poder~s. os commandan tos do tnes 
forças. . 

Sala das so3sões, 2G do ,innoiro do 1891.
F. Veiga. 

São succe~sivnmonto posta;; n \'Otos e ap
provadas as seguintes emendas : 

Ao nrt. •li n. 10. 

Snpprimam-so as palavras-o prorognr-lho 
as sesoucs OI'diuarins. 

Saln das ~ossúcs, 2G do janeiro do 18!JI . -
1ll•thur Wo.~. 

Subslitun-so no n. 11 do art. 4i n pnlnvra 
-approvnçiio-pot•- proposto.. - Auousto de 
Freitas. 

Posta a votos, ú rejo i tada a soguin to 
omeudn: 

Ao art. 4!) .. 

Snustitnn-~c pelo scgttinto : 
Os ministros do Estmlo niio podot•:Lo no

cumular outi'O emprego ou l'uncção publica, 
uom ser eleitos presidente on vico-prcsidento, 
deputado ott sanador dn Uniiio. (E' roproduc
ção do projecto primitivo.) 

Snh\ das sessões, ·:lO do j;\neit•o do 1891.
-Ccunpos Salle.< e outros. 

São succossivamonto postas n votos o ap· 
provatlas ns seguintes e mondas : 

Ao art. 50. 

Substitua-se a ultima parto : 
Os t•olntorios nnnunos dos ministros serão 

dirigidos no presidenta dn Ropnulicn o distri
uui•los por todos os mom!Jros do Congi·osso.
Juiio ele Castitlws o on tros. 

Ao nrt. 59. 

Substitua-se a oxprossão-docidir-por ostns 
- proco5Srtr e julgar. - il.dolllho Go1•do o 
out.I·os, 
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Ao nrt. ;;(). O St• .. Tost:: MAJUA:-iO (pcltt ortlem) ospcr:wn. 
que o Sr. pr·osidonto suhmottcsso ú votação a 

Accrcsconto-so it tlisposiçiio 1la lolt·a-a, 1lo omolllht do Sr. Josó Hygino, por isso não npr·c· 
art. 50: · . :;cntuu rurJuerimcnto, o quo vai J'nzor agora. 

I. Julgar todas as caus:ts propo;;tas contt·a 
o governo da União ou l•':1zend:t Nacional, 
l'undadas om disposições 1ln. Constitniçiio, lois, 
reg-ulamentos do pmlot· oxccntivo, cm con· 
tractos colobrndo:; com aquollo gol'ot·no. 

!I. Julgar as cau~a,; pi'OI'onicutcs 1lo com
pensações, mi1·inlli"a~iio, indumnba<;iio <lu 
pt•cjuizos on quacsqner ont111s, pt•opo.;t~ts pelo 
g~vcrno da Uniiio cctltJ·a particulares ou 
VlCO-VOl'Sa. 

Saln dns sessüas, 20 do janeiro do 1801.-
Lcopoltlo de Bulh•ies. 

Na sccçitu III- Do po,lct• ,iiiLlbiat·iu. 
Acct•cscen tc-s~ on•lu enn v icr : 
Art. Será mantida :t iustilui~:io do jut')'. 
Sala dns so,:süo.;, 2i do jancil·o •lo 18!ll.-

F1·mJrc' Carvalho, o outt·os. 

Jit um~t vez teve occttsião do pedir no Cou
gr·csso lll'ol'eroncin lmt'<t uma omomln quo so 
roliJt·in. aos 15 "/o adt iclonaos. 

Tt·ntnu,lo-so tio titulo 2", quo so refere nos 
cstmlo;, pons~l o omdor que nito ó fórn do 
propositn pctlir no Congrcs;.;o prcl'crcncht pnrtt 
o,t:t omcntl:t sem pN.ittizo da sua co!locar;:lo 
nas tlisposh;üus tt':tnsitorias. I~so [Hll'Ll ol.te
doccr a um corto mcthoclo. Estit porsrmdttlo 
de que o Con:;rcsso não julgará. iuopportuno 
o ~etl roqnorimcuto. 

Podo, portanto, no Sr. prosidonto quo con· 
snlto o Gong-rosso se con1'clll na pt•ofcroncht 
1lo s;r• votad:t neste titulo a on~ond<t tio Sr·. 
tlcputado por Santtt Catllllrina, Lauro Muller, 
quo mtuHlu. npplicm• 15 "/., nos l':ltatlos. 

O S1t. Mott.\1~; 1~ 13.\lmos - Niio ha t•nzlío 
alguma pnrn osto. prcl'crcncia. 

\'ozr~s- Apoiado. 
O Sn. Pmlswr.:.'Tt·:-V no so vottu• o reque

rimento clo Sr •. lo.;,; ll!arhtno yam que SJ 
Substitua-se : vote tio proloroncitt a tlisposiçao dos 15 "/•• 
PcrtoncOI_n aos <':;tatlos as tuin:ts. 0 tet'J'<!s 1 q_no .u .~o ~Ht~n.~oz:L tt•:tnsitor:ia, autos t!e con

ucvolntas sttnwla;; no.; seus respeclil'os tct•t•J- ltun.u .tI ot.tç.to do titulo 4 • 
torios, cauotulo iL Uni:i.o súnwutll a ptlt'l;ão do O Sit. ltAmtto BAitCI·:r.r.o.; (peltt ordem) diz 
territorio que lllt· i!Hiispon>nl'ul pat•a a tlc- rJUO o titnlo 4", quo so ostil votnllllo, trato. 
l'ezn dtt t'J·outoira, l"'l'il tiH·tillcac;ii,>, conslt•uc- tias qualidades do ci~.tatliio hmziloiro, o não 
r;ão militnr o ostr.ulas do l'e!'l'O l'cdome!;. compt•chondo como nest:t occa;iiio su possa 

Ao :ll't. ()::. 

C~nserve-so o paragJ·.t pl111 nn ico. -J•clio de \'O ta r os J;, "/... (Jlt<ilos a1wiados .) 
Cast•llcos o outro· · "· Enton•lo 'liiO o t•cquot•iJlltltlto ti contrtL o 

E.' nnnuncinda a Vlll::r;ão tia so;ruinto regimento, o como taltlcvo set• rejeitado. 
omomln: Po~to n votns o requerimonto uo prel'orcn-

Ao :u·t. l\:1. 

ltodi,itt·So <los tu modo: 
As terras tlol'olutas o a~ minas, ncst:1~ 

c,xistentes, ~ão do tlominio :l<t~ estado~: 
(O mais como osti1 no mli;;o.) 
::;al:t dns sossüc~. 27 "" jancit·o tl" IN'JI.

Feliciano Pccllia.-Ciwu~~. 
O Sn .. Pi~I·:SIIIB:\'1'1·!-Cha:un a. atlow,::ln elo 

Con:;res.~•> pam conl't•ont:n· o;;ta eJu.,ntlil cu111 
uma outm t!o S:·. Jo,;j ll)'gint~ fillO ostlt na 
pagina 23. 

A emenda do S1·. Castilho;;, !Jom como :t do 
Sr. Feliciano Ponna, ''"vem ser I·ouig-iuas 
l'ormnndo um todo, pot•qttO ollas so com
plotmu. 

Posta n votos, ú approvaL!a a omonLI:t do 
St•. !lclici!lno l'cnnrt. 

cia, tl rc:>.i ei ta do. 
0 Stt. EPLTACIO PF.~SOA- Peço Ll palavra 

pela ordem. 
O Stt. Ptt~-!:itO!l:'i'rl·! - TcJtn ~t pnhWr:l o llO· 

hro tlopnt•.ttlo. 
O Stt. gpn'.\CIO l'J·:~sn.\- St·. pt•esidonto, 

niio pudo explicar· o pcn,anJUutu 1losta omon· 
1la 'tllll!HIO t'oi lljll'Uôelllacla, ct jiOl' iSSO (lOI;O 
t~ V. Ex. pat·a. l'm~ut .. o agul'.l, o em iJl'U\'ü~ 
palal'l'as. 

\'Lm:s - Voto:; ! V ulus ! 
O St:. Prtl·!.>rtJg:'iT"- A tliscus;:io ostit on

cot•ra~ln., u.gor~t. tt•ntn.-:lj tlu votm·. 
O Stt. EPrrAC!O Pt·:ssoA- Não vou tliscuLit• 

Lt omenda •.. 
VOZ!lS - Voto.-;! Votos! 
O S1:. Pttlls!Dg)oi'Tg- A discussão ostit •m

con•ml:t. 
E' annnucituht a l'ulaçiio ela omeudo. 

~~·. Epilaciu Pessoa. 
tio I O St:. 'EPI1'Acro Pt~ssoA - Não von discuti;• 

1\ o mondo ..... 

..1 
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O Sll.. Pm~smt-:liTE- ::-Ião posso consentir ... 
VozEs- Votos! votre ! 
O Slt. ErrT.\CIO - ... rpnro di:(er n poaas 

qual o meu intuito no apre~enhl·a. 
VozT~S- Votos! votos! 
O Sit. LAutto Mm.T.t:tt- Tom-~c tiJito i~to 

tantas vezes. 
O Stt. PitT~sumli'rt-: -l\11\S oi nm ahnso (nwi· 

tos ajJOiarlos), cnntt•a o ~nal tenho prote,tado 
sempre. (M~tilo.~ apoiados.) 

0 Sot. EPIT.\C!O Pt·:iSDA-EII rtnet•ia dizer ... 
Yozt~~- Vot'ls! votos! 

Ao§ 3• 

Snpprimnm-se ns pn.hwt•as- ou;;crv:ulos os 
limites postos pelas lois tlo mão morto. - que 
serão snhitítnidns pelas seguintes- observa
das as disposições do diroito commt:m. 

Snppt·imam-so ignalmcnto as palaYras
guarolarlas us leis criminacs.-Zarna. 

Em ~cg-nid:\ ú rejeitada a soguinto: 

Ao art. 71, § G• 

L•opois rio-leig-o-, ac~!t'esconte-sc-o li l'l'C 
O Sr.. Et•tncro l'I·!.iSO.\- Não ia oliso;ntit• tl o cnsil111, otc.-Julio de Gtstilhos. 

emenda ... 
VozJ~s- Votos! voto~! 
(O ora-lor senta-se.) 
São sncccssivnmcnto poslas a. votos o l'P,;,i· 

bulas as duas p:u•tes da seg-ninto emon'l11. : 
"Altcrom-~e os §§ ·l·• o ;i·• elo art. 1\8 olo se

guinte modo : 
"Os estrangeit·os que, acltn.nelo-so no Brazil 

no c.lin. li> tlc novembro elo 18~0, declnrai'Oill 
tlenlt•o do soi:; mczes, depois ele entt·ar cm vi
got• a Constituição, o animo de neloptarem 11. 
nacionnlic.l:ule hrnziloira. 

" Os estrangeiros que possuirom bons im
moveis no Bt•:tzil ol l'i•rom e.tsarlos com ht•:~zi
leiras ou lii'OI'Clll !Ilhas ht•azileit·os, ~'Omlanto 
que re~ic.lnm no Bt·azil, si manifcsl:trelm a in
t•:ução tlc adqnit·it· nPcionalitlade hrazilcira. 

«S. R.-l?JlÍla,:in Pessoa."'' 
Posta :L votos, c\ :~pprora•l:t :L sc~uinlü 

emenda: 

Ao art. tiS, parngr.tplto uni~o 

Supprimn-so, poo• Slll' n !'.\petição •lo ~no 
estiL consignad•l ''Dl n n. ::;:; elo art. :l:l,-Mi/
lon. 

Posl:t ~~ vot••:i ti t•ojeita•I:L .L ~:·~gninto 
emenda ; 

:\0 1\l't. !)() 

Depoi~ •lns pahwt•as- nn türmn das lei;-, 
ncet·esccnte-se: o o~ ostmlantcs dns ncmlemias 
superiores maiores de IS <tnnos.-;1, .1:crcdo. 

São sncccssi\'amcnto posttts a Nlos o appro
va,lns as seguinte~ 

Sn ppt·iutam-~o a,; p~la" t·a~-cotalor,ome;ué~ 
ou titulo e:;Lmugeiro.-Bullw<'$ o outros. 

São snoccs>ivamontc postas o votos c ap
tn•ovtulas ns seguintes: 

Ao § I:: do art. 71 

Snbstillm-sc pelo scguin to-A' eiccpçiio do 
tla;;runlo olclicto. t\ prisão não t>odoriL ex
ocutur-so si não olopois tlc pronunclt\ c.lo indi
ciado, ~ai v o os cnsos dotcrminmlos cm lei, c 
medeauto ot•:lom cseriptll da nutoric.lnde com
petcntc.-Chllo.~.< o outt·os. 

Additivo no art. ii, pnrt\ sct• collocatlo de
pois dn n. 17: 
. :\s min.•~ pct•.leucom aos propriotarios do 

solo, s:d1·as as lumtno;õas que forem oslllbelc
cidns pot•lei :L bom da cxplorat;iio deste ramo 
de imlnstria.-.To.wi lfygino o outros. 

Ao art. ii§ 18 

Elimino:n-so as p:tlnvr<ls-rostnl o telegrn
phic:\. -Milton. 

Ao :u·t. ii (Jl:U'a sorcm collndos depois do 
§ :?5.) 

§ Aos aullll'es "'' olwas littcrnrias o artis· 
tic •s ú g-arantido o direito do roproduzil-as 
pelo. imprcns1t ou qualquer outro processo 
mecanico. Os hcr•lciros !los autores goznriio 
•lo;;s() olit•oito polo tempo que a lei deter
minar. 

§ A lei nssegur:trit lambem a propriedade 
uns mnrcns do · lhbricn. - JosJ Hygino o 
outro. 

Ao art. 71 , § 27 

,\c~rê~coulü-sc- a~sim como o~ que accd
lat··~m comlel'ot•ac;ucs ou tilulos noiJilinrios on 
es trnngciro~. 

SaltL das sc•.<siic~. 2ü elo januiro Llo IS'Jl,
L~opoldo d,, Bull•·,cs.-G. Bezom·,,, 
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Ao art. 75 

Supprima-sc .-Retumba. 

Ao art. 7G 

Substitua-se: 
Art. 7G. Os mil i tat·cs rlc lct•ra o mtu• tct•ão 

fôro cs.ccial, constituirln por tl'ihunacs mili
tares, para dclictos militm·cs.- &IHmbct. 

Ao art. iG 

Accrcsccn Le-se: 
§ 1.• Este foro compor-se-1m do um Su

lll'emo Tribunal illilitar, cujos membros serão 
vitalícios, c dos conselhos neccssarios para a 
formação da culpa o julgamento dos C!' imos. 

::; 2.• O Congresso, por lei ordinaria, re
gulará tL composição tio Supremo Trilmnal 
Militar, suas attriuuiçucs c outras circumstan
cias inhorontes ao fOro de que so trata.» 

Sala das scssüos, 27 de janeiro uo\801.
,1[. l'<tlladc!o.-G. Besouro. 

Ao art. 78 

Sttbstitna-so: 
O cidadão investido cm J'nncçucs tlc qual

quet• dos tt•es poderes J'odcracs não porler·iL 
oxercct• as Llo ottlr·o. 

Sala das sessuos, 27 do janeiro do 18\ll ,
Campos Sallcs o outros. 

Ao art. 82 

Supprinm-so este artigo pot· onvol vm• ma
teria atlministra.ti va. -Lcoui,qi/do Fityucil'lls, 

Ao art. SG 

Substitua-se: 
Art. SQ. O exor•cito fodoml compor-sc-ha 

tio con tingentos qno os est:ulos o o Districto 
Federal siio o!Jrigmlos a l'ornocor, constituídos 
do conformitlatlo com a lei anuuD. do llxaçüo 
do forças. 

§ 1.• Uma loi l'otler•;ll dctcrminarú a org·a
nitiaçiio geral do exercito, tlo accordo com o 
::i 1\l tio art. :l3. 

!'i 2." A União se cncarrog~ll'iL da instrucção 
militar dos corpoti o t\l'lllati o tht instruc~:ão 
militm· superior. 

~ :l." L>'ktL aiJoliLlo o rcct•utamcmto militar 
J'orçatlo. 

§ 4.• As 11atontes, os postos o os cargos 
inamoviveis são gara.ntidos cm toda a sua 
plonitudo. 

Sala d1\t' sessões, 27 do janeiro do 1801.
Joao Retumba. 

Substitutivn. ao al't. 86 

o exercito o ar·mn.da compor-so-Mo pelo 
vohrntariatlo, som premio, o cm litll<t disso 
pelo sorteio, próvin.monte org:misado. 

Concorrem p;tra o pessoal do. armado. as 
escolas Naval, Aprendizes :Marinhairos, o o 
sorteio da marinlmgem mercantil. -Julio 
Frota. 

E' posto a votos o rejeitado o seguinte 
additivo: 

Accroscontc-so como penult!mo artigo das 
disposições geraos : 

Art. São coustitucionaos tão sómonte as 
disposições que se referem a n.ttribuiçõos o 
li mi tos tios poderes políticos o nos direitos 
inrlivitlnaes o politicas dos cidadãos. 

Paragrapho. As disposições desta Consti
tuição quo não estiverem nestas incluídas, 
poderão ser altcr•adas ou rorormadn.s pelos 
tramites o com as formalidades das leis ordi
narias.-Virgílio Dam!lSio. 

Jlicn. projutlicada a seguiu to emenda: 
No art. 88 modifique-se o principio do se

guinte modo : 
Art. Nas disposições ilo ordem constitu

cional, sómcnto poderá ser rel'ormadu. a Con
stituição mcdoauto, etc. 

Sala das sessões, 27 do janeiro do ISD! .
Virgílio D.tmasio. 

São succossivmnonto tJostas tt votos o ap
provadas as seguintes : 

Ao nrt. 80 

Supprima-so, por não tratar de mataria 
coustituciounl.-,\lmoida Barreto o outros. 

Ao art. I • das disposições transitorins 
Supprinmm-sc a I"' parto o o § 1" deste ar

tigo, por•que estão prej utlicntlos.-J. Hygino. 
Motlitlqne·so o~ 2" do seg-uinte modo: 
Promulgndtt cst<L Constituição, o Couwcsso, 

reunido cm asscm!Jlóa gorai, olegeri~ ~o mais 
como está). -J. I:Iygiuo. 

Ao·art. l•§u" 

Accroscoulo-so o seguinte ao llnal : 
No ditL !5 do junho tio corrente auno. 
Sala tias sessões, 2li do jaueit·o do 18\Jl.

B. de CtLmpos.-Cm•vt\llml.-1\IursD. o out1•os. 

'• 
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Ao art. 1 o das disposiçucs transitarias 
Accrosconto-so ao § Qo : 

Não podendo cm hypothcso alguma sm· tlis
solvido.-Barbosa Limt\, 

Art. 2' 

Supprimn-so.-B. Campos o outros. 
Ao art. 3° das rlisposiçõcs tt'lln:;i to rias 

Supprimn-so. 
Sala das sessões, 2i tio jancit•o tio 1801.

Augustode Fraitas.-v. Dnmnsio. 
O Sn. Nu.o PEç.\:>.'11.\ (pela Ol'dem) diz que, 

havendo <lu vidas sobre 1\ votação desta nl ti ma 
omontla, requer contraprova do votação. 

0 S!t. PRESinF.XTF. tliz quo OS Srs. SCCl'Ota
J•ios com todo o cscrupulo vorillcamm que 
tinham votado 05 Srs. congressistas a favor 
o 01 contra; mns que cm todo o caso proce
derá corno cm outras occasiõcs tem l'oito, 
tlosdo quo a votação se decide por pequeno 
numero, o portanto consultariL o Congresso 
si concedo a vorillcação pedida pelo St•. Nilo 
Pcçanha. 

O Sn.. AL)IEIDA BA!llmTo {Jlcla oJ·tlem) diz 
quo acabam do entrar o St·. Pedro Amcr·ico o 
outros Srs. rcprcscntaut~s quo não tomaram 
parto na votnção o por isso pede ao Sr. pre
sidente que, no caso do procmlcr-so t\ vota~ão, 
os convido :L rctirnrom-so tio recinto. 
OStt.Pnr.~rnEXTE-Como tlisso,11 votar;:io l'oi 

Iili ta o vct•illc:ula, mas tendo " mesa 0StaLolc
cido como prccoucnto cousnltnt• o Cong-ro~so 
si atlmitto uma segunda votação, cousultal-o
Itci, mas t!cclnro quo a vcrillcação l'oi feita 
pol:\ mesa. O Congresso, pot·•lm, t!ocidirà se 
t]Uot· uma novt\ votação sobro o mesmo ns
sumpto. 

O S!t. Nu.o Pl~QAXIIA não duvida absolu
tamente da sincot·idado dos St•s. socretarios o 
dc!h1 dí1 testemunho, mas si litz o sou reque
rimento ú porque a emenda osti1 assignatla 
por mais d~ I 00 roproson tantos. 

Consultado, o Con:;rosso ro,joita o requeri
monto do Sr. Nilo Poçanha. 

São cm scguitlt\ postas a votos o approvn
Llns as seguintes : 

Ao nrt. 11 

Snlistitua-se: 
Approvatla que seja n Constituição, será 

assig·uatln pelos reprosontantos o promulgada 
poltL mesa do Congresso. 

Sala Lias scssucs, :!i:i tlu janoit•o do !Slll.
Tltonmz Dei pllino. -A. Azeredo. 

Additiuos 

Accroscontom-se: 
Art. ScriL mlCJuirida a casa cm rruo fallo-

cou o Dt•. Benjamin Constant, na qual se coi
locará uma Jàpido om homonag-om á memoria 
do grande patrioca- o fundador da Rapu
bliCt\, 

Paragrapho nnico. A' viuva sorti. conco
•liflo o nsolhtcto durante sua vida, passando 
depois par;.\ tL nução, como propricúado na
cional. 

Sala das sossilos, 20 do janeiro do 1801. 
-Nelson do Vasconcollos. 

E' nnnunciati:L a votação do seguinte : 
A União colwariL durante cinco annos, em 

ilcncllcio dos estados, 15 •; .. addicionacs aos 
impostos tio importação rruc cm cada um 
tlcllcs to r cobrado. 

!ii· 2.•: o 'potÍor ~xocutivo disporiL om ;og~tla: 
monto so!Jro 11 quota rrno devo pcrtoncor a 
ca•la um tios c;;t:ttlos tio :Minas Garncs, Goyaz 
c Rio de Janeiro, do que for arrecadado na 
Alfandega da Capital Fcdoral, om virtude 
destas tlisposi~'ucs.-L. :.\Iullcr o outros. 

0 Srt.. CtrMl.\S LOBATO (pela orden1) rCt}Uer 
votar;ão nominal. 

Consultado, o Congmsso approva quo a 
votação do roforido :uiU.ith·o seja nominal. 

Proccdontlo-so á votação nominal, respon
dem sim os Srs.: Francisco Machado, Joaquim 
Sarmento, .Jo.;ó Secnndino, Joaqnim d11 Cruz, 
Ell'seu !\lartins, l.lczorra.tlo Albuquerque Ju
niÕr, Thcoúuroto Souto, AlmeidtL Barreto, 
J osó Hyg-iuo, J osü Simeão, Pedro Pau
li no, Virgílio Damnso , Ruy Barbosa , 
Braz Carneiro, João Sevoriano, Casario 
Alvim, Santos "\ndmdo, Esteves Jnnior, 
Uchtla Rotll'ig-uos, Cost:\ Rodrigues, Henrl
quo do Carvalho, Anfrisio Fialho, Nogueira 
Pnr:uwguit, Nelson, João Lopes, Justiniano 
de Serpa, Frotlorico Borges, .José Avelino, 
José Bavilnrrua, Gonçalo de Lag-os, Nasci
mento, Almino Afi'onso, Pedro Velho, JMignel 
tio Castro, Amorim Garcia, Pedro Amarico, 
Tolontino do Car\·alho, Rost\ o Silva, João 
Barbalho, Gonçalves Forroim, José .Mari
ano, Almoid:\ Pernambuco, Juvoncio do 
Aguiar, Andr~ Ca~·a!c~nto, l~nymundo 
Bantloira, Anmbal 1• alc:to, Pqron:a LYl!_l, 
1\loim de Vnsconcol!os, Joao do Stquetm, Joao 
Vioira,Luiz tia Andr:ulo,Be!larmino Cm•ncit•o, 
Thoophilo tlos Santos, Augusto de Freitas, 
Paulo Argol!o, Tosta; Soa!Jra,, An;onio Eu
zcuio, zama, At•thur R1os, Garcm Pu•os, llfar
colino 1\lourn, Santos Pereira, Pau!t1 Gniam
rães 1\liltou, Amphilophio, Fraucico Sotlru, 
Diou'\'sio Cm·qtwit·a, Loovig·iltlo Filguoit·as, 
1\lodt:ndo, B:u·üo do \'illtl Viçosu, Prisco 
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Paraíso, AI horto Brandiin, Olivcit•:t Pi nlo, 
Viriato do Medeiros, Luiz ~lut·nt. Alcin
tlo Gurtnabnra, João Pinhcit·o, Pacillcol\!as
carenltas, Francisco Voigon, Mlltta l\Incltarlo, 
Cosl:t Senna, Gonçalves Chaves, Feli
ciano Ponna, :Manoel Fnlgcncio, l~t·ancbco 
Amaral, Domingos ltocltn, Cost:t .l\!adta1lo, 
Ferrcirl\ Rnhello, .lo:'io Luiz, 1-anro·~Iiillct•, 
Lrtcertltt Cantinho (\12). 

ot·gan i~m· o tral!nlho tlollni ti v o rio pt·ojecto do 
a?conlo com o vencido, não poderei marcar o 
tine •lo sessão para a discns,ão tia redacção, visto 
IJIIO depende do tempo do IJUO mcossita para 
cssry tr·almllt~ o pttbltcar;iio •ltt redacção final. 
Consc;.:ninl.?mcnto, ~i não ltotti'Ct' dollboraçüo 
cm ~ontto;n·to •lo Congresso, tiÓ convoco.roi a 
~ossao ln;.;o que olltcnlm •h commissiio o pro
,]ccto rc1ltg-irlo tle accordo com o v•'ncirlo. 

l':t~:'atnM il 2• parle da ordem rio rlia. 

SEGC:'\DA I' AI: m DA OlWEi\1 [10 DIA 

l>lSCt:S:;~o l>A~ ~IOo;oito:S SOill:t•! O TJ:ATADO lll•: 
ca~.mtmcto A)tEt:tcAXO 

ltcspon.!em a/io os Sr>. Lcov:';;ildo Coelho, 
Pacs ~o Carvalho, l\lanvol Barata, Antonio 
13aena, .João Pedro, Gtltlltt< .lunior, .Jm;ó Bor· 
nar~o. Olivcit•a Gttl\·üo, Amaro C:tvalcanli, 
Firmino !ln Silveira, Floriano Pnixoto, 'l'a
varcsBttstos, Tltonmz Ct•nz, Domingos Vi
cente. Gil Lõonlart, 1\!onteiro de Barro~, Quin
tino Hocay•Jva, Laper, Saldanha i\lnrinho, 
.loartnim Fclicio, Amcrico LolJo, Prudente •le 
1\loracs. Campos Sallcs, Silv-a Cancelo, 
Silva Paranlto;;, Pinheiro Guedes, Jtnmiro 
Barcellos, Pi n h oiro !linchado, .1 nl i o Frota, 
Bcll'ort Vioirn, Jndio •lo llra~il, Innocencio 
Scrzedo\lo, Nina Bibe iro, Cantão, \'.~dro Chor
mont, Barhosn Linm, Bor.et•t•il, Conto Cartaxo, 
RotumlJ(\, Espil•ito S:mto, Oilicica, Gahino 
Bezonro, Ivo tb Pt·ndo, Olivcir:t Vnlladiín, 
Felisbello Freira, l\lnniz Frllirc, Athay•.lc 
Junior, Urbano Marcondcs, Cyrillo do Lo
mos, Virg-ílio Pesson, l•'t•n.n,;n C:wvn.lho, 
Bnptisltt da 1\lotta, Frócs 1la Cruz, t·:t•ico 
Coelho, Sampaio Fct·raz, ,\rislitlcs l.olto, Fnt·
qnim Werncck, \'inltac:;, ,\ntouin Ol~·utho, 
Bndnrú, Chn;ns Loh:tlo, Alcxan•lt·n f;tocklet•, 
,\[\·aro Botelho, Viotti, llntt·:t Nkado, As
tolplto J>io, Arislitles :.\lai:t, Gott~ai\'OS !~amos, 
Carlos dns Chagas, Pallcta, Joan de ,\Ycllar, 
Ferreira Pires, Ocrnardino ~o Campos, Ft•an
cisco Glicerio, l\!oracs 13arros, Lopes Chaves, 
Domingos tio 1\!oraes, bdolpho Gordo, Car
vnllml, Angelo Pinheiro, Mur;::t, Rodolpho 
l\liran!ln, P:utlino Carlos, Cost:t Jnnior, l~orlri
;.:nes Alv-es, Carlos Garcia, i\Iorcira tia Silva, 
!Wbilio .luniol', 1-'lmtt'Y rm•:t•ln, Leopoldo •lo 
BnlhiiOs, Gnimnriícs Nntnl, Anlonio Azot•o•lo, 
Caetano Allmqnot''!UC, :\larciano do Ma;.:a
lhücs, Fernntlllo Simas. !'_:ch•nillt, Victoritto 
Monteiro. Pct•cir:t cln Costa, A mão do Faria, 
.lnlio de Cn~tillto:;, llorg-~:; •ln ~.!clloit·n:;, ,\1-
citlcs Li mn, As> is ilt':l zi I, Tltomnz Jo'lot•n:;, 
Abreu, Homero Bapli;;ta, ltoclta nsorio, Cas
siano do Nnseimento, FcrnmlllO Auolt, :.\lonna, 
c Barroto(llll). 

C~Httinit:~ a tliscn~sfio das moções tios Srs. 
As;ts Brn~ll, llumetrio rtilJcit•o o .los': Avelino 
sobt'c o tratado do commercio amct•icano. 

O Sr. Oit.icica. (moDimcHto ele o.aen• 
~·1o)-P~rccct·it a muitos unm irnpct:tit~encia, 
:;r. l!rrs:tlcnte: qnc o Congresso Cnnslttumtc se 
esteJa tltstrahmrloua sua tarefa consti tncioual 
par:1. cccupar·so com os netos praticados pelo 
g~\'ú_!'no; parccaril, urna impcrlinoncia que n. 
nu.;sao n:t qual esta cmpcnhatlo o Congresso 
seja mm< o muitas vezes int.ct·rompidrt com :t 
:uml~'tiO •l•l decretos cxpodtdos velo Govorno 
l't·ovisorin, no c ~m·cicio plano tio pctler le,.is
latil'o tio •JUO l'oi investitlo pot·estaassemblóa. 

Delegawln ao podl't' cu tão existente a attri
l!ui~ão tlu le;.:islar, solicitanrlo tio Governo 
Pt'o\'isorio :t r:ontinuaçiio tio cxot•ciclo do totlos 
os poderes em cuja posse o encontrou, o Con
grcoso Naciona 1 IJilOl'in, o o maniftlstou por 
um neto publico, l1cnt· cm tttm< cspltet•a de 

E' J•ojeituLio pot' \10 \'otos coJllt•a \JZ o ml-

aeçiio cotnt•lctamonto livre das pot•turbnções 
occnsionatlas pelas uccessid•t•les do A'ovorno 
tio paiz, tr.•nqnillo no !lcscmpcnlto das fun
~ur.~ 'o:onstil~tcionacs, liborhttlo das paixões 
poltltca:;, p:ummlo cm plano elevado, ontlo 11. 
smL nnica prcoccnpaçfio l'os:;c: dotnr a Ropu
lilica, apenas proclatnnrln, do umn Constitni·· 
~iiu qno tlrnm;;sc n~ noras institniçõos, ontre
;.:.m•ln '' pniz :t nttt ;:o\·ct•no lc~al, oxpt•cs,iio 
,J:L romlado nncio11:d llt:Lnilil~ta•l:t 1!0111 :t rcvn· 
l11ção do 15 de 11ovcmhro tle 188\l. 

dilil·o do St·. L:tm•o l\lnller c onlros. 
0 :'\tt. l'nt·:StliltXTE-E~li\ let'lllÍiliHI:t a. vn

tnr;[[o tlns t'ttWtttl:\g n11 )'t'n.i•~clo tlol Cun:;lilni
P:i.O 0111 :1 11 tli:·wn:;~iio. 
' N:t l'út•ma •lo r•~g·illtC'nln, o pt'<'jccln o a:; 
e\llOIHlas al'prnvntla:-: vrto i\. comtni~:-:iin CSllC.
àd tl!l redaet;:in tin:d, olo act:onln •:otn "ven
l'it\ll. fomo unlut•t\lmenl~l a. cotnmi~::i10 de
l"'mlet·:\ 1.k• don,: O li lt·e:; ditl:l 110 liiÍJiitiiO 111\l':l 

Era do esperar quo, rcconhccunuo a loJgiti
mithulo do pot!or que fez n t!o\ogr<çiio, accci
t:nHI<l tt investi•lm•a tio nnico polia r omanatlo 
1l:t sohcmuia nncinnal, o governo eompt·eh~I1-
,Jo·c<n como lt:t\'ia rnnd:uln .testlo •'11liin a plo
nilm!o tle l'11ncr;üos tl:11l:L pela t·orulur:~o. •tuão 
t''''lt•icla momlmcnl<! l'um :t tlidntlnt':l do fjll • 
a ns,;oml•lua nadnnnl o itl\'eslit•a, oxut'l'ilnntlu 
o pn1lCt' do qn:ll ol'n n\Jol1n~; o .tcpo:;il:trio. po1• 
t.'slnt' 11 s•JII lt!t,;'ilitttll 111110 em !'.teu tio propt•io 
;:;'lii'Ct'tll', :,irnpl 1!ô •l·~lu:~·tlllo d1J outro pudei' 
tpl1~ r~~pl'f!S~;ula a Wll~tlo :jl,hf'l'i.llli.l. 
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E assim mudasse de plano, agindo livre
mente soht•o assumptos arJministrntivos, mas 
abstendo-se do decretar sobro matorin. da 
competencin do poder legislativo, g-uardando 
a plenitude das J'uncçues unicamente para os 
casos excoJlcionaes de salvação publica, mesmo 
para quando noccssidados urg-on tos, grn vissi
simas, não permittissem o adiamanto dns pro· 
videncias exigidas para a consulta ao con
gresso ordinario. 

contro.,lição comsigo mesmo, em actos an
teriores. 

Serít nocossnrio citar fnctos pnra prova 
desta verdade ? 

Isto mesmo pam não porturiJar a Assomhlén 
Constituinte, cuja attonção estava sot·iamento 
occupadn com n. elaboração da Cart:t Consti
tucional, n. loi das leis, que devo crear o 
regularisar o proprio jl\ldor u:tecutivo nas 
maos do governo revolucionario. 

Foi ta a delegação por esta Ass~m blóu, ac
ceitn. a rlelognção, o, portanto, reconhecido. a 
legitimidade do mnndnntc, o Congresso entrou 
f1•ancamonte no estudo do projecto do Consti
tuiç;1oJ· e, V. Ex. tem visto, m:mifoston-so, da 
parto o totlos, o maior ornponho, o maximo 
mtoresso na discustiiio dos pt•o!Jiemns dh·ersos 
orrorecidos í~ sua apreciação,. sem intentar, 
uma vez só, oxcedor o limito das fuuccõos 
que n si proprio se tt·açon ; disso-sa, lú fórn., 
que o Congresso tivera a voiloidade ele so 
convortor omConvencão; mas, V. Ex. sabe, 
como é falsa ossn nccusaçiio, como é infundado 
esse boato, levantado do proposito, pam ser 
thema de accnsnção á correcção do nosso pro
cedimento. (Apoiados.) 

Nem uma só vez o Congresso Nacional ma
nifestou a resolução do exercer •fnncções le
gislativas ordinurias, nem mesmo quando, 
assoberbado poJa pel'tla irremodiavel do grande 
cidadão, Benjamin Constant, se conservn.vo. 
indeciso no modo do p:ücnto:u• ít nação a eo
pnrticipaçiio mt dor immensa que n tOtlos 
assaltava; nessas occasiues do intlocisüo, no 
modo de tl:u•ecot·, o Congresso accoitou sem
pre a opimiio mais nvisnda quu lhe dou a 
orientação para agir, som ronssumil• a l'uuc
çito legislativa delegada ao Governo Pro
visaria. 

Niio tomos n. verdade destas proposições na 
série do actos dos actuacs secretm•ios de Es
tado, nomeados o investido;; dns funcções sem 
qncao menos se dignassem tro.zel-o ao nosso 
conhecimento, actoti om contro.posição aos do 
~abinetll anterior, a rovogal-os, n inutilísnl-os 
a constituir novos dire1tos como si fossem 
nm podei' legal, emanado de uma lei consti
t11cional quo os fizesse os arbitras supremos 
dos destinos tia nação 'I 

Emqnanto o Congresso dú o exemplo da 
maior calma, ,provM de dese,io que o possue 
de dotar o pmz com a sua lei fundamental, o 
governo abusa do rodar legislativo, pertur
bando todas as relações existentes no paiz, 
dando e tirando direitos, nem respeitando 
mesmo as deliberações do Congresso, con
llado na sua omnipotencia. 

Podemos nós, os representantes da nação, 
os depositarias dessa sobero.nia que nos reune 
n.q ni para oln.bornção da lei constitucional e 
nos rennirít amanhã parn. as leis que hüo de 
:oger f:!S <:idadãos brazileiros, assistir, mudQS, 
unpnss1 ve1s, a esse descalabro em que vae o 
p:m, quándo a opinião nacional se levanta 
paro. condemnar a leviandade, o desnso com 
que se expedem tmlos os dias, decretos con
tra os interesses da nnçiio, sem consultar as 
necessidades publicas? 

Não se deve condemua1• pot• tanto no Con· 
~resso Constituinte, Sr. presidente, estas in
tel't:upçucs constantes no nssumpto que, unico, 
devut occupnr a sua nttenc-:io ; culpn. é do "'0-
verno,que,d~; posse de um deposito confiado bom 
condições oxcepcionacs e parn ser usado em 
possi veis occnsiues, tamoem excepcionaes, 
nbustt larg-amente das circumstancias e dis
põe do pniz como senhor absoluto, a bom de 
interesses do uns ou do outros, mas sempre 

contrn. os interesses publicas. 
Para corresponder a esse procedimento alta

mente convenionto, d:1 maior correcção pos
sível, o que tom !'oito o Governo Provisorio, 
quanto nos poderes delegntios ? 

Podemos tlizol-o com os factos trazidos Íl. 
discussão nos to rocin to, e a pertm•bnr constan
temente a missão i~ quo ntis restringimos as 
nossas funcçues: o go\'erno usou o abusou 
largamon to tio podet· uolegndo, oxpodimlo 
docrotos, VOI'tludoiras lois que alteram pro
!'undnmon to n vid:t dn nnçüo, legislando como 
si fosso ollo o unico JlOtler aindtt existente ou, 
digo mais aimlo, como si n nação l'osso pro-

lli'ÍOtltulo sua, do IJIIO posstt ollo dispot• como 
ho aprouvo1', sem poias, tlosortlonadamonto. 

om nmnil'ost:~ contl'adkiio com os inlorosscs 
cltt commuuhão nacional o, atiJ, às vezes, em 

Toremos de eutrar, em sessão ordinariu 
nu apreciuçito desses netos do governo, e seri~ 
essa :t occasião do discutil-os todos, demon
strando o nenhum cuidado nn distribuição 
lnrgn. do cot'ro das graças. 
F~cnmos desdo lo~o sentir que o proprio 

gov~rnC! so tom i~cumbido de provar a incon
vemeue~n. de mUitos desses actos · podemos 
vet• no bojudo co:•po d:t legislado dn. Re
publica entre os innumeros decretos expedidos 
pelo Gove:no Provi?orio .em l•lmezes, m11itos 
revogntorws e modttlcntlvos de outros nnte
rioros, alguns synthetisnntlo theorins e sys
temns complotlt!llotlto oppostos · e mais ó de 
mlmira.r que não hou-.:osso mudado o respon
v.ol umco pot• ossos dtvorsos actos, tenham 
s1do todo~ elles, mltllg'onicos entre si embora, 

00!'\0R&SSO 31 - 111 
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cxp3dido,; pelo mesmo chefe do governo,· clava. E' do Diario Official esta affirmaçiío, 
sempre em bem do interesse publico. que on apreciarei d'aqui ha pouco : «o coo-

Nutrimos a esperança rio que mudasse esta vonio fa1.-nos perder 4.000 e tantos contos, ao 
situaçiio com a mudancn do ministros ou dos passo quo os gstndos Unidos perdem, desde 
simples secretarias do estados; mas ahi lo;:ro, 11.000 o tantos.» 
tomos novos decretos, novas deliberações, Eu comoço a censurar o tratado, Sr. pro
novos systemns e theorias, exploradas tüé sidente, logo no riiJsconhecer• a legitimidade 
duns fontes de grnças que .iil suppunhalllOS para contractar, das duns partes que tlguram 
gastas desde o tempo dn monnrchln: ns ro- no couvenio, De um Indo figurn o governo 
moções dos juizes de direito e as reformnH o prouisorio de um paiz que se esti~ reorgani
nomençues para a Guardn Nacional. E isto se s·ondo, que já elegeu n sna ropresentnção, que 
faz em nomo da pure1.a <la doutrimt rcpnbli- tem o seu poder legi;lntivo ainda occupado 
cnna em consoquencia rio uma revoluçfto que com a sua caril~ constitucional; o tratado de 
teve como cnust~ e para ,iustillcntivn, a cor- commercio ó feito pOL' um governo rle revo
rupção estabelecida na mais lar;::a escala pelo luçiio •leste palz, com o seu período dictntorial 
regímen decahido. já lindo e usando de nttribuiçõJs delegadas, 

Nós não podemos conservar-nos silenciosos sim, mas de que alie só rleveria usttr para a 
perante tu•lo quanto se tom feito, a não que- ur~encin da salvnç;io publica, em medidas in
rormos ser nccusndos do nem haver ln- ntliaveis. 
vrado aqui o nosso protesto contra esses erros, Devia esse govor•noapressnr-se em celebrar 
das mais graves, das mnis funestas conse- convenio que tanto vm all'ectar as relações 
quencins pnra o futuro elo nosso paiz... economicas do seu paiz, mesmo com o estran-

Surgiu-nos ultimamente este convenio, Sr. geiro, com as naçuos excluiLlns dn preferencia, 
presidente, feito ás pressas, som o estudo o na protecção dndn nos generos de uma só 1 
sem o exame oxigitlos por assumpto de tanta Devia esse governo ser· tão pressuroso em 
mn;:rnitude, sem serouvidtt tt opiuiiio do poder annullar a consnltn. no pnrlnmonto, ao poder 
Icgtslntivo, facil de s·•r consultado si hu.Yia legislativo, quando, constituido como estava, 
tanta m·g-encia, conveniente de esper•ar a con- elle se poderia manifestar cm menos de tres 
sulttt por tres mezes apenas, na sessão ordi- mezcs, estndnndo, oluciúando a questão com
naria PI'oxima. (.lpoiados.) partindo com o governo legal a responsabili-

No clin om que esse convcnio foi publicado, dado das consequencias resultantes do coo
antes de ouvir a opinião ela Imprensa sobre Yenio? 
clle, após apenas uma leitura rapida <hS ch\U- Do outro Indo, temos a nação americana, a 
sulas ahi estntuitlas, ou levantei-me nesta repuhlicn por excc!iencia, nqnelln que temos 
casa c clnmci destn tribuna contra nma das pr·ocm·ado pai~t nos servir rio modelo, tll::;na 
con;oqnoncins desastrosas, trazidas por IJSSO do sor imitada como o oxt:lffirlo tia li bordado 
novo acto do governo dictntorinl: a dimiuui- o da sohornnln N ocionnl; alli se deve saber 
ção da receita reservada iL União para poder qne o nooverno soherano dn nação ó o Coo
acudir nos innumoros enc.'lrgos do sou or·çn- grosso Nacional e sómente este é o ~ompetente 
manto do despeza. para a celebração de tratados de commercio. 

Niio discuti o tratado om si, porque não Entretanto, o seu g-overno apressa-se a vir 
houvera tempo de estudar essas clausulas e tratar com um poder da rovoluçiio, nas vos
conhecer quanto do prejuriiciul ellas trariam paras de entrar a nação no regimen legal, 
para a economia nacional, com a protecção contra as disposições da. sua proprin carta coo
dada as industrias do paiz ftworecido, em gora- stitucionttl, synthese do systema republicano, 
vamo ás industrias do nosso palz. cm que a soberania reside no povo represen· 

v. Ex. o o Congresso teem visto, Sr·. pro- tado nos seus eleitos. 
sidente, como a opinião publica tem condem· v~ v. Ex., Sr. presidente, que fltltn a este 
nado, quasi unanimemente, esse convenio em II'!ltado a te~itimida•le dos contractantes, o 
que, como so vu de todos os orgiios da opinião elemento moral ptu~t a legalidade do neto que 
nacional, esta tribuna, tt imprensa, a m;mi- não tem a s.'\nc~üo do povo, da representação 
festnção do pensamento das classes produeto- do paiz, unico competente pnra ncceitar essas 
ras da riqueza publicct, o Brazil foi comple- clausulas, que vão reg-er ns relnçiles dn sun 
tamente enganado, dcixnndo-se o seu governo vida economica. 
fascinar pelas vnntngens de occasiiio, postas E . 
sob os seus olhos pelos interessados na assi- U~r Sit. R.EPRESE:\'1'.\NTE- •I'!l PI'ectso a 

· clausula ad-rc{urcndtml. gnatnra do convomo. 
Legisladores do presente, os membro;; llo O Srt. OITICICA-Consuro justamente o trn-

Govor·no Pr·ovisorio não attondoram ao futuro lado por lho thlttu• esta ciltnsuht, dijvontlo ter 
do paiz o jnigamm o convonio IJom, pol'<[ne, alto oxocuçiio a 1 Llo alll'il, autos da t•euuliio 
dcsdologo, o Brazli aut'ot•itt lucros mttioros do pouor log-islntivo; dispensou-se, portanto, 
que a republica americana com quem contra- a sua approvnçiio, nullitlcou-se o podei' !e-

• 
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gitimo, como tem sido nullitlcado este con· 
gresso nas doliheraçõos do govot•no provi
sorio. 

Vm·illcadtt assim tt primoh•o. falha que tom 
osto tr;tto.do, estudando o.s suas clansulo.s cm 
roi:IÇÜO ltOS dOUS p IÍZt~S, reconheCO•SO facil• 
monte,. Sr. presidente, que é uma ''ot•Ja1lo 
tristissim~t p~tra o governo do Br~tzil, o q ne 
disso dostn. tt•ibnnn o nobre roproseutanto 
pelo Rio Grande do Sul: o Brazil foi perfeita· 
monto cnga narlo nosso con v enio ; direi m:lis : 
o govot•no dcixon-so soduzit· pelas vantagens 
de momento, encarecidas pelo,; in tcrassados 
na assi:;natur;L do convonio. 

Os patzos, Sr, prosident9, r.ozem trntndos 
tlo commercio cm circumstnncilts exccpcio· 
naes par;t ambos os contractantos; quando 
um dellcs é grande c ás vezr.s nuico prorluctor 
do um gcncro rle consumo, faltando-lhe outro 
gcnero qua outro p:oir. pt•orluz cm quantidade 
c tnlw,z como productor unico ; rlil-so entre 
esses p•oizcs coutractantos n tt·oc•t do sn •ar
fluo de um pelo supet•fluo do outro, accudindo 
no neccssario, sou tido por ambos o !los p:u•a o 
seu zonsumo. 

Essa tt•oc:t suborrlinn-so sempre, entretanto, 
it condiçi'Lo essuncial da não prvducção dns ge
neros, objecto d:t protecção 1le um convcnio, 
pelas <luas partes contt•act.tntos, mn:~ cm re
lação no pt•o•.lucto da outra. 

Um paiz que produz:t vinho;; cm quantidade 
superior no sou consumo,1.ão m•s pótle pt•oduzir 
o tt•igo, ou o pt•oduz om quantidarlo mínima, f:1z 
um tratado do commorcio com outro paiz em 
circumstancias oppostas iLs suas ; pt•oduz trig-o 
em excesso, mas 11ão póJe produzir a uva ou 
produl-n. om quantitlaole insutnci~tlto its ne
cessidades da stm população. Assim para ou
tros generos. 

Doss:t troca do productos, resulta quo o 
genero entrado como nocessario cm troca tio 
suporlluo exportado, g-osa cltt isen~i'ío do im
posto;; ou de reúucÇ<io considera vcl, que o 
torne accessi vol aos consummidores, como esse 
snsot·flno entra no p:oiz contractante prote
gi o por isenção de dit•eitos oquivalcnte. 

D1t isenç:1o Oll au·.;-mcnto dos impostos para 
os g.meros trocados pelús tli,·ersos paizes 
entre si, proveom O.i dons srstemas: protoccio· 
nisbt on li\·ro cambista; c primeit•o entendo 
que devem ser prote~idas as in•lnstrins dos 
paizes pro•lnctoros, que n. impot•taçiio deve 
sar g-t·amlemeu te taxml1t, atlm de ria r consumo, 
valot·i~antlo-os, os g-une1·os ]ll'Oliuzhlos pelas 
intht-trins nar:ionnos, do modo a só po
deNm tet' ontr.Hia os g-cnoros ostmn~'Oit·os 
quan,Jo pr•l•lnzidos a preN intimo 011' pat'tt 
sor :ulquit•iclos a prc~~o oluvtulo, pot· pat·to tli
minnl:L •l:t populnç:'ío: ;t clnSsll ric:t. O sog-un
dojnlgn inju,llt cs''' protoc\:ão it ittdustt•ia, 
soja qual íi.Jt•, e sonha tt ltumunidndo iuteirn 
trocando livremente os seus procluctos, som 

btxas do importação ou do exportação, sem 
obstaculos no livro cambio das mercadot•ias, 
sonho ditncil de roalisar entre todos os paizes 
do mundo o Conto do ruína para uquelle que 
o qnizcsso aucoitnr isoladamente, om concur
ronchL com as ttwiras adu,moirns tle todas as 
outt•as nações. 

Attondamos. porém, maus senhores, que 
essa maiot· ou menor npplicnção do systemn. 
proteccionista visa sompro proteger as indus
tt•:as existentes om um pniz contr•t a invasão 
das dos outros pro:luctos do gcneros similares, 
sompt•e com o tlm do concitar a protlucção 
iudi;;onn, para não vol-n morta p~lu. concur
ronci:t dos geueros estrangeiros. 

Nãolt:t, pórom, em economia politica sys· 
tc:n:t al;;um que admittn. protecção aos pro
duetos tlo indn,;trias estrnngeit•as que teem 
similares on potlern ser alct~nçadns no paiz 
pt·otector, levando o cumulo r.ln. protecção n. 
restringil-n n. cot•to e determinado paiz, ma
tnndo a concurroncia de todos os outros tnm· 
IJom productoros o exportadores. 

Este systeml\ original, que reune tudo 
quanto os dous systemas toem de mais preju
diciltlm stm oxt•·cma applicnçü.o, foi o ado
pta,lo pelo Governo Provtsorio em relaçiTo nos 
~:stados U nitlos do. Ame rica. Esse tratado, 
qno tlit protecção aos pro,luctos da terra, o. 
coroaos, a manutitctur;ts do nlgodtio, >t indus
trias gAneralisadas em todos os pai~es e nas
centes, om pé de florescimento no B•·azil, é 
feito pelo governo deste paiz. de solo immcnso 
o uborrimo, capaz do pt•o•luzir todos os gene
roo; alcttn~ados pcl!t protecção. desta paiz 
eminentemente lll'Oductor, que começa n tor
lliW-So intlustrial, paiz jú. chamado, ao tempo 
dtt monarehia, ele essencialmente agricota. 
E o trattulo dá protecção, não a. todos os 
pttizes, não nccosso a todas as m11nifestnçõas 
cht actividade protluctoro. de todos os povos, 
do modo a. que todos ollcs venham dar o. 
gt'ltndo bntalhn. dn. concurrencht com a bnra.
tozn dos productos oll'orocitlos no mercado 
consumidot•; niio! Dit protecção, isentando 
do impostos a uns e reduzindo-os considera
volmonto rar<t outros, nos gonet•os importados 
do um só paiz, estabelecendo o monopolio 
pttra osso. excluindo todos os outros de tmzet• 
o prmlucto estrangeiro para os portos do 
pni~ protector e monopolisndo. 

Ett ouvi, rulmil~tclo, Sr. presidente, os pon· 
cos oradores que defenilot•n.m o convenio, 
desttt tribuna, o que sinto niio ostejun pro
senbs, ouvindo-me com a nttonçiio que eu 
lhes pt·ostei .... (.1poi11dos .) 

ü St~. Assrs 131t.\w,-Fui ot•atloro protesto. 
O Sit. OmcrcA-~ltt,; S. E:c uüo uofond.:m 

o tmtatlo o cu lllol r •tlt•J aos dofensoms. OtlVi 
tlolles ouo nós, aquellos quo atacavam o con
''anio êommercial, nilo tinhttmos razão do 
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fnzol-o, JlOrque aiscnÇt1o dos impostos quanto nos,justilicavol, para elevar o preço dos :;o
nos Estados Unidos, traria :L nlmndancin. o dali i neros; nos to momento mesmo nesta, capital, 
a lmrutoznconscquento parn os g-oneros vindo.; augrucllt:ulos do 100 •/o om lll'eço, a pretexto 
ao marcado, lucrando com isto o povo, as •.lo pagamento ilo mnis 40 •(. !los direitos em 
cla~ses menos f..wocecidas da fortuna. ouro pm• caus:t da baixa tio cmuuio. 

Esto nrr;umento, Sr•. presidente, ó inteira- Domais, St•. presidenta, a. lei universal <la 
monte falso, por11ue n protecção dnún n um riqnez:t tio nm paiz niio ó ontl•.t si não o ntt· 
pniz trn.z comsigo o monopolio · par<t os g-e- ;.:rnento constante, progressivo •ln sun pro
noras !lesse paiz, prohibintlo n l'altn r.ltL con- dncçiio; osto an;;meuto niio so dú, não so 
currcncia, quo ó a grande uotcrminadora da tlarit smiio sn1Jo1·rtimt•lo it neccs~irlado 'JIIO 
baratczn dos gcncros. (A)JOiadn.<.) tenlt:t c,;s~ povo tlc p1·otlu:tiJ• pum viver. l\iio 

Desde qno a nação tLmet•icamL lica 0111 mo- se act•edito 'JIW o angmento 1l:t importaç;io, 
horos comliçiius uo mor·catlo ~oiJm todos o:; unicamente, constitmt pat•a nm p:1il. a titm l'i
lutros p:tizos tio lllllll<lo , rtmtn to a essL •Jueza ; i ti to ó pt•incipio aiJtinrdo om economia. 
onormo tahella de gonoros qnc constitncm a A t•iqncw. ilo um paiz está cm pt•o:lnzir· 
onasi totalidade d:t noss:t importação, acon- tanto quanto lmsto pm•:t que a stm população 
qccerit que, tlesapparccemlo n. concm·rencia dos vim à farta o soiJrem-lho :lm•la ;.:oneras [mt·:t 
outro.; r.:tizos, hojo sonhares do nosso mer- ser permutado.; por aquollcs quo essa po
tcado, por não poderem compotit• no preço pnlaçiio nlio possa pt•o·.luzil·; quanto mniot• o 
da. vcn•ht com a naçiio lhvot•ccitla. ostn to!'· cxcc•so tl:t rwoducç:io, mais pormitto a troc:t 
nar-so-ha sonhor:L, por sn:t vez, !lo mercado, dos pro I netos nacionn.es polo do estrang-eiro; 
oxeluinlo a importaçã:o do gonerns ont•opco; ó css;. maior on monor JlOl'tnnta qno deter
e a.mot•icanos •lo sul, t(l.! como nctualmento a mina 11 riqueza do p:tiz que :L cntr~tom. 
ft~vor da li~ro C?n~urt•cncia tom .(1. !tar;iio amo-~ E' claro, St·. 111•0,;j1Jento, quo a facilidn•.lo 
r1eann em .mfor!Ort•lade !lo conlill;ao nos mcr- tl,l obter o> producto~ noccssat•io.> iL vi• ln, o 
cnt~~~ br~ztlot~os. ., . .. •· , baixo, o intimo preço tlcsso.; g.mcros im-

E~•(I..oxc}ns.LO •l.o :otJo, os.OI~tr~"·-~5.-·L Pt.c- pt·cscintlivcis ao consnm•), qnor por !muito 
pou~~ra.ncm sobto, .ts ~om,tb. nu~u->. P1 o- c?ntraludo, quot• por scren: os nnicos conhe
duztM, o phenomo.Jo evon~mtco 1,\tn;lmon!o Citlos da populnçiTo, levamo ostn a pt·ocnrm· 
deco!'l'ltlo de todo o monopoho, tia. oxrstencm o trabalho rcmuuorador tanto quanto lho 
dos gonoros de mn:t só pro~etloncm : o at!g· Insto p:n•,t h:wor as morcntlorins n preço 
mente do preço da mercatlor•ut P~t·a tlat·. matO!' lmixo, sOIIl[ll'O nas i nd ustr•ias tli ll'et•on tes ás 
lucro n~ pt·~•htc~or, ~o ,o~~orttttlor, a? llll_por- dns mcr·endorias importadas o quo niio podem 
ta.tlor. c .tos mtm~uechm.to• .ttó ::to ~onsnmtdor, sm· remuneradoras •lo tralJ:ilho mais cm·o do 
o umco IJUO nao tora appi'OI'Cil<lll~ •:Ottsa IJIW o valot• inllmo ,[essas. 
alg~mn tios ftworcs outorgados n na•:ao pro- E cntiio :ts industrias tolltlcm ::1 ,Jollnhnr 
togttln. no paiz importador, começam a sct• aua.nt!o-

Do modo, Sr. presiuonto, •Jnc, n.llegamlo JJ(I.dt~~ pelos quo podiam tlcscnvoll'el-as o cc
vantagens n.o aurerh• d:. corwenio adut~nciro mcçamtn :1 fazol-o, porque, ninguem con
peln g"l':tll<la clnsso dos pralctarios, •lo povo testarit, mais valo liavor o ~encro barato do 
que menos ga.nlm o solJrc o qmtl pcs:t tL maior quo produzil-o mais c;wo, ~do motlo a não 
pnrto dos imp~stos, a onca.rec~r tl goonet•o, os compensar as <lespezus tia protlucçilo. 
tlofonsoros !lo trntatlo do com mordo com os Eis a mziio, St·. presidente, po!'IJU~' os pnizos 
Est:ulos Unidos •la Amarica olcl'•JJHlom, fio IJUO so constituem. os paizos chamados aouos, 
facto, o monopolio tio quasi todas ns mcrca· antes do serem rico,;, antes do podot• apt·c
dOJ•ins nocoS$tl'ias il suhsistcn~ia dcss:t classe, ~ou tar-so como cmpol'ios de commorcio, con
osquecitlos do quo o monopolio tr·az o arhit•·io lt·os tlo prmpori<l:ltlo e gt•;utdozn, siio todos 
do preco o o vendodot• não tem condeseun· proteceioaist:ts, tnxaudo ;;t·nmlemonto as iu
cin, nã:o attentlo a 1110\'imcntos t.!o pic•lndo, t.lustr·ias cstmn:;dt·a~ o 'lll'l podem ser •leson
não so lombr•a das tlcsY<tnlng-on~ tl:t nsnm vol\·itlas similat·mente no Jll'OJll'io paiz, ol.tri
qnnntlo ptitlo anl'orit• mais luCl't> tia rc\·en•la g:tntlo o pol'o, a nnçfw, a lll'ounzÍI· ~uantoso,i:t 
por pt•eço mosmo o~hor·lJitnnto dtt mercadorh1. noccssario. ao consumo, solmtmlo-lho aindtL 
impor•tmht :t preço tnllmo. o necossnrtn para sot• oxportndo om tt·oca •lo 

o Stt. Assts JlltAZtr.-0 monopolio mnla ns morcat~orias, quo não possn ou niio COll\"onhn 
industt•ias u l'allnn•lo ,,,ta::, o povo niio torú produzu• • 
meio:; com qno compt•at·. U)I Slt. Rt,Prmsg:-:TA:\"1'1·: - F.lles s•'> ad-

O Stt. OtTtctC.\-E' nntm :t raco da qnos- mittimm o livl'o. ~am~>io dop9i;; tio so conhc
tfLo o <JilO olt L·.•t·ui do t!llent•at•. Tomos w.:tunl- ccrom cm condt<;ue,; l:l\"ot•:n·ets. 
IIIUIILU IJXOIIIJllO do IIIIU :wa!Ju 1lu úllllli<~Í:ll' llU Ü Stt. Úl'l'lClc.\ - 1\cllhlllll:t das actllllllS 
t'ad.u eunhcddu do ''Jil'l'll\'oil:II'OIIl·Su os Yen- lla•:•1o,; cltnruadas l'icas chtJ~tlll it "i'U>JI•II·idado 
dodore:J de •llllLb]IIOl' CÍI'elllH;;l;tl'ICia, f'lil' !U8· Slllll aii[Cl'Íl' ati VaUtlLf;'llllô O~OUOUii~a,; do pro-
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toc~ionismo, tal voz dn. rtnnsi pt•ohiuiçüo nrlu
nnCirn: :L Inglaterra, a Ft•nnç:t o os mesmos 
Estados Unidos da Amot•ic<l. assim o ilzeram o 
l'azom-no ainda hoje. 

Hn, St•. prosidont•), no proprio ponto a ([UO 
chegaram as gt•andos naçücs rlo antigo o rlo 
novo continonto, um phonomcno ocouomico 
~·osulblllto d:t p1•ntocç:'io .t:vlr~ por essas na~ilcs 
as suas iudust1·ias: a oxcossiv:L pt•od•tcç:io,onot'· 
momento superior its ncc,!SSida•lo> •lo con
sumo, " oxig-it• morc:t•los 110\'0S ow.lo tonha 
oxtrac~ão osso excesso ([tto devo ser expor
Lado. 

Si osttlll:>rmos como pndcrnm os Estados 
Unidos c esses outms paizcs cheg-ar a osso 
g'l'flllllo rosul tarlo, I'Cconhcceromos Jitcil mcn to 
']tto, tt rlimculdado •lo tl'<tnsportc, antes d • 
il.1von•;iiu dos dous appro:.:imndoros.uas distan
Cias: o \'npor o o tologl•apho, ohl•tgamm-nas 
pcht gt•anrlo loi da luta pela vida, a ti:m· rlo 
proprio suJo OS l'OCUI'SOS •la OXistoncin, 80111 
pudor importai-o~ de ontr.ts procodoncias, 
cnt·i~simos como viriam a chegar a essas popn· 
laçuo~ ag-gromi:111as em contt·os longinrttUJS 
uns dos ontt·os; trH!as as indt:strias descn
vol\'OI'.tm-so do t~<l modo 'lllo, ao ch<)g:\l'crn os 
dons lllttioros promotores rlt~ rirJ'lOZtL uni versai, 
quando o lJ:tt•co tL vapor liJz :L união dos conti
nentes, ']nan•lo rL locomotiv·'· invadiu os sel'· 
tüQs, snpp1•imindo as tlistanci'ls, as riqnozas 
jit adquiridas po1' c>sas pnpnlaçiícs pol·mittiu
lho.; angmontm· rl'l muito mais niuda n pro
dncçiitl, com n. lltcilirl:alo da permuta nnivc1'Sal 
do excesso •lo pl·o•lncç:1o llo uma nação pelo 
supo1•lluo oiJti•lo cm ontr:t. 

Um t':tcto1' ainrla mal:; potiOI'O:iO vuin con
COI'I'ct' pnr:t o;;so prog-r·ot!ir oxtt•aor,Jin:u·io •las 
nnçiles um nossos r lias: a l'Oiltliüo das peque
ninas quantias, al'olnm:ul•lo-so poJa reunião 
dos muitos poucos o rul'lll:l!ltlo o i;'l';l.ndo c:tpitnl 
pa.ru. it ot•gaili:!i:t,~ilo dns socíclhl!lcs auonymilS; 
\'. Ex. sauo, :;, • presitlonto, qno esta rlosco
hor•ttt •i elo muito ponco.> nrmos o como a suh
stitui~:1o das sociurlados om comm:tntlita pelas 
socicdad,·~ anonymas pot•mi t tiu nml tiplie:t· 
rom-so os capitacs m1 oxplornçiin rio todas as 
inrlustt•ias, lit no volho mundo, alli no Esltulu 
Americano rio Not•to p:tt'a ondo a col•ronto do 
immig1•açiio ,;o osta!Jolocon desde logo, an · 
g-m•lnt:t•la :t popnla•;iio o~om o:> ta a (li\Jtlncr;:\o 
i:npi'O.>Ciltlllivol i~ sua vitl:t. 

Explor:vlns todas as intlrtst1•ias, nng-mon· 
tada onormomonto :t (li'OI!Uc>;iio, multiplicados 
os capita~s. sem acharem mais n qno so appli· 
qttcm, o v olho mundo, como os Estado:; Unitlos 
d:t AlllOI'ica dtl No1·to olham pm•a os pai1.cs 
no1·os o ~ue possam oll'erocol' campo ao cm
pregoo dessas cnpitacs o c.lossns mercadorias om 
oxeosso ; o o Bra1.il, pn iz novo, immcnso, rios
povoado, niJor•rimo, inoxplot':t•lo, o nm elos 
pontos ~uo to•los tem om mim p:trtt :L collo
•::wàc) tln~ ~nn.s F.obms, volnmosuH t!onmi~ J.llll~\ 

ser gunrrlndns, mas muito capazes de fomentar 
tt ríqueza dos pnizlls inoxplorndos, augmen
tanrlo n •los sons possuidores. 

Nós havemos sido acostumados pol:l me
t1·opole r~ sor flponas culti\•acloros dn. cnnnfl 
do assucar o do :tlgoodão, rornoccdores dns ma
•.lcir.ts almnrlnnto:;'no littornl, apenas hflvia
mos nlc tnçado mais om meio soculo da vida, 
[ll'oduzir o ca!'ó no sul o extra h ir fi bOl'rachfl 
no ex tramo not·to. A extens:t cost11. do mar 
racititam a I'OillCS~fl dCSSOS limitatlissimOS 
gonoros o o rocobimonto de todos os cereaos, 
rlo todos os mais genot·os precisos, dostla o al· 
pist:t par;L os passaras oaptivos om nossas 
casas, até fi batata chamada ainda hojr, in
glcza c ([UO so púdo nlcançnr no Bt•nzil su
pcriot• a f(rto importamos. 

Qrto liollissimo o vasto campo pnrn o em
prego do capitaos oxiston tos nfl Eu1•opn. n ponns 
com a rotribniçiio lll!nimn do 1/2 "/o! E não 
faltaram bm1 vontade o espírito commorcial, 
patl'iotismo o interesses posso,tlque, allindos, 
llzessom descobri I' n uoa applicação parn esses 
capitaes no l'omonto do todns as industrias em 
um pniz do t:mto t'uturo. 

:-õm•glt·nm :L~ companhins indrtstr·ines, mon
tttl'am-sJ cst:tbolocimontos l'ttbrls de diversos 
gcnoro;:, Ol'g'ttnisaram·se bancos innumeros fi 
t'ornccor dinlroii'O fi PI'P.QO commodo n toclos 
os produotoros, inaug-urou-se, omtlm, ern 
no\'a parn os ta patt•ia t•ica, mas inexplorada, 
gr;mde mn~ rlo;;po,·oa•la, de immenso l'uturo 
mas des:teixada no presento poln. falt:L do 
g"l'tUt•lo, do enorme, do pollerosissimo fcrti
lisa•lnl·: o capital. 

Niugoucm :WI'ouitará, Sr·. presidente, que 
o.> capitaes com qno s~ toem or·g:tnis:u.lo totlfl 
rma nltt \'Íito do compnnhins o b:tncos, so,inm 
c:tpitaos nnciounos e niio mttitos estrangeiros 
que (ll'ucul·am applicaçiio proveitos:t om um 
paiz tio ho1·izoutes claros o abertos no ftt· 
tm·o. 

O lll'ttzil estava, portanto, a esperar os re
su I ~n·los prorligiosos t!oss:t concurrencia do 
cap1tncs, to:los :t ttlllutr pres;;nrosos cm bem 
rios interesses dos sons possuidores ~no viriam, 
do todo; o;; lados, tlat• n bntalhfl do melhor 
Incro nos dh•oi'SOs o om todos os ramos dn. 
adivirlarlo in•Iuslri:tl. 

I~ o con vonio, restringindo ass:t concurrou
cia, :qlpat•uc~, S1•. pl•osidente, j nstamonto nestr~ 
occasiíio, n.panlmutltl nas malhas da snn re:lo 
pt•otacciouisttl em ftwot• do um astr:mgeiro 
unico, totlas ns rontes tio protluccão que podo
riam soL' auortus ilriqno1.LL nacional. 

gxclno os pnizes da Europa, do s:tlto, com 
o limilarlissimo prazo de moz e meio, tia pos
siuilirlado tlo concot'I'Olll ao consumo, não 
pnm incitar o tlosetwolvimeato das uossns 
mt!nst1•ins,mns pn1·a ~no os Estados Unitlns tia 
Amci'ÍC:L sa pos;;am tornar sonhare> unicos 
aiJ::1olutoil tio no~so tnol'cado, no111 pct•nüttinrlo 
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ás nossas industrias viver, mortas pela con
currcncin, favorecidas do prouuctos estran
geiros simihtres. 

E se1·emos eternamente os productoros só
monto do assucnr até o u. l() do padriio hol
Iandoz, •lo cnftl, do couro e da borracha! 

C01·tamos as t•olaçuos com a 8uropn, llmi· 
bmos ns nossas rotações aos Estados Unidos 
da America, é verdarlo; mas perg-unto: de 
quom ó, a quem pm·tencc a g-t·anrl•l maiorht 
úos capitaesexbtcntcs neste pai~ o que são os 
foment:tdOl'es da nossa riqueza 1 Não são 
outros sinflo os capitaes europoos o niiu,iulgo 
do l'ól·ma algum<t ncceitavel a politica que 
tenda a desprezar capitaes t.lo qno p1·ccisamos 
pat'<t rest1·ingir-nos aos do um paiz q uo no!-os 
otToroco com a conrliç:1o do lho darmos uma 
profcroncia t'a vorecid:t. 

Vu V. Ex .. Sl'. presidente, quo o tratado do 
commorcio, quanto ás condições cconomicas 
dos tlous paizes contl•nctnntcs nito l't!Sisto it 
an:~lyso; preciso abl•oviar ns considoraçucs ~uo 
estou fazendo, porque abuso da uouovoloncin 
dos collcgas poncos que mo ouvem (11<7o 
apoiados) o não QUOl'O prolongar esta hora 
aúi:tntad:~ da SOSSlLO, 

Disso·so aqui, Sr. presidente, quo o tt'<t
ctado era muito bom, por~uo favo1·eci:t a in
dustrht assucareira digna do p1·otecção ; allo
gou-so que o nssuca1• subira do p1·oço uns 
Estados do Norte, sómonto com ;L noticia da 
celebração do com·enio aduaneiro. 

Sl'. pt•esidonto, ó pl•ot'unt.larnonto lnstimavol 
qno, quando se tratn. do estwlal' assumpto 
co1no este, que ontonrlo com a economia de 
torto o paiz,IJaja quem o del'onda, onear;HJdo-o 
não om t1u:e dos interesses gornos a tl'octados, 
mas pelo lado p:wticnlar dos interesses elo 
um:L ou do outra classe. 

Aind:L quando on l'econhcosso, como pro· 
ductor rlo nssucar quo sou, que o tmtado ora 
immonsamonto proveitoso it indust1·ia que cu 
exercito, não tenho o dh•cito, como represen
tante da nação, do subordinar os intm·ossos 
gel':lOS a coso mon proveito particulat' d:• 
classe a que pertenço o meu dever c\ vet·i· 

ficnr si lm a mesma V;tntagem para as outr:<s 
classes o condemna1•, como conrlomno, o acto 
do g-overno do meu paiz que t'avo1·ece uma 
ordem uo intore~sos, ~acrirleantlo todas as 
outras. (:tpoiado.< .) 

Sou [ll'ouuctor do assucar no meu estado, 
tenho acompanhado com m1tximo interesso o 
dosenvolvinwnto tlest1t imlustl'ia o as cu usas 
d1\ docatloncia em quo olla s•J aclm. 

Não onlondo quo •·~ia osso meio, o ela ison~iio 
do impostos pam corta qualidaue de assuc.<l', 
o Ct \'Or elo quo a illllustria nssnc:u·cim Jli'CCi'u 

lllll'it sahi1• do tl'isto estado cm quo ~o acha; 
astimo <]llO u ~·ovol'no elo meu paiz não tonha 

o:;tuthtt.lo con vcn iontomen to ost•J assumpto 
para vil• dizer, como o declarou pelo Dial'io 

Offir.ial em dofezn ao tractado que esssa in
dustl'ia cl t'avorecida com o accordo colobrmlo. 

No principio d;t vida deste paiz, S1•. presi
dente, lHt \'ia nrt Europa o nos Est:tdo~ Unidos 
muito pequena quantidade do ussuetu•; a 
g-rand" [ll'osporidado da canoa do assucar no 
Brazil fez com quo começasso a exploração da 
preciosn graminea, litbricando-se assucar do 
superior f[Uil!ielaclo, IH•anco, crystalizado, cm
lrOl'a por processos rurli:nentnes. A camstia 
do producto no mercado Ílll[lOl'tador facultava 
aos productol'OS a producção, su~tontanrlo 
pt•oços compensadores do fnbrho caro embor!l• 
mas vantnJosamonte remunerado. Era entao 
o o foi por muito tempo a industria do assucnr, 
uma das mnis pro;pe1•as no paiz, si não a mais 
prospora, fazendo ricos os centt'03 popn!osos 
que a desonvnlviam, nom deixnnrlo pczar 
a qualqtM' outm Ci~os lucros fossem mais 
furtos. 

o uom assuc.1r achava preço remnnorarlor 
bastante pat•a não dar pret'eroncia ao l'ahrico 
rlo assucar mito, do bt•uto, cujo maximo do 
perfeição ó o elassitlcarlo no n. 16 do typo 
holl:tndoz rixado no tratmlo como limito para 
a isenção dos rlireitos. 

Os rcsirluos do bom assucar m·ão con \'ertidos 
cm assuc:~l' i.J1·uto, tligamos pelo nom", o qual 
adm va mercado proprio na manufactura elo 
nutras industrias qne etig~m o sou empre;;o. 
Este estarlo do cousus contmuou, nadn tendo 
a lamentar os Pl'Oductoros do assncar de 
cannn, ct~a industria os animava it conti
nuação da prollssiio vantajosa por ollcs ado
pt:ula. 

Do alguns annos pm•a cit principio·! a ser 
ro:;oitadn nos n.torc:tdos ostmngoiros o assucnt• 
hr:\n~o elo Brazil ou a obter preços tão baixos 
que não compcns:LVam, ao menos,ns tlospozas 
da p1•odncçiio; ao mesmo tempo só podiam 
ohtlll' pl'C\'O possi\'el de nccoitar os assncat•os 
int'ol·ioros. Conso~uoncia Ji,tal deste phono
mono ó que foi pouco 1t poucn sondo descurado 
o fabl'ico do bom assucar, au:;mentnndo o do 
int'orior, com uma imp1·evidencia som nome, 
r.om um tleseuirlo inqunlitlcavol pela investi
gação elas cansm· qno nos levavam a ser 
milos prOtluctoros do g-onoro outr'ora remlmo
l'adot·. Tanto m:th; ora auauunnarlo n bom 
assuca r, ma is o ma is se proeu1~\ va tornar 
m:\o o IJ!'uto, .iit ruim, p•H'~uo mais o mais 
tloCl'OSCÍ.I O fli'OÇO, n:esmo fl!Ll'il OSSO, que hai
XÚra do 3$500 a 1$000 o 1$200 por 15 kilos. 

Não cm possível :'t industl'ÍI\ saclnu·iua por
m:luecol' :lssinl o indagat'aln-so n.s causas ~tesso 
dop!'odamento do gon•Jl'O ; COllhecen-so então 
quo uos mercados consumitlores ap:l!'oeor:t 
uma cnmpotitlom pam a c:tnna: a hetor!·a~a 
•1110, emiJol'lt Jli'OthiZlsso emmonn,; quantirlado, 
U g'OIIOI'll COIISlllll!llÍdo, tinha lllelhol'OS COndi
ÇuOS do set• tl•ansfot•matltt em asaucar, com :t 
oxtmcr,,üo mais l'acil, mouos dispondiostt d~t 
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parte snchn.rina. nolln contirln. Rcconhecon·so 
tnmbom que, ao passo que n nossa dosidin 
!lb~ndonavn o bom nssucm· pelo do qualidndo 
m!or1or, n bcterrnlm approveibtvtl as IJoas 
condições tio meio cm qm• elln so tlosenvolvia, 
aporfeiçoav:1 03 machinismos extractivas, nu
gmentava as vant1gens d:1 producr:ão e tor
nava·so pouco :1 pouco scnhot\1 dos mercados 
abandonados. p~:_ nós, ao passo q no e lia os 
cham.o.va a s1, Nao csqneçnmos que as posses
sões lnf\'~e~as, Cuba, o Egypto, aperfeiçoavam 
os macmmçmos p.tra n prodncçii.o, mesmo do 
assuel!-r de cannn, no mesmo tempo que nós 
desde1xnvamos a cultura, mantendo o re"i-
men do fitl!rico primitivo, 0 

Despertamos então e convergimos os nossos 
esforços pnrn. apérfeiçoar tambem o assuetll' 
de cunnn, reformando os machinismos, rlimi
nuinrlo n.s tlcspozas, de modo n poder ir dar 
batalha a beterraba, reconquistando os mei·
cndo; que olla nos luwia tomado ; foi esta a 
11ossa resolução, dopoi; que nnnlyscs chimicns 
provaram J?tio podot• a beterrnb:L supportar a 
concurrencUI un cnnnn, muito mais I'ietl, de 
muito mais facil cultivo, ciío estragando tanto 
os torro nos como aquella graminoa. 

Dnhi os favores do govo~no aos engenhos 
centrae3, as garantias de juros o a convicciío 
cm que cstãn hoje os productores do assucar 
do que é muito molhar produzir bom nssuCllt' 
em vez do prothtcto inllmo do agor·a. 

Dahi tamhom, da luct:1 travadtl entro us 
duns inimigas, n. sério de favores, do promios 
que os gove1·nos dos pnizcs pt·oductoros do 
beterraba concedem aos cultiVltdoros destn, 
ostabelecendo 11 maior protccçiío a css:1 indus
tria, auxiliando-a para niío perecer, cCJmo 
está condemnatla a ncontocet• om futuro não 
muito romnto. 

O nosso empenho qual do\'O ser, Sr. presi
dente 1 Favorecer 11 producçiio do bom assncur, 
augmentr1ndo e-ta até poder ir procurar os 
mercados e obrigai-os a prererii'Om-no ú sua 
mort•ll inimiga; quando Isto succeder, a in
dustt•in Nmunerat'il. todos os sncrificios feitos 
parr\ este resultado. 

Um governo, que se interessasse set•iamente 
poh1 prosperitlndo do pniz, nnda mais tinh11 a 
1'aztlr do que collocnr os productm·o~ de nssucnr 
em condições de produzir melhor e mnis ba
rato, nuxilinr a protlucçiio, do mo1lo a vencer 
nestrl gt•ande cnmpanlm da concurrencia, vi
tal pll.rtlll CllDDII. 

o que l'tlz o convenio do commercio 1 
Fuvorecou :t inh•oduc~iio tio nssucar brnzi

leiro om um mercado muitissimo frworavol 
ao consumo, limitando, por<'lm, esse favor 
no assucar n tó ao n. !I) uo typo hollaudez, o 
qUO quer• dizm•-fr\VOI'OCQII O IISSUCt\1' IJrutO, 
ruim, os~u.cemlo o ussuc:tt• lJr,uJco, o bom, o 
unico que tem necesslLlade de combatet• a in
vasiío da beterraba nos mercados do mundo. 

Essa protecção , as melhores condições 
duqurJ!lo assuCllr sobro os te, o.rrusto.riío a pre· 
feroucia para o fabrico do mau o.ssucur; dur
so-lm o facto denunciado por mim ha pouco: 
t•ctrogradamos no abandono do aperfeiçoa
monto do genero, deixando que, pel:t neces
sidade do consumo, 11 beterraba se aposse 
dos poucos mercados restantes ninda ii canoa, 
invar!indo n.té ao proprio paiz,condemnando as 
noss:ts fabricas a produzn· sómente o assucar 
bruto. 

Já não quero lembrar ao que ficam redu
zidas as uzinas e engenhos centrnes .iá exis
tentos no puiz, nem as garantias de juros 
concedidas pelo governo Jlll.l'll. nuxilint• o aper
foiço:Lmen to U<l industrin. snchnrina, nosso 
plano perfei tnmen to concobitlo, traçado apoz 
o o,tudo ncm•ado das etlusns concorrentes i1 
decwlencia de industria tiío remuneradora 
outl,.orn. 

Quoro apreciar, St·. presidente, as conse
qnencias dos !'actos resultuntes rio tratado : 
quando n hcteJ•r·al.Ja houver invadido todo o 
muwlo, au~iliada pelos premias e favores 
concedidos pelos governos dos po.izes quo a 
pt•o,Juzom, augmentados com a imprevidencin 
noss<l quo comiemna as nossas fabricas a pro
duzir mau g-ouoro, sem comprehondor quo a 
s:tl\•açüo da iurlustrin esti1 na boa producção, 
melhor que :1 r la beter•J'll.iJn;qunndo a Republica 
AmoricriDtL houver enchido os nossos mot•cados 
com os productos df'l todns us suas fabricas, 
asscnhorcando->e do bom mercado cm que 
olla deposit11 as csper;tnçns parn n sahida dos 
.oons excessivos pt•oductos, não precisando 
mai;; do protecção pnt•u impor-se, como acon
toc~ actunltuonte aos prodnctos ouropeos. a 
inliu;tr•ia riquissima do assucar brnzileiro, 
uma das mais impor•tnutes para a riqueza 
deste prtiz colossal, onde elln ,.., póde descn
v"l vor até um mnxlmo qne possn. garantir-lhe 
n prefereucin em todo o mundo, com a uber
rla•le extrnordinnritl dtt grande zona dn. nação 
brazileirn, estttrá reduzida a prodnctoru. de 
genero de intima especie, morta, incapaz de 
erg-uer-se, em condi~Oes muito mais desola
doras rlo que esta hoje, no momento em que 
!br denunciudo esse tratudo de commorcio e 
retirarem-se os i'rwores ue que as industrins 
americanas niio precisarem mnis, 

O S1~. Jos1~ MARIANO- Pelo que vejo o 
nobre represeubmte quer que fiquemos sem 
competidores na Eut•opa. 

O Stt. OJTICICA- Admira-mo este nparte do 
nobre ropJ•esentante. Qui~ern que fosse este 
o n<,sso unico chjectivo o disse que o governo 
dovcrhl procode1· lle mot!o anu~ilim• n indns
tl•in tln canmt p:u·a SOL' obtido melhor aosucar, 
com r.lospeZLii rolluzitlus, o assim gtmhtu•mos 
os morc1tdos europeus e do mundo inteiro, 
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I E' esta. a. aspiração de todos os faiJrican tes Irias nnscontes e possivois do se desenvolvet• 
pnra. sn!vnr n principal industria. dos nossos entre nós. 
estados. Dos nossos gonoros foram protegidos mais: 

' O Sn. JosN MA!l.IA:-Jo- v. Ex. o que esta o café, o rei ca.fé, que se impõe lá, com ou 

~ fazendo é defender os interesses do toucinho sem impostos, que não precisa da. protecção 
e da. IJanha. do porco, de quem quer que soja. par<\ entrar nnquolle 

I O Sn. OrTrcrcA- E acredita. V. Ex. que paiz onde já hoje uão soiTre impostos e os 
couros crús; nem sei como nos deixaram este . estil defendendo os intorosses do nssucar ? pro:lucto ! 

I 0 Sn. JOSN MARIANO- Fique V. Ex. certo Em compensação a. esses pequenos favores, 
•' de que nós, do norte, damo-nos por muito qunsi nullos nos seus resultados, orgnnísamos 
~i felizes com este tratado. uma lista do todos os productos po~siveis do I. O Sn. OrTrcrcA- Naturalmente, porque v. obter no pniz, alguns .ii~ om via do gramle I 

Ex. pensa. como o govorno o doixn-so levar florescimento, havendo o cuidado do excluir 
t polns vnntngons tlcticins o do occasíão, esquo- ou do incluir nqttollos que entendem com o 
• cendo o futuro • melhor da. riquJza da outra pnrte contra-

Sr. presidonto, a ~rotec~•io no assuca.r nt& no ctnnte. 
n. 16 do pndri!o ho la.ndoz, que ó o melhor rio Porque não foi incluído no convonio o Itero-
nssucar bruto faril com que os agricult rcs sono, n luz do pobre como o vulgarmente 
prefiram fabricar osso, deixando do cultivar o chamnd:t, o quo representa p:tr:~ nós tanto 
melhor, dis~ensndos do tt•abalho, d11 dcspczn como o nossc. cnfó para os Estados Unidos ? .. 
que a. clnri cnção raclnma. Comprehondo-so que o convonio consagrasse 

;. Para obter preço componsador,jiL os actuaos n permuta livro dos dous genoros de que as I 
agricultores preferem o producto ínfimo, duas nações são quasi as unicas productorns, l' 
muito mais facil do obter, estando IJom do- não tendo o Brnzil o lteroseno, os Estados 
sonvolvido nos estados exportadores do nssu- Unidos não produzindo o cnfó. 
cat• o processo da mistura tios peiores com os Seria isto pot•feitamente explicnvol o nc-
melhores especimens parn obter o nssucar ro- coito pela scicncin oconomica. 
guiar, typo que constitue n. qun.si totalidade Como foi incluído no convonio o oleo do 
da exftortnt;~io para os Estados Unidos o para caroço do algodão, a industrm nascente nos 

I• 
a lng aterra. estados algodoeiros, fon to do rend11 jl1 com o 

Recursos do industria decadente, Sr. prosi- aproveitamento do cm•oço que era antiga-
dente, que não adiantam a riqueza de pniz mente inaprovcitado? 
algum, porque, convençam-se os legisladores Nom escapou li. mannfitctura do algodão, do 
de occnsião, o aperfeiçoamento das in1luscrins que nilo tratarei por•quo teve nesta tt•ihuna 
a obtenção das melhores qttnlidndos do pt•o- oratlores quo demonstraram quanto foram 
duetos ó que constituem a riqueza dos povos. descurados os interesses dns Jilbt•icas innu-

E leio no trntndo ainda umn clnumla :t meras existentes em qunsi todos os estados do 

I 
i.: mnis para o completo abatimento d:t industrht Brazil. (olpoiados.) 

snchnrina no Brnzil, para o deper.Jcimento Vejo na defesa puiJiicmla poJo governo no 
' em futuro proximo d'ossa bella fonte do vida Diario 0/ficiat, hn poucos dias, nessa palavra ·"' ;, 
( do nosso paiz: o convenio isenta do impostos otncinl quo ncntlin om defesa do neto uo Go-:: o melnço que dove ser roexpot•tndo pnrn. o vorno Provisor·io, a fn.scinnçilo de que ollo ' 
Í' Brazi! soiJ a fórma de ngnal'dente e do alcool, foi victima qu1tndo nssignou esse convonio: 
1:. 

nii:o comprohendidos na isenção, porém J'abri- nós pot'llomos aponns q untro mil contos, no 
cados ln em condiçoes Vttntnjosas sumciente- pnsso que tt Republica Amol'icnnn perdo onze ' mente para oxtinguir essn pt•otlucçito no mil o tantos contos. 

I Brazil. Digamos desde logo no gove!'no que não ha 
Levados pelu seducção do bom pt'Oço, das pnritlade entre 11 perda de onze mil contos em 

vantagens da vondn do rnl.'lluço, livre de im- um orçamento de novecentos o tantos mil, 
postos, podendo nugmontar d" valor na com- liquida.do com snhlo enorme e a de quntro mil 
pra, porque olle seri1 romunorado na voudn em orçamento npcnns do IGB.OOO:OOO$, liqui-
da ngunrdente e do nicou! im portntlos, os dado Rempt•e com deficit enorme segnudo ns 
fabricantos brnzileh•os não deixnt'ão do rOtluzir melhores provisões para o nosso ultimo ; re-

I 
a essa ospocle, facílima de obter, toda a sua lntivnmonto perdemos muito mais, d~sa ppn-. producção, doixnntlo q_uo llquelllos reduzidos a. recendo n unica vnutngem nchnda. pelo go-

' I productores dn mnterm prim:1 para n mnnu- vorno para o sou neto. ) Jilcturn das industrias dos Estndos Uni,los. Lembremo-nos tambom, senhores, do que, ' E são estas as vantagens do tt•ntado ptwn o acceitnmlo os>c convonio com osstt dispnritlnde : I assucnr: roduzil-o á smt pcior qnaliclmle, cm- appu.l'onte de vm1Ln1ous, o govot•no a.moricauo 
qunnto os productos nlllericnnos se tornam consitlorou e muito JOm que, 11 tlatnr do co· 
sonhot·os deste paiz, mnt:~ndo toda~ as iudtiS· moço de execução do lt•atmlo, os JltqJeis inm 
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ser invertidos: a cift•a da sua perda tenderia 
n diminuir e a nossn. n n.ugmentar. 

A nação nmet•icnna ó composto. ti•~ homens 
industrineo e industrioso;, quo ponsnm no 
futuro, cousa qno não se faz ne;to pniz; nós 
temos o defeito de pensar nnicarnonto no pro· 
sento, nas considot•nções o vantaA"en~ do mo
mento, osqnccondo o fntnro, n. situação em 
que ficaremos adcauto. 

O Srt. Jo:\o n1·: SlQUIWtA-As dcspozn-; de 
transporte, a que estio su,icitos os prodnctos 
dos Estmle;;-Unidos, fazem com qno os pro
dueto:; privilegiados no Drnzil sejam mnis 
baratos. 

O Srt. Ol'l'!C!CA-S. gx, é .instamento nm 
dos mais adiantados 1liscipulos tlosto erro oco
nomico de qne eslott !illlanllo. 

Falln. nas gran•lcs dospezns do tmnspo1•te 
dos Estudes-Uni•los pttl'a o Brnzil, a:::ora, 
quando são poucas ns reln~úes commeréiacs, 
om pequeno numero o:; generosa transpo!•tnr; 
não se lembra que o transporte oncarec~ com 
a falta do !!onoros. 

No momento cm que se cstallclecer a cor
rente dn. importaç;io, a nn.vofínç;io ha tio nn
;.rmentar, surgindo logo dopo1s a concnrreocia 
que ha de trazo1· a !Jarato7.n. sua immedintn-
conseq uoncin. · 

Esta S. Ex. lalJorando no mesmo Cl't'o do 
que ou accnso o gov~t·no tlo mon paiz: a im
previdoncin, o descuido do estmlm ns quostilos 
cconomicns para ncceitat· vantagens app:l
rontcs, do momento, osqnccitlo do que cssns 
não devem tlecrcscol' o dosapa:-occl' na propor
ção direct;l da exccnçiio tio ttnt:.ulo assi
gnndo. 

O Sn. JoXo nr. S!QUIWtA-0 trntndo não 
tom prnzo; (lóde ser annulln,Jo ctu qualquer 
upoca. 

O Srt. O!T!C!CA-E' justamente o qno ou re
ceio; meu cttro colleA"n; começa a tmt oxocur;ão 
o convonio o a SOl' invutlido o uosso mot•c:Hio 
com protluctos da industrio. americnnn.; a 
nossa nascente intlustrianão poelo!'Ú snstoJntar 
a lubt e nem ;t d~tlnhm• ntó morrer; morta 
o !ln, pas~ndo o perigo do so- tomar os to pa iz 
g11tnde protlnctOl' dtt mataria Jll'imn, qno a 
tom toda pura totlns as imtnstrins o do mn
nutitctureiro com o dcsenvuh·imonto que ,iá 
começa tio thbricnt;ão do todos os oltioctos no
ccssarios no consumo, o t1•atado será denun
ciado peltt nação a quem a protecção não sorit 
mnis ncccssarill, ao contrario pt'L~jnt!iCttl'it com 
n. prohibição dos impostos souro os generos 
importados lá. 

H a verit vrm tng-cm, St•. presitlon to, om pul' 
em oxecuçii.o um con\'Onto jtl contlcmmttlo, 
~umoute pttm denuncittl-o 1lepois 'I Si elle não 
Jll'Ostn, ~i nos pl'ejudicnrú. .110 t'ut.m•o, não e~-

'-'n'>•IJW~s~J ~12- 11• 

poremos po1• esse prejuízo para inutillzal-o; 
façnmol-o doseie Jogo. 

Quer s. Ex. ver atú onde vai n lngenui
rlnde do g-overno na defoza. do seu neto? Diz· 
uos pela impronsn. o!llcla.l que tnl preferoncia 
não ht~ pam o; . genel'OS americanos sobre os 
europeus, porquo as mercadorias d'alli im
portadas terão apenas a reduc~:ío de 3 até 
O 0/u sobro as da Enropa. 

Para o g-overno deste pai?. a. porcentagem 
do :l até () para o commot•cio de importnç[o, 
no valor de centenas do milhn.res do contos 
do ruis, nntla valo, em nado. inllue, cousa nl
gnmn. e. 

E corrohor:t os seus argumentos com uma 
dilfercnçn do cambio, facto accidontnl, que 
não tom valor para o fttturo das transacções 
reguladas polo con v enio; nrgumontn.-so com 
o pagamento elos direitos em ouro, ,justa
monto quando so tratlt ele is~nç:ío ele direitos 
que não tol•ão do sc1· pagos em papel ou em 
ouro. 

Perante situação como aquello. a que está 
reduzido o paiz, Sr. presidente, quando o go
vot•no pct•tnb:~ ns nossos con1liçuos cconomicns 
com um convonio como este, em que tudo 
temos :t perder, quando o !llinistro da Fazenda 
ntir•t it prn~a novo decreto retocando a já. 
retocada lei dns sociedades nnonymn.s, cober
ta do retalhos quo servem somente para por
turbar ns relnç~es commercines do paiz,protlu· 
zindo o panico e fll'tendo o merendo nssustnr
S3 com as oscillarõcs do pensamento do go
verno, rtunndo o ~overno enlt'!l. como agiota 
na praça, cxig-imlo um bnrnto desproporcio
nal tle totlns aR opornçuos do jOA'O, reprcseu
tando o p:1pel dos incit1ulores da jogn.timt com
btnto que lhe paguem, isto com o fim do im
pedir o vicio que amençlt lovnr-nos ii. bnnco.r
rota a um •lcsnstro tln:mceiro, nós, membros 
do Congresso Constituinte, uiio podemos tlca.r 
mudos ante !'netos quo provnm esse tlesconlte
eimeuto completo da scioncin. economicn, lá. 
pelas regiões olllcines, por ptu•te dos homens 
a quem estilo entregues os destinos tla 
unçiio. · 

N:io comprollon,lo como, desejando matar o 
,ioga na praçn, un tro o g-overno por ella, 
animo os jogadores 1t continnn.rem a sua faina 
Yiciosa, comto.uto que lhe cleem o bttrnto de 
:1"/n, não d,) vnlot• real dns trausacçües eJI'e
ctnmlns, mns aimla tio vnlor nominal ~as 
ncçilcs, tenham estas JO, 20 011 30 •;. umcn
mcnte de outradn. 

N:io so procuram os meios tio evitar a espe
culação que vistt o lucro immetliato, embora 
a rui1ut do quom contlou no passador aos 
títulos; nilo se qniz ovital' a morto do cre
dito, tlelxllntlo viver ns uons imlnstrhts, ns 
quo temlom no dcsenvolvim~nlo mo ncco~>· 
~m·i(l no Jlltiz, 
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Bom ou miLo, ruinoso ou do vant!Lgens, 
todos podem especular, arruinar-se, enrique
cer sobre os destroços das economias ILlheias; 
gnnhe o g:overno os seus 3 o;., auferidos 
com arte e siga adean te !L vertigem da ga
nancia, do jogo audacioso. 

E' justitlcnvel, Sr. presidente, que suspen
damos por algum tempo o exorcicio tia nossa 
missão constituinte para pedir ao governo 
que nos deixo trabalhar com calma, tran
quillamente, não abusando dos poderes que 
não são seus, pnra levar este paiz a esse tlo
ploravel estado financeiro em que jú se acha, 
com o cambio em baixa arruinadora para o 
commercio, com a previsão de um deficit 
collossnl, ainda não sentido pelo paiz o que 
iríL afi'cctar o nosso credito, principalmente 
quando os netos do governo p1·ovam a ovi
doncin qne elle nnd<L as apalpadellas, sem 
orientação, verdadeiros npi·emlizes em ma
teria llnnnceira, 

Vol tiL mos jiL, infelizmente, nos antigos tem
pos, 11. todos o;; erros condemnarlos no tempo 
ao regímen extincto. Contente-se o governo 
com ns nomPnções do olllctaes. pttrn uma guar
da nacional hypothetica o de quo osliio cheias 
ns columnns dos jornaes; OI'Il voso "nti:::o 
abusar uessa :arma de corrupção oloitnrul. 

Eutt•etonhn-se com isto sem abusnr d·as func
çuos legislntivns que nos portencem, ele que é 
npenns depositnrio, funcçues que não dispen
sam o concu1•so ue muitos, a discussão o o os
tudo acurado de homens alheios iL inlluencin 
da politica. 

Goronelise mais aintl:L o paiz, mas não nr
ruine-lhe o credito, é o nosso voto. E revogntJ 
ou suspenda esse tratado funostissimo para n 
sun pn t ria. 

En concluo, Sr. prositlen te, ngrttrlecondo 
nos meus collegns n henevolencin com que me 
permlttiram nbusnr da sua bondncle em hOI'•L 
tü.o ndeantndn, o petlindo permissão pat•a ler 
os 1lous telegrammas que me foram <mtre~uos 
pelos seus •lestin•ttnrios. Um é dirigidó ao 
Sr. llr. Assis Brazil pela Associação Com
merclal de Porto Alegre, e ó concebido nos 
segnin tes termos (IG) : 

« Associação Commercinl, nome commercio, 
industrias Rio Granrle, npplnndiurlo vo;;s:t 
nttitude relação convouio amer·icano, espern 
do patriotismo V. Ex. o demais representan
tes estndo, esforços perante Con:::•·esso, go
''erno, nnnnllnçiio odiosa, iníqua conveuçiio.
Joao Aret:, presidente. • 

O outro, tamiJem do Pvrtn Alegro, ó uiri
gido aos nossos illustres collegns Assis Br•t
zil, Demetrio, Antão e Osorio, e é assim reali
gido : (líJJ 

« Cormuissü.o nomenrla hnbitan tos mnn icipin, 
reunirias reprcson t ar Con;;res;o contra tratado 
americano, roga-vos apresentar Congresso 
pt•otosto agi·icultores industriltlistas S. Leo-

poirlo, enormemente t>rejudicndos, isenção, 
diminuição impostos, 1mportnçito todos pro
duetos munieipio.- Carlos Frederico Bier.
Jar.ob Spcrb.- Miguel Beci<er.- Henrique 
Briet:i<e.-Valaniim Kieling.-Ronrique Gui
lherme Panit:.- Fran: Von Heimburo.-Joao 
Dutrll Mllthia.~ Daudti. - Fernando FelitJpO 
Presser.-Guilhermo floffmann.- Fran: Lui:: 
Weinmann.- Nicol!io Schirmer. - Felippe 
Jacob Sperb. - Jono Henriqua Jiisclter.
.ilttgt<sto Sclialy. 1> 

Fica adiada n discussão peln horn. 
V cem it. mesn ns segui n tos 

Declarações 

Accompanhnndo os mens illustres collegns 
do ministerio quo se riem i ttin nn dcclnraçü.o 
de que nenhuma parte tivemos na organi
sação tio que nos sw:codc•t, rl •vo, entretanto, 
ncct·cscental', a bem d:L vcrdadA que, conver
san:lo por vezes com o digno Sr Banio de 
Lucen:L sohre a possihilidn:le do nos retirarmos 
antes de conchndn n obra dn organisnção le
;;altla l~cpublica, appolloi sernp1·e para o seu 
patriotismo at!m de ind uzil-o a não recusar o 
~eu concurso ao nobro chefe do g-overno, cuso, 
como n todos nós pnrecin, dello carecesse e o 
exigisse no governo. 

Sala dns sessões, 17 de fevereiro de 1891 
-Cesario .-tloim. 

Declaro ter votado em tiwor dn emend11. 
do Sr. C:tmpos Salles o outros, suustitutivn 
do art •. I!J, poi' parecer-me i! licito e immoral 
que ministros o secretnrios do presidente ala 
Ropuhlica pretendam nccumulnr ns funcções 
de juí1.es desta nutori:lncle, quando é cet•to que 
nqnel!os ser\·entuarios participam sempre tht 
rú.;ponsahilidnde dos actos porventur11. deli
ctuosos sobre que h·ljltOI tio decidir quando 
tmsladndos do gabinete ministet•iltl pnrn o 
Tribunal Fealornl. 

Sala das sesoõas, Hl de fevereiro de 1891.
Bnruosn Lima.- Marciano de 1\fngnlhães. 

Dcchtr.•mo:; qne votamos n favor tl•t emenda 
do Sr. A. Azeredo t\o art. !l9 e que concodc 
o tli1•eito de voto nos estudan tos mniores de 
18 annos, das ncn•lemias superiores, po1· ncre
dittu·mos que nrt mocidrttlo :las escolns lm 
computencht bastnn te para o exeJ•cicio ilesso 
diroito, a como umn homenagem nos ~eus 
grandes servi~'os 1t causa tl1t liburdado . 

Sala :las sessões, IS rio fuveroiro de 1891.
Set•z•Jrlo I! o Corrô.t. -.Jos ·, ,\ng'nsto Vinhaos.
J?lonry Cmwlo.- Aloxa ntlro S to-' kler.- Aris
tides· Lolao.- Fru·~uim \Vorneek.- Lopes 
Tt•ovão.-Polycnrpo Viotti.-C. Pnlelttt.
Pedro Chormont.-Alborlo BrJ.ndüo.-Dutra 

,. 
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Nicacio.- Ferreirn. Pires.- J. Avollnr.- Declaramos ter votado pela emenda.. do 
E. R.nmos.-Aristides Mnin.-l\loniz Freire.j Sr. A. Azoretlo dando nos nlnmnos dns 
-Alvaro Botelho.- Thomnz llloros.-Ho- ucadomias superiores, maiores de 18 nnnos, o 
mero Baptista.-Ramiro Barcellos.-Gnima- tlit•eito de voto. 
r~s Nntal.-;-Loopolúo do Bul~llles.-Vict~- Snln dns sessões, 18 do reveroiro de f891. 
rmo Monteu•o.-:- Rocha Osorw.-.Antouto -Luiz do Amlrndo.-João de Siqueira. 
Olyntho.-Schlmtdt.- Esteves Jumor.- S. . 

0 Pinheiro Guedes.-Lnuro coutinho.-Mnttn Declnt•o quo vote1. coutrn os 15 /o por 
Bncellar.-Cesnr Z•Lma.-Jos:l Bevilnqua.- ~er a emendo. prendt~o a cobrança. deste 
,\ntão de Faria.-F. Peixoto.-G. Besou1·o.- 1mposto, no prazo do cmco nonos. 
A. Azeredo.-~lnnoel Vnlladão.-Cnsimiro Sal:L das sessões, 18 de reveroiro de 1881. 
Junior.-Ruy Barbosa.- A. Guanabara.- -Aristides Lobo. 
Rnymundo Bnudeira.- Fonseca Hermes.- Declaro quo votei poln emenda do Sr. 
Luiz 1\!ur.Lt.- Dionysio Cerqueim.- Cantão. Azerodo, quo reconhece o dlroito do voto 
-Pncs do Carvalho. nos estudantes rias academias superiores, 

Dect•ro que votei contrt~ a emenda sur
pressivn do art. 82 do projecto constitucional, 
approvndo cm 2• discussito. 

Sala rlllS sessões, IS de rovoroh•o do 1891.
A. do Severino Unt•cia. 

Declaro que votei contrn. a emeDlln. do 
Sr. Lnuro Müller estabelecendo n taxn adrli
cional de 15 •f o sobro os direitos lmporlndos, 
porque convenci-mo que •~ medida. consignada. 
nossa omend:1ntacava de r:·anto os interesses 
da. maioria. dos Estados do Norte, em lognr do 
favorecei-os, como suppuz qunotlo subscrevi a 
roreridn. emenun. 

Sala das sessões, 19 de revoreiro de 1891.
F. Schmidt. 

Declaramos haver votado contra. n. omen•la 
do Sr. Bulhõcs e outros ao nrt. iO, § 26 por
que olln tiLvoreco nos urnzileil•os perderem 
suu. qunlidnde de citlndiios braziloiros para se 
libertarem do serviço militn.r oht•igntorio e 
de oul!·os deveres civicos.- Gil Goulnrt.
Domingos Vicoute. - Athnyde .Junior. -
Thomnz Cruz. . 

Declaramos ter votado n ravor dn emenda 
que concede o direito do voto nos estudantes 
dns ncndemins superiores, maiores de 18 no
nos. 

Snln das sessões, 18 de fevereiro do 1891. 
-Aristido~ llfnia..-Homero Bnptistn.-Tho
maz Flores.- Ramiro Bnrcellos.-Antouio 
Olyntlu).-J. Avellnr. -Alvaro Batelho.
Gonçal ves Rumos.-Victot•ino lllon te iro. 

Votamos contra 11. omend11 do Sr. Leovigiltlo 
Filgueirus, supprimillllo o nrt. 82. 

Sala. dns sessões, IS do fevereiro do 1801. 
-Antonio Baenn..-1\lnttll Bacollnt•. -Cantão, 

Declaramos que votamos IL faYot· da emenda 
dos Srs. Campos Salles o outros no art. 49 
do p•·ojecto d1L Constituiçüa, estabelecendo 
n. incompntilJilidado do cm·g·o do ministros 
com ~unes~uet• outros e contm 11 omonda do 
mesmo Sr. ao nrt. 78. 

Sala das ses~iles, 17 de revereiro do 1891. 
-Astolpho Pio.- Ferreira Rnbello. 

maiores de 18 nonos. 
Sa1n das sessões, 18 do roveroiro de 1801.

J. E. Moirn. de Vnsconcellos. 
Declm•o nint.ltl uma. vez que votei contra 

a emenda do Sr. Vir;;ilio Dnmllsio, poln 
qual se disting-uem cm constitucionnes o não 
constituciouaes ns •lisposiçõcs du. ConstituiÇ":io, 
pura o ofi'uito dosaram as ultimas roformlldos 
pelos tr•Lillites ordinarios. 

Snla. •las sessões, 18 do rovcreiro de 1891.
J. E. Meit·a. ll~ Va.scancellos. 

Dccl!ll'nmos h a ver votado contra. n emenda. 
no art. 13, por attenrl 'rmos que nilo orn mn· 
teria. constitucional nem liberal. 
Snh~ das se.;sões, 18 de fevereiro de 1891. 

-TIIoma: Cru:.-Gil Goulat.-Do1ningos Vi· 
centc.-Moiltciro tle Barros. 

Declaro que, tendo votado nn I• rliscnssüo 
contrtl n. emenda, que concedit~ nos estados 
15 "/o nddicionaes llOS impostos de importa
ção, votei a::ora n r11Vor dtl emonua dos 
srs. Lauro l\lhller e outros por não sa ter 
conseguido dar iL questão outro solução mais 
vnntnja:;a. e set• essa. dos 15 "/o, tündn. que 
dereituosn, a unicn que restnvn nos estudos 
do norte. 

Sah1 das sessões, 18 de fevereiro de 1891. 
-J. E. Meirn do Vnsconcellos. 

Dt>claro nue votei contra as emendas sup
pressivns dos urts. 2<> e 3" uns disposições 
tt·nnsitorins, por ter SÍilo signatnrio dos 
additivos npprovndos em 1• discussão. 

s llt~ •lns sessoos, 18 do fevereiro do 1891. 
-l~!'etlerico Borges 

Doclm·umos ter Yotado n rnvot• dn omonda. 
dos St•s. Campos Snlles e outros, apresentndtl 
ao art. 49. 

Sahl das sossoes, !8 de fevereiro do ISD!, 
-Baptisttl da 1\!otta.-Ft•óes dtl Cruz. 

Dcclnro qno votei pela emanrla que doou o 
•liraito rio voto nos cstmhmtos llas acullamias 
superiores, maiores de 18 auuos. 

Sah1 das sessões, 18 do fevereiro do 1891.
Frodorico S. Borges. 
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Declaramos ter votado a favor da emenda 
do ~r. A. Azot•edo, dando direito tle voto aos 
estudantes de curso superior, maiores do 
18 annos. 

Sala das sessões, 18 do l'ovcreiro de 1801.._ 
BaJ'listtt da ?llotta.- Urbano 1\larcondcs.
Erlco Coelho. 

O Sn. PRJ,SIDJ':sm obscrvtt que só marcnriL 
sessrro pelo uim·io Official quando tt commiti
süo especial tiver concluitlo o seu tra.lmlho. 

Levanta-se a scs:;rro tb 4 horas c 20 minu
tos dtt l!\l'll e. 

Prc.!idcncia do S1·. Prudente tlc Mo1·acs 

Ao méio-aitt faz-se a chamada, :'L qn~tl 
respomlom os Srs. Pt•ndentc do l\Ioraos, 
1\latta Machado, Paos do Carvalho, Joiio 
Noiva, Retumba, Ft•ancisco Machado, Leo\'0-
g-ildo Coelho, Joo.qnim Sarmento, Muuool 
Burutn, Antonio Bnena, .João Podt•o, Cunlu• 
.Tunior, José Secumlino, .loaqnim da Cruz, 
Thcodot•o Pacheco, Elyson Martins, .fo<tqnim 
Catunda, Bezot'l'tL do Alhuqnot•quo .1 unior, 
'l'hoodureto Souto, .José Bet•narcto, O li voirtl 
Gttlvrro, Amaro Ctn·alcanti, Almeidn Bat·roto, 
Firminodtt Silvciro,JoséHygino, Josó Simciio, 
Floriano Poi:coto, Pedro Panlino, Tavares 
B.~stos, H.osaJunior, Caolho o Campo,;, Thomaz 
Cruz, Virgílio Dttmasio, !Wy Barhosn, Dotnin
gos Vicente, Gil Goulart, ~lontoiro tio Barros, 
Quintino Bocnvu vn, !.apor, Braz Qttrnoiro, 
Eduardo Wnnilonkolk, Salnanlm lllarinho 
Joaquim Folicio, Co,;nrio Alvim, Amcrico 
Lobo, Cnmpos Sa~lc>, .Joaquim do so,u~a, 
Silva Cnnedo, S!l va Paranhos, Aqmhno 
do Amam!, Joaquim 1\!UL•tinho, Pinheiro 
Guedes, Ubaldino do Amaral, Santos Antlrll
tlo, Esteves JLmial', Luiz Dolphiuo, Hnmit·o 
Bnrcollos, Pinhoh•o 1\lachado, .lulio !?t•otn, 
Belfot•t Vioir<t, Uchoa ltodrig-uos, lmlio tlo 
Brazil, Lam•o Sodré, lunoconcio Sot•ze lollo, 
Nina Ribeiro, C:1n trro, Pmlro Chot·mon t,~l:tlltl 
Bucollar, Cosllt Rodrigues, Casimiro .luniur, 
Henrique do Car.valho, Anfl'is!n l~ia~ho, ~o
gueirtt Pitrn.nngua, Nelson, Pn-es 1~ .n•ron1n., 
Barbostt Lima, Bezorril, João t.ope~. Justi
nittno do Ser[la, .Josó Avelino, Josj lle\'ila
qun, Gon~t\lo do Lugo~, Nnscimento, Aimino 
Alfonso Petlro Yofho, Miguel do Cnstl'o, 
Amorin{ Garcia, Epitncio Pessoa, Po,Jt·o 
Amarico Couto Cnrtaxo, Sit And!'atlo, To· 
lontinml~ Cl\l'l'lllho, ltos:L o Silva, João 
BttriJttlho Gonr•alvos Fot•reira, José Murinno, 
Almoidaljernamlmco, .J uvoncio tio Ag-uio.r, 
,\ntlP~ r.twlt\cnnti, Rn~·mun•lo Hanuol~<l. 

Annihal Fttlcrro, Peroirtt Lyra, Meirtt de 
Vasconcellos, Jorro de Siqueira. Jorro Vioirtt, 
Lniz de Andrade, Espil•itto Santo, Belar
mino Carneiro, Thcophilo dos Santos, Pon
tes tlc Miranda, Olticica, G;tbino Besouro, Ivo 
de P1•ado, Oliveir:t Valladão Folisbcllo Freire, 
Au~usto de Freitas, Paulo Argollo, TosltL' 
Antonio Euzcbio, Senhro, Zamn, Arlhur Rios, 
Garci:t Pires, M:trcolinc .Moura, Santos Perei
ra, Custodio do l\Iello, Paula Guinmnies, Mil
ton, Amphilophio, Ft·ancisco Sodrtí, Diony
sio Cerqueira, Leovigihlo Filgueiras, Bttt~io tio 
S. Mat•cos, Mo1lrado, Bttrão do Villa Viços:1, 
Prisco Par.tizo, ?lluniz Freire, Athnydo Junior, 
l?onsectt Silva, Fonseca Hermes, Nilo Pcçnnlm 
Urbano 1\Iarcondcs, l\lanhrres Barreto, Oli
voit~ Pinto, Viriato illodoiros, Virgílio Pes
soa, Ft•anç<t Carvalho, llttptista da Malta, 
l•'rtic~ dtt Crnz, Alcido Guanabara, Erico Coe
lho, Sampaio l~orraz, Lopes ~t'Ovrro, facql!os 
t'nrique, Aristulos Lobo, Mmrynk, Furquuu 
Wornocl•, Vinhacs, Thomnz Dolphino, A,n
tonio Olyn to, Pacillco M1tsc:1renhas, Gabrwl 
1!0 l\la"'nlhães, Leonel Filho, Chagas Lobato, 
.Jacob ~ln Paixrro, ,\loxamiro Sto~kior, Costa 
Sonnn, Lnm.mnier, Alvat·o Botelho, Feliciano 
PJnna, Viotti, Dut~<t Nicacio, Corroa ~tn~ol
lo, ?llanool Fn lg.Jnclo, As to i pho Pto, Artst!llcs 
M<lin, Gonçnl \'CS Ramos, Cttrlos dns Chagas, 
Francisco Amaral, Domingos Rocha, Palleta, 
.João do Avolnr, Fct•roiL•,, R:tbollo, Bueno 
rio Paivn, Fot•t•oir::t l'it•os, .Jorro _Luiz, 
Franci;;co Glicorio, ~loracs B:trros, Dommgos 
do ~loraos, Carvalhal, Angola Pinheiro, 1\Iur
sa, ltodolpho 1\lit'a!llla, \aL!lino C:~rlos, R.o
UL'i"lteS AI v e.;, Ai ft•crio bllls, :\!ore1rtt da Sil
va'\ lmci,Ja "'o~ucir;t, Floury Curado, Loo
poido tle Bulhões, Guimarães Natal, Antonio 
Azot•edo, Caolimo do Allm~uerquo, Bellttr
mino tlo Mendonça, :\l:u•chtLIO de 1\Iugalhrrcs, 
E<ln:mio nonçal vo~, !?ornando Simns, Ltturo 
;'.tflllcr, Carlos Campos, Schmith, Laccrdtt 
Coutinho, Victorino :.\lont•Jiro, Pereira da Cos
l<l, Antão do Farin, Julio elo Castilhos, Bor
"es do Madeiros, Alcidos Lima, Assis Brazil, 
Í'homa7. L~lot•c;;, Abl'Cn, Homero B1tptista, Ro
cim Osorio, Cassiano tlo Nascimento, Fernan
rlo Abbott, Dcmotrio !Ubciro c Monno. Bar
reto . 

A bra-sa a sessão. 
Doixam 1lo "ompm•ocor com c!\USt\ os Srs. 

l"rodcl'ico Sort·ano, Coelho o C1tmpos, Sn
miva, ttanlino Horn, !l.o•lrigues Fernandes, 
Mtwlinho Rodrigues, Ft•oL!et•ico Borges, Lonn
•lt•o Mttciol, Conde do l~i~uoirotlo, Fot•roit•a 
Bt•andão, Gonçnlvos Chaves, Domingos Porto, 
Costll'io 1\totta Jnnior o Ernesto do Oliveira; 
o som cans1t o;; Srs. lt:\llg'OI Pestana, João 
Soverittno, !Jonoro,;o l\lat•qncs, Bornm•do tlo 
Mun1lonçn, Snntos Vieira, Domingos Josuil!o, 
Alhel'to BraudlLo, Cyrillo •ia Lemos, Jonqmm 
Hr~vo~. J,nir. .Mul'U.t, Bnd1\1'1'•• .Toiio Pinhoh'tl, 
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Amarico Luz, Franci~co Voign, Costn. 1\fn-' dicndo meus os!~1rços tenho consciencio. de os
cilado, Bnrão elo s~nhL Ilolenn, Martinho I tu r prestando serviços no meu pniz. (Apoia-
Prado Jnnior, Bornm·r.lino do Campos, Lopes' dos.) . 
Chaves, Adolpho Gordo, Cost1t ,Junior, Carlos I No din. I ::i do novembro contribui um pouco 
Garcia, Rubião Junior o Antonio Prado. pnra o :ui vento tl:L Republica. Suppunlm que 

E' lida o postnom discussão n acta da sessão' ns cl,a~scs prol.otnrias mclhot•nriam uns .suns 
antecedente. condtco~s d~ vtrln. 1\lns, do nm Indo,, veJo ns 

llnançns potorurom o com cllns o mao estar 
O Sr. Cu,.,;intiro .:ruuior roei a.- do povo; do outro Indo surgem mentiras como 

ma. contt•n a cxcl ns:i.o rio seu nome tia lista: co:;muclos cm no i to •.lo chuva: sem precedeu· 
dos rJnc votaram ~obro os J:í •f, ad•licionao.', 1 te~, ILrrogando·so o d,iroito do -rir dirigir o 
Esteve presento o respondeu-não-; ontt·c· pa1r. qno qnor progrodu·. 
tanto não võ o scn nome na acta pnulie:uln. O St:. 1\IAxot·:r, FULGEXCIO- Süo homens 

Ninguem mais lhr.enrlo obsor·vaçõcs, ó dada conhecidos uo pair.. 
:L neta pot• nppro1·atla. O Sr:. Vr~J1Ags- Niio soi si são homens 

O Sn. I• SECRJ·:TAtuo pt·occdo it leitura conh.ceidos; uão os conheço com us idéns que 
do scnouinto dcse,)o ver terem os homens do meu pniz. 0 

Sei pct·feitnmento que são homens que 
vivinm ainda lm hem pouco tempo nos quar
tos baixos do palacio imperial, que não ti
nham al:solutnmente contriuuido nem podem 
contrilmir ainda pnrn o progt·osso deste pniz; 
pois se collocam .i ustnmente it testa d:t gover
nação do Estndo homens cujas idéns são 
reconhecillnmcnte retrogrndns. 

EXPED(gNTE 

Representação dos industt•ia"S braziloiro3 
contra. o convenio commcrcial celebrado entro 
o Brnr.il o os Estados Unido; da. Amcric<L do 
Norte. 

O Sr. Vinh.acl"l -Sr. presidente, 
releve-me o Congresso o~cupar mais um:L 1'07. 
sua attonção em momento tão importante, 
em quo n unção deseja ver votada. a Consti
tuição. 

O nssumpto, poróm, que traz-mo iL tribuna 
é de tal impot•tancla. que ve,io-mo forçado a 
ir de encontro no meu liosojo, pt•endendo a 
nttonção do Cong-resso por• poucos momentos. 

St•. presidente, nestes ulttmos dias n Cnpi
sn I Feder;tl tem presenciado lilctos anormnos: 
dos quatro pontos cardh\es surgem {ll'eue.~, 
ou pm• outra, protestos das classes proJetarias 
contra o estudo prccario!n que so uchnm ro
tluzidus. 

Qual o princirml motivo ria situação que 
ntrnvesso.mos? Não t•elucto cm dizer quo o 
governo tem em grundo pm•to n responsn
bilidnde desses !'actos. (:tpoindo.~.) 

Com o advento tla l~epulllicans clnsses, não 
só proletarins como outms !ln sociedade, sup
punham qno ns suas condições do vido. viriam 
a molhorm• o muito. 

Hoje, pnssn.•los IG mozes do !'acto auspicioso, 
ostns clt1sses estão met·gnlhndns no mnis tt•iste 
o tlesconsolndor desengano. 

Os homens quo vioJ•nm substituit• aqnelles 
quo dirigiram dumnto 70 nnnos os destinos 
do paiz cm mttln mclhomrnm o estndo destn 
praça; no contrario, teem peiormlo muito suns 
condiçues do vivot· o progredir. 

Senhores, sei que as classes qno se •lizem 
consot'l';ulorns ch1 sociodndo me taxnm do snll· 
VOI'i!ivo: do qnet'GI' nt•J•nsbr as classo,; Jll'Olo
lltri:t~ p:tt'IL ·~ :mat•chin, para o nihilisruo. ~lu~, 
sen !toros, ncstt'· pt·opnganda a q uu toaho do-

O resultado principal do tudo isto já se 
t'Stá vendo: Um dos principtlCS estabeleci
mentos nublico> acha-se complotamento in
terrompi do em seus traualhos com real pro
juizo da população. 

Os cmpt·e;ndos, opornrios o trabalhadores 
dosso estabelecimento l'ornm, pelas injusti
ças, lol·ados a reagir pncillca. mas resolutn
mcn to. 

Os optimistas .iit por nhi dizem que esses 
homens !'or;;m !ovados a occup;lr semelhante 
posição pelos socialistas o uihilistns. 

Dirigem-se com a costumntln coynrdia a 
mim, mas eu declaro quo tenho muito pra
zo r em set• potroloit·o o nihiliotn., desde tJUO 
osto.in ao Indo dos meus concidadãos, defen· 
dcntlo os seus tliroitos. (Muitos apoiados.) 

Senhores, liontom, ·cerca dns 5 borns diri
gi-me à ostnçiio dn Estrada de Ferro • Jtral 
do RJ•azil. Encontrei o trafego cc. J!etn· 
mento interrompido, o povo ng"iom• .•ado uns 
pl:ttali:lrmas á espera do conduc~~o pnra os 
nrmbnltlos in•lig-nuvn-se, dando, niio uustnnte, 
razão nos empregados, o vi mais um nppnrnto 
do !'orca publica. do espingardas •J>.l.~!'egadns e 
naturalmente promptns a fnZl1! :·,ctimns o 
chnmar i1 ordem os viliOes qu;, ouso.vnm por· 
turbnt· :t cligostão do Sr. de Lucena e outros. 

Soubo logo qu~ o Sr. ministro dn ugri
cultut•n tinha. ido tlm trem especinl n S. Diogo 
pnra chumm• · á ordem os ousados gràvistns o 
logo ~no lil cheg-ou S. Ex., tlou ordem pnra 
quo !'osso !'oito li:lg-o sobro o povo, qno, dizem, 
OS~l\V!l. Ul'l'tlllCillluO [[•ii h OS, , • 

lJ~r St:. H.RPRIISENTAN1'tl -Devia 1\\zol-o, 
desdo que se arranca, vam tt·i!hoo. 
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o SR. VnmAES-Niio se arrancavam ab
solutamente trilhos. Os ompregatlos da Es
tradtt do Ferro CIJntrttl roagu·am, mas paci
llcamento. 

Pugno o continuo a pugnar pelos seus 
tlirei tos. Desde qne niio cncon t1·aram .i u;tiç" 
da parte de qnem devia distrilmil-a, só lan
çaram mão daquello meio violento qnando 
viram completamente perdida a esperança 
do serem attcndidos. 

A Estrada. rlo Ferro Central do Brazil é 
uma estrada de ferro modelo que nada tem 
a desejar :L qualquer do cxtrangciro; é 
uma das princilmes rontes do receita de que 
o Estado pódo ançar mão om caso do ban
cnrota, que niio estil. longe, pam lhzcr fac3 
ao descalabro tinanceiro. 

Por acaso homens IJUe hn trinta c tnntos nu
nos trabalham no sol c iL chuvn cm beneficio 
da conectividade nilo toem direito do sm· 
ouvitlos nns suas mais jnstns reclanmções 
pelo director o pelos seus comp:mhoiros de 
directoria~ Entretanto a pasta do secretario 
acha-so cll~i:L do peliçues do empregados 
gravemente enfermos, que nüo merecem si
quer um olhar do tal directot• !! 

Hontem uma dessas pobres victimas abei
rou ·SO do Sr. do Lucena afim tio solici
tar uma licença, visto achar-se gr•wemon
se doente e nãtl ser attondido pelo seu su
perior. Qunudo liLIIuvn l'oi Interrompido por 
uma golfada do sangue. 

A estes homens que prestam serviços ao 
Estatlo e que mandam um attestndo metlico. 
o director diz niio acrcdibtr cm taes docu
mentos, obrigantlo o potlcionnrio Íl vir a snn 
presença para examinai-o!! 

Como esta, innumem.s queixas lm que não 
qnero absolutamente especificar para nüo 
cansar a vossa attenção. (N ao apoiados.) 

Jil. o disse e repito: o povo esta cançndo tle 
ser espesiullndo. Tem o direito de exigir 
neste regimen que se diz democratico que a 
lei seja igua I para todos, que niio haja aqui 
uma jnstiçn para o pob1·e e ontra pnra o rico. 

E é exactamente porque n:1o se lho t'az esta 
justiça que olle pcrgnnt1t e com totla a rnziLo 
si está ou uüo 0111 um pniz democratico que 
dovo expandir o verdadeiro dlroito dn igual
dado. 

O Sr. Lucena encontrou-se commigo do
pois da sua vol ln tia estação <le S. Diogo, 
quando lhe tlz ver os motivos pot• que tinham 
sido levnclos os operarios o trabalhadores da 
Estrada de Forro Centr1L! a lançar miio da· 
quolles meios violentos. 

S. Ex. em minhn. presença 1lou-lhes rnziio, 
pois jiL sabia pelas mt'twmnçües qno lhll ti· 
nham tlado quo oll'octivnmonte os tt•almllm
doros o onqweg·atlos ti:L Esli·n·.la tlo I~OI'ro 
Ccnlml j uslltlca vam a suo. conducta, tomando 
uquolln altitude contra. os seus chefes e por 

isso me garantiu que ia dar promptns provi
dencias nllm de que fos;;e melhorado o estado 
actuu.l tio cou,as. 

i\Ias, senhores, on oslou porfoitamonto tlos
crcnto dns prornos:;ns dos nossos governos. 

N;t occasiiio do perigo olles dcchtr;tm·so os 
homens mais benignos, uns philantropos do 
pl'lmeirn. ordom, mas passado o perigo reto
mam de novo ;t su:1 primitiv:t arro~ancia, 
continuando a espesinhar o pequeno uespro
togido. 

Eis o motivo por que tomei a responsabi
Ji,lade de aconselhar aos empregados o ope
rnrios rla Estrada de Ferro Ceutl'lll para 
niio cedere'.!! uma linha siquer emguanto o 
governo nuo começasse a cumprir o seu 
dever. 

0 Sr.. ELYSEU MARTINS - Mas não para 
arrn nem• tri I hos. 

0 Sit. VINIIAES- V. Ex. ma ft\Z uma 
injustiÇIL snpponc.lo que eu fosse aconselhar 
aos empregados e operarias da Estrada de 
Fo1·ro Centro.! uma medida violenta. 

0 SR. ELYSim MARTINS- Nüo estou fn
zendo esta injustiQ•L. 

O SR. VtlíllAES - Eu aconselhei a resis
tencin passiva atim do que niio se perturbasse 
a ortlom. 

0 SR. ELTSF.U llfARTINS - A minha obser
vaçilo foi em auxilio do nobre rellresen
tanto. 

O SR. VIXIIAEs - Assim o nüo entendo. 
0 SR. ELYSEIJ MARTINS- Então c.leocul

pe-mc. 
O Sit. JoÃo DI' SIQUimt,\ dil um aparto. 
0 SR. VINHA.ES - Ahi vem V. Ex. com 

o seu aparto fazer crot· ao general Deodoro 
de que é aqui um dos seus maiores defen
sores ! 

V. Ex. sabe uma cousa~ Eu tenho con
sciencia de ~ue estou aqui defendendo mais 
n general Deotloro rlo que V. Ex. com esta 
sua observação ; porque sem me aproximar 
tlelle, vejo que tem a mfelicidade de nchttr-so 
rotlendo, com J'ams excepçlles, de pessimos 
amig-os. ( Apa•·tes .) 

Estou pugnando pela defesa do povo com 
o que presto maior defesa ao general D;odoro 
do V. Ex. dando este Itrarte. 

O SR. JoÃo nE SIQUElRA - Nüo estou tle
fondondo aqui a quem quet• que seja. 

O Stt. VINHAJ's- A ordem publica tl per
tm·hniln por aquellos que niil) sabem fazer 
jnstiçtt, qu·mdo o. tem om suas nlãos. 

V. Ex:. me tlil't'L qnom occnsioneu a ctwostla 
de genoi'os com que o.ctuulmente esta o. 
bru~'os a po puluçiio desta cnpit11l 1 Não foi 
com certeza o pobre. 

,. 
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Não, alie recebeu com npplausos n. Repu
blica porque suppunha que nov:~ ern. de 
prosperidades in. sur·gir· ; ho.ie ost:i. perl'ei~t
mente desenganado de que est:~ Republica 
não lhe trouxe esse bem estnr que tanto 
almejava. . 

Hoje vê-se desenganado por tnntas In
justiças. 

Quem tem a culp.1. deste actual estado de 
cousas 1 

O SR.. LOPES TRovXo- Peco ao meu nobre 
nmigo que não respons •hilise por isto o re
gimen democt•,, tico republícnno, porq nan to o 
que temos não é umn.ltepuhlica; c<tminhnmos 
paro ella, é verdade, mns nímia estamos mais 
approximados da monnrchia que destruímos 
do que d11 verdadeira republica. 

O SR.. VINI!AEs-Sl V. Ex. tivesse chegado 
antes havia de ver que não crimino absolu
tamente o reglmen republicano, porque sou 
um dos mais ínfimos soldados delle, e estou 
perfeitamente convicto de que os estados hiío 
de se transformar completamente em repn
hlicas, que é o ideal de todos. 

O que digo a V. Ex. ó que nós precisamos 
acabar do uma vez com esse espil'ito retro
grndo, com esse espírito inconcebivel, que se 
vira pero o passado e que quer por força 
trnnsmittir-nos as suns hléns e as suas 
crenças. 

Disse e repito que o maior mnl do general 
Deodoro é ter-se rorlen.Jo de homons q ne não 
teem sabido corresponderá sua espectntivn. e 
á sua coutlanç , impo ulnrisando·o, c:wando 
cada vez mais l'undo o !'osso que já o separ:L 
do povo. 

0 SR., BEVILAQUA-l\luito apoiado, 
O SR.. VINIIAils- ... do homens quo o estão 

atraiçoando, e elle parece que 111ão vê isto. 
o resultado,senhores, é que os homens since
ros, nquelles que est.ivornm a seu htdo no 
dia 15 de novembro, todos estes. com raris
simns excepções, se teem :tfnstndo de S. Ex. 
ou pela intriga dos bastidores, dos quartos 
baixos (apoiados), ou por outt•o qun I quer mo
tivo, apesm• de set•em amigos particulares e 
pessoas de S. Ex.; porque ~ll:lS dizem e rapo
tem sem pro: «Nó~ não queremos tomar a 
responsaliilidnde dos acontecimentos para que 
o publico não possa dizot• com acerto que es;;a 
responsabilidndo recahe sobre os verdadeiros 
democratas.:~> 

Sr. presidon te, an tos de me retirar da tri
buna tenho de chnmar a nttonçüo do Con
gresso pam um ponto importnntissimo, quo 
lambem vem photographt~r pert'~itamonte este 
governo auomalo: ret1ro-mo ao decreto 
n. 1341 de 14 do· t'overeil•o deste auno, que 
annexa a ilha de Fernamlo no estado de Per
nambuco. 

Não é isso uma sem razão, uma verdn(leira 
descnhida? 

Em vespera de se promulgar a Constituição, 
quando se sabe que o art. 63 reza e muito 
bem que todo tArritorio tln Republica, que fOr 
necessario o inrlispensa vel pnra a despeza 
dolla, p~rtencorá á Uniiio, ó nesta occnsião 
que o Sr. Lucena julgou-se autot·isado a an
noxnr a Pernambuco a ilha de Fernando ! 

O Sn. PER.NAlmuco-Perdão; neste ponto 
não tem razão: Fernando do Noronha per
tence a Pernambuco lm muitos annos. 

O Sn. JoXo DE SIQUEIR.A-0 nobre deputado 
é insuspeito a V .Ex. : clle que lhe responda, 
(lia outros apartes.) 

O Sn. VINI[AEs-Peço que não me interrom
pam; !ta um nobre representante que deseja 
t'allar depois de mim e quero ser breve. 

Quem conhece um pouco o estado phisico do 
nosso continente lm rlejulgnr que é um dis
P.'trate perfeito querer-se tirar da Uniiio a 
Ilha do Fernando. E' o ponto mais estrategico 
do atlantico sul. (-1part6s.) 

Deixem-me rallar, porque quero ser breve, 
aftm de deixar a outro este Jogar. 

A ilhn. •le ·l"ernando é o ponto mais estra
tegico do atlantico sul; quero dizer que qual
quer potenchL européa que queira fazei' um 
desaca tu no Bmzil ou declarar-lhe guerra 
necessita um ponto •lo apoio afim de hostili~ 
snl-o. Ora, uma nu~'ão, cuj •s bases de opera
ções cstt>j:~m a 1.200 ou 2.000 Ieguas, precisa 
de arrJ.njar nas proximidades desta costa um 
lagar onde poss:t depositar o seu trem bellico 
e depositas de carvão.Ç>m._ a ilha de Fernando 
de Norouhn é, como Já diSse, um ponto im
portnntlssimo da cost:t Llo Brnzil. 

O SR.. JosE' HYGINo-0 nobre deputado per
mitte-me nm aparte 1 

O Sn. VIUAEs-Pois não. 
O SR.. JosE' HYGINo-Porque a ilha de Fer

nando pentence t~o territot•io de Pernambuco 
segue-se Que deixe de pertencer ao territorio 
úa União~ 

o SR.. VINHAEs-Desde que Pernambuco se 
comprom•ltter n foi•tificar Fernando de No
ronha n ponto •.• 

o SR. JosE' HYoxxo-Isso esti\ nas racul
dndes do governo. 

0 SR. JOÃO DE SIQUEIR.A-0 decreto Salvou 
isso. 

0 SR., AL)m!llA PERNAMBUCO-Peço licença 
no mm cot·religionat·io pat•n declnrar-lhe que 
neste ponto niio tom ra ziio. 

O SR.. VIIiliAE>-E' uma praça 1le "'tter·ra 
im~ortautissima, que devo ser lbrtitlcaLfa pela 
Umão e não pelo estado, que naturalmente 
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niio tom meios parn J'azol-o como . exige a 
a scicncia da "'uerra modernn.. ·· 

Pct'!!'unto n."vv. ~Exs: Pernambuco p6:le 
desde Jit dispor do 2 ort 3 mil contos /mrn. C.lr
titlcar n. lllm do Fernando de Noron ta ? Niio 
pódc absolutamente lhzol-o. 

O Stt. JoÃo DE StQUEmA-:\lns pude sm· 
demonstrado parte desse territorio om que for• 
necessario fazer fortitlcaçõe>. 

O Sn.. VI~JIAEs - V. Ex. bem ~c v c que ti 
militar almtdor. 

O Sll. Jo:\o DE SIQUEIP.A -l\lilitar, o que 'I 
0 Stt. VINIIAES-lllilitar amador. Si V. Ex. 

fosso elfcctivo, não mo dnr•in. cstn. resposta. 
Si V. Ex. ti vosso cstudttrlo a arte da g-uerra, 
saberia quo, em uma ilha como a do Fer
nando do Noronha, n. defoza não pódo ser 
feitn por uma sr• parte. 

OS&. JoÃo DE SIQUEmA dá um aparte. 
O Stt. VI~IIAES- Nt1o posso compr•chcndor 

como ó que o nobre rcprosentanto que aqui 
votou que,torln. vez que fosse nocessnrio, para 
a defoza dn Uuiíio, um territo1·io qualquer 
dos estado~. este fosso deslocado, hoje pensa 
do modo diJrcronto. 

O Sll. JoÃo DE St~.!UEmA- A hrpothoso 
niio ó a mesma. 

O Sll. Vt~HAES- Eu, pelo contrario, é que 
não faço questão de pequenos trechos do mi
nha patrin. 

Antes de tudo sou brazileiro, e d,;sejo 
vel-a. grande e nnida •. 1\!ns, senhores, consi
dero muito mais estratogictt a ilha de Fer
nando do Noronha do que n. fronteira do Pa
raguny. 

Portanto, não me parece justo q•1o a ílhn 
de Fernn.ndo tique pertencendo no ostn.do do 
Pernambuco. 

U:u SR.. REPRESENTANTE - !l!n.s sompre 
portenccu. 

O Sa. VI~H.~Es- Nilo estou contestando 
isso. 

Sou aind1t J'orçndo, Sr, pr•osidente, a dizer• 
aos nobres representantes quo a ilha do Mar
tim Garcia é J'ortitlcncln sómonto do lado de 
fórn., o qno não acontece com a illm dú Fer
nn.ndo de Noronha 

O Sn. PEttNA~muco- O Sr. Campos Sn.lles 
a principio qniz do;;locnr tt ilha rio J?ornn.ndo 
de Noronha do Pernambuco, e allnal canvcm
ceu-se do qno commetterin. um grm·o orro. 

o Sll. \'I::-11IAEs - Sr, presidente, estou 
sn.tisl'eito, porque jiL lnvrei o meu protesto, 
quer com rdução iL yJ't!ce, quer com I•elnção 
it ilhn. 1lo Fernnmlo tlu Noronha. Sirvam estas 
observações I•t\J'tt tlomonstr·u.r q no, antes do 
tudo, sou um IJI•asiloir•o fJtlO tlesojll o Lem 
u~tm• o a gmudeza do SUtL ]latria, 

Tenho concluído. ( llluito bem, muitos ap
plausos, O orado!" é comprilllcntaclo,) 

O SI~. Pxmsmx,Nm doclarn tlmln. a hora do 
expediente. 

0 SI~. VICTO!tl~O MONTI•:mo (pela Ol'dem) 
pede quo seja consultado o C~ngresso n.!lm do 
ver si esto concede 5 ou 10 mmutos de ur{íen
cia para que o or·ador justillquo a sutt posição 
no Congresso. 

Consultarlo o Congr•esso, é concedida a ur
;;oncia pedida. 

O Sr. Victorino lUonteiro
Sr. presidente, ::;rs, do Congresso, immansa
monto vos ngt•:ttleço a provtt de delica(!ezn. 
com quo acabnes de distinguir-me, delicl\deza 
aliás justa, pot• ser esta !t primeira_vez quo 
ouso occupar n. vossa procrosn attençao, 

Senhor·os, sli deanto do um duplo dovar quo 
reputo imperioso, ímprescindivel, mo anima
ria a occupar a atton(;fio deste Congresso du
rante ttlguns minutos. Trata-se ile vir le
vantar um protesto r•m nome dos interessas 
dtt fronteira rio Rio Grn.ndo do Sul, do que 
sou immetliato representante o principalmen
te de definir n. minl!a posiçiio deante da ban
cada rio-grandcnse, declarando o que penso 
sobre os acontecimentos politicas do. actua
lidade. 

Sonhares, poucos mezes depois do advento 
tia l~epublica, o illustre ministro da fazenda, 
o Sr•. conselheiro Ruy Barbosa, decretou me
didas tisc:te.> do htl nn.tureza que viern.m de 
alguma maneir-n entorpecer o progresso e des
envolvimento da. J'ronteira do Rio Gmndo do 
Sul, om grande pnrto ainda d:t futnrosa re
gilio sorrnna, estabelecendo zonas tlscnos quo 
reputava necessarius para reprimir o contra
b:lndo, o essas medidns eram de tttl modo 
vaxntorins o coercitivas da liberdade com
mercinl, l'~riudo dii·eitos demasiado respeita
veis que o proprio ex-ministro da 1\tzenda loi 
o primeiro a reconhecer a necessi,Jade dn sua 
revogação, tendo reduzido t\ tlecreto o pr·o
jecto apresentado pela representação rio
grandense, decreto quo aliús não teve raa
fida,le pratica, porque S. Ex. so.hiu do 
mínisterio quantlo menos csporavtt, pois sõ 
lhe lhtava a assiguntm•tt do chefd do Estado. 

Depois da retirada de S. Ex:., ou e meu pa
tricia Sr. Assis Bt•azil tivemos umtt conversa 
com o actual St•, ministi'O ria fazenda, o qunl, 
com a t.!elicndozn que o distingue, disse-nos 
quo m estudar o assumpto, mns nndn disso 
aconteceu. 

S. Ex. deixou o projecto dormir no pó do 
seu g-abinete, ospemndo u paln.vra do Sr.Hon
rique do Lucena, o Llictndor do facto. 

ü•IA voz-Barão. 
O Sit. Vtcrom~o ~ION'l'mno- Sou cohe

ronto com o voto tlo Congresso o declaro quo 
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não reconheço barões, nem titttlares do cs
pucio algnma. 

A ~~~~~lL\ Yoz-:.l!ns o !lo assigua-so barão. 
O SI:. S rmztWJ.:r,r.o -~Ias não pódo, nem 

devo assignar·so. 
O St:. VICTomxo 1\Ioxmmo-:\Ins, sonho· 

rcs, diz-se que a limitaç:i:o do zonas voiu abrir 
mM nov1t era do pt•ospcridnues parn o !tio 
Grande •lo Sul, porqn~ ns suas rcn•las crcscc
ra.m !lo um modo sensivol. Este nugmonto, 
poróm, não foi produzido por oss10 medida, 
mas ~im, pela rovogaç;1o da ~'lrifa especial, 
que elevou os direitos a mnis 5 "lo nl•im dos 
20 "/o resultado da cohrança do imposto om 
ouro. 

o que voiu diminuir o contrabando foi a 
flsca!isação rigorosn ostn!Jolccidn n:L linha 
divisaria do ?stado Oriental com o noss.o pa!z. 
1\Ias cu dcse,Jo perguntar n S. Ex. st ho.Jo, 
IJUO está npprovada n Constituição, protomlo 
ou não levantar essas medidas contra as 
quaos protestam o di roi to o altos interesses 
daquellas rc,;iõcs ? 

Senhores, o projecto que a dcputaçi'Lo 
rio-grnn~C)lSO submottcu it cousid~ração cio 
nobre muustro resguardll\•a os mtcrcssos 
do fls~o, conciliava us constante;:. reclama
ções dns praças do Jittot·nl, e, pot• iJso, esporo 
vel-o tt•aduzitlo cm lei dentro do mais cnt•to 
praz~- . 

Fetto osto protesto, olltt•o constrangu.lo c 
no mesmo tempo sem receios nem temores 
nn apreciação dos ultimes acontecimentos 
politicas. 

E' exacto que concorri p:1ra n. Jlroclnmação 
dn. caudiúaturn do marechal Deot.loro, a qual 
loi acceit1L pelas commissões oxecntivas do 
algumas localidades, niio significando estas 
manifcstn~ões um doJ~jo oxpt·es;;o, porquanto 
:L /;!'ando maioria do eleitorado ignorou se
mel banto prúclamnção. 

Mas, quando css.'l8 mnuifo;;tnÇlícs traclu1.is
som a yontado !lo oloitm•ado, qno contesto, 
ou direi que não ncceitnri:t tio modo algum 
um mandato incondicional, porque acima de 
tudo estão a minha couscioncia, o meu livre 
exame o o mon patriotismo. 

u~r St:. HIWRESEXT,\XTE- J;:stiL n snh•nçüo 
da p:~trin. 

O Sn. VJcTomxo 1\toxTr.mo - Dcanto da 
salvação da Repnblica naú;t tomo o tudo en-
Yitlarci cm sua tlcl'oza. · 

O Sn. Z.DrA- v. gx. !Jem mostra quo ó 
il•mão tle Severino rtibciro. 

O St:. VtcTmuxo illoxTr.mo-En, qno th·c a 
neccssaria coragem •lo l'OIII]IOl' l!Oill tOLlos os 
preconceitos de thmilin, llli:lllllo·mo ao p:wthlo 
ropul.Jlic:tno, desde os tempo~ acatlemieos, com 
oxtromatla tlo•lieação, não re•:uMúo tlinn to tlo 
•!ltnlquot• .mcrificio, hoj~, comtt ini.leponLion-

l'O~tnu:sso ~a - UI 

cia. quo a tlrmoza. do caracter sabe tlar, não 
poderei crnr.ar os braços, curvando-mo reve
rente tlennte da forç(l. o tias convcniencias de 
momento. (;tpoiados .) 

Cheguei n. ostn capital convoncitlo do que o 
general Dcodoro tlovi11. set• o presidon to da Rc· 
pnlllica. o a Comnra pensava do mesmo moJo. 
1\Ins os acontecimentos e tudo quanto o!Jsct·
voi impressionaram-mo dosngradavclmento 
c cheguei iL dolorosa conclusão do qno o go
ncrnl Doo:lot•o não ora talhado pam occupnr 
o pt•imoiro lagar d11. Ropublicn, lnltava-lhe a 
capacidade, n illustraç;io, a flrmoza. das con
vicções. (:lzloiaclos c apm·tcs.) 

E creio que nncln. poderia dizer n osto Con
gresso que fosse um;L novida•le. Ainda ultima· 
mente pot• um capricho clespedin do podar o 
patriotico gnhinoto quo cons1go tinha miciado 
o g-overno ropnblicnno. (Apoiados.) 

!Ma ó a rcalidatlo, csttt na consclonc:ia do 
todos, do Congresso c do paiz. 

E, si, porveu turn, este Congresso tivesse n. 
convicção do qno a candiclatnra do general 
Dcotloro não fosso pot• assim ui?.or ..• 

l:lr SI~. RErtn:sr,liT.\XTr'- Não ó occasião 
do l!iscutir a canclidaturn. do general Dcodoro 
aqm. 

0 !'r~. VICTOIHXO MoXTEUtO-Estou em metl 
dit•oito do trazol·a iL di~cussão nesta tribuna; 
declino tht compctencia do nobre reprcscn· 
tau te. 

l\las não houve um cidadão, um indivitluo 
si qncr que fosse o pt•imciro a reconhecer. 
(Trocam-se muitos apartes.) 

E' a primeira ve~ que subo il. esta tribuna 
o, portanto, 6 preciso qno s~>jam tolerantes; 
tenham a coragem nccessat•itt }Jat~t ouvlt· :L 
critica o depois vcnlmm f<tzet• n defcza. 

1\lns, dcunto dos lhctos qna se tem pnssndo 
conlcsso que o mon patriotismo me tmpoz o 
devet• do nãosuO'rng-ar o nomo daquello cida
dão, porque não cstit na altura do cargo. 
\Apm·tcs.) 

Ello m:mil'csta continu:imonto a pouca con· 
sidcrnção que Yot:t ao Con;-rosso; p:treco que 
S. Ex. cont:t com o sorYilismo do povo bra~i
leiro, mns ó om nome dn enorgin desse povo 
que cu protesto. 

Um !'neto Ycitt caracterizar pcrl'oitamanto 
ns qualitlatles llo general Dcodoro pnra cholo 
tio go\'ot•no. . 

l•'oi ;t oscanrlalos:L concessão do Porto das 
Torres, contr:t a qnal a ropt•osontnção rio
grau denso om peso protestam onorgica
monto. 

O quo não resta úuvitla u quo a snhitltt •lo 
miuistorio passado l'oi pol;t solitlarimlt\do que 
tlosoja\'tt manter pum com t\ ropt•oseutn~ão 
rio·"'randomo. 

Eutontlo quo mo cabo um:\ parto doss1t 
rosponsnlJilitlutlo, o Llennto uc:;tc presento 
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rtlgio feito no Sr. Dr. Trajnno Virinto de 
:Medeiros venho protestar cm nome tio Rio 
Grande. 

O Sr. Dr. Trajano Virittto de Medeit•os iii
contestavelmente à o filho mai,q dilccto dn 
Republica. , entretanto, ó snhitlo que esse ci
dadão no din dn proclamação da Ropuhlicn 
retirou-se pnrn. umn chacnt•n proximn a Po1·to 
Alegre e lit foi chorar solire o tumulo da 
monarcbia. 

E este homem conseguiu dn l~epublica 
tudo, o que nunca poude conseguir dn mo
narchin. 

O que é mais escandaloso o n.tó mosrno 
degradante é que o Sr. ministro dn ogricul turtt 
que tn.mbem o é da. justiça descesse no ponto 
de ir contrnctnr com o concessionaria do Porto 
dns Torres, que n.liits ó dependente •lo sen mi· 
nisterio como desembargador d1t Rolaçito do 
Porto Alegre ! O que ó facto ó que o Porto 
das Torres tornou-se umn medida necessaria, 
estrategica e inadinvel somente depois do 
hn ver penetrado nn secretaria dtt agricul
tura o reqnet•imento do Sr. Trnjano, quo 
aliás preteriu noutros quo nntoriormonte lm· 
vinm feito o mesmo vodido ! 

Deanto de tantos f.'lclos em quo o marechal 
Deodoro parece visnr mais os interesses o lo 
sons amigos do que os dn nnçi'io, o que do
monstra axiomaticamente sun incttpncidado 
administrativa, declaro terminantemente 
que não votarei no Sr. mnrochni Doouoro da 
Fonseca. 

u~r SR. REI'RESI~)ITA!'/TC:-1\!as foi ello 
quem foz a Republica. (Contestações.) 

O Srt. BAitnos,\ I.:m,\-Quom fez :t repu
blica foi Benjamin Constnnt. (Ila outros 
apartes.) 

0 St~. VICTORINO 1\IO!'!Tlllll.O- Respondo UO 
nobre rept•esentanto. que vnreco nesta cnsn 
querer prunnr pela del'esa extremada do ge
nernl Deodoro. 

Senhores, sou o pt•imeiro a reconhecer 
que elle tem set•viços, não só ao pniz como ti 
Republica, mns nós não devemos nem podo
mos preferir esses serviços aos grnntlo)S mto
resses da libet•dmle o dtt patrin. 

UM Sn.. Rlll'll.NSI~NTA!'iTl~- Sim, quo venha 
um outro que seja capaz do fundar n. Repu
blica. 

O Sn.. ZAMA- Nós não estamos aqui pnm 
satisfazer os desejos do quem quet• que sejn. 

0 SR. V!CTORINO MONTIURO·-Senhores, poln 
primeira voz que occupo es!tt tribuna, sou o 
primeiro a reconhecer que Clquei muito aqttom 
iln espectntiva dos mous amigos. 

O Sn.. ZAMA- V. Ex. estil. honrando o es
tndo que o elogeu. 

0 Sll. VICTOn!NO MONTiliRO- Resumindo, 
lligo simplesmente que, note n. posição cm 
qno estamos collocndos, considero como um 
dovet• patriotico oxpondot• francamente a 
noss:t opinião nessn. eleição a que vne proee
deNe partt o primeh•o maA"istrado da Repu
blica, m1o nos prcoccupnndo com n. mti von· 
tntlo do quem fJllor qno seja. 

O St:. A!'ll'lti~IO l~IALUo-Si n votação fosse 
nominal ... 

o Stt. 7.A~IA-Não votamos nominalmente 
porque não queremos. (lia outros apartes.) 

O St:. VrcTomNo l\Io:-~mmo-Niio respondo 
ao aparto rio nobre representante porque se· 
rin b:;o uma otronsn no Congresso. 

Senhores, vou terminar. Acabo do ser pre· 
venitlo pelo iii ustro cidadão que dirige os 
nossos tr,tlmlhos do que o meu tempo acha-se 
esgotn.rlo, pelo que não posso dar maior des
onvolvimonto, como desojn.vn, ás rn.ztles pelns 
quaos ncabo tio assumir estn posição. 

Fique, porbmto, registrado que nã~ yo
tm•ei em o:aso algum uo Sr. gonorahsstmo 
Deotloro da l~onseca, quer n votnçiio seja por 
escrutínio secreto, quor nominal. 

Eston corto olo que ninguom teri1 medo de 
•lar o seu voto nominnlmonto. (Apoiados c 
li)Jartes .) 

Sutl'rngarei o nome de um cidadão que, 
poln sua illustrnção, pot•Joito conhecimento 
dos negocios publicos, probidade e energia, 
poss:t concorrer poderosamente para n. gran
oloza o a prosperidade qno está reservada ú. 
Republica Braziloim. (Muito ben1, muito bem. 
o Ol'ador e COilljJrimcutatlo por muitos Sl'S. re
p l'esc11tantcs.) 

PRIMEIRA PARTE DA Ol'WEM DO DIA 

DISCUSSÃO DA REDACÇ10 DO I'IlOJECTO 
DN CO:s'STITUIÇ:\0 

O S1~. PtmSIDll!'ITI~ lleclarn. que ontrn em 
discussito a redacção do projecto de Consti
tuição. 

Siio lidns, npoiatlas o eutL·nm conjuncta· 
monto em discussão as seguintes 

Ao art. 18 • 

Rediga-so assim : 
A Camarn tios Do pu tados o o Sanado t rn

ballmriio sepm•wlttmeuto o om sessões pu
blicas, quando não so rosol ver por nmioritt de 
votos que sejam secretas. 

I' 

• 
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As deliberações, etc. I No n. 11 em vez do-tiver log!U'-dlga-se-
Snla das sessões, 23 de fevereiro de 1891.- si puder tentar. 

Thoma: JJelpftino.- Nina Ribeiro. R.edij~se assim o n. 23: 
Substituam-se no n. 23 do art. 35 n.s pala- Legislar sobre o direito ci~l, criminal e 

v~s- da Republica- por estas- da justiça commercial da Republica e sobre o processual 
federal. da j ustiç:~. federal. 

No n. 24 supprimam-se as pal:~.vras - e Snpprimam-se do n.24 as palavra~- e fal-
fallencla -porque a attribuiçiio de legislar loncia. 
sobro esta m:ttcria já está comprehendidu no 
numero antocedonte. 

SnpiJrimam-so os ns. 25 o 28 por supor
finos, b. vista do principio gorai estabelecido 
no u. 23. 

Estas emendas toem por fim pôr a redacção 
da Constituiçiio do nccordo com o vencido, fa
zendo dosappnrccer disposições redundantes. 

Sala dns sessões, 2.3 de fevereiro de 1891. 
-José Hygino.-Manool Francisco Mnchatlo. 
-Mnnool lgnncio Bclfort Vioira.-cnsimii·o 
Junior.-A. Milton.-Cunha Junior.-Andt•ó 
Cavalcanti.- Joaquim Sarmento.- !llnnoel 
UchOO. Rodrigues.- Souza Coelho.- Prisco 
Paraiso.-M. J. Vieira.- Couto Cartaxo.
Amnro Ca.mlc.'1.nti.-Firmino da Silveirn.
J. J. Seabra.-Joiio Neiva. 

Ao :u·t. 50 

Snbstitun-so a pala.vr<L - secreto.ria - pot• 
- ministorio. 

Sala das sessões, 23 do fevereiro de 189!. 
- Josê Hy!Jino. 

Ao art. 3" 

Accresconte-se ao tlunl do paragrapho as 
paln.-:ras: - de conformidade com o artigo 
segwnte. 

Ao art. 35, n. 10 

Substitua-se : 
Rosol ver sobro confiictos de limites, doses

tnuos ontro si, de torrtorio nacional com as 
nnçues limitt•ophos, o traçar os do futnro Dis
t!'Ícto Federal, •lotlnitivamoute. 

Sala das sessues, 23 de fevereil•o de 1891.
El·ico Cocl11o. 

Ao a.rt. 35 

Supprimam-se os ns. 25o 28. 
Para pôr de accordo o n. 37 com o dis

posto no § I• do art. 17 oa supprima-se o 
n. 37 ou sqjn elle conservado, accrescentan
do-se-lhe depois da palavra.- prorog!U' - as 
seguintes-e adiar. 

Sala. das sessões, 23 do fevereiro de 1891.
;1{ci1·a de V asconccllos. 

Aos nrts. 23 o 24 

Sejam reunidos em um só at'tigo e redi• 
gidos do seguinte modo : 

Art. Nenhum membro do Congresso, desde 
que tonbn. sido eleito, podor:i. celebr!ll' con
tractos com o poder oxecntivo, nem delle re· 
coiJor commissues ou empregos remunerados. 

§ 1.0 Exceptuam-se desta prohi!Jiçiio: 
1 , o As missões diplomaticas; 
2. o As commissuos ou com mandes militares; 
3, • Os cargos do nccesso e as promoções 

legues. 
§ 2." Nenhum deputado ou senador, poróm, 

podorú acceitnr nomonçiio para missões, com
missões ou commamlos, do que tratam os 
numeros um e dotis do pnrngrapho antece
dente, sem licença da. respectiva ca.mara, 
quando da. accoitaçã.o resnltar privação do 
exorcicio das funcçiles lofiislativns, salvo nos 
casos de guerro ou na.que1les em que a honra 
e n in tegritlade da Umito so acharem ompe
nhndn.s. 

R.io de J unoiro, 23 ue l'evoreit•o de 1891.
G. Besouro.-:tr. Vnlladito, -Gil Goulnrt.
L. l\!flller.- Aquilino do Amaral. - Lauro 
Sodré.-Uct16a Rodrigues. - Set•zedello Cor
rêa.-Pnula Guimnrães.-Casintiro Junior.
Julio de Castilhos. 

. Ao art. 28 

Rod~ja-se assim o u. 1:- Ot'\'ltl' a receita e 
t!xar a tlespoza d~1 União n.nnuutmonto o bom 
assim tom.r llS contas tla rocJittL o tlespoztl 
do cttdn o:corcicio tlnancoiro Jilderal. 

Hocliju-s'l assim: -O Connoresso, em lei 
especinl, declnmrti os casos iio incompatibi· 
lidmlo eleitoral e garnntiriL :1 t•epresentução 
dns minorias. 

Depois ua.s ptllliVt'l\S- di vida publict\- do 
u. 3• -accrescouto-so- dn Unilio. 

Sala dns sessões, 23 de fevereiro de 1891.-' 
Meirn de Vnsconcellos. 

' 
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Ao art. 20 

Supprimnm-se · ns paln.vrns - gnrnntlrit a 
roprosentnção da minoria. 

Sala das sessões, 23 do fevereiro do 180!.
l\leirn do Vasconcellos. 

Ao nrt. ii 

Em Yoz de-sentença. maior de dous annos 
-diga-sc-condemnnçüo cm mais de dons 
annos. 

Saln das sessões, 23 de fevereiro do 1891.
ll!oira de Vasconcellos. 

Ao art. GO, § 1 • lettra. u 

Substitua.m-se as pa.la.vrns-os actos ou as 
lois impugnados-por-assas actos ou essas 
lois. 

Snln !las sessões, 23 de fevereiro do 1801.
l\loh-a do Vnsconcellos. 

Ao a.rt. 30 

Ao al't. 2• 

Substituam-se as palavras-for observado 
o-palas seguintes:- si der oxocuçüo no-. 

Sala das sessões, 23 do fevereiro do 18!ll. 
- lllcira de Vasconccllos. 

Ao art. 35 

Redija.-so nos seguintes termos o n. 23, do 
nacordo com o meu requerimento approvado 
pelo Congresso,conjunctamento com a respe
ctiva emenda, quando submettidn á 2• vota· 
cão: 

Legislar sobre o direito civil, cemmQrciul 
c criminal da Republica e o processual da 
justiça. federal. 

Saln das sessões, 23 de fevereiro do 1801 • 
- Lcovigildo Filgueil'a.~, 

Aos arts. iS c 82, § 3o 

A mnterin do § 3• do nrt. 82 deve consti4 

tuir disposição de mo.is um paragrnpho do 
nrt. i8, a rcdi~indo-se do segmntc modo, por 
parecer que foi esse o ponsnmento do Con-
gresso: 

Tt•nnsponham-so ns palavras-dentro de . • • . . d d -
48 horas-paro depois da '[Ul.lnvrn-promul- 0~ prO~CSSOS m!ltt:1.res fln OS po er\10 ser 
" d·1. ' ' ' ' revtstos, a qnn.lquer tempo, em benetlclo dos 
,a ' · condemnados, pelo'Supremo Tribunnll\lilitm·, 

Sala das sessões, 23 de fevereiro de 1801.- para confirmar ou reformar a sontonça, sem 
llleirn do Vnsconcellos. que possam ser n"'gravadns as penns da sen

tenço. revisto., nos casos e pela fórma que n 
lei determinar. 

Ao art. 25, p::mtgra.pho unico 

Em vez de-nos tros artigos antoccdentas 
-dign-se-neste artigo o nos tlous antece· 
dentes. 

Snh\ das sessões, 23 de fovoroit•o do 1801.
l\teirn de Vnsconcollos. 

Ao nrt. 12 

Em vez do§ 1• diga-se-n. !•. 
St1.h\ das sessões, 23 do fevereiro do lS!ll.

Meirn do Vnsconcello~. 

Ao art. i•, princip. n. 3 

Depois uns 1Jalt1.Vl'l1.S - url, U0 -accrcscon• 
le-so: - § 1•. 

Sala tias sessões, 2:1 tlo JiJvoroil'O do lS!Jl, 
-Jllcim ele Vccsconccllos, 

Sala dns sessões, 23 de ravcroiro do 18\H .
Leovigildo l~llgueims.-Itotumba. 

Ao art. 35 

Supprimam-se os ns. 25 o 28, assim como 
a palnvra-fallencia-do n. 24, por serem re
dundantes, em vista do vencido sobre a uni· 
dado do direito civil, commercia.l e criminal. 

Snla das sessões, 23 do fevcl•eiro de 1801.
Leovigiltlo Filgueiras. 

Art. 2. · Ficn pertencendo i1 União, no pla· 
nalto central du. RopulJ!icn, uma zona uo 
14.400 kilomotros qunclrados, a qual ... etc. 

Art. G." § 4.· Dns lois c scntenl)lls !adornes. 
Art. i.· n. 3..... restricção do nrt. !J· 

~l,n.l. 
Al't. 17 .... nmnd~trít immedintamento pro· 

callor c\ uovtl. eleição. 
Art. 22 .... o uma njutla tlo custo • 
Art. 30 .... o coutra os ministros (para 

art. 4\l n. 2) nos crimes etc. 

,. 
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Art. 35 § 23. .Legislar sobro o direi to 
civil, o criminal o o commorcial da Republíca, 
c o processual da justiça federal. 

Al't. 35 §§ 24 o 25. Supprimnm-so, por 
supertluos, om vista do § 23 do mesmo artigo. 

Art. 35 §§ 27 o 28. Supprimam-so, por 
supei•tluos, em vista do mesmo § 23. 

Art. 37 § 2 .. Ello dará ymblicidado ás suas 
razões, no caso de recusa do sancçiLo, aindn 
rJUO ost(.>ja encerrado o Co~gresso. . 

Art. 40 § I.·. . . . que so us podel'tt etc. 
Art. 43 •..• proccdcr-se-hil ii novn eleição 

pelo rosto desse poriotlo, para preencher-se a 
vng:~,. 

Art. 49 n. 2. Nomear e demittir livro
monte os ministros. 

Cap. 4·- titulo. Dos ministros- substi
tuindo essa expressão n. de -1\linistros de 
Estndo-adoptadn no projecto. 

Art. 54. o presidente dos Estados Unidos 
do Jlrazil, nos crimes communs, será suomet
lido n processo o a .iul!!'llmento reranto o 
Surremo Tribunal Feder~ c, nos de rcspon
s:tbilídade, perante o Senado, depois que a 
Cnmnra declarar procedente a accusa~.1o. 

Pnragrnpho unico. Como ostn. 
Art. 55 § 8. • Snpprima-so, por supertluo, 

cm vistn uo § 7• do mesmo artigo. 
Art. 59 § 1. · Diga-se-••. dos emprogauos 

destas. 
Art. GJ, lcttra rl-Supprimn-sc, por ter sido 

docrctnda a unidade dn lcgislaç;io. 
Art. 7 •• § 3. • Supprimnm·so as palavras 

flnaes ue-pouendo até ao tim-em vista da 
disposição r lo art. !II §§ I· c 2·. - Antonio 
Eu::ebio.-Artlmr Rios, 

Si a redacção dn Constituição fosso npp!'O
vada, tnl como se acha, nenhuma. duvHfa se 
poderio. suscitnr no. pratica sobre a competen
citt exclusiva, privativo. do Congresso para 
le~islnr sobro as mntorins do direito. 

:supprimido, porém, o n. 23 do art. 35, é 
claro que llcaril. ipso facto prevalecendo o 
systemu. contrario, que o. caso. rejeitou em 
duns vota~ões, pela re~ra de que as facul
dades que não foremconferirlns ao Congres
so pertencem ás assombléns rlos estados. 
(Apoiados.) 

Vê, portanto, V. Ex. que, sob a apparon
cin de uma. questão de redacção, a emenda 
substitue o principio nrloptndo pelo Congresso 
pelo systemn. opposto, e ó contrn. essa pre
tendida nlterac;io do vencido quo reclamo. 

Sei que os signatn.rios du. emenda se fun
dam no n. 2•1 do art. 35, cm que o. Consti
tuição conl'are no Congresso faculdade do 
lsyi.~lar sobre fallcncias; o citam tnmbcm os 
ns. 25 c 28 do mesmo artigo, cm que é re
servada para o Congresso a faculdade de 
legislm• sobro crime políticos, dofalsi{icaç•io do 
moeda o dos títulos publicas da União, n. pi
rataria. e os attentndos no direito das gentes. 
1\!ns as disposições contidns nestes numoros 
são meras redundancias (apoiados), são repe
tições escusadas. ( Apoiaclos.) Tendo o le~isln
dor reservado parn. o Congresso a facutdnde 
privativa de legisl~tr sobre o direito, fez nmn. 
enumeração escusado. de algumas tilculdaclcs 
re!'ercntes no mesmo nssumpto. 

Firmado o principio gora! contido no 
art. 23, teclas aquellr.s outras disposições do
vem desapparecer pOL' superlluns. O que se 

1 dew propor ú, pois, a snpp!'essiLo de tnes o Sn. Jos1~ HYGIXO- Peço n pa nvra pela disposi~~es, mas nunca 11 r.lo principio gornl. 
ordem. "" (1lpoiados.) 

O Sn. PaRSID~XTE- Tem a pal:wrn o Agitou-se esta questito no seio dn commis-
nobre senador. &io, que dividiu-se cm uous campos oppostos 

-o dos defensores o o dos 1\(lvers:mos do 
O Sr. Jo,..é :f:Iygino -Sr. pre- principio da unidadcjuridica. Mas, não po

~idcnte, acaba de ser lida uma emenda apre- dando o. commissiío converter uma questão 
sentndl\ por diversos membros desta cnsn, que r.le rodncçiLo em uma questito de princípios 
são ttunbem membros da co~missão r.l~~ 21, (apoiados), desde que elht deliberou não re
lli\ qn,:tl se ped? ~ _suppressuo do n. 23 do di"'ir a constituiÇtio nesta. parte de accot•do 
nrt. 3o dn Conshtmçao. 00~1 0 que ostnva vencido abmulonei os seus 

Chnmo 1t ntteoçii.o de V. E:.. pnrn. esta trabalhos 0 n.p1•oveito 0 'ensejo para fazer 
cmenrln. porque parece-me . que, nos tcrm~s esttt dccl:lrnção ••• 
dn art. (1.1 do nosso reg1mento, clln nuo . 
póde ser aceita por ser centro. o vencido. Ult Stt. REI'm's~XTAXTE-E mnts alguns. 

O n. 23 do art. 35 llrma a com potencia do O Sr.. Josli HYmxo-..• e do mesmo modo 
Congresso pnrn legisltu• priyntivamente so- procot.loram outros membros dn commissiLo. 
Jn•e o direito civil, ct•iminal o commercinl; O :wt. 23 pro~isa set• cort•igido sómente na 
isto ó, tlrmn o principio dit unidade dn le~is- ultimtt parte, que trata do direito processual. 
Jnçito sobre o dit•eito, principio q no como Tendo o Congresso ndoptnllo o principio 
V. Ex. snbe Yonceu nestu. cns:t em 2• o 3" dit dtmlir.lado do poder j mlicin.rio, o compe
votaçuos. tindo ao estados exclusivnmonte orgttnisnr 

A disposiçii:o do n. 2:1 não ostit em coo- as sun.s .iustiçns o por consequoncin. decretar 
trndicção com nenhum outro nrtlgo ou llis- as suas leis do processo, a expressiio-procos· 
posiçã~ tln Constituição. (Apoiados.) sual do. Ropublic!l-quo so lo no n. 23 1lo 
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nrt. 35, deve ser substituída por esta: pt•o
ces.~ual da justiça federal; e nesta sentido 
mandei uma emenda. 

Os autores da emenda a que mo tenho 
referido não querem corrigir• nem emendar o 
n. 23, o que querem ó supprimil-o, servindo
se assim de um meio indirecto para de novo 
trazerem i~ téln da. discussão o systema ven
cido. (Apoiados,) 

Reelamo, poiS, contra a. admissão· dessa 
emenda que ó o !Tensivo. do vencido o invoco 
a autoridade de V. Ex. afim de que seja ob
servado o regimento da casa., não podendo 
abrir-se uma nova discussão sobre uma 
questão já decidida por duas votações do Con
gresso. (ti poiados .) 

0 SR.. PRESIDE:IITE- 0 Sr. seo:ulor Jo~ó 
l:Iygino reclama contra a apresentação da 
emenda que propõe a suppressão do n. 23 do 
nrt. 35 do projecto de Constituição. 

S. Ex. allega que esta suppressão não pódo 
ter lognr, porque é contra o vencido, 

Parece-me que S. Ex. tom toda a razão. 
(Apoiados.) 

Quando se votavam os diversos numorosdo 
art. 33, actualmente 35 do projecto, o Con
gresso ncceiton uma emenda. do Sr. repre
sentante Leovigildo Filgueiras, que vciu 
substituir a disJlosição do n. 23, onde se con
sagrava a idéa ân legislação separado. para os 
estados (apoiados), substituindo aquella dis
posição alli consagrada pela da emenda do 
Sr. Leovigildc. Filguoiras, que estabelecia a 
unidade da legislação. (Apoiados.) 

Votada essa emenda, recordei no Congresso 
que iam-se votar os ns.2•1 o 25 do art. 33,ort1. 
35, onde se estabelecitl. com potencia para o 
Congresso legislar sobre falleucias, Cl'imcs po
líticos, etc. Por esst1. occnsião o mesmo Sr. se· 
nador José l:Iygino l'cclnmou que essas tlispo
siçOes estavam prejudicadas pela votação da 
emenda do Sr. Leovigildo Filgueiras; rc~pondi 
então a S. Ex. que não mo pareciam proju
cadas essas disposições, apezar de rcconhecct• 
que envolviam redun•lancins, que só no Con
gresso competi:1 olwinr. ("1poiados .) 

Por occasião do votarem-se as emendas em 
terceiro discussão, o Sr. Leovigildo Filgueiras, 
antes da emendo. t1.pprovada em segunda dis
cussão, obtendo a pnlnvra, explicou no Con
gresso que tinlm htwido erro no modo •lo for
multtr esso. emenda; que a idóa de S. Ex. ora 
estabelecer a unidade na leg-islação civil, cri
minal e commercial, mns não dt1. processai; 
S.Ex. mostrou que a emenda esltwt~ mnl J•cdi
gida, e provou que sm1 intenção era. essa fa
zcmlo o confronto com o systema tio organi
sação judiciaria que otl'erocora. 

Ao votar-se a emenda no n. 23 tornei bom 
claro no Congresso que se ht approvnr a 
emenda, so.l va o. redacção partt poder armo
nlsar o. retlncção desse numero com o que 

estava vencido quanto h unidade de legis
lação. (Apoiados.) 

Conseguintemente está bem claro que a. 
these estabelecida no n. 23 é cm todo caso 
dcliboraçiio do Congresso. (Muito bem.) E 
essa deliberação não pócle absolutamente SOl' 
o.ltcrado. boje, quando só se trata da redac
çiío; póde-sc modificar a fórma, mas som 
alterar t1. deliberaç-ão do Congresso. (Apoia
do•.) 

Por isso o que o Congresso poderá fazer 
hoje t!, mantendo t1. disposição do n. 23, mo
dil!car-lhe a redacção de accordo com a de
claração do autor da emenda e supprimir, si 
quizer, os ns. 2-1 c 25, por conterem disposi
ções redundantes. (Muitos apoiados.) 

Nessas condiÇ'õiY& o. meStl. não póde submetter 
iL discussão a emenda que propõe o. supprcssão 
do n. 23. (.'II uito bem! Muito bem!) 

VozEs- NiLo osparn.vamos outro cousa de v. Ex. 
O Sll.. Pll.Esm:r:xrE o.ntes do começar o rle

bnto lomlJra aos oradores que se toem do 
occupar com t1. redacção do projecto quo a 
discussão ó rcstrieta; elevem limitar-se a J'azor 
a critica da re •acção e fóra deste t.orrono não 
consontir-:1 discus&ão. (,1poill(los;) 

o Sr. Erico Coelho - Tomo por 
testemunha a V. Ex., Sr. presidente, do que 
fiz altas diligencias, afim de tomar parto nos 
debates do projecto constitucional, quer na 1•, 
quer 2•, quer 3• discussão. 

Si não consegui fazer-mo ouvir pelo Con
gresso sobre :t mataria, na inl3nção simplos
mento do dcsemponh:u• o mandato, seguntlo 
os dictamcs do meu obscuro entendimento, 
toi porque tl.S discussões foram trancadas antes 
que mo tocasse nom uma voz de. falia r. Faço 
esta dcclo.rnção solemne, arlm do o. todo tem
po rcsalvnr-mc de censuras por pt1.rte do elei
torado tluminenso, que podcrm estt•anluw meu 
sileneio :t respeito •le vnrios JlOntos quo ferem 
os intcrossos do estado do R1o do Janeiro que 
represento, como os da União. 

Venho ú tribum~ tardo eara critiear o pro
jecto constitucional naqutllo que ~e mo nt!
~ura adaptação inconveniente das institui~ues 
;te outros povos no nosso paiz ; mns aindo. a 
tempo de denunciar nesta quarta •liscussão, 
flagrantes contmdicçõos tlo principias, a par 
unquellus que toram apontadas pela con
sideravel commissão tio Cong-resso, podendo 
ser corrigidm; com poucas pala vrus. 

Venho ainda à tempo, St•. presidente, lXtra 
lavmr um protesto contm ns arguições inju
t•iosas qt1o um !Ilustro ropresontanto pelo 
Districto Federal, atirou ao povo fluminense 
om J'ronto dtt bancada onde occupo o ultimo 
lognr. 

-I 
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0 SR. OLIVEIRA P!~TO-Não apoiado, lognr 
muito saliente. 

0 ~R. ERICO COELHO - Com n emenda sup
presstva do pnra~mpho do nrt. 2• como foi 
votado pelo Congresso om primeira' discussão, 
ou o o!ltros illustres companheiro:; do ban
C!,Ida, tt':emo:; cm vista rovigorm· o:; P!'inci
ptos consignados nos nrts. 2• c 4• do pro,)ccto; 
o nrt. 2<> que consngrn n unirhlo territorial, 
segundo a. co_nformagão geogTnphicn rins anti
gas provmcms do tmperio, no proclamm· se 
a Republica om 15 de novembro do 1889, 
r,fim de so definir os actuacs estado~ ; o 
art. 4• quo consigna os preceitos a que devem 
cingir-~o a formação do novos estados. 

O Co~gresso recusou a eliminação propos~a 
por mmt e outros representantes !lumt
nenses, da supprossão do para;:rrapho uoico 
do art. 2•; isto ó, o Congresso legislou para a 
hypothese que talvez não venha a se I'oalisar 
c o que é mais, abriu uma oxcep~ão odiosa no 
nrt. 4•, a qual fero ns trndicr;ües politicas do 
estado quo represento nesta casa. 

.Ao passo que, pelo n. 1:1 do art, 35 do pro
jecto, o Con;;r<lsso confere no legislativo or
dinario a filculdado de mudar 11 Capital Fe
deral, quando o como cntondtlr, no art. 3•> dá 
por decidhlu. n transferoncia da capital. Ao 
pnsso que no nrt. 4• a formação de futuros 
estados tlcn dopendonto do assentimento dns 
nssomblóns ostatuae,;, por duas sessões con
secutivas, no art. 35, n. I O o Cong-resso con
fere ao legislativo ordinario o poder do deli· 
mitar, de traçm• limites rol:ttivamonte aos 
actuaos estados oa Uniiio, as~umrto csto 
sobt•e o qual o art. 2" não ntlmitto tluvidas. 

Senhores, como vos disse, o art. 2'> eslabe
boloco em termos peremptorios,quo os actuaes 
estados terão as mesmas linhns geographicns 
que tinham as antigas províncias ne momento 
em que foi proch1mada a Republica, n 15 
de novembro do tSS!l o o nrt, ôl l'az tia 
unidade territorial o característico dos estados 
sem referir-se :l hypothose •lo m·t. 3° relativa 
:t mudnn.;-.n da capital. 

Attenrlendo-sea hypothoso do art.3•om vis ta 
do m·t.65, võ-so que cstlts disposições não so 
combinam, podem mesmo dar legar a contlicto 
entro o Congt·e~so de um Indo o as assemblóns 
legislativas por outro Indo, na questão do 
desmemilt>:tmonto do territorio para se cstabu
leoor a Capital FOtleral. 

o art. ·1° é fris:tnto, tletorminnndo que os 
estados não podem se dividir, incorpomr-se 
on desmemllt•ar-se, som a nudienci:~ das 
respectivas assomlJléas, em dnn~ sessões con· 
socntiva~ c a appt•ovação do Congresso. 

Tanto o :tl'tlgo a ~no ncaho tio me rotorir, 
gu:mto o art. C1ti, occupnm-so da intlivisiuili
datlo torl'itorial, soguutlo o.> lintitos ~no ns 
antigas províncias tinham no neto tio sopro
clamar a Ropublica; portanto, o tlisposto no 

' . 

n. I O do art. 35, não se casa com os princl· 
pios exnrados nos nrts. 2• e 65 do projecto 
constitucional, e estes estüo cm antinomia 
com n ma teria do art. 3•. 

Estranho que o Congresso tenha abstrahido 
de ouvir a nssembléa lc!íislativu. do estado do 
Rio do Janeiro, n qual incumbe, segundo 
os pl'incipics consagrados no artigo 4•, dar 
ou negar ncquicscencla à. formaçiio do 
estado, que do futuro resultará da transfor
mação tio Districto Federal. 

0 Stt. FRANÇA CARVALHO- A Capital Fe· 
dera! nunca se ha de organisur como estado, 
porque basta dizer que até falta-lhe agua. 

0 SR. ERICO COELHO- Dir-so-hla que O 
Districto Federal nunca fez parte da antiga 
província do Rio de Janeiro. 

!\!as perguntarei: desde quando 1 Desde 15 
do novembro de 1889 ~ 

O SR. PmlSIDE"TE- Observo ao nobre re
presentante quo estú. int'ringintlo o regi
mento • 

O Su. Emco COELHO- Peço perdão a 
V. Ex. 

O Stt. PJ\ESIDENTE- A discussão deve ser 
rostricta á critica da ródacção apresentada 
pela commissão. (;1poiados.) 

O SR. Emco CoELHO - Com o ros~ito que 
V. Ex. me merece, jiL como cidadão, jü como 
presidente do Congresso, peço-lhe gue não 
leYo a mal que ou procure dar a mmor lati
tudo ú minha argumentação, relativa ás in
congruidades ~ue acabo de assignalat• na re
duc~ão do projecto constitucional, visto como 
rlz grande empenho para desempenhar neste 
pat•ticular o mandato que me foi confiado, 
o entretanto só á ultima hora é que conse
g-ui vir n tt·ihuu:L. 

Peço, pois, licença a V. Ex. para me ex
plic:n• o melhor possível, como o caso exige, 

o SR. Ptu:SID!lNTE - O nobre deputado 
vem discutir o vencido, vem apreciar as 
•lispnsiçues tla Constituicçiio, vem se envol
ver em questões diversas uns que o Con
gresso está udstricto. 

Ora, ost:tllolecido o precedente, depois do 
noure deputado virão outros omdores discu
ti!• tt Constitui~·ão, c assim sert\ completa
mente Lut·lado o Um quo se tem em vista, 
q uo tl discutir tt redacção. (Apoiados.) 

o Srt. gaico CoELHO-V. Ex. tenha pa
ciencia. 

o Stt. PnllSIDBNTtl-Embora com muito 
pesar, sou obrigado a chamar o nobre tlepn
tatlo no terrono ria discussão. 

o Stt. Emco CoEwo-Estou apenns estahe
lecomlo as preliminares de meu nrf\'umento, 
pnm depois CQncluil• respeito t\ reutlcQão do 
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projecto, porrtno ó disto qno se tratn, on sou 
o primeiro n reconhecer o nflo mo nl'nstnrci 
uma linhn deste proposito. 

O Sr:.. Umr.m:m no A)l.\n.u.-Então tlis
cn tn logo :tredncção. (,tpoiados.) 

O Sr:.. Emco Cor.wo-St•, prosidonto, si ou 
conscg-uil' domonstt•nr qno a cidado do S. Se· 
hnstiüo, hojo Distrieto Federal em parto inte 
granto dn ox-provincia do R:o do Janeiro 
tenho ipso (acto pt·ov:vlo quo as incong-!'llon
cia~ IJIIO so notam 1m rcuacçi'io Llo pt·ojcclo con
stitncional clovom ser sanadas, da mosm:t 
maneira quo 011tras a pontudas poln com missão 
dos :!I, no sentido das emendas que vott IOI':tr 
a mesa. 

Sou obrigado n nlludit• rapidamente nos 
termos cm quo o nobro deputado a IJilO Jm 
pouco mo referi so dirigi o no estatlu tio Wo de 
.ranoiro. 

S. Ex, quo veio aqui rH~cntir n convcnion
cia dn mutlança d:t Ca\1i tal Fmlural, o j u:;tirl
cnr n transllgurnção to Districto l;'cderal cm 
novo estaria nntonomo,dis;e do osta,Jo •lo Rio 
de Jnnoiro, quo tenho a subida honra do ro
prcsentnr, o quo ninguom no:;to Congt•csso 
ouviu de ora•.lot• algum, com relaçflo a este 
ou outro cstmlo. 

O Si:. Fr:.Ax~·A C.\nY.\r.no- ,\poindo. 
O Srt. Emco Cogr,no- Peço liccor,'a no 

Congresso para t•oprotluzit· suas palavr.1s, 
o iL vi:;ttt dn g-ravidar lo tlns propo~ições ofi'tm
sivas ao povo tlmninensc h:L do fazor justiça 
ii insistcncia com quc procuro rolmt~l·as. 

O illustro rapi·escntantc, que iJ um moQo 
muito tlistincto a todos os ro:spoitos, o 
:t ~nem triunto sínco1~t amisarlc, <!isso o so
gmnto que muito mo magoou (lê): 

~ W>s não ton:!cs tradiçüos on historia que 
não so,in. a. nossa. 

~Nris vos po1·oamos o J'omos ciYilisar-vos, 
lntnndo com o índio. 
~onde o:;tt\ a vossa historia? 
«Qnnes sflo as vossas tradições? 
~c i tnc-mo nm sri til c to, nm sú tlos:;cs g-mn

rle:; movimentos quo silo o orgulho rio um 
po1·o 'I 

•Nndtt tendes, rlopontlcstes sompro t!e nus o 
ninún vhHlos n~ni p:u·a o Congot·csso com essa 
protonsãu nnti-domocrntica llo a!J.sorvot• n 
Capital FotloJ•nl. 

«Qual é a vossn glorin. na vitln nacional ? 
•De totlos o:; c:;tntlos do Bmzil,olo norte c do 

snl, ;;r·andcs o pequenos, l'o'>s :;ois tat roz o 
nnir·o qno não tom tJ•adi~úes !ll'Opt·in~. quo uüo 
podo apresentar um gt·amlo ado ei\'ico. 

•<Yr·,, mpros.•nhH'S o odiu rural contl'.t n ci
clad•J das marchas cívicas, uax kot•mc~~cs, con· 
tm a cid:ulo aboliciouistn. ú h;to, IJilO vus re
presou tnc~ imponi tcn !emente. 

«Si qnercis glorias, tomai-ns tlo nr'•s omprcs
tndas. tomai um pouco do nosso 13 de maio, 
que chega pam o l.lmzil intuit•o. 

«Xflo rcclamacs com n hbtoritt na mão. 
Apontao facto~, trazei para esta tl'ibunn ria tas, 
si sois capazes. !lu vos rlesailo. 

«~Io,;truo IJUC nflo J'oi estn cidatlo que YOS 
fez nascct' o existir. 
~Nmn nomo tendes. Como vo;; chnmacs '! 

Estado do Rio do J anl!iro. A chiado l'undada 
por Estncio rio Sa, om l do mnrr;o d<) l<>Gi'i o 
IJIIO desdo o sou pr·imoit•o muc\10 foi cidatlc, 
deu-vos tudo ató o no mo. 

«Estado rural om decadencia,cujo destino,; 
problema tico. » 

Concluía o citado orndot• que confessou amar 
a Capital Federal atú o canal do 1\Inu;;uc 
(l'i.~o), como estiL no seu discm·Ro, o que entre
tanto abalançon-so a otrendct· aos roprcson
tante:; tlnmincnsos,naquillo quo tomos do mais 
caro, nas tradir;Des politicas do estado do lt!o 
do Jnneh•o, .• 

O Si:. FitAXÇA C.\m'M,no- Apoiado, ftli 
runa verrina sem mzflo contra o povo tlumi
n~uso. 

O Sr:., Bi:rco Cot,r.Ho- ••• •lo seguinte 
modo: 

,, o estado do Rio do Janeiro, som historia, 
som trndi~ões, som nome, com a lavour:t por
tlida, com :t tert•a cançnt!a o esg-otatln pelo 
caJ':,, vau n;;orn tambom, naturalmonto como 
mnitos outros, receber g-randes !ovas do im
mig-t·autes. Cumpro que tomo cautollt\S pam 
que, ao nwnos,posstt salvai' a lingmt qno falln,» 

Sr. presidente, é minha n voz do porgun ta r 
no illustro NprQSO!lttttlte tio Districto llot!o
ral; que lnuorn na supposiçflo do qno :t citlado 
do S. SolJastião l'oi IJ!IO comun.tou o inJio o ci
vilison o oslndo do l{io do Janeiro, com qno 
forças, Estacio tio Sú ropollin os J'mncczos no 
sccnlo X \'li Si n:1o l'oi com os índios do outro 
lnrlo d:t lnlhin tio Guann!Jnra, tendo it stm 
!'rente 1\!artim All'onso do Souza 'I 

Perguntarei ao illustro reprosontnntc com 
que olcmontos se Jlwmon n cidarle, não do Es
tncio do Sú, como ost:i. no discm':lo do S. Ex., 
mas rio :\!em tio Sá qno fnndolt :L ciolnrlc tio 
S. Sebastião no morro tio Castollo, o niio E~
tncio do Sir, que apenas luvauton umn 1\n•lill
cação ontro o Piio do Assucat• o a Praia \'Oi'
molh:tl 

Pet·gmlto com qno gente so povoou a ciolatle 
de :11om dn Sil, o :;o manteve, jit niio digo no 
scculo X \'!,mas no rn·itwipio do seculoX \'li! '! 

Com que li·opn,; Francisco do Casti'O l'opolliu 
n in\'asüo Dncim·c, sin:io com o.; Jluminon
srs pot• uma pnrtu o os mincii•os pot• outr•a, 
;,nJ, o commnnuo tin '\ntonio rio AIIH!IJUlli'IJHO 
Caolho '! 

o illustro 
l'etlct•nl que 

rcprcscn tau to r lo úL;trido 
ú IJnstnnte instruido, 11ilu 

., 
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consultou cortamento n. historilt qnanuo 
J'c7. tão grande cm•gn. do accnsar;õJs ao 
povo Jluminenso. gu ahro a histori:t na 
mesma pngimt rpto S. Ex. não qui7. lor. 
Qnot•o chamar it ~na attonQão, para um facto 
horoico, quo so deu na minha torra natal o 
tio quo cu muito mo or·gulho. Tr•atava-se 
nindn. do rcpollir os l'mncezo;; o hollnndozes 
collif,'ltdo~, quando Constantino rio ll!onolau, 
ii. testa dos Indios 1la scrr•n. rl;t Sopialilm das 
visinhnnçns da cidade elo CalJo Frio o não do 
Sopotiha, como dizem alguns historiMloros 

]
Jor equivoco, deu combata na omhocadm•:t d:t 
agôa Arnrnama aos inimigos dn. coloniu, que 

oxercinm toda n sorte de dcprcdaçues. 
O Srt. Tno~uz DJ·:r.Pm:o;o-:\lns quem ora 

es;;o Constantino :llonclan'l 
O Sn. Ilmco Cor.wo-Senhot•os, o illustro 

ropro;;ontanto do !tio do .Janeiro mostra-se 
tlo.~porcohido das condições sociologicas quo 
pt•o;idh•;tm ao dcsom·oJvimonto da citlarlo rio 
Jtio do J;moiro, como presidem it formação 
do todas us cidades. 

As citlades formam-se 110 meio social, como 
os pontos do ossi!lc.tção no ot•gnnismo animal, 
Jnt plu•nso do um nota rol oscriptor; descn
vol\•oru-so nbsorvenrlo, do proximo em pl'O
ximotudo, quanto o:.:isto do bom no tot•J•itorio 
arljacouto, selcccão quo so caractorisa JlOt' 
tmlo rgw11to hn do molltot• como sexo, idatle, 
''igor, rirtuozas: I! assim quo as cillades 
constituem, o dahi concluo qno :t cidade do 
P.io de .Janeit·o, quo ,·, o!'iginnrin o esscn
dalmonto llnminonse, foi olu•a das tiuuilias 
abastadas thJ. ex-prO\'incin do Rio uo J:uwi~o. 
foi o!Jl'n dos Soares •lo Sonza, do~ Carneiros, 
•los Teixoir:t Leitos o do outras illustt•cs fa
mílias lluminonses, quo com sons capitaes, 
com slllt :tctivid:tdo nnimnr:uu, dcsouvolvcram 
a cidade rlo J\Iom de Sá o om nlt i ma nnnly,;o 
povunmn-a, porque ostiL pro\·ado, ó das leis 
snciologicas, rtno o desenvolvimento numerico 
d:t população uns citi:Hlos so litz, não pot• 
uma progressão natm·nl, poJo augmonto dos 
nascimentos sohro os ohitos, m:1s pot• urrm 
omissão, p:trto vinda do estrangeiro, p:u•to 
dos campos circunn·isinltos. 

Sonhero3, o Distr·icto Federal fazia pm•to tht 
ox-provincia rio !lio do .Janoit·o ; apenas tli
voJ•gia peht :ulmini~tt•açiío mnnicipnl, consti
tiluindn nm município sui !JOnc,·is, chamado 
pot• isso mesmo ncnu·o ; portlm, h:wia uni
•l:ulo do tet•t•itorio, havi:t a mcsnm origem da 
população o so!Jt•otntlo llllhl:ulo politiett o ju
diciaria. 

Portanto, si vnmo,; a t'i!Spoit:u• pcht ,]is
posição do at•t. :2·• (o :j ~l.>!o ponto ~tlll qnoro 
Jllll' Olll J'O[OVO) O Jll'lllClpln t[:t lllllli:tdo tO!'• 
ritori:tl, d:t tlllitl:tdo politica o da unidade 
.i 111liciaria, om oltson·uncia as comitlorao;üos 
q1o ncaiJo iJo kwt• ao pt·ojecto constitucional, 

ro:wnm~so j.\ - 111 

quo consagra o pt•incipio da integrldndo das 
antigas províncias, transformadas ho.io em es· 
tadosda ünião,dove ser retocado onrt. 3•,o no 
caso que seja mudada n capital da Repuulicn. 
o o Dlslricto Fedornl pretenda constttuir-so 
em estado nutonomo, duvo sor consultada n 
nssemuló:t logislati v:t do Rio li e J nneiro, afim 
do dizot• si con:;onto ou não na ccs~ão dessa 
porção do sou torritorio. 

o Sn. Pm:smi'xTr.-Isso nada tom com a 
redacç:1o. 

O SR. EI\Jco Cmn.uo - Estott di:;cutintlo n 
autonomia rlos princípios, comignmla 110 pro
jecto, St·. presiilcnto. 

O Sr •. Pm,srn"XTJ·: - Lombro no nobro ro
prosentanto quo isto nada tom com n redacção 
do projecto. 

O Stt. Emco Cov.wo- V. gx. vü quo do 
vez ernqnando applico iL rodncciio ns consitlo
rar;ões quo estott fazendo. (Riso.) Von tot·
minm· com poucas considot•açues mais. 

O illustro ropresontanto do Districto Fodo
ral quo a proposito da tran;;roroncia dn capi
tnl d:t J~opuhlica, quir. aput•ar primasias com 
o povo lluminonso no terreno das tradiCCi)os 
historic:ts, no terreno do niJolicionismo o da 
propaganda ropniJiicann, commettou grnvos 
inj usti~ns. 

A vort!ndo ó que a cidatlo doS. So!Jastião 
sempt•o Ioi a chiado das kormesses, dns mar
chas cívicas o das festas nbolicionist:\S; mns 
não é monos Yot•tll\do, o si preciso for invoca
roi o testemunho tio i Ilustro lluminenso José 
tio Patrocínio, quo foi :t alma do n!Jolicio
nismo, fJIIO mais do quo aqui travou-se om 
Camros do Goytacazes n luta om r.n·or dos 
cnptil.'os, grn~ns no <lostomitlo cidadão Carlos 
do Lacordn, nl\'o de odios o pcrseguicues. 

Si ou quizoss9 reportar-me a úpocn mniii 
remota dn noss:t chronic:t 110A'l'oira, refororia 
pot' mimlo ao Congresso um opisodio que 
lllnito honrn uo po\'o Jluminenso o n mim 
particuhtrmon te. 

Depois dtt lei do i do UOVOIUUI'O do 1850, 
qnnn•lo aindtt não so tinha feito na costa do 
l:!rar.il nenhum aprisionamento do n:n-io tra
tlcnnto tle negros, a não set• poln mat•inhn 
ostrangoit•n, um magistt•ado pobro que exercht 
n:t cid:ulo de Cabo l~rio, ostado do Rio du Jn
neit•o, tlosses moços lll'iosos, tia tompot'U do 
Vi1•oiros tio Castro, qtto collocnnl o cum
Jl!'ÍillOnto do tloret•ncium tia conscoJHioncias tio 
OlllJlOuho o tio toda a sorto tio intimidtlçúos, o 
h:tcltat•ol .Jacinto Josó Coulho, cujo nomo cito 
com lll'gnlho, pol'quu tmta-sQ do meu Jlropl'io 
pao, apt•i;;iouou o 1° nario nogt•cit•o chogatlo 
d;t cost:L tl'Al'ric:\. Esto !'neto qt\0 aiJt•in n. 
sol'io tlo.lS foi tos qno 1t uo~sa mo.rinha do gnorr:t 
praticou, scmpro tl mm\ circumstnnci:t qno 
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honrn o estado do Rio de Janeiro, no tocnnte 
a campanha contra a escravidão. 

No t~rreno da propaganda republicana, 
posso ~tzor ao Congresso quo ao tempo em 
quo o 1llustro representante do Districto Fo
uor:tl ainda não ~inha assent:ulo pra.ça nas 
filmras da RepubliCa, no estado ào t~io de 
.Janeiro existia um nucleo que lutava it custa 
de todos os sacrillcios, pelas idóas qn~ vinga
r~m a. 15 do novornhro. Esso grupo qnn 
tmha a sua frente Francisco Yicira do ,\l
moida, hoje juiz do direito nn Limeira de 
S. Pa~lo, Virgílio Pessoa c o oiJSCuro oradot•, 
orgnmsou um clnh, formou um partido e 
man~ovo um jornal cm guerra aborta. com os 
par_hdes d:t m_onarchia, no municipio •lo s. Fi
dchs, '" dtstrtcto, centro do conscJ•vatorismo 
flumincnso. 

Pngnavnmos pela Republica. c abríamos 
claros nas tllciras contrarias, sem olhar sacri
tlcios, por amor a idéa. 
. Noss,c tempo, o partido rcpul,licano d:t Ca

pital l• c_dc:al cstavn tlispcrs_o c a JH'ovn ti 
que Qnmlino Boenyuva c:tlura. do pedestal 
da. propaganda, cnvolvitlo no Globo, a sua 
clami•lo, como ello escmven, som IJ no sons 
companheiros politicas lhe estcmlc,sem a mão. 

O Stt. Prc.Em>F.XTI~ - V. Ex. ostá muito 
longe do discn ti r a redacção. 

O Sn. Emco CoF.r.no- Vou terminar, Sr. 
prcsitlontc. 

Nesse tempo, um illnstrc ropresontnnto pot• 
Pernambuco nesta asscmhlca vciu dcs-;o es
tado ontondur-so com os ropnl1licnnos da ca
pita.l do impcrio, por parte do sou,; corrclig-io~ 
nnrws comprovincinnos o debalde tiJz dili
gencias para encontrai-os. 

Só havia nn citlatlo de S. Sebastião um 
clul.J republicano platonico qnc limilnr:t•SO :t 
entreter unm cscola.,<lonominntl:t da Cancolla. 

No terreno •la aboliç:\o, •las !netas ropiibli
cnnns, como das tradições colonines, em tudo 
isso o estado •lo LUo <lo .Janeiro ganhou som ma 
do victorias, Sr. pt·csiclonto, conformo ;tcaiJn 
tlo mostrar, c ó isso quo ,·im tlizer do alto 
da tribuna, lavmndo um protesto contm os 
impt·oporios que o orador a quo mo tenho 
rorcrido ousou atirar iL J'aco dos reln·esen
tnntes quo so sentam na hanc:t•h flumi
nense, 
VozEs-~luito IJem, muito IJcm. (0 m·udor J 

c umJwimen:"do .) 
O Stt. Rl~Tm!BA (pela o>·dem) - Sr. pt•csi

•lonto, por sot' milito bt•ovo o quo tenho 11 

•lizHr, po<;o a \'. Ex. quu Hill •lisp•!liSu d1J it• 
ú. ll'ilinHa: i'allat•d tuustuo do minlta lmumda. 

!Je uma ligoit•a luillll'l\ fJliO llz da Con:üi
tui<:fto elahotmJa peht cunHuis>flo do t•odac~:flo, 
COndU\ ljllO lt:tYÍ<L lllllll COI't:t illCIIllg"l'llOilCia 
entro os arl~. ii:! quo so acha nu titulo ·1' 

quando trata. das qualidades de cidallao bra;i
leiro o o nrt. 82 que so encontra. nas disposi
ç,;as getaes, incongruencia que mais mo dis
putaram '!t.tonção por dizerem rc~peito a ns
snmptos mthtaros sobre os qunos ttvo a honra 
do apresontnr diversas emendas quo vi ap
provadn s pelo Congresso. 

O artigo iS diz quo os militares •lo terrn o 
mar terão fUro especial nos dolictos militares, 
que osso fúl'o compor-so-lta do um supremo 
l!·ibunal milit:u·, cujos membros SC!'"J.O vitn
licios, c dos conselhos neccssarios parn n 
fol'maçflo da culpa c julgamento dos crimes, 
sondo smt o~gnnis~ção e attribuiçõos regu
ladas por !01 ospocml ; o nrt. 82, tratando dn 
revisão de processos !lndC!s, em mntorin cri
mo, permitto qno o Supr~mo Tribuna.! l~edo
ral passo, om henollcio dos coadomnndos, e 
cm qua lqnoJ• tempo, reformar ou conllrmar 
ns sonton•:as c cm nm dos seus paragraphos 
diz qno suas dj,;posiçõos são extensivas nos 
processos mi li tares . 

Parece-me, St·. tn•esi•lentc, quo, croados nn 
Constituição dois tJ·ilmnncs superiores, um 
civil o outro militar, ambos devem sómonto 
occup;tr·~o do assumptos qno lho •lissorem 
rcspetto, 

Si o artigo 82 faculta no Supt•emo Tribn· 
na! Federal a l'O\'isiio do processos findos, o 
art. i8 taml.Jcm o devo tazel', tratando do 
pt•ocossos militares; não sti :t l.Joa logica isso 
aconselha, como principalmeme ltavcri~ im
formidmJo na lei. 

Poço pm·tanto a V. Ex. quo rcmcttn it 
commis.,flo tio I'C<lacçiio •lo Jll'Ojocto a omonda 
que tivo a hom~t do apr"sonlat• a este illus
tt·ado Congresso, mandnutlo supprimil• o § 3• 
elo nrt. 82 para ser collocndo tamiJom como 
::i 3• no art. iS; tlcantlo assim ambos os tri
hunacs, civil o militar, com potloros, confo
J•i•los p:lla Constituição, parn t•over processos, 
podendo om f]Unlquer tolllílO, o sómento om 
henotlcio elos cnnilomnados, reformar ou con
th•mar as sentenças nellos lavradas . 

São essas, St•. prl'sitlonto, as considerações 
qno tinha a l'azcr o quo agrailoço a V. Ex. e 
ao Cong-resso ter-mo pormittido ilizol-as. 
(Jiuito bem, nnlito bclil,) 

0 SI~. (]AillUIC!, J)Jo: 1\!.\GA!,IIÃI•:S-ASSim Ó 
quo cu qnizera quo tocJ,,s procedessem; fnllon 
súmcnto sobro a Constitui~~"[" o não se pordou 
uma sú do suas prtlavms. 

O Sr. LeoYig·ildo Filg·uoi
rn.,..;-Sr. presidonto, depois tlo ap[H'o\·ar, 
pot· oceasião tla 2" vota~iio do projecto con
stitucional, a omontla quo oll"ered it tlispusi
<;fln •lo n. 2·1 •lo art. :::1, cum o intuito <lo 
t•osl;tut·at· a do eut•t•ospontlonlo n. ~·l•hl art.:::l 
do Jll'tüocto primitivo, suiJstiluintlo, na pl'i
Hwim votação, pulo pt•incipio da lo;;-islaçilu 
soparatla, o Cong-resso, em sun. sauot!orlit, 

r· 

~, 
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adoptou definitivamente, no votar n secção 3• 
do projecto, o systemn americano de organl
saçao do poder judicint•io t'cdoral, rogoitando 
a emenda substitntiva quo :tpresentei e om 
quo procurei conciliar o mesmo systornn ame
ricano com o suisso, modificado pelo modo do 
composição desse poder consngrado nas con
stituiÇÕes dos Estados Unidos dn ColomiJin o 

· dos do Venezuela, o rcgoitantlo tambom a. 
emeurln suhstitutira dos íllustros reproson
tnntos o Sr. Ampl!ilophio o outros, que esta
belecia o systomn nllomão do magistratura 
do pniz. 

Podendo, entretanto, parecer no Congresso 
que exista umn corta incohoroncin entre os 
termos dn emenda, que otreroci e foi appro
vnda, rostnhelocondo a unidndo do direito 
civil, criminal o commercial dn RepuiJlica, e 
o systema americano do orgnnisa~<io do poctor 
.iudiciario, jn definitivamente ndoptnrlo pelo 

·• Congresso, pelo o~uivoco a que podem dnr 
Jogar, ficando rerlig-Jda essa. emenda tal qual 
so acha, porque pot!erit pnrccor quo eu pro
punira nossa cmcntla tamhcm a unidade do 
direito processual, pedi a V. Ex. a pala na 
para oll'erocor um requerimento om ordem 
n licar a com missão cncarrogatla da ui ti ma 
rodac~;~io d:t constituição, autoJ•isad:t a redigir 
n respectiva disposiçüo de modo que se bar
monise com as da secção 3• do projecto, reln
tí\•as it orgnnisação do podot· jmlicinrio fo
doral atloptada pelo Congresso, roquot•imento 
que reputo nos termos do art· 3i do nosso ro· 
gimonto, pnr:t o fim do, submctticla a nova 
votação a minlm omontla, s~jn. yotatla, sal
vando-se a redacr;ão, quo pt•oponho no mesmo 
requerimento, qno ü o sog-uinlo (lú): 

«Tendo sido o do t':tstam•ar a disposiçüo do 
n. 2·1 do art. 3:1 t!o p1·imitiro projecto tlo 
Constituição, substitnintlo a oxprcss:1o codi
ficar pela exrros:;ão t~gisifll', o ponsamentn, 
qne prcsidin a omonda quo of!orcci, na so
gnnd:t discussilo do mesmo prQjodo. ao cor
rospondonto n. 2·1 do art. :~J, reqneiro,JJ:u·a 
o vi tar-so incoltOI·enci:t entro os termos essa 
omendr, approvatla o o sysloma do m·gn.ni
snçllo do podot• .i ndicim•io ti:Jtloml atloptatlo 
poJo Congresso. qno :;ojtt antoris.1d1t a com
missüo encarregada d:t nltim:t rorlact,~io tia 
Constítui~ão a rodigit• nos seguintes termos, 
on nos que melhores lho paroc<Jt'Olll, :•, dispo
sição do n. 2·1 do :u•t. :m, si fot• do no\'o ap
provada nquo!la omonda : 

~Logislnt• so!Jro o dil•eito civil, commercinl 
o criminal ela Ropnlllica o o proco:ssual tla 
justica t'cdor:tl. » 

S. !L-Sala tias sossil0s, !G tio ftJI'ot'Cit'O tlo 
lH9l.-Leaoi!Jilda Filgtwiras,> 

Sentia-mo pot·miltido, St•. Jli'OSitk>nto, i'nn
tlamentar o rcqnot·imonto, qno acabo tio lor, 
uliliso-mo tlosso direito p:lt':t comilator cortas 
pl'oposic,lios ltonlelm avançadas nosta tribuna 

pelo illustro congressista o ilr. Leopoldo de 
BulMes, reforçadas por apartes do meu clis
tincto collegn de deputação bahiana o não 
menos i! lustre congressista o Sr .Amphilophio 
13otolho, dos quaos o rrimeiro prJtendou de
monstrar a proforoncm do systema dtt legis
lação separada, como mais consentanoo com 
o principio do regímen fodorali~ta, e o ~c
"'Undo cm apartes, procurou salientar n m
~ompatibilidado entro o systoma da unidade 
do dit·eito o o da orgnnisação dualistn. do 
poder j udiciario, consagrado pela constituição 
dos Estados Unidos d;t Amarica do Norte o 
adoptn.do por os to Congresso. 

Proponho-mo, por isso, Sr. presidente, em 
dofozn da doutrina do minha emenda, a de
monstrar: 

1.• Que nenhuma incompatibilidade hn en
tre o systemn da unidade tio •Iiroito privado, 
cm um paiz fJUnlquot• qu? se tenha jn or~ani
sado Oll venha a orgamsar-se pelo regtmen 
federativo, o, particularmonto, em o nosso, 
attcntas as suas cspocines condir;iles orgnni
cas •lo oxistoncia social, o o systomn ameri
cano do organisa~:to duali5ta do poder .i.u~i
ciario, como o intct•pretam todos os publlcts
tas, que o cstucbr•.un e o applaudcm ; . 

~.· Que ó profer1vel mantot•mos a umdarle 
tio direito pt•ivado, o mais valioso legado, do 
nosso passado politico, fructo do syst~ma do 
r:olonisa~;~io cm quo encontramos as ratzes dn 
brilhante evolução sociologica poro1ue, em 
ponco mais tio meio scculo de vi• la politicn. au
tonoma, podemos, roJ• Ullllt incruo~ta l'.OVO
Iu~:io, iniciar a mats belh~ o a mms puJante 
das rórmas o)O g'OVCt'IIO, :t Irmos, agora, por 
moro espirita do imitação, tonta r umn. oxpe
riencin do diversidade do legislações, segundo 
os caprichos ou. ton.tencias, talvez incou':o
nicntes tias legJslatnras dos estados, factl
monlo sujeitas no prednmini~ .tio paixiles ou 
oplwmct·o~ interesses ria poltttca locn.l,. po
tlont!o conrortor-so em nm o lamento de cltsso
lnção desta grande patria, quo nunca aspirou 
:L fcdornç:1o siniio para fortillcar cadtt voz 
mais os luços do nniüo do poYo bt~\ziloiro pela 
mais solitla e l'ructifom rmtornitlado, coope
mntlo todos, quot' individual, quer collcctiva
mcnte, jt\ nns funcçUcs da vida municipal, 
jit nas l'nncçilcs f-I't vida. provincial, jti. nas 
runcçucs d;t vtdn mlctona.l, para o seu · 
oug-rantlocimonto o prog-resso communs. 
(:lpoiados.) 

Pa~so a domonstral-o, Sr. prosit!onto. 
O poJ~t· jut!iciario. fo~lo_;•al, or~nnisado, C?lllO 

o or"ntuson :t ConstJtUlçao dos hstatlos l1ntdtlS 
da Xmorica tio NorttJ, c cujo systoma jit Iili 
dotlnitimmonto adoplwlo pot• o,;to Congresso 
nn Constituição l~otloral, qno, om poucos t!ias, 
serit a nossa grantlu lei runtlamou tal, ó uma 
•mtit!at!o mot•amonto politica, isto ú, o org-ão 
da lei supronm do pai~, o lliroctor t!n juslit,;:t, 
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que é a mais elevada funcção dos govAmos, 
o centro de yrauidadc do todo o systcmrt do 
governo, que estamos orgnn is:tndo, o arbitro, 
emtlm, entre o Governo Fmleral e os govet•· 
nos dos estados, porque n sua missão princi· 
pal ó determinar os limites do poder entro 
o Governo Federal e os dos estados, assim 
como os limites dos poderes do cndn um 
•lolles. 

E' pot• isso que se diz. com t•nzão, quo n 
instituiç:io do podar judiciaria como entidade 
politica, foi uma invenção dos americanos, 
porque na Europa, nem mesmo a lnA"latcrra, 
jamais o instituto com essa jurisdiccão. 

E' vordnde que os juizos 'iuglezcs, npczar 
da conhecida o tão criticada omnipotcncia •lo 
parlamento, sempre dcl'cndoram sobro totlns 
ns lei~ a snprcmacia do qnc cllcs chamam a 
Co,mJton lw~, I]Ue consisto antes nas g-aran· 
tias da Grw1dc clmrttl aos direitos individunes 
c socincs do que mesmo nos preceuentesju
tlicim•ios adoptados pela conscicncia publica. 

l\Ias os nmeric:mos, dando a trndicão in
g-lezn. o cnractor •lo uma instituição, llzcrnm 
tio podo r j udicinrio um vct•dndoiro podot• po
litico com os meios Jegacs uccessnrios, pam 
fazer triumphm· a soberania uacional :,olíro n 
pt•etendid:L soiJcrnnht do cada estado o manter 
o cq\tilibrio tla Constilni•;ão, oppondo h:~rrci
ra~ us nsnrpaçõos tios outros dous poderes 
políticos, legislativo c executivo, c dando 
fot•ç:t JlOsitivtL nos tliroitos tios cidadãos. 

Assun, o podar jutliciario, ot•ganis:tdo se
g-undo o srstcmn amet•ic:mo, como 11111 poúct· 
rlojurisdiccão politica, não administrn cm caso 
alg-um, :1 justiç:L ordinarin, isto ó, não intcr
v~m om ncA"ocios tln compcteucin •lo poder 
judiciaria administrativo, cujn. organisnção 
compota a cada estado, si não ~uantlo esses ne
gocias ntl'ectam ús lois politicas da União 
on nos lt'ittntlos por olln cclcbrn!.los com jui
zes estt•nngciros. 

Em summn, :L compctonci:t do porlcr jn•li
ciflrio politico limita-se n mnnter a legislação 
politica da nncão contra as violações dos on
tt•os poderes, 1'odcrnes o locncs, oppondo um 
I'Nio pratico ÍlS violnç.Ucs do direito pulllico o 
l'ot'litlcnndo os r!iJ•eitos dos cidadãos ; a com
potcnci:t do podor ju•licinrio :ulministrntivo, 
oi•gnnizndo cm cada estado so.~un,lo smt lei 
constitucional, limita-se a administrar c np
plicnr ns lois do di t•eito privado para tm•minnr 
por •lecisiics equitali\'as as contendns entro 
os ci•l:ulãos :t Jll'oposito 1!0 seus tliroitos. 

Dalti fiO vü, como bem pondor:t L~sttll'ria, 
que nenhum incouvcnionto hnvoria. aposat· 
do s•'1 so lmvet• até o prc~cnto constituido o 
pmlm• jmliciario como potlor JlD!itico nos pni
zos do rog-imcn fodoral, cm constitui l-o, tmn
hom om paizos cousolidmlos ou unitarios, owlo 
u as vozes mais cotwon ion to o noccssnrio 
ainda qne um Trllmunl Supromo tenha ju-

rist!icçüo politica pnrn manter n Constituição, 
oppondo-sc its violaçUcs das lois ot•llinnrins o 
dos actos do governo nos direitos garantidos 
nn mesmn. Constituição. 

JiL desta rotlcxrro podemos logicamente con
clnir que nenhuma incompntibilidatle ha antro 
a unidade do direito e a instituição do um po
der judiciaria como poder '[lo lítico. iudcpen
dontcmentc da instituição do poder judictnrin 
administrativo, destinado n npplicar ns lois do 
direito privado. 

?.las, nhi estão Story, Bricc, Kent e outros 
pnhlicistns americanos n. reclamarem pnra 
cada um dos estados da união nrncricnnn, 
que, em sett governo cspecinl, são unitarios, 
a instituição desse poder jutlicinril) politico 
ntlm do manter o direito constitucional do 
cada um deli os contra as violações dos direitos 
individnnes o sociaes dos cidadãos nellcs re
sidentes c consngrntlos cm cada umn. dessas 
constituições Jocacs, provenientes tio alguma · 
lei de sou poder logistntivo, elo algum neto 
tlc sou governo ou mesmo •lo algortmn. de
cisão do seu poder jndiciario ndministrnti\•o. 

Ora, si os que de:icobNm incompa.tibilidatlc 
entro :1 unitlndo do direito privado o a 
tlualidndo do podct• judiciaria l'untlort·so no 
systoma do organisnção politica dos Estados 
Unirlos da Americ:1 do Norte, porqnc nhi o 
dualista toclo o systoma •lo governo c só só 
i ustitica n dualidade dtt magistratura por so 
'luwct• mantido n cada estado n com potencia. 
para ldgislnr sobre o ser1 direito jWivado ; 
tlovcm sor logicos, convindo cm que a opinião 
tla~uollos noltLvcis publicistas americanos, rtuc 
commcntnram a constituição dos Estados 
t:nidos, ú ahstmln, porque, si o direito ]ll'i
va•lo ó unitnrio cm catl:t cstntlo da t:nião, 
sorin incompn.tivúl com osso direito unitui•io 
do cadrL estado a instituição do um potler ju
tlicint•ioJJolitico e:a cntln um tlsllos no Indo do 
sou po cr judiciaria administrativo, qno 
nello,; :tpplicn. nos casos particulares ns suas 
loi~ orrliit:trins. 

Mns, não .... , o quo é nbourdo ú suppor que 
exi:;ta tnl incomp:1tibilidndo entro a. nnitlndo 
do logislnçiio civil, commercial o criminal do 
pai~ c :L divi;;ão do poder jmlicinrio em potlcr 
,]utliciario politico, ot•;::ão dtt lei suprema d:t 
União ou da. elo caria estado, o podar .iudici:J.rio 
administrativo, orgão da justiça ordinnrht cut 
catla cstat!o. (Muitos apoiados.) 

Quanto, porem, no t!iroi to processual, se
nhores, ó quo não po•lo tlcixnr-sc do •lividit• :t 
competenci:L partt ler;isl:\l' souru ollo, com
polindo ao Congresso N:tcional legislar sobre 
o tliroilo lH'Ocossmll t!a justiça l'odeml e com
polindo á t"ogislntum do cad:t ostndo logi~lat• 
sobro o direito procossmtl dnj ustiç1t ordinnrin, 
attondontlo-so a qnc, compctillllo-lho orgnni· 
snt'. como melhor lhe parecer, o sen porlor 
juuicinrio ndministmtlvo c ató, :;i assim o 
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,julgar conveniente, o seu porler .iudicinrio Congresso Federal loçrislm• sobre diversos as
politico, para manter o cquiliiJrio do suo. con- sumptos de direitc.. prtvado. Assim, com reln
~tituição, o nocessario que llto compita o di- ção ao di!'eito civil votaram pela instituiQ<"io 
roito de legislar sobre a jurisdicçito o com- do casamento civil, como lei federal, o oll'e
potencia do seus tribuuncs, sobro os recursos recoram emondns sobro a liberdnlle de testar 
i.las decisões destes, sobre ns formulo.s dos pro- o adoptar. Com rolnçüo ao direito commor
cessos, etc., cm summa, sobro o que disser cinl, assignarnm omondas o votaram pela 
respeito a este ramo do logislnção em hnr- competoncia do Congresso l~odernl pnrn legis
monht com a orgnnisação do poder judicinrio, lar uniforrnemontc sobro a falloncm e o lU
que cada um adoptar cm sua lei fundamental. roi to mo.ritimo. 

Por isso, foi que propuz no requerimento, Com reine-lo ao dit•cito criminal, lambem 
que acabo de apresentar, fosso :t respectiva nssigno.ram omondo.s 0 por ollns votaram 
clisposiçã.o constttuciouo.Irodigida, do accórdo para que fossem lois J'edernes ns relativas nos 
com o vencido qno.nto it organisaçüo do podot• crimes politicas, aos do fo.lsitlcação do moeda 
judiciario fodoml, nos tet•mo,; cm qno o foi 0 dos títulos pnblicos da União, nos communs 
no n. 24 do m·t. 33 do prqjecto primitivo. commottidos no alto mar, nos o.ttentados no 

Passo, agora, a demonstrar n convenion- direito dns gentes o á pirataria. 
cia do mantermos para a União Braziloira n 
unidade do direito civil, commerclal e cri- .Mtts, senhores, si devo ser uniforme uma 
minai. lei sobro o cas~mento, base jurídica dn fami· 

Sou dos qno ponsam, senhores, que não ho. lia, que ó para o organismo social o que n 
Inço mais podet•oso do solidariedade do um mornln ó pnrn o organismo individual; uni
povo, que não 1m um principio mais fortitl- formes dovem ser todns ns leis reguladoras 
cante d:t unidade nacional do que o direito, das relações jurídicas que resultam desse 
qualquer que seja o regimom de ~ovorno ad~- importante phenomeno sociologico o pot• con
pttttlo por ~:ssc povo ou essa naçao, rcpnblt• seguinte, todas o.s leis, Ct\iO conjuucto consti
cano ou monarchico, unitario ou federativo. tuo o direito dns pessoas. 

1\Ins tomos o direito publico, que concerne Tamhom, ndmittir que sojnm uniformes as 
Ílii condições tln. oxistoncin social dos cidadãos leis relativas á fitllcncia, e não admittir que 
de um paiz, considerando como povo, cm snns o sejam todas ns outras prescripçõos do direito 
runcções communs, o o direito privado, IJ.Ile commercial, pois que todas ellns, desde as 
concerne ás condições da vida moral dos 111- que estabelecem ns qualidades precisas para 
dividuos, considerados c:nno pessoas, cm seus ser-se commercinnto, ntó as que regulam ns 
actos po.rticulares, embora ligados a intercs- transacçUJS mercantis, as obrigações dos 
ses goraos da sociedade, mas com rqlacão im- contmctantcs e as condições das sociedades o 
madint:t á satisfn~~o tle suas nocess:dades. companhias commcrcittes, não podem deixar 

o direito publico do um P.ovo_ devo ~~r uno do tor intima connexão com as que regula
ou duplo, segundo o. orgamsnçao polttu:a da. rem n fallcncia, ó umn iucongruencia ma.
Jüt1na rio governo que elle ndOJlto., mas, qual- nifcsta. 
quer que sejo. essa organisaçao de lbrmn: do E', finalmente, violnr o supremo preceito 
governo, e por n~:liJ .apo.ixo~~do que ~eJI!- o da justir.n, que é a relação dos netos humanos 
amot'Jlolns oxpertencms JlOI~ttco.s, o chretto com t\ sua recompensa ou o. su11. ponn, c, cm 
priva o, sobretudo cm um pmz, como. o nosso, virtude do quo.l, uma ncÇ<"io commettido. por 
onde as origens ltistoricas, as ~l'adiCções.uo. homens ditl'orentos, mns semelhantes como 
vidtt moral, o;; costumes, os hnbttos, o~ prm- ngontos, deve ter nm resultado semelhnnte, 
cipios dn conductn .ll'~rnl, a r~çn, :_v ltngu~, no ponto do vista do castigo ott da recam
em sumnm, o ospn·tto do n~ctonaltdado ~uo pensa; pretender que certos crimes ufi'ectem 
os mesmos cm qmtlquor porçao do seu, ahás t\ todo o orgo.uismo sacio.! o certos outros 
vastíssimo territorio, o d!re.ito privado que o.penas nos seus orgãos, para o tim do serem 
regula os pltenomonos mms 1mportnnt.es ~~~ ptmidos os primeiros com penas igunos o os 
vitln social do individuo, devo so.r umtu~·to, outros poderem sol-o com penas dill'erentos, 
tlm·e constitult· um dos laços mms ostrottos se"'tmdo n le"'islnr,iio Iocnl de cada um desses 
da nnii'io, um d~s estimulas dtt cooperação llo or~üos. 0 

todos os as:;ocmdos Jl~ra o progresso moral Sonhot•os, não é subtil, como pensam o.l
"'ct'al, umn das conâtçõo;; sine qua non da "'tms a distiuc~ilo entro o rogimem conlo
flttegridado do umo. nnçilo. (Apoiados c UornÚvo o o regímen fodorntivo. o das repu
rrpal'tes .) lllicas tio regimon fodet•ativo proprimnon tL.J 

os propt•ios d9tens?ros tln don~rina oxp.ot:i- d!to, aponn~ ?S. Est~cl~s ~nidos~a Am?ric;\ do 
mcntalisltt dtt dtvot•stdnde llo legtsluçõos cms, Norte o a SuiS$\ nMttv.o!am, 1lllo pot tou~n
commot·claos o crimin~o~, nos dill'ot•ontt>s os- ~iv:t do ~xperlonch1 pol.ttt~a, mas ~m Fespetto 
tados da Uniüo Brast!otra, roconhecot'~\m a as tradtçues o 110 dt~·otto. conslttllldo . tios 
nccess~lUlltl do .ucixnr-so iL compotencm do estados uunextulos, a dtvorstdado do logtsll\-
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çiío sobre o direito privado, mesmo porque 
ambas tivot•am origens conftldcrativas. 

Entretanto, ninguom ignora a dosoruom 
de costumes que resulta, nos E,;tauo> Unirias, 
do. tlosordom das lois pat•ticnlarcs dos dill'e· 
rentus e~tados, o, ~i com relação a todo o tli
reito privado, ainda não foi lit n.pplicado o 
romerho, quo jit foi n.pplimdo contra os in· 
cessantes conflictos tio jnrisdicção entre os 
t!ivor:;o:; estado:; poJa mnltiplici•ladc rio lois 
relativas à 1\tllencia, qu•J I:H'arn todas sul>
mottidas por umn. loi r~doml, ó porque na 
constituiçilo tln. União Amot•ican:t ha tlisposi
çües quo ombat•aç:un essa providencia, do 
modo •]ne seria necossario previamente refor
mai-a o nós sabemos que ó quasi impos:;ivol 
uma relbrma qnalqnor doss:t constitnição. 

Nn. Snissa, porém, cm cuja constitttiçiio 
não lm tantos embaraços para me:lirl:ts de tal 
ordem, do,;do qno so jttstillquem por urnn ra
s,1o •le interesse !'odorai, sahemos que jit 
o:;tá mlillcado rio todo o dit•cito das o!Jrigaçilos 
o lm pronunciada tendenci:t á unificação tio 
todo o direito privado. 

Pois, quando paizes, cnjn.s origons histot·i· 
cas, t.ratliçuos, crunças, lingua, raç:ts, costu
mas e haiJitos -;ão ossoncialmcnto •lill'orontc~ 
da> nossas, estilo eomprehon•lcn•lo a nocos
sh.lado, pam manter :t sun. intogritlarlo c 
uni•lado n:tcionaes, tio convurtor o direito 
]Jri1·ado om um de sons mab solitlos lar;os 
tlluúraos, havomo,; nri:; rio •lospro:;ar essa 
instituição congenitn. rlo no:;.-;a dvilisagão, 
pal~t tcnl:lrmos um:L cxp•ll'icncia do diver;;i
d:ulo 1lc logislw;ücs, com to•las as pl'Obabili· 
dt~dc:; tio virmos a uo> arr•cpon•lot·, t!ll1 
muito pouco tempo, •les'e ir·rulloctido onsaio? 

Não imitemo;;, scnhoJ'cs, o florinmno, quo 
ohtom artiJicin.Jmonte um:t llor mais honit:t, 
duplicando uma c muitas I'CWs uma l!ot• sol
vagem por meio da multiplicação das pele las 
mas cujo producto não 1mssa do um monslJ•o 
c tio um monstro ostoril, porl]uo as potclas so 
dosonvolvera.m it cust.t do> estames ! 

«Os phonomonos socines, tli z :; poucm•, toom 
sua origem nos phonomonos tia vil la hnm~ma 
intlividual, quo, pot• su:t voz, tem suas rat7.•JS 
nos phonomonos vitttc~ cm ;;"CI':ll. » 

As sociouatlos são organismos vivos o, Ct>mo 
todos os organismo;;, tem suas leis hiolo;;icas, 
que .presidem n?s sous tlesli.nos 0.: constitLtcm, 
pol' tsso, utllt\ lorç;L tlc roststoncta aos tont:t
mons dos logbl:ttloros ompiricos. Elias não se 
poriam emancipar rlo sou passado, porque 
todos os sons phonomonos cstão J1n·çosamonto 
li"':t•los it sua e~tt•nctm•a, it sua constitui~<'io o 
a ~1aturoza tlos olomontos anatomicos tlú qno 
~o compoom. EV•>ln•Jtll, mas tio accor·.!o Çlllll 
a:; m:t~ luis naltu·ao:;, o ns t•ol'ot•nms poltttcas 
n:ío pt•otluzom tt sua acção i.J•molioa :;oiJt·~ .sons 
dostino~, si ollas ni'Lo su buscam nas Jogttumt~ 

aspiraçõos uo povo o não se conformam com 
os tlndos dtt exporloncin.. 

Neste CongrossÇ>, o radicalismo de um Indo 
o o t_r:ulicionalism? do outro, om um pleito 
capt•tchoso, que luz lembrar a fabula tios 
•lous. cavallou•os que se bttteram por divor
gonclit so!Jre a cor tio um escudo, de que c:ula 
um, nn ponto omquo estava collocado, só vin 
nm:t l'aco, ameaçam compromettor a causa da 
revol_u•;iio, o o~ st'J l':tço votos pot• que soja 
•lllCttltdo essu plutto om m•,iom a não vit• -a 
pagar as custas •.• a li bordado ! 

VozEs-Muito hom, muito hom. 
(O omtlo1· ti comprimcntmlo po1• muitos con

gtcsststa.~ .) 
Consultado, o Congresso consontc na reti

radn tia omendn.. 
Ningnom mais pcdimlo a palavra, ó oncer

ratla a tliscus:;:'io. 
O Stt. Al!AitO CAT,VACANTE (/!ela ordem) 

- Sr. prositlonto , sondo· innumoras ns 
om•Jn•.las otroJ•ocidas iL redacção do projecto, 
re~uotro n. V. Ex. que suhmottn no Congt•csso 
o se:;ninto: que as mesmas emendas s~jam 
•lostlo logo romcttitlas iL commissiío •lo rodac
r;ão, a fJUal, rocolhoJHlo-so a urna das noto
sala~, potlcri~ dar dcstlo logoo sett parecer, o 
sowlo onvertirla n. ortlom do dia tsto é, cn
tJ~tnrl?·So jit na 2• parto da orrlon1 tio din. 

Assun h:worit tempo p:tra que n mesma 
coumiis:;:"Lo tlô o sou parecer e o Congresso 
approvo hoje mc,;mo a rodncção dolluitiva. 

n Stt. PJu·:,;wgx·L't·:- o Sr·. representante 
Amaro Cavn.lcttntc acaba tio f:t7.0l' o requeri
mento que o Congro~so ouviu. 

Ha ,;obro a mesa mais r.lo 20 emendas. 
~!ui tas des:;as emendas versam sobro o mesmo 
n~~umpto ou procuram corrigir os mesmos 
tlcl'llitos do rotlac~iío. To•las ostns omomlns 
não estão impr0ssas , li:>rnm apresentadas 
hoje. 

P:troco-mo que o Congresso procotloria 
acortatlmnonto constituindo trilmmtl das 
omomlas a commissiio tio redacção. (Apoia
rios.) E> ta oxamiuará as omcmlns, o ns que 
l'orJm J!Ol' clla accoitas, surão attomlitlns o a 
l'lllhtc~'ão scrit logo ai torada tio accordo com 
olla~. 

!Josta maneira, lll voz com o in tm•vallo tlo 
uma hot·a, tt commi~são tio rcdncr;ão possa 
apt•e:;ontar-nos ainda hoje o sou trahalho re
llcctitlo, o o Congt•o,;,;o tomari~ em consido
rar;ão o approvarü. as emontlas acceitns pala 
commisoão. 

Esta traualho, sujoito ao Congresso, scrú 
appt'OI':ulo tlolinitivamento, ovitamlo o pro
•:c•,;,;o, aliits incon 1·onionto ú qno pudo pro
•lnzit• tuito rosnltado, do ~o vot:u• umn. por 
uum as l'iuto e t:tntas omondt\s oll'orociuas. 
(:lpoiadus.) 

•; 
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Interpretando nesta sentido o rorJueri
monlo elo Sr. roprosontnnte Amar? Cava,l
canto, para que, oncerrad:t como esta a (hs
cussão, vão as emendas á comrnissão do 
redacção allm do que esta, examinando-as, 
veja as quo devo acceitar c, accoitando-as, 
modifique desde logo a rodncçüo t.lo nccordo 
com as mesmas emcnrlas o apresou to a re
dacç;io definitiva para ser approvncla pol!l 
Congresso, vou SLL!Jmottcr o mesmo J'l)quori
mcn to á votação. 

par:t café, nom só para assucar pódo dar 
a actividade de nossos concitlndüos. 

Consultatlo, o Congresso npprovn o re(jueri
monto do Sr. s. Amaro Cavalcante. 

O projecto com as emendas ó remottito it 
commissão do redacção. 

SEGUNDA PARTE DA OIWEI\1 DO DIA 

Contimin n. discussão das moçücs aprcson
tndns sobro o convonio coloiJJ'Ittlo na l'opu!Jli
ca tios Estatlos Uoitlos d:t Amoricn do Norte. 

OSr-·Barbo,oca LiJna-Sr. pre
sidente, ,it. de~ta tribuna tom so dito turlo 
quanto ó po:;:;Jvol resultar rlo um exame 
mais on monos suporllcial do coovonio ro
contomento feito entro os Estntlos Uuitlos do 
Brazil e os da Amarica tlo Norto. 

B ainda rJUnntlo estivesse fóra do duvida 
qne do facto o coJtvonio f:woroco arruellos quo 
so ontrogrun :L essas duas industrias quo 
do facto o convaunio f:LVoreco, aquollo quo 
so ontrognsso a essas t!uns industrias o 
ainda quando tlcas;;o incontestavel que o 
convor.io f<woroco a l'J ostadns brnúloiros 
niio podin ser ncceito o t•atillcnrlo pelo poder 
executivo o sim pelo porlor lc~islativo quo 
tom n inillwlivol ourignção no satisfazer 
as nocossidndos não do 1 o ostntlos mas do 
todo~ o um só rr uo llcasso fúra desse quadro 
podo ria raclamar com justiça. 

,\ outra consideração cm virtutlo da qual 
sou levado a alistar-mo na corroo to da oppo
siçiio cm contrario a este convonio, vem a ser 
que, •Jllo apresentou oosojo mais uma voz 
para quo o governo quo no momento nctual 
pretendo dirigir os destinos da nossa. pntria, 
manifestasse o menospre:;o mais completo 
pela collaiJoraçilo consciente, poJa approva
t;ão indispons:wol, poln con;;ulta da qual não 
ha ru;;il· ao corpo dos roprosootaotes dn. 
nação IJrnziloira (apoiados), agora ou om fu
tm·o mais ou monos proximo, sobro este con
vonio, trntntlo ou rtno molhot· nome tenha, 
~uo ahi ostú som a clausula acll'e{crcndum. 

Si tu! chtu>nla existisse o governo quo 
tantas vezes tom leito dcclara\·õos no se11 
orgão oiTicial, viria explicar a opinião pn!Jiic.'l 
os ,;zalciUc;ulu.< rrnc resultam do não C!onheci
mcnto completo dcsto convonio: nffirmaria 

Nüo venho insistir nestas. observações 
espccincs tlas vantagens ou dcsvnntngons do 
tratado com relação a osta ou aquoll:t imlns
tria; não pretendo domoustrat• que o go
verno, accoitantlo somollmnto con \'euio, 
sonho vil' no oncoott•o das uocossitlarlcs das 
tlivorsas industrias qne tlorcscom em nosso 
paiz. 

lllns, indopontlentomonte do lm.IJilit:lçõcs 
protlssionnes, sem que soj:L preciso, S•Jm que 
se fnçtt improscintlivel ter passado nonos 
e annos na lavoura, na intlustria fnbril ou 
em qualquer outro ramo tia actÍI'itlado 1m
mana, ó possivol estnr-se habilitado 110 ponto 
tio vista supJ•omo do patriotisn~na condemnm· 
in limina somolhanto convon1o ; o, quando 
mnis niio fosso, bastariam essas duas cousi
dorn~ues cavitaes : rn·imoira, quo mosmo tias 
]lOIHiernçõos aqui adtluzirlas polrJs protlssionaas 
rosult~t quo o COlll'onio vom pi'Otegol' a 
quem niio pt·ocisa dll protecção, vom t'two
rocor as intlustrias fortes, l'em l\wot•ocol' o 
café o o assucar, o ao mesmo tom po em 
contraposição a osso auxilio a quem tio 
auxilio não precisa (wio apoimlos) vom collo
c:u· om comli~ilos do inforiol'idado as intlus
trias nascentes, nquollas rJIIO constituem 
ontJ•os tantos mm os om qno ~o lla tio oxot·cut• 
d'ot•a om tloauto a actil•icl;ulo tlo nossos 
concirlatliios; o, tanto mais ó (ll'Ociso ft•i:;m• 
esta consitlornção, quanto sniJ,!JUOS quo uo 
vustissimo torritol'io do nosst\ patritt nem só 

' 

•!UtJ esta clausul:t existo o consogulotomonte 
ao COIIg'l'CSSO ordinm·i~ COllljle!ot•in impetlir 
qtlO somollmnto convonw produzisse os m11los 
quo r;rnmlo numero t.lo protlssiooaos o a quasi 
nmtnimidado tlo di vot'iiOS ot•gii:os da opinião 
puLlica ahi ostiio a vaticinar. 

O Srt. BAttXo o1' Vu,r,\ Vtços,\-E os !netos 
!Lão do domonstJ'Ill' que são oxnggorados. 

O Slt. BAn.uosA. LnrA- Ouvi diversos re
lll'osontantos QUO UCSltt triiJLUJ:l SUStentaram 
as vantagens deste couvonio. Com pezar coo
fosso quo os discuro;;os f:tvm•avoJS a alio, 
nintla mais rntlietmtm :L opinião, quo no mou 
ospil·ito so tinha fol'ma<lo contraria a esse 
oon I'OJiio, porrrno taos discursos proval'am 
que os meus dignos collegns quo sustental'am 
as V!ln tnge!lS t.lesso coo ve1~io ]lllra tnes o 
ta~s tml~str•tns om· uma porç-,to da nossa. pa
trm, tiOJXII.l~llll ver rruo para outra porção 
muito maior desta mesm:t patrin, nem uma 
voz hou1·o quo det'ondosso os seus interessas. 

No I'Onto rio vist:L t'o•l•JJ•ativo, pot·tanto, 
o tt·atndo nüo podia SOL' t•otiJJ'Oilthulo po\o 
porh•r quo Sll suppuo compotonto pm•a ox
ocut:Ll·o. 

Sonhoms, nós niio tomos tido ate hoje a 
diotndut•a nn nccepção positiva ([e setnolhnnte 

• 
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CONGRESSO NACIONAT, 

termo; uós tomos tiilo aautocmcin, o despo
tismo illimitntlo que não dti. de seus netos n 
me 'JOI' satisfnçlio aos reclamos da opini:io pu
blica. E não se pór.lo pretender nllsoluta
rnonto, como so tom pretendido aqui o fóra 
deste recinto, pelos orgiios diverso3 da opi
nião publica, peln. impremn. o om outros 
pontos, não se púde imputar à doutrinn. do 
Jlhilosopho do I\!ontpcllior a responsabilidade 
destn. au tocrncin. com a denominação de dieta
dura. 

Este philosopho quo tanta;; vozes tom sido 
in.i.ustamonte acoimado do prégar umn. dou
trinn. que não rospoita os progt•ossos do es
pírito humano no seu marchar continuo parn. 
as idtias dn.liberu:ule, este philosopho nunca 
a.utorisou a. quem quer que !'osso n. que da. 
smt esclarecida doutrina mnis qno nenhuma 
ontrn. humana, da sua politic:t mais quo ne
nhuma outrn. humanitaria, se tirassem pro
tensas bases, pretensos nrgumon tos pnrn. .i us
ti!lcnr esta politica toratologica que nhi os tiL 
Jll'Olireraudo. 

Porque a dictadura que ollo julgn.va com
patível com n. phn.se rovolucionarin. que va
mos atrn.vossando, ostn. dictadura pregada. do 
11ento de vista das prooccnpnções da. philoso
Jlhin quo sahin. lmurir n. verdade l1il. obsor•va
ção conscienciosn. dos phenomcnos socins, cstn 
cloutrinn. encontra-se com o motto, com o 
lomm:t que serviu de l1:tSc a toe los os vcrtln
doiros ropr•csentantes dns nspiraçõc; daquello 
tempo cm que James Otis proclamnva como 
melhot· interpreto da gloriosa r·evolução 
donde nasceu a ltepuulic:t dos Estndos Uni
dos, o principio salutar-no 1"Clll"cscntation, no 
ta:~:atioa. 

Quor isto dizer que só o po,·o pelos sons 
representantes legitimas podo crcat· impo>tos, 
cronr novas tnxns, Cl'onr novns fontes trilm
tnrins ; sô o po,·o pelos seus r•oprcsontnntos 
lol!"itimos ó quo potlo consentir que ln.! ou 
tal industrio. mais ou monos florosccnto possa 
sor taxada. o tmnsformncln em 1i)nte do ro
coit.'1. publicn. E isto é l>cm do vor, porque 
só taos indivíduos ropresentamlo asp1rn~õos 
diversas, os vnriados interesses uo rnultiplns 
zonas, poderão Yorillc:w n. convonicncin, ou 
não convonioncia elo se crcar ou doixnr tio 
cr·onr impostos, do tornai-os mais ou monos 
11~sados solJro t11l ou tal inuustt•ia. 

E ó o quo vemos. As manifostnçilos da opi
nião puhlica. as nspirnçuos de totlos os lmt• 
zilciros quo aninham nos sou~ curac;õos pu
tt•iotir.os o ideal de unut vor·dutloirn. ltopnlllica, 
as reclnmn~õcs tlc toclos aqucllcs mesmos que 
monos tom cogitado das comli~õcs olomonta
ros do g·oycrno para constitnit• num ropulllica, 
tli~om <tue blo <JUO cthi tumus não u uma. di
clttt!Ul't\ reliUblictum mas sim o unicamente a 
au tocrtteia. 

E' a situação n. mais hybritla do quo diio 
noticitt os nnuaes d:t humanirlndo. 

Todos nó:> temos conhecimento elo qne om 
diversns phnses da evolução da humauitlaclo 
so tem oncontrndo um podot· contrai, forte
moo to orgnnisndo dirigindo-se o inspirando·so 
politicamonto na. vontade de um chcfo !lo 
stir·po, real ou não • 

Eu soi tnrnbom que ~itnnçües tem havido 
cm quo ns assombléas dos roprcsontnntos elo 
poro toem nrocado a si a suprcmn. clirccção da 
sociedade. 

Do nm lado bnstn. nomear um Frederico, 
um Cosnr, um Luiz XIV, de outro laclo n. con
venção frnnccza, n. nssomi.Jién. americana. 

Ser<í. algum deste> o caso br•milciro '! Do 
modo nl:;nm. . 

Não ftllln. a verdade, nfio so inspirn. nas 
lições da historins, não constntrt as forças du. 
patrin, aqnollc ~no diz das columLll\S ano
nymns elos apc•Jitlos quu o fnndmlor dtt ftc
pnblicn hrazileirn. nlio ó ll3njamin Constnnt, 
mas. o general Deodoro da _Fon.s·Jcn. 

Pude-se dizct• qno Don.)anuu Constnn t re
presentou no 15 de novembro, o mesmu IJllO 
Josú Bonifncio dcanto d<l D. Pedro I ; n. sua 
intervenção lombt•n. a do 1\lltrquez do Poml,tll 
junto a D. Josú. A força nmoldou-se nns mãos 
!lo gonio, inspirado nos sngt•auos interesses 
da pntrin. 

Iht uma rerdncle. senhores, quo nos osti1 
n.ssoherbnndo n. cnd:t momento, que osti1 o 
crispar-nos os lnuios, dnndo-lhes tt expressão 
da suprema descrença. Esta dolorosn. vcrdnrlo 
rouge por modo diverso sob o espírito tacnnllo 
o mesquinho daqnelios que protontlom vor 
nos erros dn. actual nntocrrcht u. condemnação 
do itlcnlrcpnhlicano. · 

Esta verdade, senhores, é a que a Republic:t 
tentou-se lazer no dia 15 do novembro. Den
so o primeiro passo : nfastou.so umtt J'amilitt 
pt•ivilcgiatla o .•. mui~ nada! Em Jogar disto 
o IJUO vemos a~ora 'I Devoremos l"echar os 
olho;; parn. niio tormos n. dor do ror o que ,;o 
passa '! 

De um hdo, n. ct•iticn li no o altiva ..• não 
so exerce, não se tem exercido si não rara
monte por meio do um ou outro esph•ito mai~ 
ou monos temermio, som a liherdado que lüt•a 
parn. desejar. 

Por outro !ttdo, ahi tendes o que pretendo-se 
fazer passar por um reg-imon ropuhlicano 
que não vom cr·o;u· situação oxcepcionnl 
pnr·a qun umn. poqnonn l"l·acção tht sociot!ndo 
so constitua cm um gt•upo do privilcgiatlos, 
pnl~L quo a furtnmt I'cssottl tlo nm pequeno 
nunrero tlo cit!acliiosso avolumo, so m·rotlouuu 
cm tlotrimonto do bom estm• colloctivo . 

A Ropuhlica, CJIIO uiio é i>.>o ausolutnmonle, 
vu·so ronspurcadn, poluitla, prostituitla, com 
a prolonção do mlaptar·om o sou nome ;;lo
rioso a osttt nclhntltt roaliclatlo. 

I 
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E no entanto, n republica que todos nós 
nninhnvnmos nos nossos cornr;ões la estit no 
artigo nossn un Constituit;~1o que declarn nba
lidos to•los o; privilo;;ios, proclamando todos 
os individuas iguaes perante a loi. 

Entretanto, tanto quanto era passivo! cs
porm· da inte1•forencin diuturna dos podm·cs 
publicas, t •nto quanto em passive! eSJICI'Itl' 
da collnbornç;lo g-overnamental, tanto quanto 
so podin espemr ·dn ac~;io tio •lccro:os, de re
gulamentos, de portarias, o !la doveria crear 
para a grande massa dos cidnd;los, pnr•~ a 
grnmle mnioria dos nossos compatriotas o 
maior IJem osta1• pos,ivel, um:~ situac•lo tal 
quo nilo só não fos~o igual úquella de onde ví
nhamos, como tinl1amos o I'Íg'OI'OSO deV<Jl' do 
exigir que fosse superior iLrJuella quo aca
ba vamos de dormir. 

!\Ias desgraç:tolltmente quiío longo nos esta
mos ti esse desideratunl? 

Que sknitlc:1çilo têm estns mnnifestnções, 
estas explosões tht mnis humil•le, da mais dis· 
ciplinnd<t dus clesses. como é classe operari:t 
de todos os paizes civilisutlos ? 

Qno signi!lcnrn c:<tns rmfvcs em quo o ope
mrio depois do ter deprecado, respeitosa
mente solicitado providencias de um poder 
inepto, tio um poder incapaz e altamente 
corr•upto o immoral (scnsaçao) veem unindo-se 
com a conscioncia dn força. que tem cm mãos 
lomurar que tnmbom um dia os canse! h os de 
Tur:;of o mesmo os do Necl~er foram postos á 
margem, e aquell•t secular realez,t ruio por 
terra ape7.<tr do enor·mo orgulho do todos os 
apaniguados, de todos os privilegiados que 
iam lmm•ir nella recursos para manterem a 
exploração do proletariado. 

O SR.. ELlSEU MAR.Tlxs- O proletnrindo é 
uma cousa que ni!o existo no Brazíl. 

u~r SR.. RgPnESElíTAXTr. - Existe sim, 
senhor. 

0 Sn. BARBOSA Ll~IA-Larnonto que O meu 
nobre colleg-n ignore a si::nitlr.nção desta pa
lavra Proletnl'io não ~uor dizer pé 1~1 P't•lo, 
não quer diZPl' li1rroupilha. 

O fll'olotario nilo ó um individuo que niio 
tom do qu& su bsistil• o \'iva mendigando. 

glorioso, para as almas terrenas, podem ter a 
rórma do romnnce; mas estn ó a verdade, 
que hn do vir bater-nos ils portas, primeiro 
sob n fórma do bastão humildo do peregrino 
quo podo nnxilio, mas que um dia contínna1'i1 
as ;::loria.s dtt revolução do li03, o aprovei
bnrlo-so da suprema inepcia dnquelles que 
não se quizoram r:õr no ronto do vista huma
nitario, dnqnolles •tue iJ.1o tr?om consciencia 
do quo se,ja a Republica, hn do vil' um dia, 
rom:tnco ou mio rom,~nco, om quo rematando 
a obra gloriosn. •l~s seus predecessores, o as
sim como a lmrguczia lemntava-so impavida 
contra os lldalgos, contra a monarchia fran
ceza .•. 

O SR.. Er.rs!lu i\IARTrxs - São cousas que 
nüo existem na nossa socieda•lo - burguozia 
o lldnlguia. 

(Ha outros apa1·tcs .) 
O SR.. BAnoos,\ I.m,\- •.• assim tambem 

o proletnrindo, e>te quarto estado, hnde ex
plodir, eliminando a burguezia. (Cruzam-se 
muitos apartes que não dei:cam otwir o ora
dor.) 

Senhores, eu respeito, tenho a dell'erencia 
que é passive!, para as opiniões do meu coi
lega ••. 

O Srt. Er.rsr.u li!AttTll\S- E sabe que sem· 
pre o considerei, o muito. 

0 Sa. BARBOSA LmA- .•. Sei que isso 
não ó mais do que a manifestação do uma o pi· 
niiio qno meu distincto collega formou em 
consequencin da loitur•t sem meditaçilo dos 
oxpm•itoros detlciontes de um socialismo mal 
cornprohenditlo, po1·que a classe operaria dif
llcilmento encontra tratadistas que queiram 
dedicar os seus tnlen tos n.expót• nos podo1·osos 
tio tlia a terrível e precat•ia situação do prole· 
tnriado. !\las n meditnçiio dn.s noticias que, 
tumnltu••riamente, nggl'ltVando-se dia a dia, 
chegam-nos de todos os pontos do occidente, 
01~1, sob a fórma de grdues pncitlcas e ora sou 
n !Orma de suhlevuçõas snngren tas; !Jasturia 
para nos l'azet• vôr bem claro a gravidade 
deste proiJ!ema, mais que nenhum outro mo
mentoso. 

•.• nilo ó um individuo que and;t nrras
tando a su;t mis •ria polus r•uas dn cnpit-.1 ; 
não, o prolet1tl'iO, este fa.:tor• de totla a CÍ\'i
lis·•çiío, este factor som o qual o meu di:;:no 
collegn. ailsolutnmentc não potlorht snbsistir; 
este litctm• sem a qual a vida rio meu colleg-a 
seJ•ia impossível, tl provideucht nmterial da 
ospocio huunrnr<. 

Senhores, niio acredito que nossa patt•i:t 
c~teja a pa.sar o batente por onde se entrn 
pnrr~ esse sulo vulcanico das mnnit',stuções 
·1ihilistns o comnmnistns. Estou intimnmente 
convenci. lo do que· este humillimo pi•oleta
riruio brasileiro, só impul~ionndo pelo terrível 
aguilhão da fome, só como aquollos que se 
acharam soui'O o desospot•;tdo tablado tla jan
gada da medusa ..• 

O Sit. ELlzEu JII.~R'l'IXS :-Ora ! isso ú ro
mance. 

O Srt. B.muos.\ LDIA - Soi quo isto póde 
ser .-omnnco, pm•que muitas vezes os urrou
IJOS~o um c~a~·üo quo so inspim om um .ideal 

Q'ONC:iR~SSO :.Jj - III 

U~r SR. Rr~l'ln:sExTAX1'1l- Ou pelos capri· 
chos de um chefe pottJntntlo. 

O SH. B.\nuos.\ Lm.\- ••. po1ler•ia tomar 
as armas o <U'l'l\llctu· aquillo qno ú seu, por
•Jnu ó inconlest:LYol •]no totlo-; uó:;, todos o:; 
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que não sii<) prolotarios, ó sobre proletariado 
que temos ll!lsendo n nossa existencia. 

Soja-mo licito lamontm· ~uo o congt·esso 
constituinte brazilcit•o uão ~uizcsso rlar en
tradu. rm Constituição a umu. emenda tilo mo· 
destu. quanto aquella quo loi apre:;ent.Hht :t 
o,;ta casa por tlivetosos representantes entre 
os quaes o orador. Essa omeuda quo não 
ora mais do que um collomt•io, do qual uão 
havht fugir, da •lisposição r1uo acauon com 
todos os privilegio:;, con v ~ria v a o ;;o vcruo, 
convidava a autocracia do dia a acalmt• com a 
distincção odiosa ontrú o operaria o o cm pro
gado t•nhlico. 

Senhor·os, não ha negar, aqui não lm ro
mance, nilo htt fa•thzia e, si rantnzia ha, tHis 
sú polloriamos lcmht•ar o coJccito que tão hem 
cabo a osta situação o que rc:;ultt\ daquello 
celebro conto ot·iontal. 

Conta-a sultana Scho:Jrezada, quo um:~ 
Jlrinceza a quem si tinha deparado p:u•tt mo
mia, quo olla disl't>lttarin. no meio do todos 
os gosos, formosíssimo palacio, tinha sido 
aconsclha•lo a que, sendo-lho dado psrcorrc:• 
todas as s:tlas ornamen tttdas com os oxplon
dot•os tia maior riqueza, jamais se lombt•asso 
do penetrar cm um c~rto quarto. 

Um dia. porúm, aguilhoadn. poJa curiosi
tht•lo c,;~uece-so olla desta prohibição; pass:1 
os lmtont~s do ncrando qmu•tJ, o to•los vós 
sabeis qual a sm·prcstt o a dor d:L dcs,·otltn· 
rada pt-i:tceza: doparou-s1-lho o cspoctaculo 
du. pourer.;t primitiva donde tinlta snrghlo, 
consti tnindo o qno lt:t via do mais tlcsolmlor, 
do mais tlosanimador dianto da bcllcz:t do 
p:Liacio quo se csv.thira. 

Nós os republicanos estamos na mesma 
~ituaçtio; contempla vamos no no,;,;o coroilro 
uma republica bollissimtt cm que houvesse 
lo;.,"nr partt todos o pttr:t cada um ; o não tL 
continuação da jogatina dosenfrdimla, cm 
que não rosse tão commum vot•·so ao latlo do 
clmlot opulento construi•lo da noite para o 
dia tt custa do notas do b:tnco mais ou mo
nos ticticio, o opot·ario mundingando para. 
podO!' VIVO!', 

Passo a rorurir-mo a essas malsinadas mo· 
çues som nem ,Jo long-o querer m •gear 
aquollos que em sua bo,L l'tl as suilsct·evomm. 
Posso tlizot• ~no fui nm dos poucos qno vo
taram contm porque entendia que o Go\'orno 
Provisorio dovht limitar-se ao oxpodionto 
commurn, ah:tndon:uHlo o pruri• lo do legislar. 
Di~o isto pouco mo impot•tnntlo tio oncorror 
no poc:lm de despoit:ttlo; a~uolltt mesnm pecha 
quo atiram-se aos quo tmltam a volcid:ulo 
do sot•om ropublicanos no reitt:ulo tio Sr. 
IJ. Potlt•o 11; som receio tio incot•t•ot• lambem 
na podta do tumomrio. 

Nog-uoi iL moção ltmniro o meu voto. cotno 
n uog·at•iaa tio mou tli;tincto collog-a Al'i~titlos 
Lobo [IOL'f(IIC não IUU [llli'CCht <jllO a']ttO[Jo IJllO 

tanto tinha nbusado da maior somma de po· 
dores quo jilmais bmzileiro nlgum reuniu cm 
suas tmio~. l'osso capar. do continuar a gerir os 
caros interJsscs tia nossa patria, i'u,;se cnpar. 
do impetlir a especulação do todus ns hJrpias 
qno tomaram pttrto no banquete da democra
cia conspurgu.ndo a smt obt~L. 

O S!t. LAliOmmm Gonor·'ltEDO - Nu. Repu
blica l'altam patriotas, Ha muitas aves do 
rapina. 

O Stt. BAtmoso Lm.\ - I~' necossario qno 
tomemos osso acto como um ensinamento 
pat~t o futut•o CJIIO so vai abt•ir; pum este fu
turo cujas pot•tas cntreabrimm-se jit, o que 
tanto dependo d:t oscollm quo tenhamos de fa
zer· do supremo magistra!.lo, do primeiro ma
gistr•a•lo da ltepnblica. 

::ienhoros, não nos csqnoçamos quo devemos 
oscolhcr um cidadão quo 1levo fazer algumn. 
cous:t pultt RújJUIJ!ica, o snJn·amo tmgistrado 
que deve dirigu· os destinos tio umtt nacão quo 
aspit•a a SOL' nmn patria gr.mdo e l'oliz onde 
não haja um poquono numero de l'ortun:ts l'a
bulosas para omlmsbacm· os beocios, mas haj:t 
um grande numot·o do cidadãos relir.cs om 
nru l•om estar relativo. Nüo nos csquo•;amos 
disso. 

E rura que choguomos a esse tim ó no· 
cessm·io, é in•lispensavel qno este cidadão Sdja 
capaz do cumprit· com o ~ou dovor em todo o 
rigot• dossa oxpt-..!ssü.o. 

Tem-se tlito aqui tlesll\ tribumt que a nação 
cstit anciosa para entrar no rogimcn da lega
li•lndo. 

Mas, ~enhores, entraremos no rogim( n dtt 
legalirl:ule, porqtte tlltnOs uns tttntos at•tigos 
cseriptos orn um papo!'/ A Constituição, ú 
certo, trata dos assumptos os mais hellos, os 
m:tis domocr·aticos o os mais ropubticanos. 
Mas quo será essa Constituicão nus mãos do 
um intiividuo que não tenha t\ mai,; penuena 
noção do vcrd:uleiro ideal repttblicano '! Nas 
mitos •lo um indivi,Juo que seja um proposto 
do su:t proJll'ia t':unilia, que cercado do ruins 
cidadãos quo mettondo ns mãos nn.s arcas do 
Thcsouro não tlcam tlcsgmçatlamonte com 
ollas presas pela in•lignaçüo dn. patria. 
(,tpal'tcs.) 

Eu não sei a quem mo ret'ol'i. Acho, pois, 
dcstituitla de todo o runtl:tmonto a intorrupç:io 
do mou collo:;a. O qtHl sot•á ossn constituição 
continuo, nas mãos do um iullividuo que se 
apt•ovuita tia rot•ça para amot•,ftt•;ar a opinião 
puulica ·1 n'•s mãos tio um individuo que nüu 
cnmpreltotul:L que tlovo sot• o continmtdot• da 
oln·a tio Benjamin Constaut 'I 

Sonhares, o momento ú g-ravo. E' preciso 
esculltormos um ciuadão quo soj:t c:qmz de 
lhzet• a ltopublica, do oxorcot· o governo. 

10: como ropillo as su~·gostões quo pro•na
n:tm do meu iustincto do con~dl'Yaçüo J•l'O• 
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pria, e porr1ue elevo <inr uma Iicção a quem 
suppoz que n. pu.iiln.minidndo pótlo ter entr·nda 
em um coração rop11biie.ano (apoi(!flos, uwito 
bem), e11 1ligo: nós nffo podemos votar p~tra 
presidente da Republica no g~neral 1\Ianool 
Deodoro drt Fonsec~L. (t1poiarlos, nwito bem ! 
muito bem !) 

O Sr. A.-,..i,.; Brn.zil, occupnnuo-se 
com ns moções, poclo no Con;.:rosso quo as ue
cicia hqje mesmo. 

Far. vnrias considernçõos snbi'O ns moções o 
apresenta uma reprosentnção rio muitos in· 
d11strino;; com relação no tratado. 

Discorda, em n.l:;uns pontos, da represen
tação o dá as razões por• ']110 assim o l'az. 

Combate a theoria do livrA cambio o rnostr·a 
1]110 hoje o proteccionismo impor·a no mundo 
inteiro. 

Pois bem, rliz o orador, por QUO nós, que 
precisamos proteg-er nossas industrias, que 
não temos riquezas, que não temos productos, 
nos havomos pelo simples ospirito do mnc:t
quonção. fazer livro-cnmListns ~ 

Isto só poderia !ltzet• um g-overno qno pro· 
codn lovianamento; isso não fnr:1 o Con
gJ•esso, o por esta razão o orador• quer qno 
esta fJ uostão venh:t decidir-se no seio deli o. 

O SR. Pm~SIDE~Tr.-Tcm a palavra o Sr. 
João de Siqueim. 

0 SR. Jo:\o DE SIQUll!RA-Cedo. 
O SR. PrtESIDF.~TE- Não haven1lo mais 

nenhum senhor inscripto, vou decl:tr:u• onccr
rar.la n discussão. 

O Srt. Z.UI.\-Peço a palavra. 
0 Su. Pn.ES!DP.~TE-Tom n pala \'l':t. 

O Sr. Zatna comJça •Iizentlo que 
·o 11in d" hoje tem sido fertilíssimo, o Con
grosso tom snbido por orgofios competentes do 
seus membr•os cons,t;; cnriosissinns; mns esta
mos do=:gruçudamente om utntL época em que 
não !lu motivo para :L gente arlmirar-se de 
cousa alguma. Parece qno estamos condem
nados pela pro1•idencin a nos pordermos, si 
não qmzor-mos realmente tomar a posição que 
compete tL roprosentnntes da uaçã0. 

Não vem discutir e;;to convonio qno está 
sufficientemente discutido por :tQuelles que o 
precodm•a:n lltl tribuna. A opinião publica se 
tom J'crmndo : o IJUO não se consogontu obtot• o 
que o govet•no !'ermo a sua opiniiio. 

como acabou do dizet• o nobt·e reprosen
tnnte que occupoutt tribuna, e não iJ suspeito, 
o governo não sabe o quo faz, não sabe o que 
assignn. 

O qno pretendo o govomo com osso con
vonio '1 Pt•etcndo oxocutnl-o por tlolibet•nção 
pt'OIJot'ia depois q uo h ou l'et•mos promulgaúo a 
CorJ;titniçiio •1uc tomos om mãos'/ 

Será verdndo o que o orador disse llll pou
cos dins no triuuna -esta Constituição ser:t 
v:otada por aquollos que cs!iío de posse do 
potler. 

Mns, se contam violnl-a com esta sem coro
monia, dovcm contar que ainda existem ho
mens qne lhes hão de tomar contas, porque 
n i o tlzomos nma ltepuulic:L para sermos es
ct·avos de podO!' algum, e menos do ministros 
repre~3ntantcs dn vontnde do dictador, sem 
intorvonç:io tl:1 vontade nacional. 

Não pódo, discutindo no Congresso Const
tuinte, tomar• conta3 a ministros cuja exis· 
tencia ignommos, po1•quo chegamos n um 
estado em que são uesrespeitarlas as regras 
')llC devem ser· ouservadas cm um governo 
livro, 

O dlctador nomeou sous secretarias do Es
tado par•a nnxilial-o om sua missão. Pois bem; 
aqui! lo que se faz com os subdelegados, ca
maras municipaes, ou se tl\zia qunnclo Ines 
indivi•lnos eram investidos em seus cargos, 
niio so J'cz com o Cong1•esso Constituinto que 
é a soberania nacional. 

Não tivemos a honrtL de rocouor a commu
nicução do dic!adot•, de que havin mudado sou 
ministcrio; o ostas ontidados que andam mi
nistrantlo, uã~ .rcpt:gseutam o potler publico 
qno pela Constttutçao ó o orgam ua vontade 
nacional. 

u~r SR. REP!tESP.XTAXTP.- EstiL J'allaudo 
pel:t c•n•tilha antiga. 

O Sr:. lAll.\ f•tlla pola cartilha antiga, 
appella para o parlamento um homom que 
dtz quo o parlamento nmla tem de ver com 
os ministros; mas fnlln. em nome da Consti
tuição qno nc1!;a do sei' votnda, n. qual diz: 
ao Jll'osidentc da Republica cabe toda respoo
saullidado que •levin abranger todos os func
cionatios publico~, _desdo a mais olevndn até 
a mo.rs b:uxa postçao. . 

O Slt. Jo:\o DE! SIQUEmA-Ergo. 
O S!t. lA~ IA- Conclua. V. E:c. sabe quo 

um !t•atado foi to entre nações é por sua natu
reza um neto de grande nlcanco politico. 
Ora, diz o n. J(i do art. 49 (lê): 

« Entabolar negocincões internncionnes, 
ajustes, convenções o trntndos, sempre ttd 
re{ercnrlun~ uo Congresso, e npprovar ns que 
os estados celobrat•em na conformidndo do 
art. Ou, suLmettendo-os. quando cumpril·, i1 
autoridade do Congresso. » 

Portanto, si ó condição sine quano11 peln 
Constitni~:'ío. pnt•a ter exocnçiío depois do 
approYndo pelo Cong-resso, n clansnla acl 
rdft:I'Cilclwll, claro ostil que o trntndo not•te
amoricano não pódo set• posto Bill pt•ntica om 
L de abril. 

.Mas porque che"'amos a estn situnç.ão '/ 
Porquo ntL phraso do Sr. Aristides Lobo uós 
Jli'OCUI'amos sarnas ]lltl'U IIOS C0~~\\1'. 



' .. 

' 

' 

' 
: 

li 
I 

I 
' 
I 
I , . 

. ';·: 
~ . 
:., 

'. 
I • 

I 
.; 
' t:' 

:i: 
I ' ~ 

. I 
' 
! 

i 
•i I 
ii ; ,. 

:; 

.! 
' ' I 

'!: I ll '. 
,' :' 

; 1: ; I.:· 
'' ' 
'I ' li I 

I~ I , I 
'I :j: I ; /! ' 
:I! 

. 'l ' 
. ' : ~ l ~ : 

i' ' 1

11.1' 

!/ 
'j, • 
! I~ .. : . ' ';:·! ' 1.: 

! 

' '' 

276 CONGRESSO NACIONAL 

Quem tem umo. disposição desta ordem, bom 
pot!~ritt remover todas as dliTicul•lutles, soh a 
conrlição do que se subn.etteria ;i. lottra da 
Constituição, lhzentlo-se ver ao mesmo tempo 
que o convenio não podet•tn >Or posto cm 
Jlrntica sioão depois de sor su,ioito á aprecb1çiio 
do Congresso Ordinat·io. Isto é o que l'n.t•ia 
qualquer governo, mas que niio ruz o governo 
actual que jttlga que n sua maior h•inra é 
tl"·tar com despt•eso qualquer manirestaçiio 
tlcstc Con~resso. 

Mas, quem perde com isto 1 Este dictndor, 
este governo que todos os dias tem doantc 
dos olhos o symptoma de um mal estar geral, 
o symptoma do mt•l estar da societlado filiO 
sente-se todos os dins feriria em sou direito 

Estus gt•óves que se suppõ:Jru ser ohru do• 
opHrarios, niio exprimem outra cousa siniio o 
mnl estar geral. 

E' predso que o governo se convença de 
que a Repul!lica niio se Jcz para gow e volup
tt.osidude dos jogadores da bolstt e outt·os 
t~fortu11ados, mas para molhot•at•-so tt sorte 
popular que deve ser ;t primuirtt preo:~cupaçiio 
do :;:ove1•no, mus de um governo que porl·on
tura comprehon1la a sua mis:;i<o. 

Mas, nós niio temos tido governo do especio 
algumu. O quo t~mos tido ó umn. sério 
de ot•ros. Dir-se-hitt que todos ostes homens 
estão cegos, e por isso niio voem quo cami
nham para um abysmú. 

o St~. s.ml'AIO ~·tmll.AZ - A prop•;sito ua 
greve! nem siq.ucr fot•am pustos em pratica 
os motos suaso11os. 

O S~t. Vr:mAEs- Apoiado. 
O Sn.. ZA~IA diz que choçrámos a nm tal 

pooto de infollci•lmle que ju ó um crime o 
direito de petiÇ<1o, os operarias d11 Estrada 
de !"erro Central quasi com humilrlade re
clamavam provi•lencias qu•J melhorassem os 
seus males que todas ns classes sentem, ex
cepto as dos felizardos th• rua da Alli\01legn 
(apoiados), o governn, cnmo si n Prol·irlcr~oia 
lho m•rancnsse a ui ima tlóso de senso com
mum diz 11 estes opera rios, o go• et·no tem 
força parti sutroctll·os, par11 mandar busc1u' 
estmngeiros o pngal·os pelo duplo ou pelo 
tripulo. (Muito bem.) 

Mas isto é até ottde pódo chegar a protacçiio 
do poder j.lUblico deatlte das massas populares 
ulllictus. (llluito bem) E este governo ignora 
que é um po·let• ophemero, qnc no menor 
sopro do vento póJo Ilesa pparecer? (,lpoir~<los.) 

Que tristo oug .no ! O govomo, qu~ suppOe· 
se J'ot·to, dá todos os dins •lemonstrn~iio da sua 
1hlqneza, de sua pnsilanimidaue, porque todos 
os •lias se nrastll do cot·ação nacional, q ne ó a 
uui~a base quo póde J'tlzet• pei'UIU'at• os go
vot•nos livres. (Apoiados ; muito bem.) 

Nilo vistes hoje jú. o symptomtl do estado 
de onl'l'o.quecimeuto, do molestin, por ussim 

dizer incur:wol, do a~tual governo ? Pois clle 
ouviu hoje neste Congresso verdades duras, 
vot·•lades, cnmo o ornrlor nnncn teve a co
ragem do dizer, o filiO obrigaram os intimas 
tio g-overno tt COUSCI'Vai'CIII•SO silenciOsO~, DilO 
tetulo no monos a cot'l\gom do protesto, !JUO 
é O ultimo reClli'SO dos augustmo~ do um. 
(Apoiados; muito bem.) 

Nüo, jó. não lho inspira :LVorsiio csto go
verno, jit niio lho inspira este sentimento do 
mover-se contra ollo. Este governo ó para 
o or•dor um cadaver que começa n. der.om
poNc, e que só lhe inspira piedade e com
P" ixão, porque v1i f! no v ao p~rder-se nos 
~thvsmo;; do nada, sem deixar do si nem 
siqnJr nmtt pa~;intl na historia. 

O orador jil nüo ú um advorsm·io do mare
chal uootloro, ú um homem que tom compai
Xtio do outro quo, rccou •nrlo da Provitlencia 
os meios do transmit tit• o sett nomo it posto
ri. Jade <lenti·o du pouco ha do sentir o ,·acuo 
imm~nso que hn •lo fDI·mar·so pam tragai-o. 

Nito; o m'll'cchal Deo·loro ó um homem 
mOI·to; qualquet• que sej t o resultado da 
eleição a quu se vao procedei', 1leix.tndo do 
ser o lei to prcsi<lonte ó um cada ver politico, 
que uiio surgit•á, porq uo lm erros tüo gru vos, 
tiio ct•uuis •JUO um11 vttla inteira de expiação 
niio seria lmstunte pnm t'uzol-os perdoar a 
uma nação. 

O St~. RosA .lu::<~!OI~ tlit um aparte. 
O St~. ZA~IA diz quoi si podossovoltar atrnz, 

se t'o.so um homem C11paz de rcnuniat• prin
cípios lealmente nccoitos tornnritt aser sebas
tiaulstn, porque só um go\·ern'> desses de
ante tios erros, dns J'altn.s e •los crimes com
metidos seria capaz do promover a rostaurn
l)l1o tlesse paiz. 

O Stt. RosA Juxron..-Pois perca as espe
ranças, pot•que se,ia quem t'ôt• o governo, a 
ltepublicn, niio volta atraz. (Apo•ados c ou
ll"os apartes.) 

O Sn.. ZA~IA diz que o nobre rept•esentante 
de Set'fl'Ípo, niio pretende de for1ua alguma 
diminmt• as suas crenças, pelo contrario ·•11-
monta·as de tlin em dia, mas tique certo de 
qull si approxima se do lttuno.raty l!n do 
af,,sta!'·SO da naÇÜO. 

O Sn.. Ros,~ Juxron.-Nunca precisei subir 
usescadas do ltu.muraty para occnpat• o posto 
que tenho hoje no extlt'cito. 

O Stt. z,ur.\ ncre•littl p01•feitamonte, pois 
que mesmo u Esct•iptm•n. mamla qu'l julgue
mos os outros por nós (1·iso), o o oradot• nilo 
costuma julg·ar os outros homens souiio pelo 
mesmo modo poi·qne julga a ~i mesmo. 

O con v enio nüo pt'lde sei' oxocutttdo om con
soquencia do numero 16 do urt. •lD; e si ogto 
govot•no quizer oxecut d-o npeznt' desta dis
posiçüo coustituciolllll, tique cert. .. do que l'.mu 

• . 
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tol'ro, em que os oficinas superiores e os offi· Si tivesse consciencin. de que ascendendo a 
cinos subrtlternos do llxercito, sentados neste o lia, niio poderia exprimir-se com a isonçiio, 
Congresso, teem o procedimento sobranceiro, com a franqueza, que julga do seu dever, 
altivo e indop9ndente, que teem tido, esta niio SIIbiria estas escadas, porque, como 
terra niio é uma terra de cadnvei'OS (apoiado.ç), nquello cel6bre orador francez, rliz que iL tri
o que, no dia em que for preciso fazer buna que não é livre, só póde subir um 
vnler os rlirci'os rlo povo, qunlq11er quo se,in orador sem dignidade; e niio pretendo em
o preço do sncritlcio, este direito se ha de quanto fM representante do povo, sacrificar 
fazer valer, em primeiro lugar pelos meios a digniclnde desta em eircumst11ncia alguma. 
legues e depois pelC's meios extrnordinnrios, S11he iL tribuna porque tem o direito de dizer 
si obrigarem a nnçiio a lançar miio destes al]uillo que pensa, que é a verdade, e ha de 
meio~. (Apoiados.) dizel-<t até no fim. (Apoiados.) 

Não ha dous caminhos: ou o governo ontrn Si o governo sobe da legalidade, dá a cll.da 
na legalidade, ou o governo suhe da Jog<tli- um deste paiz igualmente o direito de snhir 
dado. rlella (apoiarias), porque é preceito velho de 

o S!l.. EsPmiTO SANTo-V. Ex. não esper~ dir•eitn o multo conhecirlo- uis ui repellitur. 
que ossos miJit,110,; 0 ncompn.nhem ness~ Nós não po:lomos ser escrnvos seniio da lei, 
plano do inimizado systemntica no governo; por<Juo a lei ó n unica sob~rana absoluta que 
é 'II - 1 t Ell - · conhecemos. O "'OVerno devo comprehender uma1 usao r e sua rar.e. · os soi·ao w- que r,oi Or!!"ni'sa~o parade"enderos interesses dignos so assim procederem. "'" a• •• populares- e niio para poster.zal-os; que a 

O Sn.. ZAU.\ só espera uma cousa, e isto sociedade existia antes que elle surgisse. e 
não lhe contestarão os homens do f11rda: que elio não é seniio uma dele.zação da socie
cspern que em circumstane.ins nnormncs o rln.rlo, qne pódo retirar essa delegnçiio quando 
exercito n.io ha do abandonar o posto de olle faltar iL sua missão. 
honra o do devei', que ai lia n tiLrrla do solda- Essa é a verdadeira doutrina, o o ,POVO não 
rio. com o coração !Jraziloiro, qno palpita rio· está ainda tão bestificado que niio va compro· 
ha1xo dessa farda. hendendo nquilio que elle tem o direito e o 

o Sn.. Ros,\ Jux101~ _ Não ó pro~iso dizer dever de fazer. (Apartes,) 
isso : ollos teem dado sobejas pro,·a;;, (lla Em poucos dias veremos o valor dessa 
outros apctrtes.) aureola que querem dttr no actlutl chere do 

o S!l.. ZAliA diz quo 0 que abunda não Estado; veriflr.nromos, e do modo a nito poder 
· · · 1 sor quebrado o p1·osti!l'io que o cerca nus con

YIC!l\: SI esta é a V•!rdar c que o nobrll I'ep!'C- dições nctuaes. Não é uma eleiç·io qualquer 
sentanto tom na sna conscicncia, não pód•J r[uo pódo bastar rto ~onera! Manoel Deodoro 
lovui' n mnl quo o orado•• a repita da trihuna, 
rlonnto rio con::!'rcsso Nacional. t:t Fonseca, si esttt eleição não ti VOl' um cet•to 

~ cunh ... 
[Ju s.~. ltRI'RESI\X'I'AXTF. - Nú~ não rro- o Sn. Jolo DE SI•'UEn~.\-Si ello tivesse :1. 

cisamos rle conselheiros. " unanimidade, esta o deshonrnria. (Oh! Oh!) 
O S n. 7.,\)CA não diL conselhos, n ponns ex- 0 s v v E - ód r· 

prime uma convicção que alem 0 exer·cito n.. IXIIAES- • 'x. nao P e c 1zer 
braziloh•o, porque n:io comprehaude homem isso, insultando o Cong-resso ; V. Ex. metia o 

II . Qon;res~o pelo. su•t bitola. pn• ICO que1· t1·ag:t cnsacn, que•· tl'llga nn·d''• 
que não Sl'jlt escr<n·o da lei, escravo do dever, O Sn.. Jolo DE SIQUE!!l.,\-.~ unanimidade 
osci·avo r ln hom•a; o o exercito bJ•azileiro Jm podia ser interpretada. como tllha da cp
do ser ho.i~>, como tem sido em todos os tllm- pressão. 
)los, o det'onsoJ• dtt lei, o defensor do• direitos O S!l.. ZAUA dir. que si essa eleiçiio tiver 
iln povo o rios Yordadoiros o legitimes intlll'- um MJ•to cunho, ella investirá um homem do 
oss,·s nnciouaes. (.1poiados.) uma cei't>t ft•ncção de podo!', mas exprimirit 

Mas, como dizia, ou o goYerno entra no cn· sempre uma derrota moral o fnriL sentir a 
miuho ela Je,zalidndo, ou sabe rio caminho da esta pttiz quo núo são sómento ns massas po
lngalidltdo. Si ontrn no caminho da legalida- pulares os d~scontentes com o estado actual 
do, ni'1s sü toramos quo applnudir ; mns, si tias cousns, po1·quc uind!l. assiste a ellns jus
snhi•· do caminho tht legnlit!tde tiça, ninthL ha umn. sommn de homens que 

o sn. Jur.Io DR SIQUEmA-E qual 0 acto ostiio dispostos n detimde!' os interesses uneio-
1 1 1 · no~ os à cnsta de todos os sncritlcios, e a tnro!'tt 
ego. que el 0 .Jit praticou'! (Ha outro.< apal'tcs. mio ha de SOl' ''St<ll'il, deseng-Mem-se, a causa 

O S!t. .í'.A)f.\ tliz qutJ tl exnctnmento em da justiça, n cauStL do direito Jm do trilun
nomo do direito qno o noilro representante de phnr mnis t•r·de ollmnis cedo, o n~uel!es qne 
Po••mmllmco invocou, qne o oradot• ~obe á culllbntom pelo diroito e peln.ju;tiçtt teem a 
trfumt. • grande vant1tgom do não desanimar no ca-
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minha, quaesquer que sejam as derrotas que 
porventura possam sotrrcr. 

Si o marcchnl Dcodoro for investido do n !to 
cargo do pt•imeiro ma~istmdo dn. Rcpuhlit!a, 
os bons ventos o acolham, si conscguit• me
lhorar este estado do cousas. 

O Su. PrtF.SinE:-iTR-Lemhro a• nohro orn
<lor que se cinja. ao assumpto. 

O Srt. ZA~rA diz que vao concluir. 
Siga o general Deodoro o so11 caminho, o 

não scriL o orador o unico a applaurlil-o de 
uma reforma moral o política que, aliás, jul
ga impossível, porquo na irlado não ha r·o
iorma possi vel. 

Depois de lmvormos entrado na cstmda 
louca dos esbanjamentos o outro; orros, pede 
a Dons quo a fi'asto deste pai~ a maior tlns ca
lnmidades. 

O Sn. RosA J u;-;roR-:\o rlia do perigo seu 
posto devo SOl' na. vangnarda. 

O Sn. ZA~IA diz quo o noiJro reprcscntan to 
ú infeliz em seus apartes • 

Não vü que np~zar d1\ sna posição militar 
não lho compete designar seu posto de honra? 

Acaso duvida. que no momento do perigo 
Ui\ patria o orador não o.>toja na vanguarrla I 
Só podo a Deus que nn. vanguarda s~ oncon· 
trem ambos, este homem do p:detot o o illns
tro coronel, para eumpt·it· seu del'cr. 

O Sn. JoXo nr. SIQUF.IRA- Em 15 do no
vembro abandonaram o imperador excepto 
V. gx., honra lho seja rei ta. 

O Sn. Z,\liA pódo abandonar tnúo, mas 
não ha de abandonnr a cans·t das snns pro
messas. Estimará muito quo S. Ex. so ache 
na vanguarda comnosco uo dia desse mo\·i
mento. 

O omdor pódo abandonar tudo, mas não ha 
de ahandomw a ca USl\ de sua pa trb; lm do 
comlmter o inimigo da patria pot• omquauto 
com n pahwra oa tribuna, com a pcnna na 
imprensa; c quando fot• ncccssario h•l do to
mar a snn espingarda velha do l'aisnno, pois 
o homem que morre pela. pa tri:1 torna-srJ im· 
mortal como os deuses da antiguidade. (Muito 
bem.) 

O 8l.'. Jacque~ Ouriquc-St•. 
presidente, Srs. memut•os do Cong-resso, si hn 
na vida úo um homem posição dilllcil ó a que 
occupo nosto momento. Si lm na \'ida do um 
soldado um momento arrojado ú aqnollo om 
qno mo acho. 

.ntó agor11nesta tt'i!Juna, sob o pt•etoxto do 
comlmtet• o convonio aduaneiro, yj discutit•-se 
:1 pessoa rlo chot'o do Estado com maior on 
menor p:tixiio, de1·ondo pot• bso ser-mo JlOI'
mittído que, continttando tioi ao mau l'oiho 
amigo, rlo prestig-ioso militai' quo n. 15 do no
vomll!'o do 188\l ora a alm:t dn I'CI'Oluçüo, 

et•a o seuheróe, saliente sens importantes ser
l'iços à cansa. rcpuulicana. (Apouvlos.) 

Assim como não cstil na minha índole dei
xal·-mo lomr pelas paixões politicas, não está 
tamhem esquecer-me que quando eu chegava 
com esse digno chefe do Mntto Grosso, vendo 
n nnçiio acahrnnhadn denuto dos netos do 
g-overno que com guanto do ferro comprimia. 
a classe militar, olle animava com inteira 
derlicacão o trabalho de resistcncia e punha
se •lonodadamcnto à sua frente. 

O Sr... MAttcotrxo 1\Iour..A - Sem pro foi 
um grarulo patriota. 

O Stt. JAcQUES OURIQm:- Servi com o ge
neral Deodoro durante 12 mezes do governo 
tlictatorial, com toda. a abnegação ; sahi pobre 
o com uma patente do accesso. Esta patente 
jú cntrcguet ao exercito o sou agora. simples 
olllciai reformado. Por consoquenc1a posso 
failar som sot• snspeito. 

unranto o tempo que servi com o general 
Doadora vi cercarem-no muitos amilios dedi
cados .• \companhoi com o muximo mterosse 
os seus actos tendentes a evitar luctas e pai
xões nas quaes o sangue brazileiro pudesse 
S31' dot•ranuvlo, ou desonvolvorem·se ns per
siguições politicas. 

L'orgun to a ossos que hoje accusnm o ge
neral Deodoro-ndmittinLlo augmento do dos
pczas accidomacs na smt administrnção,ndmit
tindo os seus erros políticos cm época. tão 
ano1·mnl, não e:; tão sohejamonto compensados 
1111s o outt•os pot· um anno de progresso,de paz 
o •lo liberdade do que esta tribuna acab1\ •lo 
sct· palpitante prova'! (Apoiados.) 

Si cm voz do estar lll\S mãos do militm• 
justo e tole1•ante, oslivPsse om miios mais fer
renhas, os oraLlores que me precederam nesta 
tribun:l teriam porventura podido levantar 
u YoZ para t'azor acmisnções ao dictador com 
1\ liberdade A Isenção qt.e o tlzoram? 

\'OZI~s-Tcriam ! teriam ! 
0 Srt SA~II'AIO FERRAZ-Teriam. Não se 

t•cct\lL nem úean to da morte. 
O Sn. J.\CQtms OumQUE-Eu não me fiz 

comprohender. Julgo pot• mim o nobre collo
ga qno mo honrou com o seu aparto. Acima 
Lle tutlo eu tau11Jom zelo a posição que occupo 
neste Congresso. 

l\Ias, dizi1t ou, si a dictadura estivesse 
cm mãos tyt'<lllnica~,ou que o ti v esse levaria 11 
tyrannia logo H[tt.is 11 l't:ll'olnção, rnttis livre 
umtlit'ostnçi\o tio pensamento nosta trilmun. 
cstat•ia goarnnlirla como ostit '! 

O Srt. Sl~ttZIWl~r.r.o-Sori•l uma ticshonm 
para a Ropuulica. 

_o Sll .. TAC•~Ul·:s OUilltiUE- .Julg-o qno aind1t 
na? 11.10 liz eompt•oitoudot•, o is:so mto admit•a, 
pt•tuct palmon to ptll'll q uom. não tom o lmbi lo 
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da trllmna, o que r.u com que o orn(lor não 
so possa bom explicar. 

Si nós tives;omos umn. revolução rdtn, 
como succodeu om Fr•anç:t em I i80, umn. re
volução quo dependeu do muito sangue o do 
muita lucta, po.leriamos tot• form:~tlu um 
Congr·esso como e:rto o manter nolle todas ns 
garantias do que tem :;-osado, o onde discn· 
ti mos com n mnxima lir,ordaile ? 

0 SR. BAPTISTA llA l\fOTTA - V, Ex. 01(' 
dá licenca para um aparto ? 

O Srt. JACQUES OumQur: - Pois não. 
0 Sa. BAPTISTA DA MOTTA- Ho.jo \', Ex:. 

mostra-se nm extremado defensor• do general 
Deodoro. 

E porque motiYo ainda hontem cr.~on com o 
Sr. Conde rl'En um cit•co do !'erro para unte r 
o mesmo general ? 

(J Srt. JACQUES OumQUE - En poderia lho 
responder. Mas, attentlondo que nem o Ioga r 
é proprio pnrn semolhnnto discussão, nem t<1o 
pouco as discnssõo~ nes5oncs interessam no 
Congresso, 1leixo de fazei-o. 

0 Sa. BARDOSA Lm,~ - Niio so fez n cri
tica pessoal do St•. genet•al Deorloro, mas de 
sun pessima administração. 

O Srt .. TACQUF.S OuaiQUF. -E ou estou mos
tran,Jo que a sua administração não foi 
pessimn e que si e li o errou os serviços que t'!m 
pr.;,stado à Republica, principalmente a mode
t•,u;ão dos seus netos nas dilllceis circum
stanci!LS em quo se achou, o tornam digno da 
estima <lo,; sons concidadii·,s. 

O general Deodoro entro as suas muitas 
qunlidados uo homem o uo cidadão tem a de 
raspei tar n opinião de seus amigos, os qunes 
,iitmais pretendem guiar ou coag-ir com mão 
do forro. (Jlluito bom. Muito bom.) 

O Sr. Ramiro Barccllos dir. 
que, discntindo-so a moção do seu !Ilustro 
amigo o companldro do bancada, o Sr. Dr. 
Assis Brazil, sobro o convonio, asslgnado pelo 
Governo Provisorio, ~om o governo norte
americano, o IJom assim mais duns moçOes 
que ha no mesmo sentido, não fur. o orador 
mysterio tias suas opinilles, que, no caso, são 
as opiniões do toda a representação rio-gran
denso no seio do Congresso. Não podiam con
cordar com o com·enio, soh pena do faltarem 
ao s m dever, attendondo ás circumstancias 
especiaes do convonio, não só em relaç1o ás 
inrlnstrias do p:tiz, mas pnrticul<lrme•Jto tLS 
in,lustrias do estado que representam. 

o orador, continuando, pede p~rmissiio no 
Sr. pr.~sidentC:t pat•a responder, peln. ultimtt 
vez,a ataques sttccessivos quo se toem rei to no 
Congresso n umtt moçiio aprosentndn pelo orn
(!or, mas 11110 já niio lho portonco, dosdo que 
tove o assentimento da maioria do Con· 
gresso. 

Reforo-so o orador n essa mo~Jo, a que se 
tom dado o nome •le- moção Ramiro- e que 
disto se tom reito um caYallo do batalha, 
sentlo ntó attribuido iL moção o ratseamento 
da rwpublic:t. 

Pergunta, p.:>rtanto, o orador, si exami
nando-se o pensamento quo teve, não o autor 
dn. mo~ão, mas o Congresso que a adoptou; 

O Sa. ZA~I.~-To,ht a mn.nifestação do de- examinando-se ainda os motivos reaes que 
dicação merece sympathia; o noiJt•e tlepnt:ulo loYarnm o Congresso n dirigir sem~lhn11te 
esta procetlendo como um homem rlo coraçiio. moção ao goYeruo, pódo-so attribuir à rore
devemos dar-lhe completa li!Jordatlo do tri- rida moção o falseamento dn. Ropubli.:a '/ 
Lun:t. Entende, portanto, o 01~1dor que o Coo-

O Srt. JAcQUF.S OURIQUE-Não mo parece de grosso, tondo em vista mais do que este facto, 
,justiça snppor, uem pot• um momento siqnor•, contriunia ainda para honrai-o, e que hn de 
que colloco o general Deodoro acima 1i:L vou- dar-lho nn. historia o nome do Congresso pn
tado da nnç'io ropt•osentn.da pot• este Con- tt•iotico e ordeiro. 
grP.sso. Nnnc:\, (.lfi<ito hcm.) O Sr·. prosirlonte o o go'\'erno, refere ainda 

Ello prósa, respeita osto congresso, e tem o orador·, s:1o testomunhns de que outros não 
dado provas tlisso. (,lpoiados, 1nuito bem.) l'or·am os intuitos do Cong-resso no ncceitar n 

missão do omtlor, si não o r11zer reduzil• á sua 
O Congresso comprehond'l qno não podia acçiio aquillo que 01",\ absolutamente neces

calar-me tio modo alg-um ncstr. occasiiio em sario na occasião, isto tl, Lhzer n lei 1\tnd:L
quo vejo dur·nmonte atacado aquolle com quflnJ monta!, a lei constituinte, sem r..erturbar-so 
serYi durante 12 mozos de lmstuntcs di!'- desviando-se como se poderh\ dosvint•. 
fi~ultlades. Depois de muitas outras consider·a~úes com 

Delendo os actos do gonet•al Doodoro, por•- rol"erencia ao assumpto, o orador concluo 
fJUO os reputo na mniot•ilt Lons o bom iuton- dizendo que vota poln. moQão do Sr. Dr. 
cionatlos. (,1poiado.~.) Assis Brazil, não que ache descaiJida a outt•::t. 

!~to não quer dizer que nppro\'o o conYenio mo~':1o, mas, como so trnt.t do nma que> tão 
o ontrns netos censurados /1clos meus col!c- fJUO toca nos intcJrossos intomncionnes, julgtt 
gns. Oppot•ttnmmento so, iscutiriio ostos n,;- mnis pr•udonto :t moçiio do Sr. Dt•. Assis 
snmpto,; o tot·oi occasião do manifestar-mo Bt·azil, quando considera ainda qno ambas 
l't•nncamento sobro ollos. podem chegar no mesmo resultado. 
I • 
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0 SR. PRESIDENTE- A discussão das mo
ções rtcam encerradas por não ha vet• mais 
orador inscripto. 

O SR. RosA JuNIOR requer que o Sr. presi
dente consulte o Congresso si concede proro
gnção por mais 1/2 hora, tempo sulllciente 
para que a commissão de redacção apresente 
seu tru balho. 

Consultado, o Congresso approva o reque
rimento. 

0 SR, PBESIDENTE declara que se vão VO· 
tar a~ mo~õe,; apre~entadus sol!re o tratado 
com os Estudos Unidos da Amarica do Norte, 
na ordem em que foram apresentadas. 

O Sa. JoÃO DE SIQUE!RA (]lela ordem) diz 
que o requerimento que acaba de ser votado 
em relação a prorognçiio da hora, tbi feito 110 
intuito de poder a commissão do redacção 
nprescmtar boje mesmo o sou trni.Jalho, atlm 
de ser votado pelo Congresso e niio para 
votução das m•,ções apresentadns sobre o 
coo v enio americano. 

O orador chama a attenç;io do St• presi
denta para osso ponto, o pelle que seja con
sultado o Congresso, allm de ver si este 
consente que taes mocües sejam votndns desde 
logo. 

O Sa. PRESIDENTE diz que, eJI'ectivamcnte, 
a prorognção lia hoi·a pe.lida foi para dar 
tempo a quo Congresso purlesse tom•n· conhe· 
manto da redacção tlnal do projecto de Con
stituição. Este trabalho, porém, ain,la niio 
esta concluido, segundo iutbrmução que acab:L 
do receber. PtLra não estarmos aqui paraly
sados, ontondia que podia por a votos o as
sumpto cuja tliscussão tlcou encei·rat!a. 

Ao art. 2" 

Em VGZ de- rór observado o-diga-se
não se der execução. 

Ao nrt. 3• 

Transtlra~-se as palo.vrns- n? Jllanalto 
central da Republica- pat•a depois ilit pala
vm- União. 

Ao art. i• § 3• 

Substituam-se as palavras tlnaes- po
dendo a respectiv•L ntó o ttnal - P?r e.stas -
pude Ido toJavin tL execução das prtmetras ser 
con thLthL. a' •S governos dos estudos, medean te 
nnnuoncia destes. 

Ao nt•t. 17 

Diga-se - mnndnriL- em vez de-:-fnrá-
o trtLnsllra-se-proceder- pam depOis de -
immediatnmente. 

Aos nrts. 23 o 24 

Sejam I'Otmidos em um só art. o redigidos 
do soguinto modo: 

Art. Nenhum membro doCongresso,desde 
que tenha sido eleito, poderá. celebi·ar contra
ctos com o poder executivo, nem rle!Ie receber 
commissões ou ompi·egos remunei:a~l~s. 

iii 1•. Exceptnam-se llesta prolubiçao: 
I•, as missões diplomnticas; . Em todo o caso, e á vista da rechunnção do 

nobre representante, consultara o Congresso. 
Si porventura o Congresso não consentii· que 
sejam votada~ agora as moções, suspon·l~rá_ a 
ses;iio por me1n hora, ató que tt commiSStLO 
a~reseute o seu trabalho. 

2 , as commissõ~s ou commnndos militares ; 
3•, l s cargos de accesso e ns promoções le-

gaes. 

Ao ser consultado o Congresso, reconhe· 
ce-se não havet• numero pat•a votat•, pelo ~ue 
o Sr. presidente declara suspensa tL sessão 
ató que seja apresento.tlo pela com missão es
pecial o pat•ecer sobre as o mandas o tl'ereciLb s 
íL redacção do projecto do Constitui~;1o. 

Suspende-se a sessão ás ol hoi•as o 5 mi· 
nu tos. 

A's 5 horas e 15 minutos reabre-se a sossiio. 
Vem tt mesa e ó lido o seguinte 

PAl~ECI!!It 

A commissão especial o. que foram presentes 
diversas emendns oJferecidus ii redncç11o d, 
Constituiçüo adoptou as seguintes, que sub
matte li. delibe!':tção do Congresso: 

§ 2.• Nenhum deputr..•lo ou sen~dor, porém, 
poderá acceitar nomeação parn. missões, com
missões, ou co"mmnrlos, de que tt•atn lll 9s 
os. I o 2 do parngrapho nnteceilentA, sem II
cenGtL da respectiva cam:,mt, qunndfl. ~u. ac. 
ceitnção rcsnltm• privnçao do exei'CICIO das 
t'uncçõos legislativas, salvo nos caso~ do 
guerra ou naquelles om que a honra e IL mte· 
griundo da União se acharem empenhados. 

Ao nrt. 35 o. 23 

Substitua-se pelo seguinte : 
Logishu· sobre o dil•eito civil, criminal o 

commei·ciul dtt RepuiJlica o o processual dn. 
justiça fedem I. 

Ao n. 2•1 

Suppt•imnm.se as ptllnvms -e 1i.llloncin. 
\ 
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Aos ns. 25 e 28 

Supprimam-se. 

Ao n. 37 

Ao nrt. 77 

Em vez de-sentença maior do deus nonos 
-dig-a-se- condemnaçiio em mais de dous 
n.nnos. 

Accrescoute-se -adiar -depois de- pro
rogar. 

Ao nrt. 8• das disposições trn.sitorias: Re
dij 1-se assim; 
· o Governo Federal ad1Juirirá pnrn a nação 
acnsa em qno llllleceu o Dr. Benjamin Constant 
Botelho ele Mngtllhães e nella mandará coi
locar uma lapide em homenagem á. memoria 

Ao art. 38 § 2• 

Redija-se assim : do grande patriota-o fundador da R~publica. 

O silencio do presidente •liL R:lpuhlica nn 
dec~nrlio, impor·ta a sancç•io ; e,rw casr> de se1· 
esta negada, q mtndo .iii. estiver encerr 1do o 
Congresso, o presirlentd dar•it rnblicidnde as 
sua rnzões. 

Parag-rapho nnico. A viuvn do mesmo Dr. 
RenJ111110 c!onstnnt terá, em quanto viver, o 
us1trrncto da casa mencionada. · 

Sala da commissiio, 23 de fevereirCJ de 
1891. - U. do Amaral. - Lauro So~ró.
Lauro Mullllr. - Leopolrlo de Bulhões. -
Julio de Custilhos. - José Hygino. - Theo-

Ao nrt. 40 § l• 

Redijn-so assim : 

doro Alva;; Pdcheco. - M. Valladiio, -
Lopes Troviio.- Amaro Cavalcnnti. - Ma-

No cu.so contrario, volveri1 :i cnmnrn reviso
rn,e si as nl teraçllas obtiveret1 •lous terços dos 
votos dos membros pr·J~entt"i, couslderar·-so
hão n,Pprovados, sendo entii> remettidns com 
o proJecto il. camnra iniciado·;l, qnc só podorú 
reprovai-as pela mosmn mLiorla. 

noal Francisco Machado. - João B. Lnper.
Jo•io Soares Neiva. - Gabino Besouro. -
Vil·gilio Dnmazio. - Aquilino rlo Amaral. -. 
Gil tloulart. - Cusemiro Junior. 

O Sn. PnEStDE:\"rE diz que a diSCitssão das 
emenrlns npr.!s~n tndos tlcou encerrada. 

O Sr. A.ntonio Euzebio pediu 
IL palu vru. para ·rue a comm~:;:.tio ri~ redacção 
lhe informe si ntiu jnl ;a procedente uma 
omendn quo apresentou· ii. redacção do art. 
~o. Pal·o~e-lhe que n qnestão ó tão. clara 

Ao ~ 2" rio mosno artigo 

n.edija-se assim: 
Rejeit1tdn.s rle•te mod( llS alterações, o pro

jecto será submettido s•m elltlS iL san<,io, 

IJIIO n•lo póle attl'ibuir a !'alta sinão :1 esque
cimento. 

o art. 20 está redigido deste modo (lê). 

Aoar•t. 41 

Redija-se assim : 
Os projectos r~j~tndos ortuüo snnccionn~os 

niio pnrleriio ser• r.lllO\'ados lltl mosm:L s"sst1o 
legislativa. 

Substi1tt'l!!Nle ns palnl"l'as- J pr•esidtJm, atll 
llnal-IJ•r estas- e cada um .lellos fll'esidirll 
a um <.bs ministorios,em fJIIO so •lil'itlH· n 
adminHmçüo J'ederrd, 

Ao nrt. 72 ii 2" !!) 

D.pois tl•t rmlttvr•tt-peusão-accrescdntc-stJ 
- .e go1•erno e,;trnngoir·o. 

l:nsnm:RR~líl - m 

" Os doput·~•lrs e os senadores, desrle quo 
tiverem recebido diploma até a nova eleiç1to, 
ntio potlertio ser pr•esos, s•tl v o cnso de tln
g'l'ancilt em crime inatlanç:tvel, nem proces
Silllos cr•iminulmento sem prévi:t lic••nçtl de 
sua cumu.1,t, Levado o processo n té pr•o
llltncin, exclusive, a aut .. r•itlndll proc~ssante 
remetteriL os untos á cu.mnr•t ;•espectivu, para 
rosal ver• sobre 11 procedencin dn nccus·1çiio, si 
o.uccusndo não optar pelo ,iurgtlment o imme
dmto ». 

Or.1, este « sem prévio. licença de sua 
cnmnm., nüo pórle re:'erir-se il. prisilo em· 
flag!•unte, porquo está claro que pnra a pr•isiío 
om llagran te niio so poderia esperm· licen~a 
r lo ninguom. 

Ass·u,1, pelo. rodnçüo d11 commissiio o depu
tado póde ser• pr·~so em cri me de f11 grau te 
iualllo:nçal'el, mas niio t•ó·l~ ser• processado 
sem ltu~nça da cam;u•a. Isto <\absurdo, 

Entende ormlor que o pcns:tmonto do Con
gresso não l'oi os te; preso o tloputudo, niio 

' 
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'[lodo deixar do ser immodiatnmcntc pro
cossmlo. 

O omrlor chama por conseguinte a nttcnção 
do Cong-resso para este ponto quo llto parece 
in tet·c:;santissimo. 

Em todo o caso, o Sr. presidente dcliherarh 
como melhor ontondor. 

!\las I h e pP.rccia q no o meio mais reg-ular 
seria sniJmotter esta omcnrl:L à votar;iio do 
COllg'l'CSSO, 

O Sr. Ubaldino do Amaral 
(pelo o;·dcm) diz que n:ir) foi pot• equivoco 
ria com missão a rr:>joição rl:t emenda do nobro 
representante pela Bahia. A tlisposJçiio 
constitucional pareceu-lho mclhot•, muito 
mais garantidora tios diruitos do represou 
tanto da nar;iio do que aquella apt•csont:u!a 
pelo nobre rcpt·• .. scnl ante p)l:t Bahia. 

Segunrlo a opinião rla cotumissiio, o r•·pt·o· 
sentanto r.la naçii.o não pótlo SOl' processado 
sem licença da sua camar:L o só priuc sor 
Jll'cso om llagranto tlclicto tt•atando-so Lle 
ct•irno inalllanr;avel. 

Pa1·n. a commissão esta ltypothese, de quo 
eog-ilou o nobt•n l'ept•,•;;cntante, rcsolw•-,;o 
deste modo: 

Preso urn rop!'Csontanto tb nação, cm vir
tudo de ct·im•l tna!llançavcl, qnanuo não es
teja aberto o parlamento, n antorirladc nnda 
mais póde lhzor siniio lavrar o anta do tla
g-mnto o, satisfúitas as lll'imciras for·mali
rlades, cspcmr pala uhcrttu·a do parlamento,
visto como o t'OJll'esentanto não dovo ser 
processado som licença •lo sua camara. 
( :l,Jartcs .) 

Si o Congresso lhe Llet· o d!reito do exp!ic~u·~ 
se, dirá o que pensa. Dopots, cadtL um da·a 
por sua vo~ o quo pensa. O ot·ador o a maio
ria d:t connnisstio entenderam que, na au:;en
cia u:L Cantara, o rept•l);;entanto d:L nação só 
podia ser preso em Jla;;ranto por crime 
inalllan~avol, bto ú, lKU'n. :;atisl'uçtio das 
primoirns l'ot•malidado~ leg-:ws. Si adoptassem 
o syslonm alll'usuntadu pelo nobro dopntado, 
iriam collocar o reprcsoutttnto da 11aç:lo eru 
conrli~Oes muito inlilriores à do q ualquor 
cidadão, po1·qtw, pt•eso em flagraute, n:lo 
estamlo aborta a stm citmara, alie rtc:ll'ia 
proso o o pt·ocosso não p~cl~l'iaco.nt!nmu·; 
rlcm•ia, por·tanto, em conthçues mlertoz·es a 
rio qualquer ciliadiio. 

E' vortlado que a um l'opreaentante da 
nur;:1o llc.L o direito do optar pul:t contiJuaçüo 
do proce~:;u, mas a disposir;üo da lei tem pot• 
lim lH'Oteg-ol'tl.;pJcialmontu ao t•oprosoutautu 
da JWÇ~ilú, u~SIJ tim IH1o ora eoBseg-ttillo, pm•
'lue llto lic.tt·ia, r:nantlumuito, O•Inipado :L qunl
qnct· nutt·o ctdadii.u. 

O 'lllil sn l•li'O 0111 ristn lhi pt·otog-ut• elllcaz
mcnto o t•oprosontantc• <ltL nw;:lo, par:t <JUO 
não po:;s:t SOl' pot•:;eguiuo (apoiados), pttl':L 

que om cnso nenhum possn. haver n. conti
nuação do processo, nem mesmo nos cnsos de 
JH'O!Htncin, nem mesmo vori tlcndn n. sua cnl
p tliilidarle, som qno a respectiva cn.marn sejn. 
ouvida. (AJlOiados.) 

Era nisto qno o deputado ou o sonadol'"II
caritL em condições inreriores a qunlqnor 
outt·o ci•lndão : preso sem que pudesse sor 
pronuncia•lo, c portunto s~m que so pudesse 
do fender. 

Ora, a rlisposição dn. lei não podia sor sim
plesmente o cleixar a este ci•ladiio o direito do 
so equiparar n. qualquer ontro, do por sun. 
opç:1o ter :qnillo que todos toom, mas sim do 
protegei-o tlllcazmente. 

Si :L sua wmarn. cstiL fnnccionnndo, ó im
mo•liatamcnto investida do facto, o garanto 
011 não com~ cntcn•br, si nüo ostú, é noces
sario que continue a ter as suas immuni
d:ules, allm le qne o,; sons pares se ptonun
ciern sobro a mntinnação do seu proce>so. 

On i:;to é tnm garantin. ou é uma inutil
idade, si ó ntr:t g trantin. não pódo ser do 
outr:t fórma :inão assim, si ó uma inutil
idarlo p:u·a que llgura ella nn Ct)nstituição '? 
('lpoiarlos.) 

Pot•tanto, n. ccmmissão comprehendeu por
reitamentc o pomamento do Congresso, que 
estava no lH'imé ro pt·ojecto, q no pDssou em 
!• rliseussão, o '111• nn com missão foi discutido 
antes de ser npt•o;GJtada a ohjccçüo do Sr. re
pt'esentantc pela Bdlia. (Apoiados.) 

Portanto, não ro equivoco, nem omissão, 
pride ter sido um cr11 da interpretação. 

O Sr. Antonio Eu:.r.ebio diz que 
não ha duvida de !Ue o art. 20 tom por 
11111 estabeltccr uma ;-arantia parn o depu
t:ulo ou sanador; mm esta garantia como 
cstil rlete!•minadn. no Jeforido artigo é com
pletamente illuso!·in.. (Apoiados c nr7o 
apoiados.) 

E a prova rle q 11e tom 1'.zão na reclamação 
q11e l'ez ó que o honrado repre.;ent.tnte nüo 
veio lut• o artig-o par:L nos convencer do que 
não havia motivo pnr1 oesareclnmnçiio. 

Elia intorpt•etou o arti:;o,dil-lh~ uma idéa 
que não cstit de !'órm:t nenliJma consignada, 
isto ,·., que o deputado ou senador que for 
pt·eso cm tlllg-t•ante cll critro inn!llançavel, 
é preso ~ómonte p:waSO!' solto. 

Por quo '! Qtltllluo em uma de;,ordon se apn
nha um homem no acto rlo CORtmeter um 
crime não ó preciso ~ue elle sej;t pl'G;o pum 
se tom:ll'em sohre o l'.tcto os eseim•ocinento; 
necossarios. (!la a/yu11.< apnrtcs. ) 

Como esta v a no projecto primitivo, pm•:t 
rlar-se o proeesso o a pt•isão cm necel;ari:t 
licen~·a 1la cmmr:t; do motlo qno o rpro
sentanto somlo [ll'úso, or•:t pt•ocessado, o qu.ndo 
chegava a occtlsião thL pronuncia, olle t!lha 
dons meios : ou espera1· que tL cnmara se 
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reunisse, 011 requerer immediatnmente o jul-
gamento. . 

Pol:t çlisposil}ão novnmento redigida, que 
ó quo temos? Temos quo, o rerresontnnte 
é preso pot• crime innmnnçavel, mas não 
pr'lde ser processado ~inii:o quando houver 
licença dn camnra ; nem no menos tom o 
dh•eito de pedit· o ,julgamento immedinto. 
(Apoiados,) 

O Sn. UDALDINo no A~rA:nAT,- Pelo son 
systema qual ó a protecção no representante 
dn DaÇ<iO? 

0 Sn. ANTONIO EUZF.DIO .diz IJUO n pri" 
meir:t protecçito é unica, cstli. no projecto, ó 
de não poder ser preso siuiío cm ílagrauto, 
sondo o cri mo inamançnvel. 

Crê que esta protecção não ú poquentt, 
porqne qunlqnei• outro crimo não dit Jogar it 
prisão mesmo cm llngranto do representante 
dn nação. 

O Sn. Uu.\T.lllNO no A~IARAT, - No crime 
innffinnçavel tlca om posição inl'oritJl' it rtnal
q net• cidadão. 

O SR. ANTONIO Euzr-:mo - l\!ns como ó 
IJUO fica cm posição infei•loz•? 

Não póde ser preso, ain<la em flngrnnto, 
sinão em crime inntrlançnvol, no passo que 
qnnlque1' outro cidarllio pótle set• Jll'eso orn 
IJUalqner outro crime, rnosl!lo sem ser cm 
llagrnnte. 

O ora<lor rliz que faz estns observações 
sômentc para ver se livra a Consti tuir;.io 
disso que lhe parece uma eonsa i!·regulal' ; 
cnti•otanto, não pon,;o o noiJro rcprll~ontanto 
que o ot~tdor llcar:i. muito apaixonado sl o 
Congresso entender qne assim como estit no 
artigo é que cstil direito. 

O Sn. Prtl'.S!DE~TF. diz que o Congresso 
acaba de ouvir a reclnm·tçito do nobre rcpre
sentnnte pela. Bnhi:t o a resposta. <JUO den o 
presidente dn commissiio do redacção. 

ln submetter 11 votos o parecet• <la com
missão em globo, si não honvas~e reclamllçiio, 
e, adoptado o Jll'O.icctn, consideraria preju.fi
cadas ns outrHs emendas. Tendo, porüm, 
havido essnreclnmnção, snumettcrá a votos o 
parecer da commissão, com prejuízo do todtts 
ns emendas, excepto a do St•. Autonio Euzo
uio, IJUO torá votação especial. (ApoiadosJ 

Posto 11 votos, il unanimemente npprovntlo 
o parecer da commissão de t•otlncção. 

Rm segnirta, ó posta. n votos o approvnd1t 
n seguinte omeud1t rlo S1•. Antonio !O:t;zohio: 

Art. 20. Os denutados e os senadores, 
desde qno tiroroni rocohido diploma até á 
nov1t eleição, niio podorão sor presos nem 
JH'occssa<los criminalmen tu, som pt'tl\·in liconç:l 
do sua cnmai•a, salvo caso do llag'l'ltncia om 
crime inttlfiltllçnvcl. Neste caso, levado o pl'O· 
cos~o otc. -A.Euzabio. 

• • 

Tendo sido enviados it commissão especial 
compo~tn dos Srs. : Ubnltlino do Amaral, 
Lauro Sodró, Laurc l\!uller, Leopoldo do Bu
lhões, J ui i o tio Castilhos, José Hygino, Theo
doro Alves Pacheco, l\1. Valladão, Lopes 
Trovão, Amaro C1tvalcanti, 1\Innool Francis
co l\lachado, João B. Lapilr, João Soares 
Nciv1t, Gallino Besouro, Virgilio Damasio, 
Aquilino do Amaral, Gil Goulart o Casomiro 
.J unior, o parecer e a omonrln npprovados, 
arim de serem tomados cm considcraçito, ú 
depois ofi'erecida pela mesma commissão n 
redacção llnal que, posta. 11 votos, é nppro
vadn. 

o Sn. PRESIDENTE diz que, nn fórmn do 
regimento, !lstando dellnitivamente appro
vnda a rodacçito, declar1L adoptada a Consti
tuição da Republica dos Estados Unitlos do 
Brazil. ( Applausos p!'Olonoados.) 

A commissilo de redacção vae incorporar 
agora a emenda do Sr. Antonio Euzobio, e 
vão se preparar os autogr1l]lhos que toem de 
servir de ~ase it promulgaçao. Sobro isto de
seJtva ouYir a opinião do Congt•esso. A se
cretaria infot•nm CIUO seria dilflcii preparar 
tres autographos, de modo a servirem ama
nhã. Lom:,rn o t•ecurso de serem impressos. 

Hn nn noss:t historia. politica um prece
dente neste senti, lo que so realisou com o Co
l!igo Criminal. Desde que as folhas do im
pl·esso s~jam numeradas e rubricas o tenha. 
cada impresso a nssignatur1L de todos os 
memb1·os do Con"'rosso, pensa que do tal 
modo Iicni·il. tlrmarla ttauthenticidade. 

Em todo caso niio quer assumir a responsn
bilidlttlo tlesse Jll'Ocetlimento o pode no Con
gresso que re~olva a quest<io. 

Consultado, o Congrdsso 1esolve que a pro
mulgação so l'aç:t por meio do impressos. 

O Sn. PRES:OENTE pede á commissuo de 
redacção que destaque de sett seio um ou deus 
memuros pam fazer hoje 1t revisão do im
pt•osso da Constituição na Imprensa. Nacional. 

0 Srt. SERZEDI~LLO (peta oJ•tlem) requer que 
sejtt comml tudu o Cong-I•esso si devo ser de
clarll!lo de festa nacional o dia da promulga• 
~'tio da Constitui\·iio; e que a sessiio de nma
nl<:t sejn solemncmcuto tlestinada n este 
acto. 

O SR. ZAllA (pola ordem) requer pt•ot•oga
çito dtt hoi·a p:mt sarem votarias as mo~.ues so
l,ro o ti'<t!tttlo americano. 

O Stt. Jo:iu IH·: StQugmA (pela o;·tlem) pede 
que sejam su~cossil·amento post:1s a voto,; os 
!'elfl\Cl'Ítllcntos tios S1·s. Ser~cdello c lama. 

Consnltatlo, o t;ong-t•esso approWL o roqtwri
monto do Sr. Stll'zollollo. 

Ao sol' cousultmlo o Con~rosso soure o I'e
quoi·imcnto tio SI·. Zan1:1, vol'illca-se não hit
vet• munoi'O par:t so votar, pelo quo o Sr. 
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presidente de~lnra adiada n votação dt\S mo
ções sobt·o o trntnuo amer.icano. 

Vem á mesa a seguinte 

IJcclaraçao de 11oto 

Declaro que votaria contt·n o arlditivo tio 
Sr. Lnnro Müller o ontt•os-rnnntlnnrlo cobrar 
om hcneflciu rios ost:dos 15 "lo :otldicionaes 
nos impostos rlo impOI't'lf;iio-si osl!VijS>o pre
sente i1 sessão do 18 do cor•t·onto. 

Sala das SASsues, 23 t!c fevereiro Lit) 1801.
Lamounier Go•lofredo. 

O Srt. PRESIDE:I'T~ •lcsignn para amanhã 
a seg-uinte ordem do dia: 

Assignatura c promnlgação d:1 Constituição. 
Lovnntn.·so a sessão ús G hot~1s da tardtl. 

GO• SESSÃO Elt24 DE F"VEitElltO DI•: 18!11 

Pr~sir.lcncia do S1•. P1·wlcntc de JllOI'IlCs 

Ao meio-dia fnz-so a chanw!:t, i~ qual 
rc~pondem o; St·s. Pt•udonto do lllo•·aes, 
l\latta !\Iachndo, .João No•Vtl. E ln:ordo 
Gonç;tlvos, Rolnmba, Costn Ro·h•igncs, 
J?r•nncisco ~lno:lmdo, LAo\·egildo Coelho, .Joa
f'JIIim Sn•·m~nto, ManoHI Bnr·ntn, Antonio 
Bacna, Jo:io Pe•lro, r.unhn Jnniot•, José Secnn
dino, Jn:>I(Lrim da Cr·nz, Themlor·o Pacheco. 
EI vsou Mm· ti ns, .Jo·o quim t 'a tnn• la, ll•·zut•r•a 
de· Allmqucrqno .Junior, Theoolnroto Souto, 
Josli Bernardo, O li voil·a Gal v:lo, :\mat•o Ca
valcanti, AlmPida Barreto, l•'it•mino d:1 Sil
veira, Jos \ 1-lyg•no, .losli Simeão, Floria no 
Peixoto, Pedro Pa ulino, Tn vnres Basto<, 
Rosa .Jnninr, Thomnz Cr·uz, Vit·gilio Damnso, 
Ruy Barbosn, Domingo,; Vicnmo, liil Gonlnrt, 
Montr•ir•• do B ti'I'OS, Qnin tino Bn:liiYIIVu, 
L1. per, Braz C·•rnei t•o, E llmrdo \Y.onllAtitto'k, 
.Toão Severiann, Sal.onnha Marinho. Joaquim 
Foli~io, ,\mot•ico Lobo, Campos ~alie~. Jo:t· 
quirn do Sottzn, Silva Canotlo, Silm Paranhos, 
.Aquilino •lo Am·or:tl, Jo oqnirn Mlii'Linho. 
Pinheiro Guedes, Uhaltlino do :\ruarnl, Santos 
Anrlrtulo, E.;toves Juni•ll', l.niz Dalphino, R,. 
miroBarcol!ns, PinhflÍI'O l\l:ochndo,.Julio ~'rota, 
Bolfnrt Vieit••t, Uchôa ltodrig-nos, ln,lio do 
llrazil. l.aut·o Sod,·ú, lnnocoucio Sct'1.011ello, 
Nina J{ibeil'n, Cantão, Pedro Chormont ~liüta 
Bacollnr•, Casimi>·n .lnnior, Hem•iqno do C:\1'
valho, Ant'risio Fiulhc., Nn~neira Pat•nu"gnil, 
Nelson, Pit·es Fu1'1'11il'n, Bat•bo'" Lima, Be
zct•ril, .João Lo·>es, Jn81iniunn de Set•pa, J sé 
AYalino, ,J,só JlQ\'i1aqn1, Oon•;·alo do Lag·os, 
Nuscim •nto, :\lnnno .Ul'onso, Pedro Velho, 
Mig-uol olo Castt·o, Amorim Garcia, Epitacio 

Pessoa, Perlro Amarico, Conto Cartncho, SiL 
Anrlrnde, Tolentino rio Carvalho,R.nsn. e Silva, 
.João Barbalho. Gonçalves Ferreira, Almeida 
Pornnmlmco, .Juvencio dfl Aguiar, André Ca
valcanto.Raymnnrlo Bandeira,An•tihal F •lciio, 
Percit•a L~·ra, Moina do Vasconcellos, Joii.-1 do 
Siqueirn, Jo:lo Vieira, Lníz rlo Andrudo, Esr.i· 
rito santo Be!lhrmí no Carneiro, Thoophtlo 
rl~s Santos. Pontes rle Miran'ht,Oiticic o, Gabino 
ozonrro, Ivo do Prarlo, Oliveira, Vnlladão 
FolisMrto Ft•cire, Augusto do Freitas, Pau! 
o Argr !lo. Tosta, Soalmt,Antonio Eu1.ebio, 
Z•tma, AJ'thur Rios, llarcía Pires, 1\farcolino 
Mo111~1, S·ontos Pereit•a, Custodio de Mollo, 
Paula Guim oriies. Mílton, ,\mphílophio, Frnn 
dsc11 Snth·ú, Dinnysio CerrpMra, Loovigilrlo 
Filgneir •s, Btu•ão o lo S. Marcos, Moolrurlo, Ba· 
rão rio Villa Viçosa, Prisco Parniso, Muniz 
r'roíro, AthnydJ Junior, Fonseca o Silva, 
F•>nsecn Her·mes , Nilo Peçanha , Ur
bano Mnrcondes Mnnhiios Barreto, Cyrillo 
lo L•3mos, Olivdirt~ Pinto, Viriato do 
Medeiros , Joaquim Breves , Vir·gi!io 
Pesso:1, Franç·1 Curvnlho, Lui1. Murat, 
Baptista da Ma tt11, Fr·óes da Cruz, Alcino 
Guan 'barn, gt•ico C'oolho, Sampaio Ferraz, 
Lopes Troviill, .Jnr.ques Ouriqo1o, Ari~tidos 
Lobo, ~lot~·rinl<, llurquim Werneck. Domin
~os Josuino. Vinhaos, Thorr.nz flolphino, An
tonio Olyntho, Paci!lco M •scnrenhas, Gabriel 
de Ma;rnlh·ies, Leonel Filho,. Cha:rns Lobato, 
Joocoh r.la Paixão, Alexandre Stockl~<r, Fran
cisco Yoiga, Custa Sonna, Lnmouniet•, AI vat•o 
Botelho, Feliciano Ponna, Viotti, Dntt·a Ni
cado, Cort·•ia Jtahollo, l\lnnoul Ft•lgoncio, 
Aslolpho Pio, ArisltJos ~I o ia, !ionçnlves Ra
mos, Cat•los Llt\S Chag-ns,Pa!lota,João rle Avcl
h t•, !lot·r·llit•a l!ahollo, Bueno de Paiva,Fer·reir:\ 
Pire~. Frnnciscn Glicer·io, l\lornes Barros, 
Lopes C1oaves, Domingos •lo Mor110S, Carva
llml. ,, ng-elo Plnh··i~o. Mursn, Rodolpho Mi
t•a n•ln, Pu ulino Car·los, Costn Junior, ltodt·igues 
Alves, Ali'redo Elli,;, Mm·eil'lt •la Silva,· AI· 
m~irl:1 N'll·mPir·a, lllem·y CU!'Il•lo, Leopoldo úo 
Bulhu"s, Guimarães N.otal, Antonio Azeredo, 
Caf!tano ri J A I bul( IIHI'·ILt••, Bclln rmiuo d 1 Men
donca, ~I:u·cinno •le M og.olhães, Fernando 
Si mas, Lanr•o Miiller, Cat·los Cumpo;, Schmi.lt, 
Lacer·•la Coutinho, Yictorino Monteiro, Pe
reim •la Costa, Antão de Farin, Julio de l'ns
tilho;, Bot•ges de Me leirns, Alcides Lima, 
Assis Bra zil, Thomaz Flor•es, Ahron, Hnmoro 
Ba pt1sta, Rocha O~orin, Cnssinnn do Nasci
monto, llet·uando Al>botl, Dometrio ltibeiro e 
l\len nn Barreto. 

Abt·c-se a soss[o. 
De'xam •lo comptwecet• com causa os 

Srs. Ft·ederico Sert•nno, CoHiho e Campos, 
:,;nmivn, !~nulin Hot•n, Rod!'igucs FtH'nandes, 
Mar\ in h o Rn•lriguos, !i't•e•l,.r·ico Bot•ges, Lean
dt•o ~luciol, C01ule do Figueire lo, ller•,·eu·n 
lknndilo, Gonçalves Chaves, Amarico ~1z, 

·- ~' 
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Cez.'lrio 1\fotta Jnnior c Ernesto de Oliveira; "'resso, por occasião 4e appt•ovnr a redacção 
o sem causa os ::it':l. ltau;.:el Pestana, Gene· ~efl dtiva, eutendal·l•·ll:l, para o quo o [ll'C
roso Mat•ques, Cosario AI vim, Bm·nardu de stdento d:~ mcst~ abrir·á um:~ discussão ospc· 
1\lenolonça, Josl) M1~riano, Santos Vioil·a, AI- cia 1. 
horto Bt•a,,dão, Badaró, João Pinhoil·o, l•'t'!lll· Con:;eguintemonto não podia a comrnissão 
cisco Amnl".!.l, [Jo.uin;;o~ Ltuclta, Costa ~r.,. dos 21, n s•m bel lu pra1.or, su pprimil• disposi
chndo, Domingos Porto, João l.uiz, B.trão do cil·s ou llltoml-as par;~ harmouisar o voncitlo; 
S .uta Helena, Martinho Prado .Jnniot•, Luit. devia pt•o:·odot·, comll pt•ocedJu: ka1.cr á Con
Bart·eto, Bernat•rlino de campos, A•loltJh.J ,i,Jem~ão do Congresso as suas •.lu v i tias o 
Gordo, Cal'los Gat·cia, Antonio Prado c !tu- a:;uarJur a solução deste. (,lpoiado8.) 
bião J unior · A commbsão l'oi, pois, cort·ectu.. rospeitan-

E' lioln, postn. cm discussão o som debate do o voto do con:.:'!'llsso e mantendo-se nos li-
approvndt~ a acto. d.L ses:iáo ;~nterior. mit••s tl'iiÇ!Uios pelo re~imanto a sua compe

t ncin.. E ainda que ttv··~se a commis~ã.o o 
O Sr. Leopoldo <lc Bulh.õe'"' rlit···ito de alte•·ar o vonddo par:~. conciliut• as 

-::ir. !JI'esideutt!, houtem, logo depois tlt! dispo-ições tia Constituição, n:io o deveria ru
abertu. n. sessão, aclmra-me r a secretaria. tu- zu1• n"ste c"so, atteuta tL imp01·tanciu. do as
mando uot .. ~ do alguns erros l]lle me haviam sumpt11 sobre o l]lldl vel'savamus suas duvi
oscapado na revisão da Constilniç;io, quantlu 1hos. ( ,[puiar/o~.) 
J'ui iul'ot·uuotlotlt!que o Sr. Jo:;ó Hygino recla· N:1o sa tt·at .. va, Sr. presidente, do uma 
nuvaola triloUtl!L contra uma emeuola tLJII'OSoJll· rJnestão d:l detalhe, do uma questão secundu
tndo~ ii. m 1sa por mim, assignada pela m:tiot•iu !'ia, m s tl3 mato•ri o que atrcctava ultamento 
tlo~ commis•ii.o e,;poci"l o Joot• vat•ios outros o :ystema constituciorml e o l'utnro do regi
membros do Congre.,so. Cheg ·mio ao reciut" 1nom fdtlemth·o em nosso paiz. (Apoiados.) 
ja ::;. E~. havia tet·min do as suas obser· 1 'vações e v. Ex. l'dSpondia. Pot• essa t•azão tt·ouxemo -a par.~ oste re-

cinto, Ct!t'tos do que cumpriotmos um tlover, 
Voritlquei logo quo :~ IIWSI~ csct·upulisuva moutonolo-nos d ntt·o dns limites po.to;; ~~ 

om sujeitar a owendo~ ~~ discussão o npJwova- nossa com potencia pelo regimento. 
c;ão do congresso. Calei-mo. porque o,;tuu hn- St•. pt·estlent ... , ouvi commentarios desagra
bituado a acatar~~~ decisues de V. Ex • o po•· dnvois relativameute no procedimouto que 
cowp•·eh~ncter ~no tle_Yitt ovit1tr di;cussões, ti1•emos o em parte V. Ex. ncoroçoou esses 
quundo todos no~ ancmvamos por ver Cun- commentut•ios, aLrindo para a ementln, a que 
stttuição oletlniLivamento nduptu.ola e em llX· mo tenho rofllritlo, uma excopç•1o menos jus
ecuçito; mus intimamente convencido ele que ta. v. Ex. C<~mprehende que nós tínhamos 
pei.L primeit•n vez, tinha a queixar-mo do ra1.:io de ospet~n· que o Congt·esso, que em 
uma injustiça por parte da mesa. di\·erssns votações tinha-se pronunciado pela 

Com atreito, tentlo sido a~resontqdas varins plurn.liolade dCJ legislação, subslituis.~e uma 
emendus, umas iuterpt·etuttvas e uutt•as ~up- só disposiç:1o pcrtnrb:trlot'l~ ela harmonh~ do 
pressivas do varias disposiço~s da Cun.titui· IJI'ojoJctn, IL do n. :!3 do art. 35, em vez de 
çüo, mi.n podia a e u :m, sem gr.tVo injustiÇ<L supprimir tres e alterar outras para canse
deixar de t·eceber aque eu lmviuapt'I'Sent do, ~:>nir um•~ ionperteita systematisação das dis
o que tinha por si a m .ioda dn commissão posições c"nstit.tcionnes. 
espechll e muitos membros closbt casa. Teri•~ sido mais t\cil, Sr. presidente, para 

V. Ex. com intuito, louvavt~l sem tiUI'ioh~, se estnbelecet• 11 ttnichule elo systemn. c.,nsti-
clo economis.tl' t.ou~po, r~met teu todas us tucioual, th•umr s~ a l<>gisluç-:i.o separada, do 
omendus á commtssao ospecml para•lar o ~QU que a uniclJtde do to:;islação. 
parecer. "Xc•pttmndo. ~ntt•etauto, sem razuo, V • Ex. bem snhe aue todos aquelles que 
aquella a que me relu o. . . • b· .• , , • . "3 d ·t a· Ho'e St• pt•e·idento que a Ct•nstthu•ao su ~crç\o.l!l.IU .~ etuetH.t no u. - o.m • i> 

está ~d~rtnitivamo0nte ml~pta.Ia o vai set• ~~·o- ~t·am ~'?".'~azos dt! tt·:~zar.p~J·a as dtsc~ções 
nmlgada,devo explicar ao. con:;1·eS>u os mo ti- I do Cun?r ooo• • q~~otõ~s ca pct?~ns. ou de ou~ten· 
vos que levnrü.u a comtut;s•lo dos 21 a tt~ozet• tal-ao com soplusmas. (.4po~ado •. ) 
para este rec:into a qne.tioo IJUA ti•zia ol~ecto Est~tndo irt·emedilwelmente sncrificncla n 
clu.emonda. V. Ex. snuo cts ditncnlolatles que qneslàu, po•t'mita-mo V. E:.:. que diga, pnra 
encuntron a comntio>ito pam re·ligit• a Con- que o Congor•••so nos l'ac t ,iusttç' o compt·e
stitui~üo. lh•nda qne.si lutamos cum todo o esforço pelo 

Essas ditncuhlades, pelo regimento, não po- tiumpho tio JH'incipio •ht tliversicl.tde tio let;is
cliam ser rosolviflas pot• tlccisiio ola COIUIIJissitO, luçito, l'oi por·qn1 estavuwos plounmonte Cllll· 
mais do Congresso. O rog-I ... euto ,) oxpt•esso : \'1311Cirlus elo qn" uito s ndo elle acccito, esta 
a comm ssüo t•odigiri~ 11 Constituição de nccor- Constituiçiio nüo eot·rospouclet•ia ús aspimções 
do com o vencido, mrts.so ti" vencido resultar do pniz (apoiado,,) e nii.o podot·ia tradu~it• em 
it•:oherouc), contru.dicçüo oLtaiJsurtlo, o Con- roalicl!tde o t•egimen federativo. (Apoiados.) 
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Aproposito, soja-mo permittirlo recorrlar! quo autos de assignal-a mo veja forçado a 
profundos o sabias conceitos do TocrJlteVillo. I declarar a V. Ex .que elln. carece do revisão. 
No dizer desto illustro publicista, o que ha (,lpoiados.) 
rlo mn.is "'t'n.vo o melindroso 11:1 ot·gantsação A l'Ovisão vit•iL m•tis brovo do qno se sus-
fo<lerati\~t o a pnt·tilha d:t sobot·~tnhl entro a peita, consagrando: 
União o os Estados. 

H.t assumptos do carnctm• genuin:uuento A libcrrlaúe hancarh ; 
nacional, como a diplomacia, a armn~la o o A liberdade de nrtvognçüo de costeagem: 
exercito, etc. ; h:t ott!ros tlo natut'JZ~ p~u·a- A incompntibilirln.de nbsoluta de Cltrgos ; 
mente local, como os orçamentos pt·ovmctaos, A rlisct•tminação real o complot:1 d!IS 

· · t · t•end,"S ·, ~ etc · !ta outros, Jlnalmentc, nuxto.;, ts o •. , " v 

uac'ionaes pot• um lado, pot•quo in toross:lo a Antes <lo tntlo o sobre turlo-lt liberd:u.le de 
todos os !tabibntos do paiz, o loc;~es por logi:;lação, isto ó, o •lireito do ca·la estado 
ontt·o, porque podem Jlcm· a car·:;o dos os- doct·etar as suas leis civis, commereines e cri
tados. minaes, principio este quo foi houtom sum-

Estes assnmptos mix~os .s~o o tlir•cito. de marinmento exccutn.tlo nesta casa. 
ro"nlar as rolnçúJs dos mdtvHluos entre st, o O <lia do hqje, senhores, o um tli:t de festa 
di;eito civil, conuncrcial o ct•iminnl. nacional, mas não ó por certo de alegria par<t 

Sc coul'oris i1 Uniiio on ao g-oveJ·no na- os fe!loralistn.s. (.Jiuito bam.) 
cio na!, oiJsorv:t Tocqnevillo, além •las suas 
attrilmiçücs Jll'Opt•i:ts, direito •lo .t·c;;nlat• os O Sr. Urbano Mnrcoudco-:
assnmptos mixtos, investil-.o-hots ti~ nml s.r. ~~·os1donte, S!'s· t•eproso!lt~ntes, n~nttos 
po<ler oxtraordinnrio fJllO po1'a Cll! pot•J:;o as ctdadaos estt:nugeu·?s e urn.z!leu•us, ros!llon
P. rerou·ativas natnracs o nccossart:ls dos cs-

1 
tos ~m Plll'tz .• onvmram no Congresso, pot• 

tados ~ so aqnello direito ,·, conl'ol'ido aos f'S- meu mtorm~•dto, umn mensagem de pez:~r 
tadoR, 'uma tendeucia invet-s:t domina lt so-' r!elo passnmcnto pt•emnturo do St•. BenJamm 
cicdntlc. co stnn~. . . 

A a••plicação •loste principio doponrlo multo l'cr;o l!conç:t pn.ra lei-a, antes tlc onvt:u· a 
das cit;cnmotancias espcciacs rlo cada Jniz. mos:t (IJ): 
Quando ditrot·entes povos tratam doso reunir A mossienrs los mombt•es du Cong-rés Na
cm um:t fcrleraçiio, para quo so .mantenha a tional do la J{épllulique r lu Bt•ésil, à JUo do 
integ-ridade nacionn.l que so •leseJa fot·m:u·, ó Janeit•o- Paris, 20 jn.nvior 1891 (1"'' Ho
indisponsn.vel rln.r-se no g-ovm•no nacton:\l mi:re 103). 
uma organisaç:"io lmstnnto torto, deven•lo.Jlw i.\Ie;siout'S-Nous vonons nous associer aux 
co~pctir neste. caso não só os ass.nmptos pro- re;.:rots qu'a rlú nóccss:dromcnt. inspirar ln. 
pl'lamonto nac10naes, C?lllO os tm.xtos. mort prómaturue, et pour nons si impróvuc, 

Danuo·sc, pot•óm, ~ uworso, t•to ó, ur~a do l'un des plus ,·,minents fondateurs do la 
nação compact:t e uml!cml.t quct·~n·l.o c,oustt- ltópuhlique dtt Brési!. 
tuir uma. l'edcm9ão, neste caso, dtsct•tmtnatlos AtlltóJ•cnL~ tl'une doctrino qui li pris pour 
os nogoc10s nactonaos o locaes, aos estados •li viso: ordrv ctrroqrJs nous avons utó tous 
tl~ve compctit• o direito do rcgul:to O:i fmppó; do la mmiiilt•e' si romnrquable dont 
mtxtos. . . • s'est accomplic, non pns vott•e ruvolution, 

O Bt•:ml acha-so nestas ,c~nLlt~u·Js c. nos mais votro u\'Oiution. Pour la premiot•e fois 
entanto o qno llzomo~; .no~!_ Gonforun o pout·ôtro dans I'histoit•o une transformation 
a União .todns .as a_!!t·tbmçues que lhe politirtne dtt premiot• or.lre s'ost accomplie 
erm~ proprms o mndlt nao c~ntontos llw. en- sans convulsion violente. Votts a vez lento
treg-amos :\~ ·~c naturor.a mtxtn, som lar.ct• ment próparú lo passag-e capital du rógime 
c!lnta das tradtc~ües, rios costu.mes; tios sen- monarchif]ne no rógimo rópublicain; vous 
ttmentos. c~oauos pela contr:~ltsaçao om. IJ.~e l'avcr. accompli quand il ótait opportnn ot 
temos V!Vttlo o que por mutto tot!lflO •0~ ·LO non moins nócossairc pour l'ordre que pout• 
oustaculo il .rcalitlat!e Llo systema JoLlerattvo lo progrüs. 
no nosso patz. SuiYant notre belle J'ormnle, lo progriJs 

A União. ostl\ armn.rl:t ds todos _os potlm·0s n'a ut i pom• vous quo lo t!rlvoloppemont 
para sopltt>mnt• complotam~nte '" pt•oroga- müme de l'ot•dt·e. 
tivas dos estudos. !'\:"lo nos tllritlantos. ~ons sommes g-lorioux de pensar quo c'est 

Não podemos tli%ct• fJUo a Constitni.•;iio tllt~tn. ~m positivist~, ~I. Bonjn.min ~onstunt, qt.ti a 
ro.,olvidono son todo o pro)Jloma Lia luuot·nca?· utó ~lll do~ p~mctpa:Jx ng-ents d uno .tt•ansl~t·

Esto contim'm de pti, tmpontlo lL nocusst- nmtwn atns.t. O[l•lt•ue; et quo, plncu :\u polllt 
r h do da tliscl'iminan:"iu ,las t'Lllltlas, e lL dtt au- <lo Yll• rolattl 011 conser\'ant l:t ph'•mtudo tle 
tonomia. lo"islatil·;~ r los ostmlus. sos "[linions syst<inmtiques, il a surtoLJt chllt'

Por isso" u11 disso o r~pito-olllL não pótle chó ~~ en appliquot• co <[Ui ótn.il opportun .ot 
satisl'ttzortt ostc pai~ o sinto proJ'unuamonto pos,;tiJ!o. ,_ \ 

'• 
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Une mort prématurée naus lo ravit, mais 
son nom vivro. parmi com: qui contribuorent 
iL l'óvolution d'uno portion importante de 
notr·o cspuco. 

Notre aflliction lóf(itimo som. adoucie on 
pensant que l'csprit qui avait animó l.!eu
jamin Constnnt perpótuom son nction, ct que 
vaus continuorez iL donner• l'oxomple do cotte 
marcho formo ot toujours motUwóe dans la 
Vaio d'un progri!S tOIIJOUl'S Ol';,:'<llliflUC. 

Recevez, messieurs, jo vaus rll'ie, nvec l'ox
pressin tle nos sentirnents llo condolónnccs, 
nos salutations 1;espcctuescs ot l'mtornolles. 
-P. La !filie. 

(Seg-uom-so outras assiguaturas.) 

O Sr. Gonçalo do Lu~·o
Tondo sido designado por V. Ex. o ,!ia de hoje 

I•ara a promulgação da Con;tituição que uos 
m do reger, votada por este Congresso, per

gunto si a mos.t foz convi to no governo IMra 
quo este acto ti vosso a maiot• snlcmnidmle. 

O Sr,. PrtESIDEXTE-Aincht nüo se fez. 
0 Srt. PIXTO GUEIJES-Estou satisleito. 

O s~·. Anu:t.ro Cu.valcanti
Sr. presidente, o momento pttrcce-rno. o mais 
opportuno pe~ra apr·esontar um rcqu•mmento, 
relativo it conclnsio dos nossos trabalhos 
do legisladot•es constituintes, fozonrlo acom
panhar· de certa ordem do considerações, sem 
duvida alguma, caLiveis ou mesmo iuol\·itla
veis nas cil·cumstancias. E, como nenhum 
outro momLro deste Cong'!'eS>o, rio mol!tol' 
competenci.t o autot•idade (•u1o apoitcdos), mo 
quizo;;so preceder·. nesta tm·etit,_ resolvi do~
emponhal·a por• mun mesmo, 1\llltla que sOJ<l 
o mais obscuro o humitrle que occupa Jogar 
neste recinto. (Nao trpoiados !JOI'aas.) 

Peço ao Congresso que mo ouça com sua 
costumada bontlvolencia. 

Senhores, por entre diiTicultlades innumoras, 
que se iutcr·poem à t'undaçào constitucio~al 
do llm grande povo, voncontlo obstaculos tt·e
quentes dos interesses contrarhdos, das am
bições descomodidas, dos seutimeutos diver
sos, que anima~l os iud!viduos o as <lin~ron
tes classes soemos, a somente prose;;mr cm 
busca do ideal da patria, eis-nos omllm, che
gados ao cat.itolio thL lei o dtt liuortlado E 
neste ponto olevmlo, ou.to tem assento o 
domini11 a propritt soLerania nacional, jit po
demo; contemplar um primeiro momento im
morredom•o tlo VOI'lladeiro patriotismo, capaz 
de servir de base solidrt ú maior olevaçilo o 
ongrandecimen to J'utut·o do poro uraziloir·o. 

Esto monumento ,;, eomo sabeis, tl Consti
tniçfLo Politica dos Estados Unidos da l{opn
blica l.!!'ttziloim. 

Cousidero-tt ?CUltor corto o s•Jguro do bom 
corpl?um, politico o social, por.CJIIO u~llo rejo 
co.rstgnudu• do um lado, 11 tntog-rtllttdo do 

solo sagra1lo da patria, e do outro a autono
mia do:; estados fmlcrados, som prejudicar 11 
confratornisação c a nnidarlo da J'amitia Lra
zílcira; duas condiçõc8 Lasicas ossenciaes, 
tia g'l'illldcza moral e matedal c.lo puiz no in
terior, o do maior. consideração e respeito, o 
ria continuar;iío do seu grande credito entre 
as nações ~.trangeiras. 

Nolle lambem V•'.ÍO consignado . .; s:thi:tmcnto 
os diroitos úo cidadiio, puhlicos o pt·ivarlos, os 
meios otroctivos da ot•.lorn, úa paz puulica o 
•h justi•;a sochl, os olcmo:Jtos do roa I prospc
r•irlado, o lt g;trantia cert<L das lilJet•dtt.les 
puhlicas, do '(UO gosnm os povos mais livres o 
dernocraticos quo conhecemos. 

E, scnhoJ•es, o mister quo rlquo bem acccn
tuarlo: olwa, tamanha o tiío complexa, foi 
ollahor·arla por este Cong-resso no pcrioclo limi
tado, p:ttJ•ioticruncntc limitado, do 58 dias do 
suas s~ssues, aliás intet·r·ourpidus por fl'J
quen tos discussões de oLjeetos o mato rias 
estranhas. 

E hoje, que já proferimos a respeito desta 
Constituiçtio o nosso ultimo voto, e, conse
g-uintomonto, ccssamm to· las as divot•gcncias 
do opinião acorctt do disposto ne~tos ott na
quelles 1ltJ sons artigos, porr1uo para nós 
outros, ella .iit ó n. lei fundamental ela na cão 
IJrazilo•ira, mo srja licito dizcl·o com toda 
imparcialidade o fl•anqtwza: que járnais se 
viu om povo algum um prúco•ior mais cor
J•ccto, nem mais digno, nem mais ole\'ado, do 
que esta que teve o pr·imeiro congresso lla
cional b1·azileim. 

Senhores, 1t Ctll'ttt constitucional que vamo:; 
promnkar,a muitos respeitos se avantaja das 
constitnicões mtds livros o domocraticas que so 
conho~om ; nom pelas thoorias que consagr·.t 
ucm pela fôr•ma que adoptou, cedo e!ln, siqnor 
n. esse modelo de Lom sonso o patriotismo que 
lho serviu do texto, o que tem l'dito a grau· 
dez:t do povo norte-11mericano durante mais 
ole um secu!o ; t.•mhora de passagem tal ve~ 
fosse pl'U•Iento recordar: Lá, um ~eculo an
tes. podemos suppor• quo o sou trabalho 
soJ·ht relatirarnen to mais facil. Estados ji1 
lig"11olos entre si pAlo.;; laços do uma cont'etle
t•a~·üo democrn ti c:~ ,pr·ocumram a penas estabe
lecer, em artigos do maior g11mntia o erllca
ciu,ns normas desse regímen tle liberdade cm 
que queria continuar a existir, pura maior 
prospol'ida•lo dos estados e maior importauán 
o sogourançn. dtt Uníiio. 

Com esse intuito elegeram dolegmlos seus a 
unm convon~iio, os homens mais compotontas, 
nwis sal,ios, aquollcs mesmos qutl o paiz 
i11ttJir•o apontara como du\"onJo ser os di· 
t·cctot•es da opinit1o pulJ!ímL o da politica na
ciunaes; mas, Indo isso niio obsta 11 te, esses 
JologaJos, aponns em numero do 55, qtmsí o 
5• do numel'o total deste Congr•esso, se vi
ram, doseio logo, dotmto do olll'a tamanha o 
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tão complexa, que, oncctnndo se~~;; tralmlhos 
a 14 de ruaio tle JiBi, c pr·osegnirrdo nellos, 
ús portas fcchrLda.;, com tu1lo o sigillo, p;1l'a 
thctlitar as suas •lolibcrnçõc:>, r.omo qno es
tranhos its con,urns vindas rio li'lm: sú a li 
de setembro, mais do quatro me<:cs depois, ó 
que purlernm chegnr n um.ncc •. rdo dortnitil·o, 
uo qual, :.indn. assim, só :19 ri esses dolo;;a•los 
prestaram ns su •S nssignntums. 

g, parrt :avaliar rJ.rs rliillcul•Lulos com que 
lutnrnm, rnstnra rlizcr rJUO o pr·•l•rio Wash
ington, que presidia á r.ommissão, chegou 
a e•r.rcvor que, qun~i d~s ·sper;,tlo •lo ver· a 
convenç:io nlo~nnça1• o llm proposto. ja 
estava arropendi.lo do se tol' mattidn C•ll se
molltaute nogot!io; o o sabio octagonario 
Benjamin Frarrkliu, no dar os ·u ultiruo ""to, 
disser:L ot um dos contpaultoiros (allt:•lin lo 
n um painel do sol n••scerrtc que ~o via na 
lndepem.leuce Ila/l) : c no cor·rer dns nossas 
fa~tidiosns e lon,zas di:'ICU>~ões, muitas vezes 
inqnir·i de mim mesmo, si nlli nstnva o sol 
nascente OUtiOlpoentc, .• Hoje vejo que ó o 
sol que so levanta ». 

Fóra, com clfcito, o sol da liberdade. ú 
cuj1t luz medrn1·nm e crosca1·am tntl"s essas 
ins ti tu ições, quo tconr J),i to n t'elicitlado tftL
quolle gmn•lo povo. 

Bem des•:iara, que, com a promulgação tia 
Constituiçt1o republicana braz1leim, possamo: 
au;:ul'l\1' semelhantes destinos para a no•sn 
patl'in, pOl'quc, nas sabias dbposições desta 
lei, c,tilo f11mla tos todos os meios o ele
mentos pam a l'utul'n gr·nn•leza dn. un,üo. 

Quanto a mim não de,~jo, para a nrinha 
vida do homPm publico, gloria maiol' do que 
n do te1· da~o o meu voto e a de te1• pt'•!stado 
o IDflU t'r·nco esfo1·ço pura n sun eont'ecçiio. 

O rtue importa ó que ~ad•r um do nós se com
penetro de que esta ,zloria mio é maiot• rio que 
a summn de responsabilidade, coutt·nhidn pn1•n 
respeitar o t'ttzor respeitar a execução tlel de 
nossa i\lngnn. Cnrtn.. 

O que importa é que todo;; os membros deste 
Cong-resso, como um só corpo, um só pcn~a
meuto, umn só vontade. urna su força, sai
bamos, à semclhanç-.L dos putriar·<•llns ria Cnu· 
stitni~<io nmoricaua, pro~tnr obetiicncin ell'e· 
ctivn e fiel ils sabins disposições ostntnirlns. 

Senhores, todos os esc ri piores siio accórdcs 
em flrmnr ~no a gr·nnrle?.n. do povo nol·tc
america"o tem si· lo cm ::;rnnrle parte devida 
it rovcrcncin constnnto JJela pr•op1•in Cnnsti· 
tuiçiio, bollo exemplo rln o pelos sons nu toros 
e seguido po1· totlos aquoll~s a quem tem ca
bido ns funcçõos du governo no paiz. 

Ctlrn pro iu1i l>•l' tiio saLia cnnrlucta. Seja t••:•o 
do lesa pntr•iotisrno todo aqnolle 1110 atieutnr 
cout1•a n lei l'uudamontnl ostrtbolecitla. 

Como ultirn•1 neto de poáol' •·onslituint~. nos 
t'Ctita a oleiç~o rl'l primoiro pro.~idonto tia Re· 
publica Braziloira. 

Non h uma consideração monos elevada ; 
nrmhunm hesitação mAnos rctle1tida deve 
influir cm negocio rio tant;L monta, do qual 
rlepen•leutt p1•irnoir·a conscquencin, boa ou miL, 
rln gt'<lltrlo obra do que vimos de elnbnrn.r. 

r;;· mister nosso momento que cadn um at
teo•la sómente aos conselho., drt razão o rio 
pa triotisu1o, afim do que o pr Jsiolonto eleito, 
nqnello quo vno encet .r o regímen ria le
g'a li·lade, •·stoja na ai tm·a r las circumstnr:ci:~s. 

Pr·ccisamos, antes que tudo, do um patr•iola 
leal o ~incer.,. E tamiJ,•m seria mister que o 
primeiro ruinisturin da Rr1pullica fo,se com
[W>tn do homens que, pelo seu sabet', pelas 
suas \'irru.h·s pos8ones, pelos seus pr .. codentcs 
e pelo sen d .. votado amor it novn orrl•·m do 
cons •8, fossem capazes do impor-se à con
llnuç;L pnhlic;L o lambem it <leste Cong-1·osso, 
o qu:LI, sem menor idó L dP intervenção om 

l,orlcr o>tranho, fóra de todo o regimeA par
amentm•, nem por· isto. rleixn d" ter· a missiio 

supre1ua e elevada de dar ns leis de meio e 
adruinistrnçrio, on do negai-a; no g-overno, 
quando este esti\'CI' abaixo d•rs exigencins 
p •tl·ioticas do paiz. (.lpoiarlos.) 

~las, sen hor• ·s. n lona ro11.ão manda. esperar 
~no o primeiro pr·osideuta d;L Republica lt>ril 
torio o bom sonso, sen tir·se-lm mesmo obri
gndo, em conscienci:r, n. não estabelecer uma 
conducta govcrnamont ,J divorciada das vistas 
deste Cong'ro:;so ; porque seria o maior 
alosul'rlo SUtJJlOl' alguom que este Congresso, 
eleito p:trn restabelecer o rogimún constitu
cional olo pniz e, nns tPrmos deste, ciPgondo 
o primeiro presidente, o pl'irneiro executor 1.ln. 
le1 fundnmentnl, fosso ollo proprio escolhrr 
pura tão elevado posto a um inrlivftluo que 
vioss~ desdo Jogo desrespert•U' n Constitui~ão 
c dosp1·estiginr o Congresso, seu eleitol', 
Semelhante hypotllOSJ rleve SOl' posta rle lado 
como inn•.lmissivcl : po1·que, om qualquer 
~mot•genciu, ilom espero que cada um de nós, 
como cc-autor da Const1tuição e co-rospon
sn vol pelo bem publico que a nnçiio nos 
conllou, snbará cumprir o seu •lovor em bem 
d • le:.,~olirlade, cm> te o que cnstnr. 

,\gor•a, senil rr>s, pnrn concluir com um 
neto tio justiça, chnmo n nttenção do Con
g-resso pnrn o rdquerimouto que vou npr·o
sentru•. 

Todos sabemo:; o somos test~munhn.s do 
modo correcto. condigno e olovndo, porque a 
".es • do Congresso soube dirig-it• os uossos 
tmlonlhos. :::et•ia injustiça quo, rlopois rle vo
tada n lei t'un•lamentrtl, não pralicnssomos 
tnrntmm mais este neto rio inteira justiça. 

I~ ~cm rnnis palnvt'as, pttsso 'a lor o meu 
requet•Imento (/J): 

lloqueii'O quA se con~ig-no na ncht do hojo 
um velo do solomuo l'oconltocimonto ao pr·Ô
sirlun I e e mais membros dtl mesa deste r:on
S'l'osso, poJo modo condigno, lonlt • patr•ioh 'o, 

I 
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· porque esta soubo dírl~r os nossos trabalhos, 
facilitando-os sobremaneira, pelas snas doli
IJernçõos o expedientes da maiot• ponderação, 
imparcialidade o justiço.. 

Constitulciio dn Republico do11 Es
tados Unldoló do Brn:.dl 

Snla das sessões, 24 de l'everolro de 1801. 
- Jl mar o O avatcanti. 

Antes ele descer dn tl•ibunn ainda vos direi: 
- De nada valorfl. este grande padrão da lei 
do liberdntle, que acabamos do erigir, cm 
nome dn. soboranin. nacional, §i nós formos 
os primeiros a deixai-o desde logo no almn
dono, on conllnrmos a sun guarda a indiri
duos menos nptos no aspecto das circum
stnncias, ou menos dig-nos aos olhos do pa
triotismo. (;lluito be111! Muito bem!) 

Vem ii mesa, é lido, upoiado o selll debate 
upprovado o seguinte 

Requel'imcnto 

RorJueiro quo se consigne nu neta de hoje 
um voto de solomne reconhecimento, no pre
sidcn te e mais membros da mesa deste Con
"'resso, pelo modo condigno, leal o patriotico, 
por que esta soubo dirigir os nossos trabalhos, 
facilitando-os sobremnncil';l, pelas suas de
liberações e expedientes da. maior ponderação, 
impnrcinlidade o justiça. 

Snludns sessões, 2·1 de fevereh·o de 1801.
. timaro Cavalcanti. 

ORDEM DO DIA 

o St:. PREiilDI~:S1'E convida os Sr;;. ropt·e
seutnntcs 1t assignm• o~ troti autographos 
Glu Constitui~.ão. 

Assignndos os autogt•apho:.; vela. mesa e 
11e!os membros do Congresso, presentes t\ 
sessüo de bojo, 

TITULO PRIMEIRO 

Da organização federal 

:Olspodçuos prolimln~ro" 

Art. I.• A Nação Brazileira adopta como 
rormu do governo, sob o regímen represen
tativo, u l~epublícn Federativa proclamada a 
15 de norombro de 1889, o constitue-se, pot• 
união perpetua o iudissoluvol dns suas 
nn tigns províncias, om Estados Unidos do 
Brnzil. · · 

Art. 2.• Cndn. uma tlas antigas provincias 
formnl".i. um Estado, e o ant1go municipio 
neutro constituirá o Distt·icto Federal, conti
nuando a ser a capital da Uniiio, omqunnto 
não se der oxccu~ão no disposto no artigo 
seguinte. 

Art. 3.• Fica. pertencendo iL União, no pla.
nalto contrai du Republica., uma zona de 
14.400 li.ilomotros quadrados, que seril. oppor
tunnmento demnrcatlu, para nolla estabo
lecot·-se a futura Capital ~'ederal. 

Pnragrnpho unico. EJrectunda a mudança 
da cupital, o actual Districto Fedem! passam 
a constituir um Estado • 

Art. •1." O.> Estados podem oncorrorar•-se 
entro si, subàividir-so, 011 desmembrar-se, 
para se annexar a outt·os, ou formar novos 
Estudos, motlianto acquiescencia das t•espe
ctivns assembléas logisla.tivas, em duns sessões 
unn11as successivas, e approvnção do Con
gresso Nacional. 

Art. 5.• Incumbo a cada Estnào JJrover, n. 
expensa~ proprins, us necessidades . e seu go
verno e administrnçiio; n. Uniiio, pot•ém, 
pt•ootm•il. soccorros no Estado que, em caso de 
calamidade publica, os solicitar. 

O Sn.. PI:ESIDENTE (teoanlaJido-se. c 
r:oJll clle todo o Congresso c todoc os espectado
ra.<) pt•oforo as seguintes palavras: 

Art. G.• O Governo Fodat•a.l não podori~ 
intervir 0111 nogocios pcculin.ros :tos Estados, 
salvo: 

I. • Para. repellit• invasão ostrangeim, 011 do 
nm F.st:ldo 0111 outro ; 

" Nós os l'tlJlrBsentnnto~ do povo !Jrnzileiro, 
reunidos om congresso Constituinte pn.ra or
"'unisar urn regi meu li\'l'e e democt•n tico, 
~stnbelecemos, decretamos o promulgamos 
a seguinte Constituiçt1o. 

,, 
• 

CO!'iQU.:S~O B7 ... U1 

2." Pm•n. manter '' l'l>rma t•epu!Jlicnml tilde
rntivn: 

3.• Para restabeler.er n ordem e n tmnqul
litlntlo nos Estados, :1 t•eq nisição dos respe
ctivos governos: 

4.• Ptlm a.ss~gm•m• a. execuçiio dus lois e 
sentenças fodoruos. 

Art. i.• E' da. compotencin exc!IISil'n lltl 
Uniiio doct•otnr: 

1.• Impostos sobt•o a im[JOl'laç;to do PL'Oce
dencia estrangeira; 
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2.• Direitos do entrada, sabida e ostmln do 
navios, sendo livre o commercio de calio~agem 
ás mercadorias nacionaes, lJem como as es
tran"eiras que jil tenham pago imposto do . " -1mportnçuo ; . _ 

tados <1:1 Ropublica, 011 estrangeiros, e bem 
assim sobro os vohiculos, de terra. e agua., 
que os tmnsportnrom ; 

2.• Estabelecer, subvencionar, ou emba
raçar o exet•cicio do cultos religiosos ; 3.• Taxas de sollo, snlvo a rcstr1cçao do 

nrt. o•, § !•, n. I ; . 3." Prescrever leis retroactivas. 
4.• Taxas dos correios o tolcgraphos ledo- Art. 12. Além das fontes de receita dis

criminadas nos arts. 7• o 9•, é licito it União, 
como nos Estados, cumulativamente ou não, 
crcnr outras qunsqner, não contravindo o dis
posto nos arts. 7•, !)o e li, n. 1. 

mos; . 
§ I.• Tambem compete primti\·amento a 

União: . 
I.• A instituição do bnncos e1mssores ; 
2.• A cronção o manutenção do ai l'anrle~~· 
§ 2.• Os impostos docJ•otados poh1 Unmo 

devem ser unil'ormes p'll'a todos os Estados. 
§ 3.• As !~is dn União, os acto:; o as son

tenç.'ls de suas :mtorirlndos serão executados 
cm todo o paiz por funccionarios L'e.dor~os, 
podendo, todavia, n exccuç:to rias primeiras 
ser conllada aos governos dos Estados, mo
diante ann uencin destos. 

Art. 8.• E' vedado ao Governo Fmloml 
crear, do qualquer modo, distincções e prefe
roucias em favor dos portos de uns contra os 
uotros Estados. 

Art. 9.• E' dn com potencia exclusiva dos 
Estados decretar impostos : 

1. • SoiJre a exportação de mercadorias do 
sun propria producç~o ; 

2.• Sobre 1mmovms rumos o urbanos ; 
3.• Sobre transmissão de pt·opriedade ; 
4.• Sobro industrias e protlssõos. 
§ I. o Tambem competo exclusivamente aos 

Estados decretar : 
I.• Taxn do sello qu:mto ao~ actos ema

nados de seus r.)spectivos governos o negocies 
de sua economia; 

2. • Contribuições concernentes aos seus te
legrnphos e correios. 

§ 2.• E' isentn de impostos, no Estado por 
ondo se exportar, :t producção dos outros Es
tados. 

§ 3.• Só ó licito a um Estado .trihutnr a 
importação de morcn!lorias ostrang-ciras.!Jufl:U· 
do destinadas no consumo no seu terr1toriO, 
revertendo, porém, o producto <lo imposto 
paro. o thosouro Federal. , . . 

§ 4.• l~ic.'l s:tlvo nos hstatlos o <hreJtn <lo 
estal.ielccorom linhas tolegmphicns ontJ•o os 
diversos pontos de seus tert'ltorios,_ o entro 
estes e os de outros Estados quo se nao acha
rem servidos por linhas t'edemes, podendo a 
União dcsapropl'ial-as, quando for de inte
resse gernl. 

Art. 10. E' prohibitlo aos Esta~os tributar 
bons e rendas federaos ou sernços a cnrgo 
da U niiio, e reei procnmen te. . 

Art. 11. E' vedado aos Estado;;, como a 
Uniiio: . 

I.• Crear impostos de transito pelo terrt
torio de um Estado, ou ua passagem de um 
para outro, sobro productos de outros Es· 

Art. 13. O direito da União e dos Estados 
de lcgislnrom sobro viação ferroa o nave
gação interior sorit regulado por lei federal. 

Pal'agt~lpho unico. A navegnção de cabo
tnge:n sará feita por nnvios nacionnes. _ . 

Art. 1-1. As forças de terra o mnr suo ms
tituiçõos nacionaes permanentes, dostinadJtS ii 
defesa do. patria uo exterior, o it manutenção 
das leis uo intoriot•. 

A força armaria ó essencialmente oiJed!ente 
dentro dos limites dn lei, aos seus snpertoros 
hi<:wnrchicos, e obrigada a sustentar as ins
tituições constitucionnes. 

Art. 15. Silo orgãos dn soberania nacional 
o Poder Legislativo, Executivo o o Judiciaria, 
harmonicos o independentes entre si. 

SECÇÃO I 

O PODER LEGISLATIVO 

CAPITULO l 

lJlSPOSIÇÕ .. :s OJ::It.\.E:-1 

Art. IG. o Poder Legislativo ó exercido 
polo Congresso Nacional, com n snncção do 
Presidente dt\ RepuiJli~n. 

§ 1.• O Congresso Nacional compõe-se tle 
dous ramos : a Canmra dos Deputados e o 
::ienndo. 

§ 2. o A eloição para Senadores e Deputndos 
far-se-IJ<t simultaneamente em todo o paiz. 

!:l :l." Ninguem pó1le sor, ao mesmo tempo, 
Deputaolo 1.' Sunat!OJ', 

Art. 17. O Cuug-ressn reunir-Se·hn, nn 
Capital Federal, independentemente de oon
Yocação, n 3 de maio de cada anuo, si a lei 
não designar outro di:~, o runccionnrt'L quatro 
mezos <la tlatn da aiJertm~t ; potiondo ser pro
I'?gado, adiado ou cotwocado oxtruordmn-
rmmente. · 

§ 1. o Sü ao Congresso compete deliiJot'aJ• 
sobre :t prorogação e adiamento de suas 
sessões. . 

§ 2. • Cada logislalurn dururti. tres annos. 
§ ~~. • O Goyerno do Estado em cuja rppre

sentaç[(o se der vaga, por !Jft•\lquer c,•,usa, 
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inclusivo !'enuncia., ma.nda.rü. immediata.mento 
proceder n nova. oleiçiio. 

zas quo gozem dos favores do Governo Federa.! 
detlniJos em lei. 

Art. 18. A Gamara. dos Deputados o o 
Senado tmbnlharii.o sep:tra•larnonte e, qunndo 
nilo se resolver' o contrario por mnioria •lo 
votos, em sessões publicas. As doliberaçõos 
sot•ão tomadas por maioria. tio votos, a.chamlo
so prosen to em cada uma das camat•as a 
mawria absoluta dGS seus membros. 

Paragrnpho unico. A cada uma das camai"nS 
compota: 

Veritlcar o reconhecer os poderes do sous 
membros; 

Eleger a sua mosa ; 
Organizar o sou regimento interno ; 
Regular o serviço do su:L policia intcrun. ; 
Nomear os omprogarlos de sua sccrotn.ria. 
Art. !D. Os Deputados o Senatlores são 

in viola veis por sun.s opiniões, palavras o votos 
no oxorcicio do mandato. 

Art. 20. Os Dotmtados o os Senadores, 
destlo quo tiverem recebido diploma até a nova 
olciçilo, não poderão ser presos, nem proces
sados criminalmente, som lJrévit~ licença do 
sua Gamara, salvo caso de fin(.,"'l'ancin. cm crime 
inaOn.nc;avel. Neste caso, levado o lll'Occsso 
até pronuncia exclusive, a autoridade proccs· 
santo remotterá os autos it Gamara rospectim, 
pam rcsol ver sobro a procedench ela nccusa
ção, si o accusndo não optar pelo julgamento 
immo<liato. 

Art. 21. Os membros das duas Gamaras, ao 
tomar assento, contt·ahirão compromisso 
rorrmtl, cm sessão rnhlic:t ele IJO!ll cnmpt•ir o,; 
ti cus .tovoros. 

Art. 22. Durante as sessões .voucat~'ío os 
Senadores e os Detllltndos um subsidio pecu
niario igual, o n.Jutht de custo, quo s7rúo 
tlxados pelo congresso, no fim de cnda legtsla· 
turu, para a segtiintc. 

Art. 23. Nenhum membro do Congresso, 
desde que tenha sido eleito, podet•it calebrm• 
contractos com o Poder Executivo nem dolle 
receber commissõos on emprogos remu
uorndos. 

§ 1. • Exceptnam-so desta prohillição: 

Paragrapho unico. A inobservancia dos 
preceitos contido~ neste arti?o o no antece
dente im~orta perda do mananto. 

Art. 25. O manrlnto legislativo ó incompa
tivol com o exercício do qualquer outra 
funcção durante as sessões. 

Art. 2G. S:1o condiçõo:J do elegibilidade pli'a 
o Congresso Nacionnl: 

I. u Estar na posse dos direitos do cidadão 
brnzileiro o ser alistavol como eleitor : 

2. • Par<t o. Gamara, to r mais do quatro 
an~os do c!dadiio brazilciro, o pn.ra. o Senado 
mars do sots. 

Estn. tlisposiçii:o não comprohendo os cida
diios a que roi'ore-se o n. 4 doart. 69. 

Art. 27. O Connores:;o doclm•arlt, em lei 
ospecinl, os casos âe incompatibilidade alei· 
torai. 

CAPITULO II 

n.l C.\ll,\1\.l DOS DEPIIT .\DOS 

Art. 28. A Gamara. dos Deputados com
põe-se de representantes do povo eleitos polos 
Estados c poJo Districto Federal, mediante o 
sriiTragio directo, go.trantide. a representaçfio 
d:t minoria. 

;;; J.• O numero tios Deputados serit tlxado 
por loi cm proporc;ão qno não oxcoderit de um 
r>or setenta mll habitantes, não devendo esse 
numero ser inferior rt quatro por Estado. 

§ 2 • Para este fim mandal".i o Governo 
P~dernl proceder•, desde já, ao 1•ecensmunento 
tltt populaçiio da R.opublica, o qual ser{t re
vi:;to docenlltLlmcnto. 

!.• As missões diplomaticas ; 
2." As commissões on commnn<lo~ militares: 
:J." Os cargos do accosso o as promoções 

Art. 29. Compete it Gamara a iniciativa do 
adiamento dn sessão legislativa e do todas as 
leis elo impostos, das leis do fixação dns forças 
de torra o mm·, dn discussão dos projectos 
otrerocidos pelo Poder Executivo e n. <locht
raçüo tlt~ procedencin. ou improcetlencia da. 
accnsação contra o Presidente da Republica, 
nos termos do nrt. 53, o contra os .l\Iinistros 
tio Bstado no.~ cr·imes connoxos com os do Pre
sidente ti:~ RopuiJ!ica. 

lcgaos. 

CAPI1' ULO III 

DO SE:.'.\DO 

§ 2." Nenhum Doput:vlo on Senador, portim, 
potlm·á acoitat• nomeuç-lo paro. missões, com
mí:;sões, ou commandos, tio que tr·ntam os 
ns. I e 2 do parn;;:t•apho antocedento, som 
licença drt respectint Gamara, qunntlo d;t 
acoitnçfio resultar privação cliJ oxercicio das 
l'nncçoos legisla ti\·as, s:tl I' O nos casos do guor•ra 
ou naquollcsern que a honra o a ir1tog-ridndo 
tio. União so aclwrom empeniJntlns. 

Art. z,J. O Dopntado ou Sonatlot· não r•'>Liil 
taml~llll ser pt•esidonto ou 1\tzor par·to tlo 
dir<'Wtorins d~t bancos, comp:IDhias on empre-

.A!'L. :{0. O Sanado compuc-so do citladüos 
o!Jg·rrc1S nos tot·ruos do al't. :!ü o maioros do 
:15 nonos, em nuruero do tr•os Sanadores pol' 
Estado o tros poJo Distt•ictn Fotlct·al, o leitos 
pelo mosruo modo pm• •1uo o l'ot·em os Depu
tados. 
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Art. 31. O mandato do Senador durará 
novo nonos, renovando-se o Sanado pelo terço 
triennalmente. 

Paragrnpho unico. O Senador eleito em 
substituição dt~ outro exorcorit o mnudnto pelo 
tempo que restnvn. no S11bstituido. · 

Art. 32. O Vice-Prosidente dtt l~epublica 
será Presidente do Senado, onde só teril voto 
de qualidade, o seril substituído, uns ausencins 
e impedimentos, pelo Vice-Presidcuto da 
mesma. Cnmam. 

Art. 33. Compete p1•ivntívamonte no Se
nado julgar o Presidente dn. Republica o os 
demn.is funccionarios foderacs designados pela 
Constituição, nos termos o pela fórmn que 
olln prescrevo. 

§ I.• O Senatlo, quando deliuornr como 
tribunal do .i ustiça, seri1 presidido pelo Pre· 
sidento do Supremo Tribunal Federal. 

§ 2.• Nüo proferirá sentença condemnntoria 
sinüo por dons terços dos membros presentes. 

§ 3.• Nüo pouorá impor outras penas mais 
que a perda do cargo o a incnpacitlndo de 
exercer qualquer outro, sem prejuízo tia 
acção dn. justiça. ordinarin contra o condem
nntlo. 

CAPITULO I\' 

1>.\S .\TTRlllUI•;ÜES DO cosanESso 

Art. 34. Comp~tc privativn.mente no Con
gresso Nacional : 

§ 1. o Orç:w a receito., tlxnr a dcspoza fe
deral annunlmente o tomar as contas da 
receita o despezn. do cada exercício financeiro i 

2. • Autorizar o Podo1• Executivo a contrnhir 
omprestimos, o n fnzot• outr•as oper<tções de 
creâito; 

~.· Legislar sohre :t divida }llli.Jlica, e esta
belecer o:; meios pnr<t o seu pagamento i 

4. 0 Regnlnr a u.rt•ocatlnçüo o a tlistribuição 
dns rondas l'edernes ; 

5.• R.ogulnr o oommorcio intol'Uacionnl, 
bem como o dos Estados entro si o com o Di::;
tricto Federal, nll'nndogm· portos, crmu· ou 
supprimir entrepostos ; 

G. o Legisla. r ~OI.J1•o a navognçüo 1los rios 
quo banhem mais tio um Estado, ou se esten
dam a territorios estrangeiros ; 

7 .o Determinnr o peso, o vn.lor, a inseri· 
pçüo, o typo o n denominação das moedas ; 

S. o Crenr bancos do omissão, legislar sobro 
ella, e tributai-a i 

H.• Fixur o padriLo dos pesos o modidus; 
10. R.osolver definiti\·amonto sobre os li

mites dos Estados eutr,o si, os tlo Districto 
Federal. e os do territorio nacional com as 
unções limitrophes ; 

11. A utoriznr o Gove1•no a declarar guerm, 
si nüo ti ve1• Jogar ou mallograr-se o recurso 
do arbitramento, e a ft1zer a paz ; 

12. Resolver definitivnmonto souro os trn.
tados e convenções com as nnçaos estran
geiras; 

13. l\Iudar a capital da. União. 
1<1. Conceder sui.Jsit!ios nos Estados na hy

potltese do nrt. 5° ; 
15. Legislar !>obre o sa1•viço dos correios e 

tolegraphos fedoraes; 
16. At!optm· o regímen conveniente â. so

gumnçn das fronteiras; 
17. Fixn.t• nnnualmonte as forças do tert•n 

e mar; 
. 18. Logislat• soi.Jro a orgnnizac;üo do exer

Cito e da armada ; 
I O. Conce:le1• ou 110~1· pnss<tgom a forças 

ostrangeirn.s pelo torritorio do paiz pnrn. ope
rações militares ; 

20. Mobilisnr o utilisnr n guarda nacional 
011 milícia cívica, nos casos provistos pola 
Constituição ; 

21. Declarar om estado de sitio um ou mais 
pontos do territorio nacional, na omergoncin 
do aggrossiio por forças estt•nngeirns ou de 
co:nmoçüo interna, o npprovnr ou suspender 
o sitio que houver sido declarado pelo Poder 
Executivo, ou seus agentes re>pons:~.vois, mt 
nusencia do Congresso ; 

22. Regular as condições o o processo da 
olciçüo parn. os cargos fcdornes em touo o 
pniz; 

2:.1. Logislm· soi.Jro o direito civil, com
mercinl o criminal da. Republic<t o o proces
sual dn. justi~n federal ; 

24. Estabelecer leis uniformes sobre nntu
rn.lisa~üo ; 

25. Cronr e snpprimir empregos publicas 
fedo1•uos, fixar-lhes ns nttrihuiçrles, o estipu
lar-lhes os vencimentos; 

26. Org-aniztu• a justiça federal, uos lermos 
do nrt. 55 o seguintes d:tt Secr.-:to !li; 

27. Concoclor amnistia ; 
28. Commutnr o porllonr ns penns impostas, 

por crime do t•csponsahiliuatle, aos t'lmcciomt
rios fodornos ; 

20. Lcgislnr soi.Jro terras o minas do pro· 
priot!ade da União ; 

::lO. Logislnr sobro ti o1•ganiznçüo municipal 
do Districto Federal, bem como sobro n po
licin, o ensino superiot• o os domais serviços 
que na Capital torem reservados para o 
governo tln Uniiio i 

31. Submettor n leg-islnçüo especial os 
pontos t.lo territorio dn. Republica necessnrios 
para a. funilnclio do arsenaes, ou outros ostn
bolocimontos o instituições do convonionciu. 
l'oderal · 

32. Regul~ll' os c•1sos de t3xtradicçilo\~nlre 
os Estados ; · 
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33. Decretar os leis e resoluções necessarins Art. 38. Niio sendo a lei promulgada dentro 
no oxorcicio dos poderes quo pertençam á de 48 horas pelo Presidente da l~epublica nos 
Uniiio ; casos dos §§ 2• e 3• do art. 37, o Presidente do 

34. Decretar as leis organicas para a oxo- Senado ou o V ice-Presidente, si o primeiro 
cuçiio completa da Constituição ; não o fizer em igual prazo, a promulgará, 

35. Prorognr e adiar suns sessões. usando da seguinte formula:« F., Presidente 
Art. 35. Incumbe, outrosim, ao Congresso, (ou Vice-Presidente) do Senad11, t'nço saber nos 

mas não privativamente: que a presente virem, que o Congresso Nnclo-
1.• Velar na guarda da Constituição e das nal decreta e promulga a seguinte lei (ou 

leis, e providenciar sobre as necessidades de resolução)•. 
caracter federal ; Art. 3G. O projecto do uma Gamara, omen-

2.• Animar, no paiz, o dosonvolvimonto dado na outt•n, volverá á primeira, que, si 
das Iett•as, artes o scioncias, bem como a im- aceitar as emendas, envial-o-ha, modificado 
migrnçüo, a agricultura, a industria o o com- em conformidade dellns, no Poder Executivo. 
mercio, sem privilegies que tolham a acçüo § I.• No casCJ contrario, volverá á Gamara 
dos governos Jocnes ; revisora, o si as alterações obtiverem dons 

3.• Ct·ear instituições do ensino superior terços dos votos dos membros presentes;consi-
o sccuntlnrio nos Estados ; derar-se-hüo approvadas, sendo então remet-

4.• Prover ÍL instrucções no Districto Fo- tidas com o projecto a Cnmnra iniciadora, que 
dom!. só poderá reprovai-as pela mesma mniorta, 

CAPITULO V 

D.\S LEIS r. RESOI.UÇtjF.R 

Art. 36. Snlvns as oxcopções do nrt. 20, 
todos os projectos do lei podem ter origem 
indistintamente na Cnmara, ou no Senado, 
sob a inicintiva de qualquer dos seus membros. 

Art. 37. O projecto de lei, adoptado numa 
tlas Gamaras, será submettido it outra; o esta, 
si o approvar, envial-o-ha no Poder Exe
cutivo, r1uo, acquiescendo, o snnccionnriL o 
promu lgnrit. 
~ I. • Si, porúlll, o Presidente dn. Republica 

o julgat• incous~itucionni,. ou contr.!wio nos 
interesses dn Nn~ao, negara sun snucçao dentro 
de dez dias uteis, dnquelle em que recebeu o 
projecto, devolvendo-o, nesse mesmo prazo, iL 
llnmnra onde ello se houver iniciado, com os 
motivos da recusa. 

§ 2.• o silencio do Presidente da Republica 
uo decondio importa. a snnc~iio ; e, no caso de 
ser esta negada, quando já estivet• encerrado 
o congresso, o Presidenta darit publicidade íts 
suas rnzues. 

§ :l.• Devolvido o projecto it Cnmnrn inicia
dora, ahi so sujoittna n umtt discussüo o a 
votnçüo nominal, considerando-se appromdo, 
si obtiver dons terços dos suJl't'llgios presentes. 
Neste caso, o projecto sol":t remottiuo iL outra 
Cnmura, que, si o n.pprovar pelos mesmos 
tmmites, e pel:t mosnm mniorm, o onvinrll, 
como lei, ao Poder Executivo, para n formn
lidndo !ln prnmulgnçiio. 

§ 4.• A snncçiio e a promulga~üo efi'cctnam
se pot• estas formulas t 

1." .~ o Congresso Nacional decreta, o ou 
sancciono n sogninto loi (ou rilsoluçüo)». 

2.• « O Congresso Nacional tloct•otn, o ou 
Jll'll'Ilulgo a so:;uinte loi (ouresoluçüo))), 

• 11 

§ 2.• Rejeitndas deste modo as alteraçoes, 
o projecto será submettido, sem ellns, a san
cç<io. 

Art. 40. Os projectos rejeitados, ou niio 
sanccionndos, não poder-:io ser renovados na 
mesma sessiio legislativa. 

SECÇÃO II 

DO PODER EXECUTIVO 

CAPITULO I 

DO PUP.SIPE~TP. F. DO YICE•PURS!DB~TS 

Art. 4!. Exet•ce o Poder Executivo dn. Re
publica dos Estmlos Unidos do Brn~:il, como 
chefe electivo da Nação. 

§ 1.• Substituo o Presidente, no cnso de 
impedimento, e succede-lbe, no de fu.ltn, o 
Vice-Presidente, eleito simultaneamente com 
elle. 

§ 2.• No impedimento, ou fnltn do Vice
Presidente, serão successivnmente chamndos 
ú Presidencin. o Vice-Presidento do Senado, o 
Presidente dn Cnmara o o do Supremo Tri
bunal Fcdernl. 

§ 3. • São condições essenciaes parn. ser 
oloito Presidente, ou Vice-presidento dn Re
publica. : 

1. • Ser brazileit•o nnto ; 
2.• Estar no exorcicio dos direitos políticos; 
:3.• Ser maior de trinta o cinco nnnos. 
Art. 42. Si, no caso de vagn, pot• qualquer 

cu usa, da Presidoncin. ott Vicc·Presidoncia, nito 
houveram nindt\ decorrido dons nonos do 
pet•iodo prositleucittl, procetlor-se-hn n novn 
eleição. 
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Art, ·13. O Presidente oxorcerit o cargo por 
quatro annos, não podendo sor reeleito para o 
por·iodo presidencial immediato. 

§ I, o O Vice-Prcsidento,qno exercer a pre;;i
dencia no ultimo armo do por·iodo presiden
cial, não poderá ser eleito Presidente para o 
período seguinte. · 

§ 2° O Presidente deixará o exercício do suns 
funcções, improrogave!mente, no mesmo dia 
om quo terminar o sou período presidencial, 
succcdondo-lho logo o rocom-oleito. 

§ 3. 0 Si este so achar impedido, ou falt::u•• 
n substituição far:<e-ha nos termos do nrt . .J I 
§§ I.•e 2°. 

§ .J. o O primeiro poriodo presidencial ter
minorá n 15 •lo novembro de 180-l. 

Art. 44. ,\o empossar-se do cnrg-o, o PI·o
sidento pr•ouuncinm, om sessão tb Congro,;so, 
ou si osto não estiver rouni,lo, :lllto o Supro
mo Tribunal Federal, esta afirmação : 

c Prometto manter o cumprir com por fui ta 
lealdade a Constituição Federal, p1•omover o 
bem geral da H.cpublica, observar ns suas 
leis, sustentar-lho n unitio, n intogridndo e n 
independencia. " 

Art. 45. O Pr•esidonto o o Vicc-Prosidonto 
não podem snhir do tor·ritorio nacional, sem 
pe1•missão do Congresso, sob pemt rh perde
rem o cargo. 

Art. 46. O Prosidonto o o Vico-Presidonte 
percobo1~1o subsidio, Jlxado pelo Cong1•esso no 
periodo presidencial antecedente. 

CAPITULO !I 

Art. 47. O Presidente o Yico-Proshlonto 
!ln Republica serão eleitos por Hnll'r:tgio •li· 
recto da Nação, o maioria absoluta de votos. 

§ 1." A eleição torit lognt• no dia I •lo 
março do ultimo anuo do por·iotlo prosirlencinl, 
procetlondo-so na Capital Fctloral o nas capi
tnes dos Estados a apuração dos votos rooo!Ji
dos nas respectivas cii'Cumsci•ip~,il~s. O Con
gresso fnru. a apnraçiio 1111 sua primoim 
sessiio do mosmo anuo, com qualquot·numoro 
do membros presento>. 

§ 2. 0 Si nenhum dos votados houvet• alcan
çado mniOl'Íll ausolutn, o Cougro:lSo olegm•ú, 
por maioria de votos presentes, um, dontm 
os que tiverem alcançado as duns votnçõ3S 
mais olovnrlns, nn eloiçi'io directa. 

Em caso do empato, consitlemr-so-ha eleito 
o mais v olho. 

§ 3.• O processo rltt eleição o dn apuraçi:to 
sort\ regulado pot· _loi ordinal'in. 

§ 4." Siio inalegi veis pm~ os cargos 'do 
Preshlento o Vico-Prcsidonto os parentes con
sanguíneos o atnns, nos I" o 2o gritos, rio Pre
sidente ou Vico·Prosidonte, que se achar em 
exorcicio no momento d:t eleição, ou que o 
tenha deixado utó seis mezes antes. 

CAPITULO III . 

D,\R .\TTR.tnerr;õr.:s no PODEn T.:(Er.UTIVO 

Art. 48. Compete privativamente no Pro
sídon te da Repuulic:t. : 

!.·• Sanccionnr, promulgar e fnzor publicnr 
ns leis o resoluções do Congresso; expedir 
decretos, instrucçiíes c regulamentos para a 
sua Ilol execução ; 

2. 0 Nomeai' e demittlr livremente os Mi
nistro> de Estado: 

3.• Exercer on ilesig-nm• quem dovn exer
cer o commnndo snpremo •las forças do terra 
o mnr dos Estados Unidos do Brnzil, quando 
foram chn1nnrlas ás armas om dcfestt interna 
ou externa ria Cnitio; 

4. 0 Atlministrm• o Exercito o a Armnch o 
distribuir ns rospcctivas forças, conformo ns 
lois l\Jderaes o as necosidades do Governo 
Nacional; 

5.• Prover os cargos civis o militares de 
c.~rnctei' !'odorai, salvas as restricçõcs expres
sas na Constitniçiio; . 

G.• Indultar e commntar as penas nos crr
mes sujeitos ti juristlicção feder•al, salvo nos 
cnsos a qno se referem os arts. 34, n. 28, 52, 
§ 2•; 

7. o Docltwar a guerra o fazer n paz nos 
termos do art. 34 n. 11 ; 

S.• Declarar immediatnmento a guerra nos 
casos rio invasão ou aggressão osh•angcir•t ; 

O.• D:tt• cont.t annunlmonto tL'I. sitnnçito do 
pniz ao Congresso Nacional, indicando-lhe as 
providonci:ts o reformas urgon tes 0111 mensa
g-em, que romottorit ao secretario do Senado 
uo dia da aboi•tm•tt da sessão legislativa; 

10. Convocm• o congresso extr•aordiuarin
monte ; 

II. Nomonr os mngistrndos fodernes, mo-
diante pt•opostn do Supremo Triunmtl ; . 

12. Nomear, os membros do Supr·emo Tri
Imnal Federal o os ministros tliplomaticos, 
sujeitnnrlo n nomeação i1 approvaçi:to do Se
nado, 

Nn ausencin do Congresso designal-os-lm 
om commissãe, nttl que o Ser1ndo se IH'O· 
uuncio ; 

13. Nomear os domais membros tio Corpo 
Diplomnlit!o o os ag·ontos consulm·es : 

l·l. lii<tll to r• a> 'rula~uos com os ·Estados 
oslt'itn~·uira::; ; 

15. 'Declarar. por si, on settS agentes ros
ponsaveis, o estado rio sitio om qualquer pOil.to 

t I 
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do territorio nacional nos casos de aggrcssão 
estrangeira, ou grave commoçiio intestina 
(art. (lo n. 3; art. 3·1 n. 21 o art. 80). 

16. Eutnbolar negociações intornacionnes, 
celebrar njustes, convenções o tratados, sem
pre ad rc(erendum do Congresso, o approvar 
os que os Estados celebrarem na conl'ormi· 
dado do nrt. 65, submetendo-os quando cmn
prir, á autoridade do Congresso. 

CAPITULO IV 

008 ll!Sl<TllOS DE EST.\DO 

Art. 4!!. O Presidente d11 Republica é au
xiliado pelos Ministr·os de Estado, agentes de 
sua contlança, que lhe subscrevem os actos, e 
cada um delles presidirá a um dos 1\!inistc
rios cm que se dividir a administração fede
ral. 

Art. 50. Os Ministros d<l Estado nüo po
derão accummular o exercício de antro cm· 
prego ou ftmcçiio publica, nem ser eleitos 
Presidente e Vice-Presidentc da União, Depu
tado ou Senadm•. 

Para~rnpho unico. O Deputado ou Senador 
que ncccitnr o cargo de 1\linistro de Estado 
perderá o mandato, o proceder·S<l·h:t imme
diatamente a nova eleição, na qual não po
derá ser votado. 

Art. 51 • Os lllinisti'OS de Estado não po
deriio comparec<lt' ás sessões do Con~reso, e 
só se communicat~io com e !lo por csc!'ipto, ou 
pessoalmente cm conl'erencins com as com
missoes das Ctunar·as. 

Os r<llatorios annunes dos Ministros seriio 
di~i(l'idos no Presidente da Repu!Jlica edistri· 
bmaos por todos os mcm bros do Congt•esso. 

Art. 52 Os :l!inistros de Estado não são 
responsa veis pet•a n to o Cong-resso, ou poro. o to 
os Tribunnes, pelO!! conselhos dados ao Pre
sident<l tltl Hepuhlicn. 

§ 1." Respondem, JlOI'ém, quanto nos sons 
netos, pelo.; cr·imes qllltlillcndoscm loi. 

~ 2. • Nos crimes communs o tlo responsn
bilidntlc serão processados e julg-ados pelo su
premo Tribunal Feder·al, o nos connexos com 
os do Pr·csiúentc tht Hepuulicn, poln autori
dade competente po.m o JUlgamento deste. 

CAPITULO V 

Art. 53. o Presidente dos Estados Unidos 
do B1•nzil scrit suhmcttitlo :1 processo e julg-a
monto, tlopois ~no :t C:tmnrn tleclarar proce
don to a ncr.usaç:io perau te o Supremo '!'ri· 
lJunal Fetloral, nos ct•imes communs, e, nos 
·1~ rcsponsnbilidnde, pet'nnte o Senado. 

• • 

Pnragrnpho unico. Decretada. a procedeu
cio. dn nccusar;ão, ficará o presidente suspenso 
das sua.s funcç1!es. 

Art. 54. São crimes de responsabilidade 
cs actos do Presidente da Republica. que atten
tnrem contra : 

1. • A existencia politica da União ; 
2.• A Constituição e fórmn do Governo Fe

deral ; 
3. 0 O livre exercício dos poderes políticos ; 
4. o O gozo o oxercicio legal dos direitos 

políticos, ou individuaes; 
5, 0 A segurança interna do paiz j 
6. • A probidade da administraçao; 
7. o A guarda o emprego constitucional dos 

dinheiros publicas; 
8. o As leis orçamentarias votadas pelo Con

gresso. 
§ 1. o Esses delictos serão definidos em lei 

especial. 
§ 2. • Outra lei regulará a accusação, o pro

cesso o o julgamento. 
§ 3.• Ambas essa.s leis'serão feitas na pri

meira sessão do primeiro Congresso. 

SECÇÃO III 

DO PODER .IUDICIARIO 

Art. 55. O Poder Judiciaria da Uniii:o terá 
por org-:Ios um Supremo Tribunal Federal, 
com séile na Capital do. Republica, e tantos 
juizes e tríbunaes reder'nes, distribuídos pelo 
pniz, quantos o Congresso crear. 

Art. 5!l. O Supremo Tribunal Federal com
(lOr-se-hade quinze juizos, nomeados nn rórma 
do art. 48, n. 12, dentre os cidndüos de no
tnYel saber e reputnç;io, elegíveis para o Se
nado. 

Art. 57. Os juizes Cederaes são vitnliclos e 
porderiio o cnrgo unicamento por sentença. 
JUdicial. 

§ 1.0 Os seus vencimentos serão determi· 
nados pot• lei e niio poderão ser diminuídos. 

§ 2. 0 o Senado julgará os membros do Su
pt•emo Tribtmnl Federal nos crimes deres
ponsabilidade, e este os juizes federnes infe
riores. 

Art. 58. Os Tribunaes Federnes elegerão 
de seu seio os seus presidentes e organizo.rão 
ns respectivas secretnrins. 

§ 1. • A nomençiio e n demissão dos empt•e
gnúos de secretaria, bem como o provimento 
dos officios do justiçn nns circumscripç!Ses ju
diciarias, compete respectivamente no> presi
dentes dos tribunnes. 

§ 2." O PrositlBnto tl:t Republicn. tlcsig-nnrá, 
dentre liS membros do Supremo Tt•ibumtl Fe
dera.!, o Procurudor Gernl dtt Republica, cu
jns attribuiç1les so deflniriio em lot. 
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Art. 50. Ao supremo Tribunal Federal com
pote: () os acções movidas por ostt•a.ngoiros c 

fundadas, quer cm contractos com o üoverno 
da União, quer em convenções ou tratados da 
Uniiio com outras noções; 

I. Processar o julgar originaria e privati
''aruento: 

a) o Presidente da Ropnblic:t nos crimes 
communs o os lllinistros do Estado nos casos 
do art. 52; 

b) os ministros diplomaticos, nos crimes 
communs c nos de responsnbilidado ; 

g) as qt!estões do direito mnritim_o o nave
A"nção, nsstm no oceano como nos rtos o lagos 
do paiz; I d' 't . . l . 'l 

lt) as questões t c tret o crtmmn 011 ct Vt 

c) as causas o confiictos entro a União e os 
Estados, ou entre estes uns com o;; outros; 

ti) os litíg-ios e as rcclamn~ües entro nao;üos 
estrangeiras c a União ou os Estados ; 

c) os contlictos dos juizes ou Tribunaos Fo
doraes on tre si, ou entre estes o os Estnrlos, 
assim como os dos .i uizes o tl•ilmnaos do um 
Estado com os j 11izes o trihmmes do outro Es· 
tado; 

II. Julgar, em grito de rocm>so, ns questões 
resolvidas pelos .iuizos o Trlbunncs l~oderacs, 
assim como as do que tratam o presento ar
tig-o,§ 1°, o o art. 00. 

li 1. R~vor os processos findos, nos termos 
do art. l:ll. 
~ J.o Das sentenças rias justiças dos Estados 

om ultima instancin haverá recurso para o 
Supremo Trilmnal Foderal : 

a) quando se questionar sobro a validado 
ou a app!icação do tratados o lois fedemos, e 
:L decisão do tribunal 1lo Estado JiJr contra 
c lia; 

bl quando se contestar a vnlitlndo de lois 
ou de actos dos governos dos Estados cm faco 
da Constituição, ou das lois fedcracs, o a do· 
ci~ão do tribunal do Estado considerar validos 
ossos actos, ou essas lúis impug-nadas. 

§ 2." Nos casos om quo houvor <.lo applicar 
leis dos Estados, a justiça federal consultttriL 
a jurisprudonci:t dos trihunncs Jocncs, o vico
vcrsa, as justiças dos Estados consultarão a 
jurispt•udoncia dos Tribunacs Foderaos,quando 
houverem do interpretar lois da União. 

Art. 00. Compete aos .iuizcs ou Tribunacs 
l~cdornes processar o julgar: 

a) as cnusns cm quo alguma dns partes fun
dar a acção, ou a dofosa, cm disposição da 
Constituição Fodornl : 

b) todas as causas propostas contra o Go
verno da União ou l~azenda Nacional, lhnda
das om disposições da Constituição, leis o 
rogulamoutos do Podot• Executivo, ou cm 
contractos celebrados com o mesmo Governo. 

c) as causas provoniontos do componsnçcres, 
mivintlicnçcres, indemnização de pt•cjuizos ou 
quncsquor outras, propostas pelo Govorno da 
União contt•a particulares ou vi cc-versa. 

ti) os litígios entro um Estndo o cidadãos 
de outro, ou ontro cidmlãos do Estados di
Yot•sos, dirersillcnmlo as lois destes; 

internacional; 
i) os crimes politicos. 
§ 1. o E' vedado ao Congresso commcttet• 

qn;dqucr jurisJicr;ão futloral ús justiças dos 
Estados. 
~ 2.o As sentenças o ordens da. r,nagi~tr~

tm·a lcdet•al ~ão oxocut:tdns por ofTJcmcs JUdt
cinrios da. União, nos quacs a Jlclicla local 1i 
obrigada ti prestar auxilio, quando invocada. 
por ellcs. 

Art. ül. As decisões dos juizos ou tri
bunacs dos Estarlos, uns maiorias do sua 
compctcncin, porão termo aos processos o il.s 
questões, sal v o qunuto a: 

Jo, habcas-corpus, ou 
2•, espolio do estrangeiro, quando a. cspocie 

não estiver prevista em convenção, ou tra
tado. 

Em tacs casos, ilaveriL t•ocurso voluntario 
para o Supremo Trilmnal Fcdol·al. 

Art. 02. As.iustiçns dos Estados não poclem 
intervir em .Juostões submcttidns nos Tri
lmnaes Federno;, nom annullar, alterar ou 
suspender ás suas son tenças, ou ordens. E, 
roei procamcn to, a justiça federal niio pódo 
intervir cm questões submottidns aos tribu
naos dos Estados, nem annullar, alterar ou 
suspender as decisões ou ordens. E rcciprocn
monto,a justiça fedornluão pódo intervir cm 
questões submottidas aos tt·ibunaes do.> Es
tados, nom anullur, nem alterar ou suspendei· 
as decisões ou ordens rlostes, oxcoptuados os 
cnsos cxprossamen to declarados nesta Cons· 
tituição. 

TITULO II 

Dos Estados 

Art. 03. Cada Estado rcgot•·so-ha pela 
Constituição o pelas leis que adoptar, respei
tados os principias constitucionaes da União. 

Art. 04. Pertencem aos Estados as minas 
o tet•t•ns devolutas sittmdns nos seus re
spectivos territorios, cabendo li. União só
monto n 11orção tio territot•io que l'ot• indis
pensitvol pnm n defesa dus fronteiras, forti· 
llcaçUos, construcçüos tuilitarcs o estradas de 
l'ot•ro !~doraes. 

e) os pleitos outro Estados estt•angoil•os 
o cidadãos braziloit•os; Pnmgmpho unico. Os proprios nncionnos, 

qno niio torem nocc,;snrios para soJ•viç•os ,Ja 
~ I 
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Uniüo, pnssarüo no dominio tlos Estntlos, cm 
cujo torritorio estiverem situados. 

Art. G5. E' facultado nos Estados : 
1.° Celebrar entro si ajustes o convonçllos 

som caracter politico (nrt. 48, n. 16) ; 
2.• Em gorai todo o qualquer poder, ou di· 

reito que lhes nfio ror negado por clnusuln 
expressa ou implicitamente contida nas 
clausulns exprossnti da Consti tuiçiio. 

Art. GG. E' defeso nos Estados : 
1.• Recusar fó aos docnmeutos publicas 

do natureza legislativa, :ulministrntil'a, o~ 
,iudicinri:~ dn União, ou do qualquct• dos 
Estnrlos ; 

2.• R.o,ieitar a moeda, ou n cmissiio han
enl'in cm circuluçiio por neto do Governo 
Fotloral ; 

3." F:1zor, ou declarar guerra ontro si o 
usnr do ropresalins ; 

•1.0 Denegm· a. oxtrndiçüo de criminosos, 
reclamados pelas justiças de outros Estados 
ou do IJistricto Federal, segundo ns leis da 
Uniiio, por que esta mataria se reger (nrt. 3·1, 
11. 32). 

Art. G7. Sn~va~ _as rcstric~ues espccitl
cndns na Constltmçao o nas lois federaes o 
Dlstricto Federal ó administrado pelas auto
ridades municipaos. 

Parngrapho unico. As dcspczns do en
meter locnt, nn: Cnpital .da l~cpuulicn, in
cumbem oxclusmm10nto a nutortúado muni· 
cipnl. 

TITULO m 

Do Municipio 

2.• os filhos do pao braziloiro o os il!ogi· 
limos do miio braziloira, nascidos em paiz 
cstrnngooiro, si estabolcccrom domicilio na. 
Ropnulica; 

3.• Os filhos do pai brnziloiro, que estiver 
noutro pniz ao serviço da Republica., embora. 
no lia nilo venham domiciliar-se; 

4.• Os estrangeiros, que, nchando-so no 
Brazil aos 15 tlo novcmbi•o de 1880, niio docla· 
mrcm, dentro om seis mezes dopoi5 do entrar 
om vigooi' n.Constituiçiio, o animo de conservar 
t~ nacfonalidatlo de ori:;cm ; 

5, 0 Os estmngeiros, quo poS3nircm bons 
imrno1·eig no BI·azil, o !'orem casados com 
brazileiras ou tiverem filhos hrnr.ileiros, com· 
tanto quo residam no Brnzil, Stllvo si mani
fostarom n intcnçfio do nlio mudat• do nacio
nn.lidado ; 

fi,u Os estrangeiros por outro modo natu· 
rnlisados; 

Art. iO. Siio eleitores os cidadiios maiores 
tlo 21 mmo>, que so alistarem na rórma da 
lei. 

§ 1. o Nfio podem alistar-se eleitores para as 
eleições fedornes, ou para as dos Estados: 

1. o Os mendigos; 
2.• Os annlphabctos; 
3. • As praças ue pret, oxceptudos os nlumuos 

clns escolas militm•es do ensino superior; 
4." Os religiosos do ordens monasticn.._, com

panhias, congrcgnçõos, ou communidades do 
qualquer donominar;iio, sujeitas a voto de 
obodioncin, regra, on estatuto, quo importo 
~~ ronnncin da li bordado individual. 

;;; 2." São inelcgiveis os cidndüos nfio nlis
tnvois. 

.\rt. ii. Os direitos de cidniliio llrnzileiro 
sô tiO suspendem, ou pertlem uos casos aqui 
pn.rticularisndos. 

§ I." Snspomlcm-so: · 
a) pot• incnpacitlado physic:~. ou moral; 

Art. GS. Os Estados orgnnizn.r-se-hiio ile b) por comlemnnçüo criminal,omqunutodu· 
fórmn que t1quo nssegur:vl:t a autonomia dos .rnrom os sons atreitos. 
municípios, cm tudo quanto t•espeito no seu § 2.• Perdem-se: 
peculhu• intot•osse. a) por nntnrn:lisaçüo em paiz estrangeiro ; 

TITULO IV 

Dos cidadãos brazileiros 

SECÇÃO I 

'DAR tlUA!.lll.\DP.S DO C!OAD:\0 D!l.A7.!Ll~IUO 

.'\rt. 00, Sfio cillndilos hraziloiros: 
1.0 Os nn:;cítlns no B1•nzil, :lin,.Ja quo ,.Jo pno 

cstt•nngcii'O, não residindo o,;to :t seryiço Lb 
snt na~ão ; 
1 co!'lt;A:~u :1'1 - l!t 

h) pot• ncoitnçilo de em pregoo ou pensüo da 
governo estrangeiro, sem licon~a do Poder 
Executivo Fodornl; 

§ :1 .• '!Jma lei fetler:tllletormin:mi. as COD• 
tliçuos do ronc~uisiçiio dos direitos do cidndüo 
ht·azileiro. 

SECÇÃO II 

DllCLAltAÇÃO DE ntng!TOS 

Art. i2. A Constitnir;fio assegura a brnzi· 
leir,1s é a ostrnn;.\·oit•os t·osidentos no paiz a 
inviolnhili,lmlo rlos direitos concot•notltos iL 
lilJcrdado, i1 sog-nl·nnça. iudiYitlunl o iL propri• 
oLlado nos tol'n!QS sogumtos: 
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§ I ,.o Nlnguem pódo ser obrigado n. 11tzor, 
ou den:az•tle fazer alguum cousa, sinão om 
1·iz·tutlo do lei. 

E;•)O'j' l -. I' ~ -· or os sao tguaes perante a ez. 
A Repttblica não admitto privilegio do nas

c!mcn to, descouhoce Jikos do nolwoza, o cx
tmguo as ordens honot•iilcas existentes o to
das .as sm1s p~o.roga~ivas o I'C;talias, hcm como 
os tttulos nobtlmrclucos 11 do conselho. 

§ 3.• Torlos os indiriduos o coutlssões t•oli
giosas podem exercer publica c lincmento o 
~cu culto, associando-se pat·:t esse IIm '' arl
~uirindo IJons, ol>sct·vadas as rli5posicões do 
direito commum. • 

§ 4.• A Republica s··~ reconhece o cas:t
mento civil, cuja cclclm1ção soz•á .~mtuita. 

§ ::i. • Os ccmitcrio., lc!':'io caractez· secular 
c sei·ão administ1•ados pcl:~ antol'idrdc muni
cipal, tlca~do livro a todos os enltos l'eligio
sos a p!•atw:t dos rcsp2cti1'0S l'ito:i'cm relação 
aos seus ci·cnt<!S de~dc que não oflil!lllalll :t 
moral publica o as leis. 

ll (l," Sori1 leigo o <msi no ministrado nos 
csta!Jo Icei me n tos [H! hlicos. 

!l i .• Nenhum culto on igreja :;ozarit do 
SUb\·Cn•;iiO omcia[, !IOIJ! terÚ re[aÇÕJii do do
pondcncia, on alliança com o GOI'crno d:t 
União, ou dos Estados. 

§ S.• A to• los é licito ass~ciarcm-sc o reu
nirem-se lirremcn te o sem armas ; uão po
dcn•lo intorvit· a policht si não pa1·a manter :t 
ordem publica. 

§ !l," E' pcrmittido a qnom qnot• que s~ja 
rcpi·escntar, mediante poticfio, aos poderes 
publicos, denunciar abusos das autoi·id:ulc,; c 
promover a rcsronsnhilill:u.lc do;; cnl partos. 

>i 111. Em tempo do paz, rtualqucr p.-~t!o 
entrar no tcrritoi•io u:tcionnl ou dello suhir, 
com a sua fortuna o bens, quando o ~omo lhe 
convier, indope111lcntomcnte tio passaporte. 

>i I I. A casa ó o asrlo inl'iolavol do imli
viduo; ninguem pódo ahi pcuotr:u•, do no i to, 
som consentimento •lo mot•:uiOI·, sinão para 
acnrlir a viclimns rio crimes, on •losastrcs, nem 
•lo dia, si não nos casos c pcln J'ürma p!'cscri
ptos na lei. 

!l 12. Em qualquer assumpto e livi'O a ma
JÜ!'estaç:1o do pensamento pela imprensa, ou 
pela tribuna, som dopondencia do cethm1·a, 
respondendo cada um pelos almsos fJI!lJ com
mottOI•, nos easo~ o pela Jl\rnm quo a lo i do· 
tot•minar. Não ü JlOI'mittid" o :tnon)·mato. 

::1 13. A' oxcepç:Lo do llngrnnto delicio, a 
prisão não porlera f'Xocutnr-se, sinãn rlopois 
do [H'Onuncia •lo in:liciado, snlvos os cn,;os dc
tcrmiuados em l ·i, o nwdianlc ordrm oscl'i
pta da ant01·idadn cnn1pl•tcntc. 

~ 1·!. ~iu.~·twm podei'Ú sr~l' CI111SCl'Vado em 
]JI'IS~O Sf'll! eu lpa lÚ!'III'Irla, Sa[\·a,; a:; OX<:O· 
p:;ues espu::itl"' •l:1s e1n l:·i, nem lu1·:ulc1 :'t pt·i· 
~:iin, uu nulla. dillido, :ii pro~ ta l'li:tn1::t idouoa, 
11us easos cm •JUO a loi :1 admitti1·. 

§ 15. Ning-nem sorá sentenciado, siniio 
pela autoridade compotonto, om virtnde rle 
loi anterior e nn. fórma pot• olla regulada. 

§ Jlj. Aos nccus 1 dos so asse;:urarit na lei 
a ma i:; plena defesa, com to rios os recursos e 
meios ossouciac,; tt olla, desde a notn. de 
culpa, ontrcg-no om vinte o ~11atro horas ao 
preso o assignadtt roht a11toridade competen
te, com os uomos do accusarlor o das teste
munhas. 

§ 17. O di1·cito de proprierlade mantém-se 
cm toda su!l plenitudu, salva:t tlosap!'opria
ção por nccossldnrlo, 011 utilidade publictt, 
mediante indemnização próvia. 

As minas portoncom aos proprletarios do 
solo, salms as limitnçilcs ~110 forem ostabelo
citlas pot· lei a hom da exploração deste ramo 
de industria. 

§ 18. E' inviolavol o sigillo tia corrospon
dcncia. 

;:i W. Nenhuma poua passará dtt pessoa do 
delinquente. 

i§ ~o. Jlicn abolida a penn. rle gnlós e a do 
banimento .i urlicinl. 

§ 21. Fica ig-ualmente abolidtt a pena do 
morto, reservadas a3 •lisposicues da legislação 
militar om tempo do ;:nol'l'a. 

§ 22. Dar-so-sc-ha o lta 1rea.~-co,·pus sempre 
qnu o indil'idno soll'rill' ouso achar em immi
nonto porigo•le sofl'ror violoncia, 011 coacção, 
por illogalidado, ou almso do poder. 

iii 23. A' excepção das causas, que, por sun. 
nalnrnza, pertencem :t juizo.> cspcciaes, não 
ha\'Orit fói'O privilog-indo. 

§ 2·1. E' ;:!':trantido o livro exercício de 
r.lnal~ucr pi'Otlss:1o moral, intollcctunl o in
' ustri:tl. 

§ 25. Os inventos industriaes pertencerão 
ao:; sons autores, aos quaos llc:mi. gnmntido 
por lei nm privilegio tomporario, ou seril. 
concorlido pelo Cong1·osso um premio razoa
vol, quando haja convonioncia de vui!::U1'iSa1' 
O ill I'OUtO. 

§ 2G. Aos autores de obras littorarins e 
artística,; ó garantirlo o direito exclusivo do 
ropi·orluzil-ns poht imp!'ensa ou por qualquer 
outro [H'ocosso mocanico, Os herdeiros dos 
autores gozarão desse tliroito pelo tempo que 
a loi dotol'minar. 

§ 2i. A lo i asso;;uraril lambem a proprie
tlado tlas marcas de fabrica. 

§ 28. Por motivo do crença ou tle funcção 
religiosa, nenhum cidadão bmzilciro podoril 
ser privado do sons rliroitos civis o politicas 
nom oximit·-se do cumpl'imento elo qualquer 
dever ciri!o. 

§ ::n. Os qnc nllognrom moth•o de crença 
l'cli;::io'<l c~orn o IIm do ~o iscntai'Oill do qnal
qn<ll' onus '[llO as lllb da Ltopnl>lic>t imponham 
ao' eitl:ul:iu,;, o os l]llll acceiLtl'otn coniloeo
l':lçuos ou titulas no!Jiliarchicos ostrangch•os 
portlo!'ão todos os •liroitos politico~. ~ 

t t 
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§ 30. Nenhnm imposto de qualquer natu
reza poderil ser cobrado si não em virtude de 
uma lei que o autorize. 

§ 31. E' mnntid:1. tt instltuição do .Jury. 
,\rt. 73. Os cargos puhlicos civis, ou mi

litares, são nceessivois a todos os braziloiros, 
observndnsns condições de cnpacidrule especial, 
que n. lei e;;tntuir, sendo, porem, vedadas ns 
accumulnções remuneradas. 

Art. 74. As patentes. os postos o os carg-os 
innmoviveis são garantidos om toda 3. s.1a 
plenitude. 

Art. 75. A 3.posontndoria só pmlorit ser 
dndn aos funccionnrios pu hlíco:; cm caso de 
invalicler. no serviço da Nação. 

Art. 76. Os officines do Exercito o !ln Ar
mado. só perderão suas pu tcn te:; p01' condcm
nação em mais tle dous o.nnos do pl'i:;ão, pas
sada em .iulgndo nos tt-ilmnacs competentes. 

Art. 77. Os militares do torra o mm· toriio 
ftiro especial nos delictos militares. 

§ 1.• Este fôro compor-se-hn do um Su
premo Tribunnl Militar, cujos membros seriio 
vitalícios, o dos conselhos necessarios pnr;t 
a formnçilo dn culpa o ,julgamento dos crimes. 

§ 2.• A organização c attrihuiçúes do su
'(l~emo Tribunal lllilitnr serão reguladas por 
lo1. 

.Art. 78. A espeeillcnçiío das gnrnntins e 
direitos expressos nn Constituição não excluo 
outras garantias o direitos não enumol'ndos, 
mas resultantes da tormn do governo qnc e !la 
estabelece e dos principies que consigna. 

TITULO V 

Disposições geraes 

Art. iO. O cirladão investido cm rnncr;úes 
rle qualquer rios tres parleros J'ederncs não 
porleril. exercer ns de outro. 

Art. 80. Podcr-se-ha declnmr em estado 
de sitio qu·llquer parte do tet'l'itorio.rln Uniiio, 
suspeiidendo-so a!Ji ns garantias consti
tucionaes JlOI' tempo determinatlo, rtnnnúo a. 
segurança dn Repnblic:t o exigir, om caso de 
aggrossilo estraogcil~r,ou commoçüo intestina 
(art. 34, o. 21.) 

§ 1.• Não so achnnrlo reunido o Congresso, 
e correndo tt Patria imminento perigo, exot·
cerit ess:t uttribuição o Poder Executivo Fe. 
dcml (nrt. ·18, n. 15). 

§ 2.• Este, pOI'ém, durante o cstarlo rlo 
sitio, rcstriu;.:ir-so·h:t nas motlidus tio repressão 
contr<t as pussoas, a imprit•: 

I." A tlotonr;ão om log-at• não destinado aos 
rlios rJo cJ•imos communs; 

2.• O desterro pnra outros sities do torri
t.,rio nacional. . ... 

§ :J.• Logo quo se reunir o CongTesso, o 
Presidente dn Republica lhe rclaturil, moti
van!lo-as, ns medirias de oxccpr;ão que hou
verem si!lo tomadas. 

§ 4.• As autorirlndcs que tenham ordomtdo 
taes medidas silo rcspons:weis pelos abusos 
commottidos. 

Art. 81. os processos lindos, em materin. 
crime, poderão sm• revistos, n qualquer tempo, 
cm bcnelicio dos con!lcmmulos, pelo Supremo 
Trihnn:tl Federal, para reformar, ou confir
mar :t scn tonçn .. 

§ 1.• A lei marcará os casos e a fórma dn 
revisão, que poderit ser re~uerida pelo scn
tcncindo, por qualquer do povo, ou e~:-olficio 
pelo ProcuJ•ador Geral dn ltcpublien. 

§ 2.0 Na revisão não podc~1 ser aggm
va•la;; as penns da sentença revJsta. 

!ii 3.• As dispo,içOes do presente urtigo são 
extensivas aos processos militares. 

.\rt. 82. Os 'l'unccionnrios publícos silo es
trietillncnto rosp~liJsnvois pelos alm.s~s o 
omissões em IJUe mcorrcrom no exermc10 de 
seus cargos, assim como peln indulgencia em 
não responsahili:;.'\I'CJU oll'octivamenle os seus 
suhnltrll'nns. 

Paragmpho nnico. O funccionario publico 
obrigar-se-1m por compromisso formal, no 
neto dn posse, no desempenho do:; seus devores 
logacs. 

Art. 83. Continuam om vigor, omqunnto 
não revogadas, as lois do antigo regímen, 
no que explicito. on implicitamente não for 
contrario ao systomn de governo tlrmado 
pola Con,;titniçilo o aos princípios nella. coo
sagr:ulos. 

Art. 84. O Governo tht União ntlnuçn o pn.
gamento rht dividn publico. interna o cxtc!•oa. 

Art. 85. Os olllciac~ do quadro o das classes 
nnnoxas d:t Armada toJ•ilo as mesmas patentes 
o vautagonsqne os do Exercito nos cargos 
de categ-oria corJ•csponrlonto. 

,\rt. l:lti, Todo. o hrnziloiro ó obrigado no 
sm·viço militar, cm defesa rl:t Pnlrin o da. 
Constitui<;ão; na tllrma d:ts leis f~doraes. 

Art. 87. O ExeJ•dto For lera! compor-se-ha 
de contingontos que os Estados o o lli.stJ·.icto 
Federal süo obrhulos a l'orneceJ•, constJtmtlos 
rln conformidade" com a. lei annua de tlxação 
do forças. 

§ !.• Umn lei fo•loral rlcterminarit a orga
nização goral1lo Gxercito, do accordo com o 
n. IS do art. 34. 

§ 2.• A União se encarregará da instrucção 
mil i tnr dos corpos o armas o rht instrucção 
mi litnr sn perio1·. . .. 

§ :~.· Fica abolitlo o J•ecrutnmcnto llllhtnr 
!'oJ·çado. 

!ii ·L" O Emrcitn e ,\rmndct compor-se-hão 
pelo volnnlaJ•indo, som l'i'011lio, o cm lhlla 
•lesto pelo sorteio, pt•oviamento organizado. 

Concorrem p[ll'<t u po~soal da Armaria a 
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Escolr. Naval, as de Aprendizes Marinheiros 
c IL i\lnrinha mcrcuntCJ, mediante sorteio. 

Art. 88. Os Estr,dos Unidos elo. Brazil, cm 
caso algum, so cwpenhuri\.o cm guerra de 
conqni:;ta1 directa 011 ioclirectamouto, pot• si 
ou em nlhnnça com outra nação. 

Art. 80. g• instituído um Tribunal do 
Contns para liqmdnr ns contas da receita o 
despoza o voriJlcat• a sua legaliclado, antes 
do serem \Jrostadas no Cong1·csso. 

Os mom n•os deste Tribunal serãn nomeados 
pelo Prcsiclcnto da Ropnulica, com app1·omção 
do Sonudo, o sómcnto perderão os seus Joga
res por son tonça. 

Art. 00. A Constitnição poderá ser rel'or
madn, por iniciativa do Cong-resso Xacional, 
011 das Assomblóas elos Estados. 

§ 1." Considor;lr-so-lm JH'Opostn n roCorm[l., 
quando, sondo np1·csontnda por uma quarta 
Jl[Lrto, pelo monos, dos membros rio qmdqnol' 
ilas Camnras do Congresso Nacional, Cor 
aceita, om ti'O$ discussões, por dons terços dos 
votos muna o noutra C[l.m:ti'U, ou quando 
for solicitada por dons terços dos Estuelos, no 
decurso do nm anno, representado cada Es
tado pela maioria do votos tio sua Assem blóa. 

§ 2.• Essa proposta •lar-~o-lut por appro
vndn, si uo anuo seguinte o ror, mediante 
trcs discussü3s, JIOI' maioria dll dous torc·os 
dos votos nas t!u.1s Camm·as do Congresso. 

!:i B." A pr·opost:t approvatl[l. publicar-sc-ha 
com ns ussignatm·ns .los Prositlontes e Se
cretarias tias duas Camnr•as, incorporar-so-lta 
iL Constitr1icão como pa1•to integrante tlolln. 
~ 4." Não r.odcrão ser :ulmittidos como 

ol1jocto do dolliJot•ação, no Congresso, pt·o
.ioctos tendentes [L abolir n ftirm~tropublicamt 
tedo1•ativn, ou a igualdade da rep1•esentac;oiio 
dos Estado;; no Senado. 

Art. 01. Appro\'ad;t osln Constituic;ão, scrh 
o !la promu!gmln pela 1\fo.;·• do Congresso e 
as;ignntla pelos membros deste. 

Ar!. I.• PJ•omulgatb esta Constituiçüo o 
Congresso, reunido em assemllllia gor~\l 
ologcrú 0111 seg-nitla, por maiori[l. absoluta de 
votos, na Jll•irnoil'll I'Otaçào, c, si nenhum 
candillato a obtivct•, por maioria relativ:L na 
soguutla, o Prcsiddnto o o Vico-Presitlento 
do;; Estados Unidos do Brazi!. 

§ I. • Ess:1 oloi•;ão será ftJita cm dous cscru
tinios tlistinctos pnt•n o Presidente o o Vico
Prosidonto respoctimmonto, I'ocobon•lo-so o 
upuranclo·so orn Jll'imoir·o Iog-nr ns cerlulas 
pnm Prosit!onto o procn<lon.lo-so cm sen·uitla 
uo mcstuo modo pat•a " Yico-!'t•o.,i lonto." 

>I :!.• O Pr•,!sidonlo o o Vico-Pt·csidontc, 
niQitos na 1iil:'lllll tlosto ;wtig·o, occnparào t1 

Presidoncia o [L Vice-Presicloncia ua RopnLli
ca d uran to o primeiro período presidencial. 

~ 3.• Para oss:t eleição nüo hnval":L.incom· 
patiLilidados. 

§ 4.• Concluída olla, o Congresso dará por 
ter·minada a sua missüo r.onstituinto, o, sepa
rando-se om cam[l.ra o Senado, encetara o 
oxorcicio do suas runções normaes a 15 do 
junho do cot•rento anno, nã_o ·podendo cm 
l!Ypothoso alguma ser dlssolvtdo. 
• ~ "·" No pt•irneiro nnno e ln primoii•[L lo;.:i~

Jntna·a, Jogo uos trab:tlhos proparatorios, 
di:;cl'iminnrú o Senado o primeiro o sog-undo 
terço do seus mombl•os, cujo mandato lm do 
cessar no termo do primeiro e do segundo 
tri"n nios. 

§ G.• Ess[l. discriminaçüo otrectunr-so-ha 
om tros listas, cot•:·ospondentcs nos tl•os terços, 
g-rnd uamlo-so os Senadores do cada Estado o 
os do Districto Fellernl ]lain ortlom do sutt 
votação rc~poctiva, do modo quo so distribua 
no torço do ultimo t1•ionnio o primeiro votndo 
no Districto Fl)(!ornl o cm cnda utn dos Esta
dos, o aos dons terços soguin tos os outros 
dons nomes na escala dos Stllfl·agios obtidos • 

§ 7." Em caso de empato, conside1•ar-se-hiio 
fa Ynrecidos os mais velhos, decidindo-se por 
sorteio, qu.1ndo n idado for igual. 

Ar!. 2." O Estado que até ao llm do anuo de 
1802 não ho111'el' decretado n sua Consti
tuição, sor·à submottido, por acto doCon:,-resso, 
à do um dos ont!'os, que mais convemllnte a 
essa nllaptnçiio parecer, até que o Estudo 
sujeito a osso rogimJn a reforme, pelo pro
cesso ncJI[L llotcrminado. 

Art. :l.• A' propor·ção que os Estados Stl 
fororn orgnnizamlo, o Gove1•no Fctlet•al entl·e
gar-lhos·lta a atlminist1•açüo elos serviços, que 
pela Constituição lhes compotirom, o liquidarft 
a respousabilidnr!e ela administração J'oeleral 
no tocante :1 ossos SOI'Viços c ao pag-tunouto do 
pessoal rospoctiyo. 

Art. '1.• Emquanto os Estados so occupa
rom om rogularisar as despezns, durante o 
po1·iotlo de ot•ganiznção •los seus serviços, o 
GoYorno l~otloral abrir-lhes-ha para esse llrn 
cr•oditos ospeciaes, segundo ns condic;ües osta
bolocidns pm• lei. 

A1•t. 5.• Nos Esta•los que so Corem organi
zando, entrnri1 orn vigor n c!assillcaçii.o das 
rondas cstabo!ocitlas na Constituição. 

Art. u." Nas pt•imoirns nomeações para 1t 
mugistmtum fotlornl o para a dos gstados 
serão preteridos os juizos do direito o os 
tlesemliargadorcs do mais nota. 

Os qno não l'o1•om a•lmittidos nn. nova orgn
nizaçitojudiciat•ia, o tivorom mais elo 30 nnnos 
tio oxm•cicio, so!'ão nposootntlos com totlos os 
sons l'oncimcn tos. 

os qno tivo;·om mono.~ do êlO nnno., •lo cxot·· 
cicio cuntinn:t rã o a por·cobot• os sou,; or·dena•.los, 
ato quo sejam tt[l!'OI'cilutlos ou aposontn<lo> 

' I 

r.~ . ' 



SESSÃO EM 24 DE FEVEREIRO DE 1891 . 301 

com ordenado COI't'espondcnto ao tempo do 
oxcrcicio. 

As despezas com os magistrados aposenta
dos ou postos cm uisponi!Jilidado sorüo pag,ts 
poJo Go ;orno l~otlo,·al. 

Art. 7 .• E' concodiua a D. Pedro do Alcan· 
tara, ex-lmperadot• do B1•azil, uma pensito 
que, a contar do 15 de novembro do ISSO, 
ooaranta-lhe, por totlo o tempo do sua vi4a, 
~ubsistencia decanto. O Con;;rcsso orllinarlo, 
cm smL primoir;\ rcnniüo, llxnrá o quantum 
desta pensão. 

Art. S.' O Governo li•'UCI'al atlqniril'iL para 
a Nttçüo t\ casa cm IJllO l'allecou o Dr. Benja· 
min Constant Botelho do Magalhães o nolla 
mandará collocar umn. lapitle a·m homoungem 
iL memoria do r;rauuo patriota. - o Fuudtu.lor 
da R.epuulica. 

Paragorapho unico. A vinvtL do mesmo ·D1•. 
Benjamin Constant tc~à, omquanto viver, o 
usorrncto da casa menc1onudn.. 

Mandamos, portanto, n todas ns autorida
des, a quem o conhecimento o execução desta 
Constituiçüo pertencerem, que t\ oxccutom o 
façam executar o observar llcl o inteiramente 
como no !la se contem. 

Pu!Jlique-so o CUlllJ.1l'a-so em tollo o tcrri· 
torio da Naç.io. 

Saio. uns sessões do Cong-resso Nacional 
Constituinte, na cidade do !Uo .Tanoil•o, om 
vinto o quatro 'lo l'overciro do mil oitocentos 
o noYenta o um, terceiro da. Republica. 

P1·udcntc Jose de Jllo1·acs Bai'!'O.<. Presidente 
do Congresso, Senador pelo Estado rlc S. 
Pmtlo. 
Antonio Etr:::ebio Gonçcrlues de .1l!iWida, Vicc

Presidonte do Cong-resso, Deputado pelo 
Estado ua nn h ia. 

Dr. Joao da 1\Iatta :Jlncltaclo, I• Sect·~tario, 
'Doput!\(lo pelo Estudo de Minas Gort~os., 

Dr, JosJ Pacs de Cm·valho, 2° SocrctarlO, :se
u ado r pelo Estado tio Pm·it. 

Tencnte-ooronol Jo<io Som·cs .Veica, ::·• Se
crotnrio, Senador pelo Estado da Pamhyba. 

Edua~·do Mendes Gonçalves, o!• Secretario, Dc
putmlo pelo Estado do Parnnit. 

:Jlm~ael Fl'ancisco Jllacilado, Sonmlut• pelo Es-
tado do Amazonas. 

Lcoueqildo rlc Sou:tt Coelho, idem.· 
Joaquim .fosJ .Pnc.• rza Sil.~". 811~1 1 1eHtO, itlom. 
Jlf,mocl Jqnacto Ilcl{u!'! heti'a, 1dorn. 
Manoel 'Uchütr RodJ•ioucs, Deputado polo Es

tado do A mnzonns. 
11Ianoel ele ]lello C. Barattr, Sonauol' pelo 

PariL. 
,1ntonio Nicol<io Jlonteiro Baena, itlom. 
Arthw· Indio do B•·a:i/. c Sill•a, Deputado 

polo Estndo elo Parit. 
Iw10ccncia 8eJ·:::ccle/lo Coi'I'Úrr, idem. 
Raynwmlo Nina lUbci!'O, idem. 

, 01•. Josii Fel'!'eil'tl Cantl!o, idem. 
• Dr. P .. ·o Leite Cliel'mont, idem 

Dr. Jose! 7'eixeira ela Malta Baccllar, idem. 
Laura Socl•·t!, idem. 
Jo<io Ped1·o Bel(ort Viei!'tr, Senador pelo Es· 

tndo do i\lnrnnhão. 
Fl'ancisco J1I anoct da Cunl"' Junior, i dom. 
Jo.<J Sccumlino Lopes Gomemoro, idem. 
.11 llltoal Berna1·dino da Costa Rodrioucs, Depu-

tado po lo Estado do Mnran hão. 
C11.simi1'0 Dias Vieil'a Junior, idem. 
llenriquc ,[lves de Carv11lho, idem. 
Dr. JomJ'<ÍIIt AntoiliO da Cru;;, Senador pelo 

Estado do Piau hy, 
Tltooclo!'O illuc.< Pacheco, idom. 
Elyseu de Sou:11 Jllarlim, i dom. 
Dt• Anfi·isio I!'ialho, Doputatlo pelo Estndo do 

Pianhy. 
DI', Joaqteim No!Jueim Pm·wwawi, i dom. 
.Nclso11 de Vttsconcellos .1llmcida, idom 
Coronel Firmino Pil'cs Fe1·reira, Deputado 

11elo Estlulo uo Piauhy. 
Joaquim de Oliveira Catun!la, Senador pelo 

Estado do Ceará. 
,llwtoet IJe:e;ora de .'1lúuque,·quc Junior, itlcm. 
1'heodoreto Cw·lo.ç de Fa1·ia Souto, idem 
Jllexaml!'C Jostí Ba!'Úosa Lima, Deputado polo 

Estado do Ccm~i. 
JosJ Frei!·e Jle:er1'il Fontenclle, idem. 
Joao Lope.< Fcl'l'cira Filho, idem. 
Justiniano de Serpa, illem. 
DI'. JosJ Avelino Guroet do Ama1•al, idem. 
Capitão JosJ Bevilaqua, idem. 
Gonçalo de La[JO Fernandes Bastos, idem. 
Jllanoel Coelho Bastos do Nascimento, idem. 
Jose Berllal'llo de tiiedeiros, Senadot· pelo Es-

tado do Rio Grnmlo do Norte. 
Jose Pedro de Olivei1·a Galuc1o, idom. 
Amaro Cavalcanli, illom. 
JlliitillO .-1lvm·cs Affonso, (P1•o ·vila civium p1·o· 

que wti11e1'sa Republica). Deputndo pelo Es
tado do Rio Grande do Not•te. 

Pcrl1·o Velho rle·.-llbuqucl·quc Jlm·e~~~hüo, itlom. 
Miauel Joaquin~ de .'llmeicla Castl'o, idem. 
Jlmonio de ,lmol·im Garcia, idem. 
Jose! de .illmeidtc Bar1·eto, Senador pelo Estado 

dt\ Pnmhyba do Norte. 
Fil'll!ino Gome.• da Siluei!'a, idem. 
Epitl!cio da Silva Pessoa, Deputado pelo Es-

tn<lo dtt Parahyba. 
Petlro .illiiCI'ico do FioueiJ•erlo, idom. 
,[ntonio Joaq11im do Couto Ctrrtttxo, idem. 
Ja<io Bapti::ta de Sa Audrmle, idem. 
Primeiro tenente Jocr.o ela Sil-va RetumLa, 

idem. 
Dr. JosJ llygino Dtra1·te Pe,·eim, Senauor pelo 

Estado do PPrnnmhuco. 
Jose Simc•1u de Olioeil'a, idam. 
JosJ Nicoltio 7'o/enlino d1! Cm·oallw, Deputado 

tiolo Estado do Pot'nambuco. 
Dt•. Francisco de .Assis Rosa e Silott, illam. 
Jolto Barbalho Uchôa Cavalcanti, idem. 

. .-1ntonio Gonçalves Fel'l'ei,·a, idem 
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Joaquin; Jo.<li rle Almeida Pernambuco, Dc-
p:Itn:lo pelo Esta:lo t!o Pcanamlmco. Antonio Bol'ges de Atahydc Junior, idem. 

Jor!r. Jrwmcio Ferreir1< de :lfjllirw, idem. 
AndrJ Caualcanti de "\lhuqua.-r,.re, idem. 
Raymuwlo Clmwiro de Sorc:a Bandci1·a, idem. 
.t\nnibal Falcllo, idem. 

Dr. Jor!o Baptista Lapcr, Senador pelo Estado 
do Rio de .ranoiro. 

Bm.; Carneiro Noyueira da Gama, idem. 
Frmzcisco Victor da Fonseca c Silua, Deputado 

pelo Estado do !Uo do Jnnoit•o • A. :1. PcJ•cil'rt de L•Jrrz, idem. 
Josd Vicente Jleim rie Vasconcellos, idom. 
Jo<To rle Siqueim Caualcnnti, it!IJm. 
Dr. Jotio Vid1·a de Amujo, idem. 
Lu i:; de :lndradc idem. 
Vicente :lilton.o r/o Espi;·ito Sa,uo, idem. 
Bellanninn Crr•·nai1·o, itlcm. 

Jor1o ScueJ·iwlo da l'onscca Hermes, idem. 
Nilo l'cçrmlla, i dom. 
Dr. U;·bano Jlarcondcs dos Sa11tos Jlfacltado, 

i:lem. 
Contt·a-Almiranto Dionysio Manhrie.< Barreto, 

hlcm. 

Floriano Peixoto, Senador pelo Estado das 
A lagtus. . 

Cy1·il/o de Lemos Nunes Fagundes, idem. 
Dr. i\lt[!llslo de Oliveira Pinto, idem. 

Ped1·o Paulino r/a Frmseca. 1rlom. 
C as.< irmo Cai!llido Trtcai'cs Jlrr.<tos, idem. 
Tltcophilo Fcrnanrlcs r!o.< Santos, Deputado 

p•Jlo E>tado das Aln,q-o :s. 

Jose Gonçalucs Vi,·iato de .M cd11i;•os, irlem. 
Joarf'tilil JosrJ de Sou::a Breves idem. 
l'il'ftilio ele ,lnd1·adc Pessoa, idem. 
Cw·los Antonio de Fmnça Carvallzo, idem. 
Joao Baptista dct Jllotta, idem. 

Jnaquim Pon:cs de 3lil·awla. idem. 
Franci.<co rle Ptwb< Leite Oiticica, idem. 
GabiHo fle.<ow·o, idem. 

Lu i:; C a rios Fr·?es da C1·u:, idem. 
:1lcindo Guanabara, idem. 

Mmwcl da Situa Jlosa Junilll', Senador pelo 
E:;tado do SCI·,q-ipo. 

Ioo rlu Pmdo 3/ontes Pires Fmnca, Deputado 

E1·ico Mai'inho da Gama C<Jellw, idem. 
Edum·do Wanclenltollt, Senador pela Capital 

Fodcml. 

pelo Estado do Sci•.::ipo. . 
Jl!wwi!l Prescifimw rle O'ivoim Val/a•lr1o, 1dcm. 
D1·. Fe/isbcl/o Fi1·mo ele Oliccira F,·cire, idem. 
l'iJ•gilio c. Da,wsio, Senador pelo Estado da 

Bal!!a.. 

Dr. Joao Scveriano da Fonseca, Senador pela 
Capital Fede1'lll. 

Joaquim SaldaHha Jllarinho, idem. 
Jo<1o Baptista de Sampaio Ferra::, Deputado 

pela Capital ~'cdct•aJ. 

Ruy JJm·bosa, idem. 
Jose :1uqusto de F.·eitas, Deputado pela Bahia • 
Jih~eisco r! e Prw/a :1J·gollr~, idem. 
.lr>aqu i"' lynaci o 1'o.<ta, id.em. 
Dr. José Joaqzri.n Seal,.a, idem. 
D1·. :b·istirlc.< Cesm· s1,illofa Zalila, idem. 
D1·. ,.\,·thu;· Cesar Rio.<, idem. 
Gm·cia Dias Pires de Cm·valho a :1tbnqzrcrquc, 

it!cm. 
Na,·colino de J[ ottra ,: .. 1/b~trp<e;·quc, i:lcm. 
Dr. F1·ancisco rlo.< Santos Pe1·eim, itlcm. 
Custodio JosrJ de ,J[dlo, Deputado pelõ\ 13ahin. 
Dr. Francisco rlc Paula Oliveira Guimm·acs, 

idom. 
.tb•istides A. ,llittou, i dom • 
.~tmphilophio Botelho Ji'rei1·e rlc Clli'Uallw, idem, 
Fmncisco ,1Ja;·ia Surl•·J Pm·eiJ·a, idem. 
Dio;•!I<io E. rle Crrstm Cci'IJI<Cim, idem. 
Lcooigi/do rlo Y)li•"llll!l" Amu;·i;a Fi/yueim.<, 

idem. 
Capitão de mar o g'llt.JI'l'll Btmio de:!. ,]fw·cos, 

idem. 
JJm·ao de \"i/la 1'i~·11.<a, idem. 
SeúcWi<!o La,.•tlulJI'/Il da Rocha ,l[cdmrlll, idem. 
Fmncisco ]>,·isco de Sotwc P<ll"aiso, i:.lem. 
Do1riÍiifJOS YiceHte Go"''"lvcs de Souza, Scn:ulot• 

pelo· Estado do E;'/'i1•ito Santo. 
Gil Di11i:: Cou/.w·t, 1t cm. 
Ju.<:! Ccsai'io ele Jlir·wda Jlo11tciro de Ba1'/'<Js, 

idem • 
.los,: r/e ,l!ello l'cwoa/ho Mau i~ F1·eir~, IJopulatlo 

pelo Estado do Espírito Santo. 

Lopes Trour1o, idem, 
11/(l'erlo Ernesto Jacques OuriiJue, idem. 
.1\ristides clt!Si/.vei;·ll Lobo, idem. 
F. P • .llayrinlt, idem. 
IJr. Francisco Fw·quim 1Verncck de .iltnteida, 

idem. 
D~mingos Jcsuino de :ltbuqllerqttc Junior, 

tdom. 
Thoma:: Dclphi110, i dom. 
JosJ A.uyu.<to Viuhae.<, idem. 
:1merico Lobo Leite Perci;·a, Senador pelo 

E:>tado do l\Iinas Gentes. 
Antonio Olyntlw do.< Santos Pires, Deputado 

pelo Estado de lllinas Goraes. 
Dr. Pctci{ico Gonçalves da Silvtt .llitscarcnllas, 

itlom • 

Gab;·iet de Paula Almeida Jlfctga/Mes, idem. 
Joan das Cltayas Lobato, idem, 
Autonio Jacob ria Paixrio, idem. 
Ale .• ·anr/,·c Stochlcl' Pinto ele ,)[cnc:es. idem. 
Frct,lcisco LHi:; da V cign idem. · 
DI', JosrJ Cimdiclo da Cosi<~ Senna, idom. 
A,ltollio .. 1f[omu Lamo1111ier Godofreclo, idem. 
Alum·o A. de :1mlradc Botelho, idom. 
Feliciano .1ugusto tle Olivail'a Pcm1a. 
Po!ycw·po Rodl'iyne.< Viotti, idem. 
.... t,1t01liu Dutra ...:.Vicacio, idem. 
Jíhlllcisco Corr~a Rahcl!o, iUem. 
Ma.!Oel Fu/gcncio Alves Pc1·eim, idem. 
Astolpfw Pio da Silca Pinto, idom 
A1·istirlcs ria .. 1/'(wjo Maia, itlom. ' 
Joaquim Go11çalves Ramos, idem. 
t..àl'lo> Justiniano das Cha,qas, idem. 

""' • • 
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Constantino Lui:: Palleta, idem. 
Dr. Joao ,lntonio de Ave l/a>·, idem. 
• Jose Joaquim Ferreira Rabello,, ide1;n. 
Francisco Alvaro Buono de Pa1na, 1dem. 
Dr. Jose Carlos Fcrrcil'lt Pil'es, idom. 
]fanoel Ferra:: de Campos Saltes, Senador 

polo Esta(lo de S, Paulo. 
Francisco Glicerio, Deputado polo Estado do 

S. Paulo. 
Jl!anocl de f,foracs Bal'>'os, idem. 
.fonquim LOJlCS Clwve.<, irlcm. 
.Doulin!JOS Ca>·rJa dn Moi'!les, idem. 
Dr. Joao Thoma: Carvalhal. idem. 
Joaquim de So>t:a Mursa, idom. 
Rodolplto N. Rocha Mirmul<t, irlem: 
Paulino Carlos de AI'J'w/a Botelho, 1dom. 
Auge lo Gomes Pinheiro M~tcluulo, i'lem. 
Antonio Jose da Costa Juni01·, idem. 
Francisco de Paula Rodl'i!JIIes ,1/vcs, idem. 
Alfredo Ellis, itlom. 
Antonio ,l[oreira da Silva, idem. 
Jose Lui: de ,tlmeida .No!JIIei•·a, idem. 
Jose Joaquim de Sou:a, Senador pelo Estado 

do Goyaz. 
Antonio ;llum·o da Silva Ca110do, idem. 
Antonio da Silva Pm·anftos, idem. 
Sebastiao Flcw·y Curado, Deputado pelo Es-

tado de Goyaz. 
Jose Leopoldo de Bulhües Jw·rlim, i~em. 
Joaqui111 Xavier Guimaracs .Na tal, Idem. 
Aquilino do Amaral, Senador pelo &lado do 

1\Intto-Grosso. 
Joaquim Duarte .llurtinlto, itlo~l. 
Dr. Antonio Pinheiro Guedes. 1dom. 
Antonio Francisco de k:ererlo, Depu lado pelo 

Estn(\o de :i\ la tto Grosso. 
Caeta>to Manoel de F~1·ia c Mbuque.·quc, idem. 
Ubaldino do Amaral, Senador pelo Est:ulo do 

Pnrana. 
Jose Pereira dos Smt!Os ;llull'ade, idom. 
Bellarmino Augusto rlc Meurlo>tça Lobo, Depu-

tado pelo Estmlo do Parani~. . 
MaJ•ciano Augusto Botel~ID de ·~la!Jalhacs, !dom. 
Fernando ,lJuchado do s,mas, 1dem. 
.1ntonio Justiniano Este~es Junior, Sonndor 

pelo Estado tlo Santn Cntlmr.ina. 
Dr. Lui:: Delphino dos Santos, 11lcm. 
Laura Seue1·iano J!JillcJ·, Doputntlo pelo Es

tado de Santa Catharina. 
Carlos Augusto de Campos, lleputatlo pelo 

Estadodo Suutt~ Ctttlmrimt. 
Felippe Schmidt, idem. 
Dr. Josti Candidn de Lacel'da Coutinho, idem. 
Ramiro Fo1·tcs de Barcetlos, Senndor pelo Es-

tado tlo Rio Grande do Sul. 
Jt:lio ;lnacleto Falc<1o da F,·ota, idem. 
Jost! Gomes Pillheii'O Machado. idem. 
Victorino Ribâro Carnr.iro Jlontei>·o. Depu-

tado pelo Estado do Rio ?I"untle tlo Sul. 
Joaquim Pereira da Costa, Idem. 
M!lllú Gor1çalves de .Fltria, idem. 
J~<lio de Castilhos, idem. . .. 

AHtO>Iio Augu.~to Borges de Jlledeiros, idem. 
;llcidcs de Mendonça Lima, idem • 
J. F. de As.<is Bra;il, idom. 
Thoma: Thompson Flm·es,idem. 
Jotzquim Ftancisco de Ab1·eu, idem. 
Homero Baptista. idem. 
Manocl Lu i: da Rocha Os01·io, idem. 
.lt(redo Ca.<si~no do Nascimento, idem. 
Fernando Abbott, irlcm. 
Dcmetrio Nunes Riúeiro, idem . 
,IHIOIIio ,1dolplto da Fomoura ,lfemza Bai'reto 

Wom. ' 
Está assigna•lo. (;lpplausos proloii!Jarlos. 

Vivm ti Republica). 

.Estit promulgadt\ a . Constituiçii.o ~a Repu
blica dos E;tados Umdos do lkaz1l (muito 
bem ! ) o a nossa patria, após 15 mezes de um 
governo rovolucionario,cutra, dGstlo os te mo
mento, no regímen <la legalitlnde. 

I~ ú l'ol'Çtt conl'ossar que, graças aos esforços 
o á dedicação deste Congresso, legitimo re
presentante 1la naçiio (~tpoiarlos), uliit:; rece
bido com do~l'avor o prevenção P,ela opiniíio 
qnc consegum vence1·, o qu" termma os seus 
tral.mlhos l'O:Ieado da estima e consideração 
publica, o flrazil, a noss:\ patrin, do hoje em 
dcan to tem uma Constituição livro e democra
tic:t com o rcgimon da mais larga federação 
(muito úcm! muito bem!), unica capaz de 
mantel-a unida, do fazor com que possa des
onvol\·or-se, prospO!'ar o correspondm• na 
Amcrica. rlo Sul no sei! modelo do. Amarica. do 
Norte. (Jl~tito bem ! .lluito be111! ) 

Saudemos, meus concidadãos, ao Brazil o 
it Repni.Jlica BI·azileil'tL. 

Vi vn a Nar;ãu Braúloirtt ! ( Applausos pro
longados do J'eCilltO das tribunas C das !)U/C
rias,) 

U)IA voz-Viva o prosidonto do Congresso! 
(,!l'Jllausos.) 

ÜUTlt.~ voz - Viva a Repui.J!icn ! 
VozEs - Vivn ! Viva ! 
U)!A VOZ ·llo\S GALERIAS- Viva O cidndüo 

P1•udcnto do Moraes ! 
\'oz~-:s - Viva! Viva! 
O umA I'Oz - Vi l'l\ o Congresso Nacional ! 
VozEs- Viva! Viva! 

O Sr. Serzcclcllo (pela ordem, 
attellç<1o)-Eu mio podi:t, não devia mesmo 
como o mais hmnih.le dos membi'OS dcsto Co!l
gre~so (muitos ll•To apoiados), interromper a 
o;ol~numlatlo deste acto; mus, Si'. Jll'~sldonte, 
en Julgo quo nos achamos no momento mais 
extr·aoi•dimwio, mais >olcmno da nossa patrin. 

Acabtt V. Ex. de declttrar quo esta pro
mulgadtL peltt sobernniLL nacional, quo os ti~ 
promulgada pelos rupt·esentautes da naçiio :~ 
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Constituição que vao reger os destinos da Re· 
publica Drazileira. 

Senhores, si essa Constituição ó o f1•ucto da 
sabedoria, si essa Constituição coordena,si c lia 
concretisa em si tudo ~uo o es\Jirito humano 
tom produzitlo do mms olov:u o o do mais 
pratico, na. scionciu. social, tlil-o-ha o futuro, 
dil-o·hão com cet•toza 11s gerações que no;; 
succedorem. 

1\las, bt'Ja ou má, a verdndo ti quo hojo sü 
nos cnmpre nm dever•: o do respeitai-a, o de 
acatai-a, o !lo <lerenc.lel·a {L cu~ta da nossa 
propi'Íl\ Yida. (Numc1·osos apoiados; muito 
úcm.) 

Senhores do Congresso, oston profunda
monte corto, profundamente seguro dl3 qno 
jamais esta Constituição, flUO ti :. obra da 
Nação, que ó a obra desto Congresso, ha do 
SOl' violn•Ja. (Apoiados.) Estou corto, pro
fundamento certo, porque seria isto com cot·
teza nm crime - sorht a dcshonra da re
volução (apoiados), dc~sa rcvoluçiio quo fez a 
immortaliuade de Benjamin Constant, dessa 
revolução que fez a immot·talidade do solda
do glorioso, qno a encm•nou o qno a pel'SO· 
nit!cou nesses mc?.ed de dictndura (apoiados), 

Nestas condi~'ões, acredito interpretar os 
sentimentos deste Congresso, pc:lindo a v. Ex. 
que sujeito ú votação a intlica~ão que hontem 
apresentei o que ó a seguinte: 

n proposto. do Sr. Serzr.dcllo soja votada por 
acclnmação. 

VozEs - Votos ! votos ! 
O Sn. PnES!DEXTB- Não ho.vondo mais 

quem peço. a palavra, encerra-se a dis
cussão. 

O:i Senhores que r.ntendem quo o dio. :M do 
fevereiro deve ser considerado din de festa 
nacional no Brazil, por ser o di:L da pro
mulgação da Republica l.Jmzileira, queiram 
Jovan tar-so. 

O Congresso approm unanimemente o re
querimento do Sr. Set•zotlollo. 

0 SI:. PRESlDEXTE- A ordem do dia de 
amanhã será a eleição rios presidenta o 
vice-presillonto da Republica. 

Não havendo _mais nada n tro.tar-S3, en
cerrou-se a sessao. 

(.1pplrmsos Jll'olongarlos. Vivas li Republica, 
dados do l'CCinto C das !]alci'Ías ,) 

Lcmn ta-so a sessão ás •1 horas o :JO minutos 
da t:.ll'do. 

Gl" SESS.iO Jl~! 25 DI~ 1-'EI'mtEmo llll 1801 

O Congresso Nacional, hoje unieo poder 
~oberano, pot•que cessou :1 revoluçã(l, pot·quo 
cessou a dictadura, porque tudo tles:1ppareceu 
denoto da Nação, aqui reunida, decreta qno ó 
um dia de fu~ta naciorml o ti h\ do hoje, 2-l de 
Jovoreiro, o mais extrnorrlium•io rlo nossa 
Patria. (Ntmzcrosos apoiados; muito /Jem, 
muito úcm.) 

O Stt. ZA~!A, obtendo a palavra pela or
dem, diz que promotto por sua honra dellln
dor a custo il:1 lll'opria vidt\ tL Constituição 
que acaba de ser votada. 

Vozt;s-Todos nós. 
O Srt. Pm;sroEXTJ;-0 Congresso acaba de 

ouvir o req uorimon to do Sr. represou tnn to 
Serzedello. S. Ex., -na soss:'Lo do hontom, 
]Jt•opoz que o tli:t da promulgação da Consti
tuição fosso pelo Congresso considorndo 1lia 
do t'&sta nacional. N:\ hot•a om que foi apre
sentada a proposta não ponde ser snbmettitla 
iL dolibern~ão do Cong-resso. Agora S. g;o,;, re
quet· que o dia do hoje, om que se promulgou 
a ConRtituição, o Congresso dcclnro, por uma 
dolibornção sun, dit\ do fest11 nacional. Estil 
cm discussüo a indicação. 

Vozr,s-Votos! Votos ! 
0 Sll. IIIEII\A Im VASCONC!l!,LOS- f'Ol'· 

miltt\ o Cong-re~so que o mais obscuro do 
seus membro:; levante-se para propor que 

Ao mei(l·llia faz-se n chamada, á qual re
spondem os Sr'S. Prudente do 1\loracs, 1\Iattn 
Machado, l'aes de Cm·valho, Joüo Neiva 
Eduardo Gonçalves, Fránci~co ;\!achado; 
Looyigilüo Coelho, Joaquim Sarmento,ll!a
nool Barata, Antonio B:tena, João Pedro 
Cunha Junior, José Secmulino, Joaquim d~ 
~ruz, Thco~oro Pacheco , Elyseu 1\lar
tms, Joaqutm Catumla, Bezorr;t do Alhu
querque Juuiot•, Theodureto Souto, Josó 
l:lot•mu•do, Olivoit~L Gaivão, Amaro Cavnl
canti, Al~oida lhr~eto1 I•'irmin~ da Silyoirn, 
Josó Hygmo, Josó Stmeao, Flormno Pe1xoto, 
Pellro Pnnlino, Tavm·cs Bastos, Rosa Juuior 
Coelho, o Campos, Thomaz . Cruz, Vit•gili~ 
Dnmasto, Ruy B;u·l.Josa, Dommr,"ll:;; Vicente 
Gil Gonlnrt, Monteiro 1!0 Bat•t•os, Quintin~~ 
Boenyu\·a, Laper', Bmz C:ll'neirc, Bdunt•dn 
\Vnndenkolk, .reão SoYcJ•inno, Saldanha Ma
rinho, Joaquim Felicio, Casario Alvim 
Amot•ico . Lobo, Campo~ Salles, Jonquim d~ 
~ouza, Stl va Canedo, Stlva Paranhos, Aqui
Imo tio "\mural, Joa~uim i\Iurtinho, Pinheiro 
Guedes, Ubaldino do Ama1~1l, Santos An
drade, l~steves Junior, Luiz Delphino Rnmiro 
Bnrcollos, Pinheiro 1\Iachado, Jttlio' Frota 
Bell'ot•t Vieit•a, Uehtitt Roctt•igues, Indio do 
Bt•azil, Lam·o Sodt•ó, lnnoceucio 8orzcdello 
Nina Ribeiro, Cantffo, Pedro Chermrnt, Mntt,-\ 
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Bacellar, Costa Rotlrig-tws, Cascmiro .Junior, 
Henrique de Carvalho, Anf1•iso Fialho, 
Nogueu'l\ Paranaguú, Nelson, Pi1·cs Forroira, 
Bnrbo::iil Lima, Bezerril, .Joiio Lopes, Justi
niano do Serpa, l~rodorico Borges, Josó 
Avolino, Josó Bovilaqua, Gonçalo de Lagos, 
Nascimento, Almino Alfonso, Podro Velho, 
Miguel do Castro, Amorim Garcia, Epitocio 
Pessoa, Pedro Amet•ico, Couto Cartaxo, Sá 
Andrade, Retumba, Tolentino de Carvalho, 
Ro,;.'\. o Silva, Gonça\\'CS Fm•t•eit~t, .Tos•'• 
Mat•iano, Almeida Pernambuco, Juvencio de 
A!l'uiar, Andró Cnvalcanti, Raymundo Ban
iletra, Annibal Falcão, Pereira Lyra, Meirtt 
de Vasconco!los, Joiio do Siqucit•a, João Vieira, 
Luiz de Andraile, Espírito Santo, Belarmino 
Carneiro, Theophilo dos Santos, Pontes tle 
Miranda, Oiticica, Gabino Besouro, Ivo do 
Prado, Oliveira Vnlladão, Felisbello l~roire, 
AuE;'usto do Freitas, Paulo Argollo, Tosta, 
Sonora, Antonio EuseiJio, Zamn, Arthur 
Rios, Garcia Pires, illarcolino .Moura, Santos 
Pereira, Custod!o de 1\lollo, Paula Guimal":ies, 
1\lilton, Amphilophio, Ft'l\ucisco Sotlró, 
Dionysio Cerqueit~t, Leovigildo l~ilgueiras, 
Bariio de S. Marcos, Medrado, Barão do Villtt 
Viçosa, Prisco Paraiso, Moniz Freire, 
Atbaydo .Junior, Fonsec11 o Silva, Fonsec11 
He1•mes, Nilo Peçanhn, Urbano :i\Inrconcles, 
Manhãe~ Barreto, Cyrillo de Lemos, Alberto 
Brandão, Oliveim Pinto, Viriato de Medeiros, 
Joaquim Breves, Virgílio Pessoa, FrnnÇlt 
Carvalho, Luiz Murat, Baptist11 da l\Iot
ta, Fróes ela Cruz, Alcinilo Guanabara, 
Erico Coelho, Sampaio Fermz, Lopes Trovão, 
Jacques Ourique, Aristides Lol1o, :i\Iayrink, 
Furquim \Vorncck, Domingos .lusuino, Vi
nhaes, Thomaz Delphino, Antonio Olyntho, 
Badaró, João Pinh01ro, Pacifico Mascarenhas, 
G!.tbriol de Magalhães, ChagM Lobato, Jacob 
d11 Paixão, Al<Jxandro Stocklor, Francisc~ 
Veiga, Costa. Seuna, Lamounier, Alvaro Bo
telho, Gonçalves Chaves, Feliciano Pennn, 
Viotti, Dutra Nicacio, Cort•eia Habello, Ma
noel Fnlgencio, ,\stolpho Pio, Aristides Maia, 
Gonçalves Ramos, Carlos das Chagas, Fran
cisco Amllral, Palie ta, J oiio do A vellar, Fer
reil•a Rabollo, Buono de Paiva,FerreiL•n Pires, 
Francisco G licorio, !\I ornes Barros, Lopes 
Clmves, Domingos do 1\loraes, Carvalhal, 
Angelo Pinheiro, 1\Iursu, Rodolpho Mimnela, 
Paulino Carlos, Cost11 Juniot•, l~odrigues Al
ves, Alfredo Ellis, 1\loroir<t ila Silva, Almeid1L 
Nogueira, Fleury Curado, Leopoldo do Bu
lhões, GuinuU'iies Natal, Antonio Azoredo, 
Caot11no d<J Albuquerque,Bellarmino de 1\Ien
donça, :i\Inrciano do 1\lagalhiios, Fernando Si
mas, Lauro l\Iul\ot•, Carlos Campos, Schmidt, 
Lücorda Coutinho, Victorino Monteiro, Pe
reira da Cost<t, Antão de Faria, Julio ele Cas
tilho:;, Borges do Medeiros, Alcides Lima, As
si~ Bra::il, Thomaz Flores, Abreu, Homero 
I í:o~·oJ/IJ';jo 39 - m 
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Baptista, Hocha Osorio, Cassiano do Nasci
mento, llernando Abbott, Domotrio Ribeiro 
o Monna Barreto. 

Abre-se a sessão. 
Deixam de comparecer com caus11 os Srs. 

Frctlerico Serrano, Coelho e Campos, Sal'aiVIl, 
J~aulino Horn, Rodri"'ues Fernandes, Marti
nho Rodrigues, Leanâro l\Iaciel, Conde de Fi
guoh·edo,Fet·reirn Brandão, Casario Motta. Ju
niot· o Ernesto de Oliveira; e sem causa os 
Srs. l~angel Postan11, Generoso 1\larques,João 
Bat•balho, Bernardo de Mendonça, Santos Vi
eira, Leonel Filho, Americo Luz, Costa :Ma
chado, Domini!'OS Rocha, Domingos Porto, 
João Luiz, Barão :!e Santa Helena, Martinho 
Prado, Luiz Barreto, Bernardino de Campos, 
Adolpho Gordo, Carlos Garcia, H.ublão Junior 
o Antonio Prndo. 

E' lida, posta om discussão e sem debato 
approvada a acta d.'\. sessão antecedente. 

O Stt. I• SF.CilETARIO pt•ocedo à leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Otllcios: 
Do chefe do Governo Provisorio, datado de 

25 do corrente, declarando ter recebido o au
tographo dtt Constituição da R.epubliCil dos 
Estados Unidos do Bt'llzil, promulgada. em 
sessão do Congresso Nacional Constitninte.
Inteirado. 

Do mesmo chefe, de igual data, declarando 
esta!' sciente de que n. Constituição da Repu
blica dos Estados Unidos do Brazil foi pro
mulgada pela mestt do Congresso Naciona .
Intetrado, 

OlWEl\I DO DIA 

ELIU\)ÃO DO I'RF.SIDEXTE E VICE•I'R.ESIDENTE 
DA REPUDLICA 

o Sa. Patl~IDF.NTE-Vae-se proceder â. elei
çii_o do preside o te o vice-presidente da H.epu
bhca. 

Em attençiio iL importancin desta eleição a 
mes11 do Congresso, para obviar qualquer ir
regularidade que por ventura se possa. !lar, 
estabeleceu o seguinte processo : serâ. lei ta a 
eloiÇtlo merlitmte chamada nominal e cadn um 
dos membt•os do Congresso terâ. o trnbalho de 
vir iL mesa ilepositar 11 cedula na urna, en
trando pelu. direita e sahiudo pela esquerda. 

o Stt. ZA)IA- A cedula é fech11da? 
O Stt. PttESIDF.NTF.-0 t•ogimento nada dis

põe sobre a formula da cedula ; esta pód~ 
~e r t'cchad<t ou aberta, ó indift'erentc. 
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O SR. QUINTINO BocAYUVA (pela ordem)
Rogo a V. Ex. se digno submettor á apre
cincão do Congresso, an tcs de proceder-se á 
eleição do primeiro magistr.tdo da Republica, 
a seguinte indicação firmada por mim c meus 
collegns, que peço licença para ler. (Lê.) 

VozEs- Muito bem, muito bom. 
Vem á mos.'l, ó liua, apoiad:i. c sem debate 

ttpprovnda unanimemente a seguinte 

MOÇÃO 

Sampaio Ferraz, Urbano Marcondcs, Moniz 
Freire, Cantão, Nilo Pcç11nh:t, Bellarmino 
Carneiro, Indio do Bmzil, Esteves J unior, 
F. Schimidt, Lacerda Coutinho, Carlos 
de Campos, Felisbello Freire, Luiz Delphino, 
A.Moren•a d:dli!va,Manool Bezerra de Souza, 
Athayde Junior, Baptista da Mottn, Josó 
Simeão d~ Olivoira, Custodio de Mello, Jo!to 
Podro, Cunlm Junior, Barbosa Lima,Bezerril, 
Manocl Uchóa Rodrif:,'11CS1 J\ntonio Olyntho, 
Casimiro J unior, Erice Coelho, Gonçalves 
Rnmos,Alexnnclre Stockler,Joaquim AveUar, 
Frocs ela Cruz, Raymundo Bandeir-.t, Fio-

Considerando quo a veneração pelos gr•an- riano Peixo\o, Antão ~e !"arla, Theo~ur~~ 
des patriotas fallecidos ó um sentimento que Souto, ;Amer:c_o Lobo, Ar1st1des Mala, DIOOISIO 
concorre para a clovnção moral elo homem e Corque1rn, Joao Lopes,. Pedro Chermont,Con
aporfeiçonmento elos costumes publicos, tanto sl:m tino Palettal<'orrcira Pircs,C.Zama,Lapór, 
ó vor·J:ulo que ~somos sompt•o, 0 cada \'c7. Santos Antlratlc,Bolfort Vieira,Santos Pereira 
mais, governados polos mortos~; 1\1. Valladão,Frodei'Íco Borgcs,.losó Bovilaqua., 

Considerando que as maiores homouagons O SJt. PJt&stoi!NTll - Vae-se proceder á 
rendidas nos que bom merocernm da Pntt·ia e eleição do presidente da ltepublica. 
da Humanidade, em nad:t absolutamente des- Procede-se :i. chamada dos Srs. membros 
lnstram o brilhantismo dos feitos quo assi- do Congresso, os quaes successivamente de
gnalarnm do modo glorioso aquelles que ainda positnm na urna as suas cedul!Ls, 
estão servindo ol!joctlvamente; o SR. PRF.SIDENTE- Votaram 234 Srs. re-

Considerando que ao contrario estas homo- prasentn.ntes; vao-se abrir a urna para se 
nagens digni{icnm aos que as tributam o vori{icnr o numero das codulas. (Depois da "Ue
constituem o melhor estimulo a novas o ri{icaçao.) Estavam na urna 234 cedu!as. 
crescentes bcnemerencins ; 

Considerando, tlnnlmento, que este pensa- ApeZlLl' do não tet• sido candidato á eleição 
manto synthetisa os justos sentimentos e as a que o Congresso vae proceder, constando·mo 
manifestações unanimes externadas nestn que meu nome está envolvido nessa eleição, 
casa e no paiz em geral; convido o Sr. vica-prasidente do Congresso 

O Congresso Nacional Constituinte, con- a occupar esta Cl!deira. 
substanciando nesta moção a gratidão devida VozEs-Confiamos em V. Ex.; temos a mais 
a todos os patriotas que pugnaram pela Rc- plena confiança. 
publica, resolvo lançar na neta da sess:io so- OUTRAS vozEs- E' correcto 0 procedimento 
lemnc de hoje o seguinte : de v. Ex. 

O fundador da Republica Brazileira, Ben
jamin Constnnt Botelho de Magalhães, passou 
da vida objectivn para a immortalidade n 22 
de ,janeiro de 1801, tendo nascido a 18 do 
outubro de 1837. 

O Povo Bmziloiro Jlalos seus represen
tantes no Congresso Nacional Constituinte so 
desvanece de lhe ser facultada n. gloria do 
apresentar este bailo modello de virtudes nos 
seus futuros presidentes. 

Sala das sessucs,25 de fevereiro de lS!ll ,3• da 
Republica.- Quintino Booayuva.- Aristides 
Lobo. -Campos Sal! os. -Saldanha 1\Iarinho.
Franclsco Giiccrio. - Demetrio Ribeiro. -
Mursn.-Lauro Sodre.-Paes de Carvalho.
Nina Ribeiro.-Matta Bncellnr.- Nelson de 
Vasconcellos Almeida. - Roilolpho 1\Iirnn
•la.- Angelo Pinheiro. - Alfredo Ellis.
Paulino Cm·los.- Almoidl\ Nogueira.- Do
min~os de Mornas.- A. Azorodo.-Ivo do 
Prauo. - Sorzedello Corrên. -R. Osorio. 
- Victorino Monteiro. - Annibal Falcão. 
- ,\tcintio Gnanabarlt. - Rny Barbosa. -

0 SR. V!CE PRESIDENTE (depois de OCCUJlar 
a cadeira)-Vae-se proceder á apuração. 

A puradns as 234 cednlns, e obtido o seguinte 
r•esulta•lo : 

Manocl Deodoro da Fonseca •••• 
PrndcntoJosó t!e Mornas Burros. 
FlorinDO Peixoto ............. . 
Joaquim Saldanha Marinho ••• 
José Hygino Duarte Pereira •. 
Ccdulas em branco ......... .. 

Votos 

129 
'J7 
3 
2 
1 
2 

O SR. ?RllS!DllNTE-Está eleito presidente 
dn. Republica dos Estados Unidos d:l Brazil o 
Sr. Munoel Doodoro da. Fonseca. (App!ausos 
p1•olongado~ e "Uiuas de muitos Srs. represt!fl
tantes e das galerias,) 

Vao-se pt•ocedet• it eleição para vice-presi
dente dtt Republica. (0 Sr. Pffidentede Moraes 
rea:to1tme a cadeira da presidtJt'teia .s llSie acto ti 
.~eo1hit!o t:Ol'll .•alvas prololtflarfas ck pclinas. c 

) 
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1li1las de grande numero de membros do Con
gresso o dos espectadores.) 

Procede-se á eleição do vice-prcsi•lonto dn 
Republica. e recolhem-se 232 cct.lulas, quo 
apuradas dão o seguinte resultado : 

Votos 

' Floriano Peixoto • • . • . • . . . . • • • 153 
Eduardo Wandenkolk • . • • • . . • 57 
Prudente .JosédeMoraes Barros. 12 
Coronel Pi rn~ibe . • .. .. .. . .. • . 5 
José de Almeida Bttrreto....... 4 
Custodio José de Mello. .. • • . .. I 

O Srt. PitESIPEXTE-Em virtude do resul
tado dn. eloição, proclamo vice-prositlente r ln 
Republica dos Estados Unidos do Bi•nzil, o 
Sr. Florinno Peixoto. (ripplausos da Srs. 
'l'eprasantalltes e ,iuas da.ç galerias.) Na formn 
do disposto na Constituição o presidente e o 
vice-presidente eleitos devem tomar posse 
de seus cargos perante o Congresso. 

Amanhã á I hora da tarde rounir-so-ha o 
Congresso em ses;;ão solomr.e para. empossar 
os presidente e vice-presidJnto ria Repu
blicn e encerrnr o Congresso Constitninto. 

Voem it mesa as seguintes 

Declarnmos ter votado parn. 1wesidonte da 
Republica tios Estados Unidos do Brnzil no 
Dr. Prudente de Morno.>. 

Rio, 25 de l'evereirode 1891.-José Simeão. 
- R. Osorio.- Victorino Monteiro.- Sam
paio Ferraz.-Antão de Farin.- João Pedro. 
- Alcldes !.im:t.- Santos Pereira.- Amphi· 
lophio.- Leiie Oiticica.-Aicinúo Gunnabltl'l\. 
- Demetrio RilleiJ·o.- Custodio de Mello.
Pereirn. de Ly1-n.. 

Nós, representantes do Rio Grantle do Sul, 
doclommos que votámos no Dr. Prn•lente 
José tio l\loraes Barros, pnrt\ presidente da 
Repuulicn elos Estados Uni1los do Bi•azil. 

Rio de Jnneiro, 25 de l'e\·erelro de 1891. 
-Victorino 1\!onteiro.-R. Osorio.-Aichlos 
Lilmt.-Anti'io dd Fnri~t.-DemetJ•io Rilleii'O, 

Declaramo;; haver dndo nossos votos pum o 
elevndo cargo do !• presidente ol1\ ltepublic·t 
Brttziicir<t uo citlmlii.o Dr. Pruuente José de 
Moraes Blll'l'OS. 

Saio. dns sossues, 25 de fovct•eiro tle 1891. 
-F. B~Hlnró.-Dutra Nicncio.- Alvn:o Bo
telho.-GabJ•iel de Potula Almeida ~lotg-alhi'i.os. 
-Astolpho Pio.-Polyc orpo Roril'ig-nes V•otti. 
-G. A\•eilar.- Antonio Olyntho.-Chag-ns 
Lobato.-Aristides Maia.-FerJ•eii'tt Pires.
C. Pt\lettll.- Gonçalves Ramos.- Amarico 
~obo.-~co Coelho.-Thomaz Delphioo. 

Tendo sempre pugnado pela conrl neta ds 
claras, devo declarar que votei para presi
dente da Republic1t no cidnrlito Prut.lonte tle 
Mornos e pat'tl v!cc-presidente no cidadilo 
Floriano Peixoto. 

Quem me conhece sal>e que o sentimento de 
ingrnti•ião não se aninha cm meu corncilo, e 
p01·tnoto, só o dever cívico cm face dos acon
tecimentos poderh\ ter• sobrepujado a g'l'lditlão 
pessoal que nunca desconheci a quem devo. 

Sala das sessues do Congresso Nacional 
Constituinte, 25 do fevereiro do 1891, 3° da 
ltepuulica.- Jose Beuilaqua. 

Declaramos que votamos no Sr. Prudente 
.José tie Mornos e Barros para presidente da 
ltopulllica do Bl"azil. 

Sala das sessões, 25 de fevereiro de 18()1. 
-Nilo Peçanlta.- Urbano Marcondes. 

Declaro que votei pnrn vice-presidente dn 
Republicn no Dr. Prmlente de .Moraes. 

Sala dns sessões, 25 de fevereiro do 1891.
Viclorino Monteiro. 

Declaramos que não votámos no generalís
simo Manoel Deodoro do Fonsecn par•t o cnr"o 
•lo presi•lente da Republica,cm que elle uca'ba 
de ~cr investido pela maioria dos sull'rngios 
do Congresso, levados pelns seg-uintes razões: 

1•. Para n verdade da iostnllnçii.o do regí
men republicano, tal como elle devo ser pela 
intuição scientitlca de sun or:;ranisnção, e tal 
como llcou estabelecido nn ·lei lundamental do 
pniz, o c here da nação precisa impor-se ás 
opiniões como o chefe renl e elfectivo do go
veJ•no, pela sua superioridarle moral e intelie
ctunl, tomnnrlo sempre n iniciutivn do consc-
1 ho, a pn rte D111is energictt na ncçito e n. mais 
directa nns responsabilir!ades. Sem essns con
dições, o governo repuhllcnno se1'11 umn. ficção 
p~rfei bunen t" congenera olns monnrchins con
stitucionnes, que se c •rncterisam por ttmn di
recção nominal attribuida á maior somma de 
porier; 

2•. Para. honra rln Republica Brazileira, e 
pnm glm•ind os classes nrmarlns dn nnçiio,que 
tomm~•m n si o pnpel culmin·•ntoJ e decisivo 
dtl revolução, por nma J'atulidatle historicn. 
nponas, Ct(jtl coutis:;i'i.u que m:ds as ennolll'ece 
porque libertt\ a historiit tio feito revo
lucionaria da inju;tiçi\ que se lhe faz, pintan· 
do-o como uma sorpt•estl nrmnda, importt\ t\. 
tmssivitindo do espir·tto nacional. pareM que 
o nosso dever ser•in testamu•thar ii nnçüo e 
ao mundo ns oxhubm•oncius 1lo tlnll\ o~~misa
ção politic:\ fo1•te, l't•anc:omento apoui,h nn. 
contlanç:1 irJ•otlutivei do todns as ciuss~.,, ex
trume de totlus n~ OJijii'e;,1Hs intm·tt:l>', ac
cm !:1 comn uma contiiç.1o do lll'Dg'l'llsso ,. niltl 
como umn transacção imntilhnnte com o espi
rito tlo mtluutençito dtt ordem mnterini,o, so
bretudo, assente no magnanimo desinteresse 
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das classes armadas, quo tinham o •li rei to rle 
exigir ~o nós esse tributo rle justica histor•ica, 
que ~erra o melhor penhor de sua gloria, do 
seu crvismo, e do seu incomparavel patriotis
mo.-1\foni; Freirc.-Barho.~a Lilfw,-F,·c
derico Borge.!,-Annibal Falcr7o,- Demell'io 
.Ribeiro, 

conhecer fJU~ agora, como sempre, fui supe
rior a todn o qualquer considernção que não 
fosso o bem dtt patria o da Republica. 

Sala 1las sessões do Congresso Nacional, 25 
fevereiro de 1801.-J. F. de A.<sis Bra;il. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas da tardo • 

Declaraçao de renuncia do mandato 

Decl11ro que não votei no Sr. mn.,·ecllal 
1\fnnoel Deodoro da Fonsecn. para presidente 
dn Republica. 

62·' SE:<s:\o Elr 26 nr. mvmmmo nE 1801 

P1·esitlencia do Sr. Prudente do Noraos 

Pessoalmente lhe devo provas rle atl'P.cto o 
distincç11es muito acima do meu merecimento. A' I hora faz-se n. chnmndn, á qual ro

spon !em os Srs. Pru•leuto t!e Mornos, 1\latta. 
M·•ch:ulo, Paes ole Cnr\·alho, João Neiva, 
Eolnarolo Gonçalves, fo'rancisco Mnclutdo, Loo
Yigihlo Coelho, Jnnf'Juim Snrmentn, llranoel 
Bar•atn, Antonio B1ona, João Pedro, Cunho. 
.Tnnior, .Josô Soctut•l'no, .Joaquim d:t C1·uz, 
Th~orloro Pacheco, l~lisen Martins, .Joaquim 
Cntnndn, Bezerra tb Alhuqnerqno .rnnior, 
Tlworltn·eto Sonto, Josô D01·nardo, Oliveira 
r;nlvão, Amaro Cavnlcanti, AlmeidtL Barreto, 
Firmfnn rln. Silveir:t, José Hygino, Josil Si-

.Pntrioh ~antigo propa~nrlista ola ropu
blicn frderatrva, devo-lho tmmensa grntidt1o, 
por haver contribuído decish·nmento pnra n 
deHnitiva tlastruiçiiodn monnrchia. 

Estes sentimentos, porôm. não me tiram á 
razão a sua natural serenidnde o intoirezn 
para reconhe•er, auxilindo pel11 ohservnção 
de longa ~ér·ie de fMtos, que fhltnm a tii•• 
digno cidadão ns qualidades elemontnro:; de 
homem de governo. 

A convicção que tenho-de que n. sun admi
nistração será funesta só é egouulnrla pelo in
timo e patriotic .. desejo que alimento-de q1to 
o futuro não dê l'llZiio ás minhas prooccup:t
ÇÕ"S. 

Não se pn,znm di virias de gratidão, nem S•Jr
vom-so s~ntimento.> pessnaos, pnr nohres que 
sejam, com o sagrnrlo inter•usse dn patrin. 

Nem me impr~ssionn n suppostn ncco>sidnde 
~o evitar passiveis ~>xhibiçiJ,JS •lo l'or·ça, lcga
hsnndo-se cem o voto o que se teria tio im
por peh•s arm.1s, 

Si o despotismo mil i tnr existe, de facto, 
elle que se imphntn ~emn cnpa mnl co;;idn 
de sutrrngios extorquiflos no temor•, e a nar·ão 
4enn te da evirlenciu, que se disponha a 'se; 
hvre ou escra vn. 

Mas, untes de tudo, fnco idôa bastante justrt 
e digna do exercito brazileir•o, para "l'et• que 
ello, em qualquer• emm•:,:oncia. saberá conser·
var-se o que sempre foi-nobre instrumento 
da soberauin nacional. 

Declaro mnis qno, sendo t•o••res~ntanto de 
eleitores que em tempo accoituram a candida
tura que agora ropr;dio, corro-mo o dever• 
de haura do resignar, C:JlllO rosigno, o meu 
mnudnto. · 

Si não observei esse pr·ocodimento unto.'i ria 
votação, ~oi por estar tlr•momento i'~l'·ill•ulidn 
de que ng1 do couful'lllilln•l" rom os YcroLuloi
ros_s~t}litneulos do quem mo ol .. g-ou. 

h, sr llctu• t!emonstrmlo qnu 11ssim não !'oi, 
esporo quo niítl mo ne!,l'arão a justiça do re-

mo:io, Flor•iano Peixoto, Pedro Pnulino, Tn
vaJ•cs Rastos, Ros:t.Tunior, Coelho o Campos, 
Thomnz C1·uz, Virgílio Damnsio, Ruy Bnr·
hostt, D"mingos Vicente, Gil Goulart, 
Monteiro ria Barros, Qnintino Bocnyuva, 
Lnrcro, B1~17. Carneiro, Erluardo Wandoo
kolk, João Sevorinno, Snldanhrt l\Inrinho, 
.roaf'Juim Folicio. Casario Al~im, Amarico 
Lobo, Campos Sallcs, .To •quim do Souza, 
Sil m Canrrlo , Si! m Paranhos , Aqui
lino do Amaral, Joaquim 1\!nrtinho, Pinheiro 
r.uorles, Uha ldino rio Amnr•.L!, Santos An
dmde, Estovos Jnnior, Luiz Delphino, Ramiro 
Barcollos, Pinheiro Machado, Julio Frota, 
RoWwt \'iail•n, Cchóo. Rodrigues, Judio do 
Brazil, Lnm·o So·Irô, lnnocencio Ser?.edello, 
Nina Ribe'ro Cantão, Ped1•o Cherruont.ll!ntta 
Bucallr~r, Costa ltoolrignes, Casemlro Junior, 
Hflnri~uo olo Cat·valho, Anrriso Fialho, 
Nogueira Pn1~1nngom\, Nelson, Pires Ftlrreira, 
B •rhosa. Lima, Bezerril, Joiio Lopes, Jnsti
niltno do Serpn, Frederico Borges, Josô 
A vil fino, .Josr\ 13evilaqmt, Gonçalo de Lagos, 
Nn;;cimento, Almino Alfonso, Pedro Velho, 
Mign"J •la C rstro, Al~or•im Garci.•, Epitacio 
Pesson, Pcol"o Amarico, Couto Cartaxo, St\. 
Andt•aolo, Retumba, Tolontino uo Carvalho, 
Rosa o Si! vn, Gonçrtlves Fet•reh•a, José 
l\!rll·i>uto, Almoi•ln Pernambuco, JnYoucio do 
·\goniat·. Anrlr.\ CaYalcanti, Rnymundu Bnn
olril'n .. \nniloal l•'aleiio, l'et•cir•a L.yl'a, ~Ioirn 
do \'a:-~cnlll!·-lllls, .Jofi.11 (lu Siqnoira, .João Yioit•a, 
l.niz tlrl \t1di•;Jrlrl, E~pit·ito Salilo, Belarmino 
Car·nuiro, Tlioupliilo dos Sanlos, Pontos do 
Mimndn, Oiticica, GnLino Besouro, Ivo do 

,. 
I 

• 
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Prado, Oliveira Vall!tdão, Folishello Freiro, 
Au~:usto de Freitas, Paulo Argollo, Tosta, 
Seabra, Antonio Eusebio, Zama, Arthur 
Rios, Garcia Pires, llrarcolino Moura, Santos 
Pereira, Custodio de Mello, Paula Guimarães, 
Milton, Amphilophio, Francisco Sodré, Dio
nysio Cerqueira, Leovigiido Filgueiras, Ba
rão de S. Marcos, Mei.lrnúo, Bat~io de Villa 
Viçosa, Prisco Paraíso, Moniz Freiro, 
Athayde Junior, Fonseca e Silva, Fonseca 
Hermes, Nilo Peça.nha, Urbano Mareondes, 
lllanhães Barreto, Cyrillo de Lemos, Alberto 
Brandão, Oliveira Pinto, Virin.to de Medeiros, 
Joaquim Breves, Vit•gilio Pessoa, França 
Carvalho, Luiz 1\turat, B:LptisttL da Mottt~, 
Fróes da Cruz, Alcindo Guanabara, Erico 
Coelho, Samp:úo Ferraz, Lopes Trovão, 
Jacques Ourique, Aristides Lobo, Mayrink, 
Furquim Werneck, Domingos Jesuino, Vi
nhaes, Thomaz Delphino, Antonio Oiyntho, 
Badaró, João PinheiJ•o, Pucitlco 1\Inscnt•enhas, 
Gabriel de Magalhães, Chagas Lobato, Jacob 
da Paixão, Alexandre Stocklet•, Frt~ncisco 
Veiga, Costa Sauna, Lamounier, Alvaro Bo
telho, Gonçalves Chaves, Feliciano Penna, 
Viotti, DutJ~ Nicacio, Correi'\ Rnhelio, Ma
noel Fulgencio, Astoiph'l Pio, Aristides Mttia, 
Gonçalves Ramos, Carlos das ·Chagas, Fran
cisco Amaral, Pnlleta, João de Avellnr, Fer
reira Rabello, Bueno de Pniva,Ferroit·u. Pires, 
Ft"nncisco G licerio, Mornas Barros, Lopes 
Chaves, Domingos de Mornos, Adoipho Gordo, 
Cnrvalhnl,Angelo Pinheiro, Murs·.t, Rodolpho 
Miranda, Pnulino Carlos, Costa Junior, Ro
drigues Alvos, Alfredo Ellis, Moreira da 
Silva, Almeida Nogueira, Fleury Cnrndo, 
Leopoldb de BulhUes, Guimarães Natal, An
tonio Azeredo, Caetano de Allmquerque, Bal
larmino de Mendonça, Marciano de l\lagnlhães, 
Fernando Simas, Lnuro Miiller, Carlos Cam
pos, Schmidt, Lacerda Coutinho, Victorino 
1\Ionteiro, Pereira da Costa, Antão de Faria, 
Julio de Castilhos, Bor~es de 1\Iodeiros,Alcides 
Lima, Assis Brazii, Tnomnz !~!ores, Abreu, 
HomeroB,tptista, Roclm Osorio, Cassiano do 
Nascimento, ~'eruando Ahbott, Demotrio Ri
beiro e llrenna Barreto. 

Abre-se a sessão. 
Deixam de comparecer com caust\ os St'S. 

Frede1·ico Sermno, Coelho e Campos, Snraiva, 
Rnuiino Hot•n, Rodrigues L?eruandos, Marti
nho Rodrigues, Leandro l\Inciel, Conde do Fi· 
gueiredo, F~rt•oirn Bt•nndiio, Cesnrio lllotta Ju
nior o Ernesto do Olivoir;t; o som cnust\ os 
Srs. Rangel Pestana, Gouoroso Marques, Joüo 
Barbalho, llormwJo do Mondon~tt, Santos 
Vieira, Leonel !~ilho, Amorico Luz, Costt~ 1\fa
ch~do, pomingos Rocha, Domingos Pot·to, 
.loao Lu1z, Btii'Jio tlo SJIIltlt Helena, 1\Im•tinho 
Prndo, Luiz Barruto, Bot•nm·dino tle Campos, 
Carlos Gnrcin, Rnbiiio .Tnnior e Antonio 
Prn1to. ...III 

I ~ 

E' lidn, posta. om discuss~o e sem deba.te 
o.pprovada n acta da sessão nnte~edente. 

ORDEM DO DIA 

POSSE no PRESIDE~TE E VICE•PRESIDENTE DA. 
REPUBLICA. 

Achando-se na ante-sala os Srs. presidente 
o vice-presidente da Republica, o Sr. presi
dente nomea vara recebei-os as seguintes 
comm issões : 

Para receber o Sr. presirlente da Republica 
os Sra. Campos Salles, Casario Alvim, Quin
tino Bocnruvn, Amaro Cavnlcanti, José So
cnndino, Eliseu Martins, Arthur Rios, Re
tumba o lndio do Brnzil. 

Para receber o St•. vice-presidente da Re
publica. os Srs. Almeida Barreto, Ruy Bar
bosa, Luiz Delphino, Bezerro de Albuquerque 
Junior, Rosa. Junior, Glicerio, Gonçalves 
Chaves, Serzedello e Astolpho Pio. 

Sendo introduzidos no recinto pelas com
missões acima nomeadas, os Srs. Manoel 
Deodoro da Fonseca, presidente,eleito, da Re· 
publica, o Floriano Peixoto, vice-presidente, 
eleito, da Republica, tomam assento na mesa, 
o pt•imeiro á direita o o segundo á esquerda 
do Sr. presidente do Congresso. 

Prestada a alllrmação pelos Srs. presidente 
o vice-presidonte da R.eJ>ublica, o Sr. 1• secre
tario procedo á leitura do seguinte 

Termo de posse c affi.rmaçao do primeiro pre
sidente ela Republica dos Estados Unidos do 
Bra;il 

Aos 26 do mez de fevereiro do 1891, 3• da. 
Republica, reunido o Congresso Nacional em 
numero de 235 representantes da nação, na 
sala de suns sessões no Pnlacio da Quinta. da 
Boa Viilta. da Ca.pital da Uniiio, sob a presi
dencia do Sr. Prudente José de 1\Ioraes Bar
ros, it 1 hot'il da tarde, perante o mesmo Con
gresso compareceram os cidadãos genernlis
simo lllanoel Deodoro da Fonseca. e general 
Floriaoo Peixoto, eleitos por maioria aôsoluta 
na sess~o de nssembléa geral renlisada aos 25 
do corrente mez e nono, o primeiro presidente 
da RepuiJiica e o segundo seu vice-presidente 
para servirem no primeiro periodo l_lresiden
cial,na fórmo. do art. 43 da Constitwçiio pro
mulgada, foi pelos relilridos cidadãos proferida 
~~seguinte nmrmnção constante do art. 44 da 
Constituição: 

•<Promotto mnntet• e cumprir com perfeita 
loaichtde a Constituição Federo.!, promover o 
IJem geral dt~ Republico., obset•vnt• ns suas 
leis, sustentar-lhe a uniüo, a integridade e 
:t intlepentiencill .)) · 
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cE para constar a todo o tempo, lavrou-se 
esse termo, que vae assignndo pelos mesmos 
cidadãos e pelos membros da mesa do Con
gresso Nncional.-Manoel Deodoro · da Fon· 
.~eca,-Floriano Peia:oto.-Prudonte :T.' de MJ
raes ·Barros. -Dr, Jorto da !l!atta Machado, 
I• secretnrio.-Dr. JGst! de Paes OarTJallio, 2" 
secretario.- Tenente-coronel Joao Soares 
Noilla, go secreta.rio.-Eduardo Jllendcs Gon-
çalves, 4• secretario. · 

O SR. PaESmBNTE- Estiio empossados os 
dons primeiros magistrados !ln nação, eleitos 
pelo Cong-resso Nacional Constituinte, na 
fórma da Constituição promulgada. 

Neste momento solemne, eu, fiel interprete 
do Cong'l'esso Nacional, legitimo represen
tante da nação, faço os meus fervorosos votos 
pela felicidade da patria, e pela felicidade 
dos mesmos elevados magistrnrlos deste paiz, 
certo de que cumprirão seus deveres, procu
rando fazer com que a patria caminhe para 
a consecuçll:o de seus altos destinos. (Applau
sos geraes,) 

Convido as commisslles a ncomP.anha.r os 
Srs. presidente e vice-presidente éla Repu
blica. 

Os Srs. presidente e vice-presidente da 
Republica retiram-se acompanhados dns re· 
spectlvas commisslles. 

minar os seus trabalhos, .(Muito bem, muito 
bem,) 

Entretanto não esta tudo feito; é preciso 
que todos os poderes estabelecidos pela Con
stituição, que o Congresso promulgou, collo
quem-se ntL altura de sons deveres, procurem 
cumpril-os fiel e relig-iosamente; nffm de que 
as iàéns cardeaes ali! consignadas sejam pra
ticamente realisadas, como é necessario para 
a felicidade da. nação. (,lfuito b11m, muito 
bem.) 

São estes, meus colleg-ns, os votos que ex
terno, em nome do Congresso, no encerrar os 
seus trabalhos: . 

Por minha. parte, ainda umn. vez tonho de 
agradecer-vos, penhorndis.imo, a posição cm 
que mo collocastes som merecimento. (Nao 
apoiados.) 

VozEs-Com muito merecimento honrou a 
cadeira. 

0 SR. PRESIDENTE-Como VOS disse, ao as
sumi!• esta cajeirn, nunca. me passou pelos 
meus sonhos de propagandista. a. idéa. de, um 
dia, caber-me a extrnortllnaria honra de ser o 
presidente do Cong-resso Constituinte da Re
publica Brazileira ; e, si acceitai o posto, ll.J.lO· 
zar de que era extraordinariamente super1or 
ás minhas forçns ... 

VozEs-Occupou-o brilha,ntemente. 
0 Sa. PRESIDENTE-... foi contn.ndo, como 

disse então, com o vosso concurso, com o 
A 'I hora. e 20 minutos roa.brc-so a sessão. vosso auxilio, que, felizmente, nunca falta-
E' lida. e a.pprovnda esta acta. ram-me durante o período da sessiio. 

O SR. PRESIDENTE suspende a sessão até ser 
lavrada a. acta • 

O SR. PRESIDENTE-Meus collegns, deixa- VozEs- Era o nosso dever. 
mos, no retirar-nos, promulgndtL a Constitui- O Sa. PR.ESlDENTE- .Agradeço, nlnda uma 
ção da Republica dos E~tados Unidos do Brn- vez, este testemunho de estima e conside-
zil. ração. 

Esta Constituição, elaborada. durante o pe- Si, cm uma ou outra occaslão, usei de al-
riodo de tres mezes e alguns tlins, e<>m trnlla- guma phrnse um pouco energica, ou impor
lho asslduo, naturalmente terá. dereitos, por- tinente, desculpai-me ; ella. tinha por movei 
que não ha. obra humana perfeitll; entretanto, ' fiel cumprimento do dever, tinha po1• unico 
é força reconhecer que o Congresso Brazi- tlm fazer com que o Congresso nlto se ntras
leiro esforçou-se porconseguir,e o conseguiu, tussa de sua linha de conâuctn, ft~zer com que 
consignar no pacto fundtLmentnl com que o congresso trabnlhn~e com calma e refie
dotou o pniz todos os principios cardeaes da xão, para chegar ao resul tndo n que chegou, 
Republlcn Federativa. de dotar nosso paiz com uma Con~tituiçito-

E elles nhi ficam bem claramente consigna- cujo confronto faz honra com ns dos paizes 
dos; a pra~ica podem desenvolvei-o~ •. e trnril mais adeantndos. (.'tfuito be1n, muito bem.) 
ao noss~ pa1z a prosperidade e a fehcJdnde de Assim r iterados os meus anorndccimentos 
qne é d1gno. 1 ct' e d · " id d cumpl'lmos 0 nosso dever . 0 con~esso do a to estaca e1ra, que vossa generos a. e 

· " lt ' ., t" me confiou, tenho a honra de declarar con-póde retirar-se. Stltls,a 0• porque, como lve cluido· os trnbalhos do Con,.resso Bc·azileiro 
occnslito de d1zer deste mesmo togar, este • " " • 
Congresso, recebido com despavor pela opi· no seu caracter de constituinte. Est ... encer
nião publica, com muita prevenÇt1o, procedeu rada n sessão. (Applausos, palmas e 'Uivas pro
da modo a destruir, a combater, pelo menos, longa dos.) 
essa. prevenção, e n. ganhar presti""io e coo- Levnnta-se n. sessão iL 1 hora e 55 minutos 
fia.noa na estima publica, que o roá'en. no ter- da tnrde. 

_____ ,__ __ <· 
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(Vld. I'•S· w:; do 2" vol.) 

Senhores, as dividas dos estados fot•am con
trnhidns em um re:;imen diver:;o, qunndo as 
!lnanc;a~ do impe1•io esltwam confundida~ com 
IIS !lnançns dos eotadus,cuj11 direcçãll suprema 
corl'i11 uor conlt1 dos delegados que ernm os 

O Sr. Theodoreto Souto- chefes das assernuléns provlncines orgnnisa
(mouimento de actcnçao), Sr. presidente.é tlif- doras dos orçamentos; quando reinava uma 
tlcll sucr.eder a um or:\dor como o illustre re- •lesord11m ti'io f{rande em relação its renolus 
presentante do b8tl•do do Pará ; S. Ex. col· dus provlnclus ao imperio, e até das munici
locou·se SdiDlH'e em um:1lllo devada esph<'ra palidad~:s, que debalde mais d·J uma vez o 
nu exame e apreciação dos diversos pontos govern,) C•mtral tentou introduzir 11. luz 
sobre que vel·sur,,rn as suas emendas, que só nes:ie chaos. 
urn dos nouos representanto~. urn dos •la le· As d1vidns dos estados veem de umn. época 
giiio aqui uume1·osa da mocidade, um da- lon~inqua e p1·ofundamente separada d11 
quelies que constituem a brilhante van- actual; nascoram e ct•e•ceram sob um systema 
~narda da ltt~publicu. lhe potli•• succeder, e •livel'SO, politico e ec •no mico; nssentavnm so
niio eu (nllo apoiarlo), emborn não me consi· br·e as ilases de uma organisaç:io orçnmentatia 
der.~ ínteh•amento um aua,,o ; mas, como e tlnnnceirn que niio ddve ,;er ítlentic, n qne 
não tive parte •lir·er.t'l no trabalho inicial da orn se instaura sob o díctame de novos prin
declnrnçiio e orgaoisnçüo da instituição repu- cipios. 
blicnna, jul~ava que a responSilbílidnde da As dividas do5 e.~tndos muitas vezes se coo
direcção de>.; acontecimentos, e não n l'espon- stituirum com uma ce!•tn responsabilidade e 
snbilidalle de todas as ioleins que fo>sem :UJUi uté com 11 tlnnca do governo central, e, pois, 
trazidas e debntidus á lur. d.1 inspiração dos víl·tu•ll:nente Cllm a respnnsnbilllnde solí
mnis nobres e dignos sentim:1ntos que •levem llari:l d:l unção inteir:1; tinham mesmo por 
formar o teciflo, ou 11 trama vtvente •ln cansa deter•nln •nte'o enorme erro d11 centra
Constituiçiio federal, devil1 pertenctlt' exclu· Jisaçi'io administr.ttiva que nhsorvia toda.~ ns 
sivamente áquelies a quem eu chamo os for·ças vivas das antigas provincins, cujos ele
novos. meu tos materilles e mornas em toda n sua com~ 

E' vordu.do, S1·. presiflente, que eu po·leria. plexiflnde de relnçiles sotrrlnm a ncç:1o dir ·ctn, 
talvez, volvendo no meu passn•lo, depnrnr l!levitavel, oxhorhitante, in1lisputn•ln, inven
ideias e titctos que serviriam para mostrnt• cível •los presidentes, que os perturbavam, 
que eu tnmbem ti1•e iutervençiio no movi· encaminhavam, t'aziam o de,;razinm, á cada 
manto liberal da minha patria ; mns isto ern passo, som systema, sem unidade de vistas e 
mé1·amcntu um ponto. de vista pessoal e eu lia muneim a mais incohereute ás mais das 
nilo ~ue1·o colloc·•r-mo nelle vezes. 

E, [lllis, o ~nu me trouxe 1\ o;;h tribuna foi Hoje como hontem, e nindt\ por muito tempo 
jusliftcnr algumas em6ntlas palas qnncs 111<' temos 'lo vivflr sob o p1· .. 1ong •monto dessa 
manithstei em ai~uns debates, e votaçiles sit·mçã,, unlt·rim•; as cnnrliçilBs tlnancelt~\S da 
iucidentaes que se 1lernm no Congresso. Uni11o c dos estados estilo inteí1•amente liga-

A primtlh·a omoudtl ~ue apresentei versa •las; nüo se póde, nem s~ •leve tl~sde j!\ rom
soiJro pagamento tla divid1~ dos estiHlo•; e per o vinculo dos inte1·ess •s communs na ad
folgo de ve1• que ella é upoia•ln por um t:lo ministraç!l.o d:~ fazend:1 nnc.ionnl; .não é .. o 
distinoto é>~mpeitó eoinl> o nobre répresen- momento ainda dé uma· sepa.raçlill com'pleta 
iante d~ra. . da. divida federal e da dos estados, ou de 

• 
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fazer-se a partilha do acervo heredital'io do garantia de nossa probidade, como dos nossos
regimen monarchico sob o dictame absoluto grande~ e iov'javcls recursos ll1ateriaes.
do estricto direi to. No dia em qllt) nós nns podessemos emancipar

Senhores, o pagamento tias divid[1.s dos es- des8:1 fórma de servidão, e conquistar o inc's
tados pela União me parece um principio ele timavel direito da igualdade, restabelecido o
harmonia, de fraternidade, ele apaziguamento equilibrio das nossas condições economicas,
e de reciproca bemquerença; um elemento est:lllque a fonte dos prejuizos ql1e ti divida
poderoso de consolidação para o credito inte- e:s.tel'nJ. nos ,1Cal'l'etli por tantos \l1mlos, asse
rior e exterior; uma força de attl'rlcção p;1I'<1 gura,la a immigração regu];lr dos capita38
todos os org-ãos da sociedade politic,), sutl'o- pelas forças do nosso commercio, pelm; relações
cando no berço as tenden(~ias paeticuLtridtas, d" permuta in terl1lteion, 1\ , peb drainal/o
que no principio são mais que um eno, pois n,ülil'a! dos capitaes europeo." que demandam
são um crime de le"o-patriotismo. (ApoiaI/os.) novos centros lie l·el)forlucÇii.o ciD riqueza, eu

Incorporemos,portanto, a divüla dos e"buos vos gan\Dto, no dia em qne cons('gl1i>~ell1os
ao passivo feder<lljé uma idéa nobre, fecunda, e,se desideraium, terIa1110S tom;,,10 uma po~i
generos8., que só póde ter dous inimigos, o ção verdadeiramenl e sUlleriol', e os nossos
egoismo dos estfl.dos que não teem dividas e elementos de l'ÍQueza, os nos~os meios lle
os sentimentos anti-federati~tas,que u11,o posso intef'cambio, os nossos vfl.!ores, os nosso" ih
comprehender que aqui existam no seio de"te clol'es economicos, o nosso commercio, as
Congresso, cujo supremo esforço é integral' e nossas inrlllstrias, tudo attil1Q'iria a um gTào
não desintegrar e pulverizar a patl'ia. de se~'Urallç;\ e de prosperidade, de mfllleira

Razões de toda a ordem, moraes, materiaes, que n;vla tel'ütmos a invejar dos Estados Uni
políticas, sociaes, economicas, financeiras nos dos do Norte. (Apoiados.)
aconselham á solver a divida dos estados, li- Vêde, senhores, que a.pezar desse exemplo
bertando-os dessa especie de escravidão que Ilnico na historiü, de ter-se feito uma revo
os opprime e quasi esmaga, rlimilluindo-llles lução politica, vencendo-se todas as difficul
a intensida1e das suas energias autonomicas dade:; com os só, recursoS in ternos do paiz ;
e das suas sympathias federaes. 'I 'd 1 d '

Nesse intuito formulei a minha emenda de que a (espelto isso, especu a or,·s VIS e cri-
minosos batem moeda sobre o nosso credito;

accordo com as idéas, que aliis aqui já re- e dizei-me, si não estariamos a cavalleiro de
velei. Ella estabelece em termos clfl.ros qual todas essas difficuldades si nos achassemos em
a divida a pagar. Já o disse aqui e repito, uma situaç5:o que a monarchia nos legou for
senhores, o estado do Ceará nada deve: sou in- mada COln emprestimos sobre empI'estimos, ou
suspeito, portanto, nesta quest5:o.e posso dizer antes com emprestimos para. pagar dividas e
que procedendo assim só obedeço ás sug'ges- I
tões elevadas de amor á unidade nacioDal, da até serviços oI', inarios.

Um outro assumpto, S<lbre o qual tambei11
dedicação acausa da communhão republic<\na. e .. el I' e' ne p~r e I It

U nVlel uma em 11 h ,1 " ec , (e a a
E quizera m~is ainda; quizel'a qU3 a nião gravidade, e se refere á questão dos terrenos

empregasse todos os seus esforços, lançasse devo lutos, que, por uma emenda bruscamente
mão de todos os seus recursos l)ara extinguir
ou diminuir uma responsabilidade maior, a apresentada, passaram a pertencer aos es-
da dividn. externa. tados.

Os et1'eitos economicos e moraes dessa Ora, isso e absolutamente impossivel e ab-
surdo (não apoiados e apoiados), contea o di

grande medida seriam incalculaveis, e pc,ra l'eito e a justiça, contra as leis fundamen
accentuar o maximo, o culmim11lte interesse taes e a razão.
della, em ordem a fazer convergir os esforçoo
da administração para esse ponto, teaduzi a Senhores, vós esbbeleceis na Constituição,
minh. idea que, pelo menos, euma aspimção e este é um prineipio essencial, é um direito
elevada, em uma emenda qne apresentei. que f"z pi1rte ua declaração dos direitos, é

Senhores, vós deveis ter ainda bem viva a uma das theses iniclaes que se chamava no
recordação dos factos, não só de longa data, tempo da revolução fr::mceza o grande "esti
como recentes, da vespera, do dia, posso bulo das cartas constitucionaes ; vós estabele
dizel-o. A especulação illicita arroja, qUiíudo ceis que a propriedade e s')grada, mantida
lhe convem, nas praças estrangeiras o nosso em sua plenitude, ou integraliualle juridico
credito, como si fora cousa vil, aos azares de -moral e, pois, não pode ser ab50lutamente
um jogo miseravel, quasi sempre dirigido e retirada ne111 ao indi vidno, nem a uma co11e
determinado pelos boatos, que repercutem no ctividade. (Apoiados)
mercado monetario de Londres, fazendo bai- Mad, as terrüs devolutas em virtude de
xar os titulos de nossa. divida, perturban1io o todas as leis nnterio,res,' pela OCC.llpnçã?, secu
desenvolvimento normal das relações inter- lar, por todos os prmclplos de dn'enoJa per
llacionaes, e causando os mais graves pre- tencem á União; logo, vós não podeis tiral·as
JUIZOS aos capltaes que repousam sobre ""' da União I='am entregal'do a.oS estado;:;.



Senhores, peço,v03 que consulteis a sciencia.
fJ a hi3toria, o direito e a phi\osophia e vos
asseguro que não achareis nada igual.

a principio cctrdeal é este: pertencem à
lJnião,isto é, ao t'stado em sua collectividade,
em sua unld'lde superior, mOl'al e politica as
terras que ninguem poude occupar; p êrten
cem-lhe as terras que deixaram de SBr occu
parias; pertencem...lhe as terras que ainda não
estáo occupaclas; é umQ, triplice cathe
goria.

E' por isso que as terras que ainda não
estão occupaclas em razão de urna grmlde
difficuldQ,de 011 impoisibilUade, assim como os
lagos, os rio), a~ florestas, os mQ,}'es inte
riores pertencem ,\0 estado soberano; é por
isso que aS terras que ainda não foram ocêu
padas, mIo porque seja impossi vel, mas por
que não as invadiram elementos de coloni
fi I ç[o ou ele immig'ração pil.ra roteal-as,

-ainda pertencem ao EstacLo,e uão se acham n,t
posse pa.rticular ; é assim que, ainda 1101' um
principio de direito qUB rege todas as relaçé:les
em materia dos bens dos ausentes e das he
ranças jacenbs, as terras que c!eixcu'am r13
ser occupadas e não encontraram pessoJ. apta
pela 18i p<tra. herdar-lhes a propriedade, pas
sam a pertencer ao Estado.

Est:1 triologia é inconcussa no ponto ele
vist" do direito publico e priva.do, na relação
complexa que se estabelece absolutamente
entre o territorio e a soberania. do estado.

Senhores, o que fica sendo a União bra.zi
leira sem o seu territorio ~ a que fica, sendo,
pOl' exemplo, essa porção de tel'reno das Mis
sões, objecto de um litígio internacional?
Respondei-me ; a qnem fica pertencendo essa
zona chamada ,[;IS Missões, quando nós todos
queremos que se a respeite no limites da nossa.
propriedade e não queremos, que nelb se
toque, pelo principio superior cL1 inllivisibi
lid:1de do territorio nacion:\l ~

Fica pert~ncenrlo a um estado? Qnal é elle ~
l\L,s a questão é internacional, collocada de
governo a go verl1u,e VÓ3 todos partis rio dogma
st\premo, que o territorio, elemento concl'eto.
ba.se da soberania, é sc\;rn.do, é uno, indivisí
vel (apoiados), como o corpo em que vive :1
alma da patrIa na sua mais bella, e ma.is rea I
concepção, Uio indivisivel como a to"'" incoll-
sutil da crença (;h t'Ístã. "

Senhores, eu poderei esta.r em erro, maS
parece-me ,ne a disposição da emenda ap
prova.d:1 contém o maior de todos os absurdos.
Pretende-se 1'<17,:,1' uma patria sem um ter
ritOl'io uma patria abstra.cta. sem ele
mentos materiaes, sem dominio nacional
que é a. mai~r força ele um po vo, porq ue é ~
SlU maIOr' rlqueza no presente e no futuro.

V(l7.FI~ - Tork. (\ tflrritoT'io fl nadonal.

UM SP•. REPRESEi'fTANT:! - E' falso o ponto
de vista de V. Ex.

a SR.. THEODORETO SOUTO -Sinto não ter
orgão vocal bastante energico para melhol'
exprimir o meu pensamento, estou fallando
com esforço, neste recinto onde só se podem
ou vir os grandes tribunos.

a que se póde fazer, senhores. é declarar
na Constituição, e neste sentido eu mando
uma emenda, determlllando que a União ce
derà a.os estados uma certa. porção de terras
devolutas, e estabelecendo os limites dellas.
Mas deveis reconhecer que é esse o direito
base o direito fundamental, pois sem territorio
não 'ha soberania. Soberania sem territorio é
uma. a.bstracção ioane é uma idéa oca. é um
sonho; só o fedel'alismo. levado 'até a altura.
do separatismo, póde chegar até a.hi. (Mui
tos não apoiados.)

A sobera.nia territoria.l entra no direito
publico, ao mesmo titulo, que a propriedade
no direito privado; na. concepção do mundo
moderno o estado é e deve ser o proprietario
de todo o territorio não occupado ; e a União
brazileira, a naçi1o, o poder central que syn
thetisa todas as forças constituintes da vida
federal ; o povo brazileiro, a patria no con
ceito elevado da, philosophia política, da
~ciencia social, do direito, da vida real, com
plexa, harmonica da communhão, é o unico
proprieta.rio das terraS devolutas, propriedade
collectiva, rlominio nacional, dominio emi
nente, preexistente às constituiçé:les escriptas
de 1824 e á actual, e à todos, e que é tão
sagrada' tão absoluta como a propriedade
singular. (Diversos apaptes.)

Senhores, uevo fallar-vos com toda a fran
queza: esse federalismo ultra que aqui se
ala.rdêa me enche de apprehensõos, e si eu
ti vesse de escolher um chefe, um director nes
te Congresso, esse seria o distincto e modesto
representante, que tantas vezes aqui falla
quantas aviva em mim e creio que em todos,
os mais altos sentimeutos do culto da patria.
unida, e indissoluvel; refiro-me ao digno repre
sentante do Paraná, neste momente ausente
o Sr. Dl'. Ubaldino, que teve a coragem de
vir aqui dizer;- A União não tem advoga
gados; eu vou ser advogado da União.

VozEs-Todos nós somos.
a SR. TEODORETO SOUTO- Si o Sr. repre

sentante do Param'\, estivesse aqui, eu o con
vidava desde ji para meu chefe, ainda que fi
casse sendo o seuunico soldado.

Senhores, os pontos de vista, como os ar
gumentos ele ordem moral e juridica, como
todos os intuitos do federalismo ultra, que é
o particularismo isolad.or, são falsos.

Nós emergimos do seio de uma jilatria una,
indivisivel, indissoluvel, integra, fortemente
centralis<l,da, nã,o :podemos dar o salto mortll,),
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para. uma federação extrema: havemos de companhias, que recebam favores do governo
pass3r por diversas phases intermedüls, de materia que não tenho receio de disclltir'
trans ção, de evolução, de differeneiação cres- ainda que minlm p8SS0" esteja em caUSlt. De~
centes; e ,\S n0rmas constitucionaes que ado- claro ql18 não conheço Dltda mais injusto do
ptarmos actualmente não levantam, não de- que ex,.rar em uma constituição uma dis
vem levantar uma muralha eterna contra as posição que vae enten·!er com a vid<l. intim:1
aspirações dos estados; traduzem hoje con- das socieeh,des anonymas ao ponto de excluir
cessões ao principio unitario, amanhã ao fe- do parla~~n.to aql\elle~ que as di~igjrem. As
dera I, até que, por um ])rocesso de diversifi- incompatlblhrlades polltlcas, assIm como as
cação normal, alcançaremos os limites. incompatibilidades parlamentC1res que se refe-

Assim, pouco a pouco chegaremos até ao Tem á accumulação de cargos ou ao exercicio
ponto a que devemos chegar, em que os po- simulhlneo das funcções de senador e de di
aeres Se congracem, se reunam, se concre- plomate\, ])01' exemplo, compcehendo que fé'
tisem em uma harmonif\. sUllerior, mantendo çam parte das disposições constituc~onaes. As
a sua autonomia no maximo gráo admissivel. incompatibilidades eleitora,ss devem ser de-

UM SR. REPRESENTANTE-Ness'" q1li~stão cretadas por leis especiaes votadas pelo Con
de terras V. Ex. está mais atraznclo do que a gresso ordinario; leis que devem amoldar-se
monarchia, que nos havia dado a importancia ás circumstancias políticas do pr1.iz, adaptan-
do. venda. do-se as suas. m?d~lidadels slociaes·

l
· d

Por que prlllclplO se },. ce exc Ull'- a re-
O SR. THEODORETO SOUTo-Parto da uni- ])resentação nacional aquelles que oceupam

dade da patria; desço da concepção sUllerior na sociedade uma posição ftnanceim?
do estado, da União, da Republica represen- Quando se tratou de l'eunir este Congresso,
tando a integridade nacionv,l ainda mais forte permittiu-se que viessem aqui representantes
do que foi sob a monarchia, da nação em sua de todas as classes soclae;:;, banqueIros, advo
formação, em sua organis'loção central, moral gados, meclicos, mil!tares de terra e mar,
e política. industrii1.es, eommercmntes; allenas vedou-se

Senhores, nós eramos um estado consti- que fosse repre8eutarla a classe sacerdotal, e
tuido, form<tndo uma grande personalidade neste ponto divirjo inteiramente do pensa
juridica, com uma grande complexidade de mento constitucional.
relações politicas. sociaes, economic'los, finan- Senhores, o estado moclerno é essencial
ceiras: pois bem, parto da idéa geral da naç:ío mente inter-confessional, elle pelira ~obre
com o Seu poder,com a sua sobel'ania; trago o toeL.s as profissões religios.1S; é esb a for
conceito do povo brazileiro, e não do povo mula esb.beleciJla por publicistas eminentes i
paulista, ou do povo cearense, e cogito elos mas é necessnrio que o Estado não se despoje
meios moraes e materiaes do governo da de certa faculclade superior, para que, em mo
nação soberana no aspecto da vida interna· mento dado, possa impedir que os interesses
cional, e no da vida privada. e paixões perigosas, a sombra ele crenças.

Nós não podemos fazer tudo quanto fizeram mais ou menos l>espeitaveis, ou que as diversas l
os Estaelos Unidos do Norte no dia em que se fórmas do culto, em agitações externas, ve- i
organisaram. nhão a perturbar a vida regular do governo 1

UM SR. REPRESENTANTE-V. Ex, está que- civil.
rendo uma republica sem federação. E' um principio ele defesa social, uma fórma ,

da tutela juridica, que é um direito essen- i
OUTRO SR. REPRESENTANTE-Então vote- cial do E~taclo, um attributo irrecusavel do

mos já contra o art. l°. poder publico, mas deUe nno se podia tirar
O SR. THEODORETO SOUTO - Outro ponto tal consequencia neste momento.

sobre o qual mandei uma emenda (preciso Ainda sobre lllcompatilJilirlacles, penso que
passar rapidamente sobre todos esses topicos) não deve ficar na Constituição essr1. medida
foi o das incompatibilidades eleitorles e poli- excepcional, allomr1.la e odiosa, pela qnal são
ticas; não só das incompatibidi1.des eleitoraes excluillos das eleições de govemaLlores elos
em relação aos cargos federaes,mas de hcom- estados, os citlfldãos que hajam sido ,Q'overna
patibilidades eleitoraes em relação aos cargos dores quatro mezes antes lia Constituiç~o ...
internos de quaesquer dos estados; e aqui, Senhores, isto é um at~ql1e ao prmc1plO
neste terreno, desa,tio quem seja m,lis feclera- f,;deral. São as constituições elos estados que
list3. do que eu, pois entendo que a federação hão ele determinar quaes são os cidadãos ele- .
se ha de fazer, não só com os meios economi- giveis, quaes não. (Apoiados.) Um aeto qual~
cos e financeiros, senão tambem com lodos os quer do Congresso conte" esse ])rincipIO, e I

elementos materiaes, moraes, politicos e so- um attentaclo contra a soberania dos estétdos. I

ciaes da patria brazileira. Voto contra semelhante disposição, sobre-:
Passou aqui uma emenda em relação á in- tudo quando, ao que me parece, ella se I

compatibilidade de banqueiros e directores de I reveste de caracter singular, ou pessoal, I



-7-

além de antagonico com o direito dos estados,
e ainrla porque vai arredar injustamente do
pleito eleitoral, aquelles que flssumiram a
grande responsabilidade da organisação ini
cial da. vida nova dos estados - a.té o mo
meu to presente, lutando com as maiores dif
ficuld;ldes, contra a reacção dos partidos não
extinctos, victimas de todos os odios não apa
gados das antig-as facções.

M'l s não é só isto, Sr. presidente, o projecto
constitucional emendado, ainda nas mesmas
disposições transitorias, vae annullar as elei
ções a que se procedeu nos estados, revoga.ndo
actos perfeitos e aca.bados, r'"troagindo con
tra direitos adquiridos, e lançando por toda a
parte a semente da discordia. Os estados na
sua collectividade politica e moral, na. sua so
berania reconhecida, teem o direito do voto,
quer se considere um direito natural, quer

:uma funcção social. Como, pois, ides atten
tar com aquella medida accideutal, ephemera
nos seus etreitos immediatos, maS de um al
cance funesto, um direito fundamental dos
estarlos 1 (Apoiados.) Si demorardes as elei
ções tres mezes, vindes fazel-a coincidir com
os nossos trabalhos ordinarios, perturbando e
desorganisando a funcção eleitoral dos esta
dos soberanos desde o acto in'1ugural da forma
republicana federativa.

E aqui, s8nhores,passo naturalmente a uma
questão para mim capital. Sustento, contra o
voto do Congresso, com todas as forças da
convicção, e de accôrdo com as idéas que te
nho bebido na sciencia e na pratica. a unidade
de legislação. Quero que o paiz tenha uni
dade de legislação civil, commercial. mari
tima, criminal e processual. (Muito bem,
apoiados .)

A hora está quasi terminada; vou por isso
resumir as considerações que tenho a fazer
sobre a materia : enuncial-as-hei em forma

, synth,tica.Senhores,em tortas as épocas os es
tados civis e políticos são formados no seio do
povo, pelo povo e para o povo; os estados não
são reuniões de homens indeterminados e in
dependentes da unidarle nacional, nem a sua
creação é um acto das vontades individuaes,
ou o etreito de um contracto, como entendiam
Rousseau e os convencionaes. Tan to em face
dos principios da escola chamada historica,
como das theorias divergentes,nas suas diver
sas manifestações doutrinarias, o elemento
formador e individual rIas organisações dos
estados não é um acto arbitrario da vontade
humana. Quer se considere o povo, a unidade
natUl'al no seio da qual o estado nasce, desen
vol ve-se e perpetúa-se de geração em gem
ção; quer uma reunião de contempol'anAos,en
cerrada em uma época determinada; que a as
sembléa ele cidarlãos onde reside a soberania;
quer ainda uma fusão forçada de elementos
ethnologicos diversos, como nos casos de con-

quistas e desmembramentos; é. o. povo, ~ tal e
11eterminado povo que é o sUJeIto achvo do
direito, e seu creaclor, o objecto ao mesmo
tempo concreto, real das infinitas applicações
das instituições jurídicas, quer nas suaS for
mulas expressas, quel' nas suas formulas la
tentes. (Savigny e lhering.)

AS relações de direito teem uma natureza
organica, e cada relação de direito tem uma
instituição que a domina, lhe fixa o quadro
cLI sua evolução, e lhe imprime o cunho, dan
do-lhe o typo.

Ora,senhol'es,o povo brazileiro,uno,indivisi
vel identico nos seus elementos de formaçiLo,
te~ o seu direito, que sae do espirito geral,
que paira sohre ~odas as f~ncsões)UJi~icas da
na';lão, que se fi!la na tradlCçao. hls~orlca~ que
é a força maxima da sua orgamsaçao socIal. O
povo 1:lrazileiro é uma communhão de rela
ções intellectuaes, moraes,juridicasié um todo
vivente do qual emerge a crea9~0_do direit~.

Os principios novos que presrdlrao a dell
beração do Congresso, si fôr objecto de legis
lação una somente o direito processual, sem
que acompanhe o codigo civil e commercial,
são de uma alta incoherencia.

NiLo devo e nem aqui é o logar proprio para
uma dissertação jurídica. Todos sabem que a
materia processual é l?ixta. De um l.ad~, .es~á
ligada ao direito pub.llco, ao poder.JudlClarlO
pelas suas diversas formas de funcclOnamento
normaljflor outro lado, está ligada ao ~i~e.ito
privado, desde o systhema da prova ate a JU
risdicção voluntaria, o arbitramento e todas
as outras relações que lhe pertencem nesta
esphera. Ora, si o Congresso destaca o di
reito processual do direito privado, I?orqu.e
razão não estabeleceu tambem o codlg'o CI
vil uno, bem como o codigo commercial 1

O direito do processo, diz Jitta, tem dous
elementos que se entravam constantemente
um no outro.

O direito privado, das partes sahindo do
repouso para o movimento, arrasta uma.se-:ie
de relações, das quaes uma prende no dIreIto
publico, pois que a ordem social torna neceS
saria a intervenção da autoridade para a
administração da justiça, a organisação do
poder judiciario é uma attribuição da sobera
nia, e a autoridade do julgamento e a sua
sancção demandam a acção do poder publico;
e a outra. prende no direito privado, como
sejam, por exemplo, a eleiçl0 do dom icilio, a
nomeação de peritos, a capacidade, a questão
da prova, que forma a irradiação exterior do
rlireito.

Si, pois, a legislação processual deve per
tencer á competencia federal, porque relacio
na-se com o direito publico, mas por força das
cousas, pela natureza das instituições, essa
legislação vincula-se necessariamente no di
reito privado, no direito civil, no direito
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commercial, Ó logico, ó inevitavel que o di
reito privado entre tambem no quadro das
attribuições federaes, que os estados não po
dem invadir sem quebrar a unidade nacional
e derrubar todo o edificio do nosso direito
publico, como o estamos formando, como de
yemos formal-o pela Constituição.

Senhores, a unidade do direito processual,
não só não é sufficiente por si só, como
seria uma abstracçào sem vida, um puro no
minalismo, para fallar a linguagem da escola,
sem a unidade do direito civil e eommer
ciaI.

A unidade juridica é hoje um princi
pio fundamental, o ideal de todos os povos;
a unidade juridica no paiz representa a
força moral do povo brazileiro; torna uma
realidade vivente toda uma serie de relações
que se crearam com o tempo, de accordo com
aS condições geraes do povo brazileirJ, e o
-povo brazileiro é um só.

Como, pois, estabelecer di versos codigos
para as diyersas circumscripções que formam
os estados 1

O Brazil é um paiz novo, que deve attra
hir e assimilar as forças do velho mundo, e
si vós investis cada estado nesse supremo
attributo da decretação de codigos -particula
res, em poucos annos, com a immigração
italiann para S. Paulo, a altemã para o Sul e
outra e outra para este e aquelte estado,
tereis perdido a nacionalidade brazileira,
porque estes codig-os irão formando outras
tantas nacionalidades.

E' contra isto que me leyanto e hei de em
pregar todos os esforços; devemos formar a
unidade juridica de modo que a nossa legis
lação represente sempre todas as energias
centraes e indestructiveis do paiz.

Vós sabeis que a colonisação é um ele
mento permanente ele differenciação, e si o
povo brazileiro não for uma unidade, sempre
fortemente constituida pela sua legislação,
como pela sua força moral, com'> pelas suas
instituições juridicas, em pouco tempo será
uma nacionalidade dispersa e extiacta.

Senhores, ainda um outro ponto em que
estou em completo accôrdo com o orador que
me antecedeu na tribuna e ao qual tão mal
estou succedendo (não apoiados), é o que se
refere ao arbitramento.

Sei que oarbi tramento e um princi pio ame
ricano; elle tem sido me~llno levado até á
altura da obrigatoriedade, com um supremo
tribunal ou alta commissão, a cujas decisões
fossem sujeitas todas as nações que adheris·
sem a um codigo internacional, e espero em
lagar e tempo opportuno discutir as questões
que se ligam a tão culminante assumpto.

O que neste momento quero dizer sômente
p que a condição preliminar e indispensavel
ílara realisar tal clesideratum será o desarma-

mento das nações não s6 da America, como
da Europa.

Então sim. () que me parece, entretanto, e
que sera um erro insc~ever-se em um artigo
da Constituição o princIpio da obligatoriedade
ou quasi obligatoriedade do arbitramento,
cujo recurso será esgotado em todos os seus
tramites e plMses antes tda declaração da
guerra.

Isto não se pôde conseguir si não por
meio de alguma convenção em congresso in
ternacional e fieando o principio estabelecido
em um codigo de direito internacional pri
vado, o que, creio, será aincla por muitos
annos um simples ideal.

O mais que podemos fazer é render uma !
homenagem á idea, e isto creio que está na i
emenda" do nobre representante pelo Pará e .
em uma outra que apresontei, estatuindo que :
o Congresso autorisara o governo a declarar '1
a guerra si não preferir o arbitramento, . 1

Sr. presidente, muitas outras materias
pretendia debater neste momento, mas con
si/lera desnecessario.

A Constituição que votamos esta mais ou
menos vasada em moldes superiores; contém
os dogmas e doutrinas as mais adÜ\.ntadas; a
pratica leal do systema republicano federa
tivo depara al1l todos os elementos theoricos,
e não será por falta de Umlt bo), organisação
que o paiz entrará francamente em uma
nova vida política e aelministrativa.

O que e preciso é ir, desde já, atirando á
mi1rgem uma grande parte das idéas que
constituem a nossa velha educação politici1, e
procurando não só ter a intuição perfci ta do
systema novo, como a crença viva da sua
etlicacia moral, á fé nos destinos tia Repll
blica.

Estamos fazendo um direito publico novo
ou quasi inteiramente desconhecido; não é o
que aprendemos nas escolas, onde predomi- -,
navam o racionalismo e o unitarismo fl'ancez;
é outro, todo outro. Assim o entendamos
bem e o pratiquemos melhor.

Todos esperam que depois de feita ~t nossa.
Constittuição não deixará ele ser considerada
pelos mais eminentes publicistas como uma
obra digna de nm povo americano em plena
civilizaçi10 .

No que diz respeito principalmente ao sY_8
tema da descriminação de rendas, questao
nossa, questão pratica, que não póde ser re
solvida si não tendo em vista oS nossas con
dições economicas -peculiares, mni to certa
mente teremos que remanear ainda.

O systema da descriminação de rendas, com
plexo como é, será mais a tarefi1 elos con
gressos ordinarios.

O mais que podemos fazer agora, e talvez
eu o requeira, é eleger do seio do Congresso
uma commisssão numerosa que com outros
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Sessão em 29 [8 Janeiro de 1891

o Cassiano do NasciIllen-to
- Sr. preSIdente, Srs. membros do Congresso
ConstHuinte, ao subir pela primeira vez a
est:1 tribuna, eu, que me não presumo his
toriador, nem tenho competencia para s.el-o,
sou obrigado como que a fazer uma Justa
rei vindicação historica dos merecimentos do
actu:11 chefe do Governo Provisorio, cujos
serviços immorredollros tt patria e à Repu
blic:1, pretendeu desconhecer o illustre re
presentante que vem de dirigir a palavra ao
Congresso.
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auxiliares externos, notoriamente compe-! EUe e o unico em que não éprecisor~correr
tentes em materia financeira, reunam-se e no a vias de facto, á força bruta, como esta acon
intervallo que v,i daqui ao COllg1~esso ord!- tecendo no Chile,para resolver crises simples
nario e organizem um plano de accordo Com mente ministeriaes (A.poiados; muito bem.)
as necessidades dos estados, porque, nós Senhores, não nos illudamos; não foi o re
temos discutido aqui muito, mas no campo das gime'l parlamentar quo nos prejudi.cou; foi o
abstracções. parlamentarismo .levado .its suas .ultim~s. e

Eu desejaria qne esse estudo se fizesse n o tristes consequenclas (apowdos), f01 o VICla
terreno pratico, porque os representantes dos menta do systema parlamentar.
diversos estados conhecem bem s SUA,S forçAS Mas, o regimen parlamentar ee ser~ essa
financeiras, os recursos de que elles paliem secular instituição que tem as suas raIzes na
dispor e sabem qual a materb que pode ser velha Inglat:~rr,':, asylo das liberdades politi
tributada, e qual a que não comporta tributos, cas, couto da foragida liberdade, na phrase

d ~ t d do poeta, onde se l)regam principios que .tenho
quaes as in ustrias, as on es e producção, visto aqui contestar, como o da soberama ab-
~~d~~:mentos de riqueza particul Ir dos es- soluta deste COtlgresso, porque vós sabeis que

pelo systema parlamentar inglez as suas ca
Apenas lançmnos agom as bases, ou tra- mams tem absoluta e illimitadamente todos

çamos as grandes linhas. Oi' porleres da soberania (muitos apoiados;
Ainda em relação á discrimirDção de rendas muito bem) e tudo podem fazer.

os nobres representmtes sabem que, em um E nós, 'i preciso que tique isto ac?ent,!ad,?,
regimen de plena descen tralisação, é preciso nós somos necessariamente uma lrradlaçao
attender,não só aos estados, mas tambem aos desses principios, que são tambem os da re:,o
municipios e a1) à parochia. E eu poderia, ltlção frauceza; e, seja qual for a do~trl?a
caso quizesse prolongar o meu discurso,re- originar-ia, a theoria fundamental, o dIreIto
ferir-me neste ponto não só ao Self governe- organico, latino ou anglo-saxonio, somos um
ment, mas ao que alguns publicistas chamam pal'lamento com poderes soberanos,.absolutos,
a self administração, fundamento de todos as illimitados, salvos os direitos anterIores e su
liberdades praticas, de toc1<, a pujança da vida periores do cidadão, que não dele.gamos a
economica e politica, de toda a ric:1 exp<tnsão ninguem, pois que o go:verno que eXIste é um
material e moral d:1 Inglaterra. segundo Ru- governo de fncto, e nos somos a assembléa
dorf de Gneist e dos Estados Unidos. constituin te representante de. toda~ as forç~s

Já Se vê, Sr. presidente, que a, questão de soberanas da !laçã,o, qUB aqlll esta orga!11
discriminação de rendas é extraordinaria- sando a sua Constituição, e que não poda
mente complexa e sobretudo experimental; ser dissolvida, em con :ições nenhumas, a não
deve ser estudada sob aspectos variadis- ser pelaforça. (Mwto bem! muito bem !)
simos. a SR.. LAMOUNIER. GODOFR.EDO- Fechou com

Não quero roubar mais tempo ao Con- chave de ouro.

gr~~~~s de concluir, porém, peço pel'lmssao (O orador li felicitado e abraçado por mtlitos
para manifestar um voto, e 8 que, si nós não Srs. representantes.)
pudermos um dia tirar tia existencia ele um
governo :1nti-parlamentctl' ou presidencial os
elementos de consolidação ela 01'd'm1 e desen-
vo Ivimento ,la liberdade, havemos necessaria-
mente de voltar ao antigo regimen parla
mentar.

a SR.. ZAlI1A-Escreva isso.
o SR.. THEODOR.ETO SOUTo-Esse regimen

tem sido a base de toda a~Tandezi1. dos povos
de raçi1. anglo-saxonÜl,mas adapt<l.-se tambem
admiravelmente ás r'\ças latin'ls, apezar dos
que o ma!sin:1m e condemnam como causa de
decadencia politica e moral.

A pl'opria França que atravessou enormes
difficuldades, desde a guerra ,le 1870 até hoje,
tem-se abrig:1do das tempestades á sombra
desse maravilhoso mecanismo, que mais que
nenhum ontro possue todas:1s valvulas, todas
as forças de resistencia contra o despotismo,
todos os instrumentos da grandeza social.

Â_. ~ - Vol", nT
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Ao ou"'il-o, senhores, mais se acceatnou
em meu espirito um,\ convicção que 11" muito
alimento e é a de que o lTIau vezo diL ilJ
gr,üidao vae ganhrt,ndo por completo o cora·
ção dos bl'azileiros.

Pois que, quando se pi'etende fazer f, his
toria da gloriosa jornada de 15 cle novembro,
quando com a maior eloquencia e talento se
e;-:alçam os gmu~les serviços rIos propagan
dIstas da Repuhhcrt" quando se rememoram
os feitos impereciveis do i!lustre general íjlle
amcJa ha pouco clias descambou no occaso cl;L
vida, m,\s que não morreu, porque a sua sa
gr8,da memoria e"immacuhdo nome viverão
eternamente no cOr0-í:ão llos p:l,triotas qnanllo
5e enaltecem os sel'viços ela" escolas mi
lital'es, onde fu\ge sempre vivaz o senti
mento do patriotismo. como r1esconhececer ou
olvirla.r o civism.o e o valor daquelle que. em
um .(ha que porlm se~ o mais é'lngustiado pé'lra
o pmz collocou-se a ;rente rle sens camaradls
para operar [t justa reconquisÍ<.\ rios direitos
popuhl.res '? Como esquecer o nome do ill<1l'e
chal DeodoIO ria FOll~eg<l ~ (Apoiados.)

UM SR. REPRESENTANTE- Apoiado. Nin
gllem negrtrá o seu merito; quer queiram.
quer não, é o uDic ' que tem a responsabili
dade elo movimento.

O SR. LAURO MULLER - Quem esteve no
campo l1aquelle elia, sa,he que elle se itchava
a frente das tropas.

O SR. CASSIANO DO NASCIMENTo-Como des
conherer' os s.erviços elo almirante illustre que
soube COndU7.Ir a sua classe para apoiar os
com panheiros do exercito nesse grandioso mo
vimento em favor dct Republica ~

Sr. presidente, foram muitos os bil.t,dhado
res ria gl'anele causil., a mim cahe-me uma par
ticula insignificante, alguns annos tmb,l.1ha
dos nessa enorme cruzada, e sendo assim ,cor
re-me o dever de protestar, como faço com
di~nidade e energb contra essa oblit~ração
proposital de serviço, rle homens eminentes
como Deodoro e \Vandenli:olk, para a conse
cução r1aquelle desic/eratu"" porque considero
ta \ procedrmento como uma i njustiç,c e nma
in gr'Ltidão.

UM SR. REPRESENTANTE-V. Ex. est:\'le
vant" nrlo ca.s~ellos pilt'a eomb,Jicr, el ie niio
negou os serVIços tleSS8S generaes.

O SR.CASSIAN? DO NASCIjlI8:'<To-:-Ieg-ou,por
que fazendo a 11lstOI'H1; daquclla jorn'tch g\o
rlOsa,recordou os serVIços de ontros, eleix<Ll1do
e~ ,esquecimento o daquelle;:;, cujos nom3,;
CIteI, negando, portanto, por exclusão.

Sr. presidente, feita estl:l reivilldicaç'ío,
levantado este protesto de brnileil'o amizD
de seu paiz c reconhecido, protesto '-.lue foi
tanto m::üs espontaneo qua.nto 8 certo qne ao
subir atrlb1llla, não cumpri o deveI' de agra-

decer :10S collegas que me antecederam hoje
a cuja benevolenci"t devo o poder dirigi!' a pa2
hvra ao Cungres~o, antes elo encenamento
rta, rliscus~{io, que se tentou hoje e se pre
meclib anltlnhã.

UiII SR. REPRESENTANTE- V. Ex. viu-se
livre da ROLHA.

O SR. CASSIANO no NASCIMENTO-Não posso
tamIJem c!ei:{'Ir passar sem protesto esse fn.cto,
essa projecção elo systerna mom\rchico que se
busca int\'oduzir no pI'imeiro Congl'esso Re
publicano, onde devÍit h,wer plena liberdade
de pillavra, obrigando-se o rep\','sentante da
nação, par:1 poder' (lizer o que pensa, a andar
de banc,üla em bancada a solicit.],r de seus
collcg-as o não encenarnento da discussão.

Mas, qual o motivo de ordem superio\' para
que se pretench), encerrar a discussão tão pre
ci pit,tdamente ~

Pot'ventnra, a ordem publica corre perigo?
Ne:Jhum, esta perfeitamente ga.rantida.

Havera [dguma calamidade qUfl paire sobre
e5t'3 paiz que nos obrigue a prescindir do di
\'eito de discutir o nosso pacto fundamental
pitra 1'otal-o de afogadilho, sem maior refle
xão e cnidado ? G,rtamente que não.

LavI'ados, pois, estes dous Pl'OteStos, entro
Sr. presidente, proprimnente na analyse do
projecto de Constituiçito e prometto f:1zel-a
tão de corrida e succintamente quanto me seja
fossivel, de modo a não cançar mais a ,ltten
(io de meus co\legas em hora tão adiantada,
e a não infringir o regimento, pois, que euma
not:1 dominante do meu caracter o mais
absoluto respeito á lei.

O projecto de Constituição que se discute,
Sr. presiriente, podo ser encarado deb<'l.ixo de
dons pontos de vista, isto é, debaixo do ponto
de vista I'epublicano e debaixo do ponto de
vista federal.

E. tanto isto é verdade, que aproprio \e
~islador constituinte disse no art. lo da Con
stituição, que a nação acoptara a fórma de
g-ovel'Do rel>ublicano.

Debaixo do ponto rie vista republicano, são
ll:uitas as materLls qne ca\'ecem de detido e1
anie e teem prendido a attenção cios illustres
Inem],ros '\0 COllgl'eS80, que me teem proce
dido na trilJUna.

,\S mais impoctantes, para mim, sito as
da eleição do primeiro magistrado da nação e
todas as tlleses ou principias consagrados no
capitl110 que se inscreve sob [t epigrap\re
Da de,~laração de direitos.

Debaixo do pouto d vista federa.\ as magnas
'lllestões, no meu modo de ver, são a qu 'stão
da orgcmisa'dão llos estal\os e I\OS mUllici[Jios,
,t ria clunlidal\e d:1 magistraturOl e consequente
diversic\1,de de legislação, e a questão da dIS~
criminação de rendas.
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Ora, pretendendo externar a minha opinião presentaçfio rio-grandense enviou á m~sa
sobre toelits estas 1l118"tões e selldo e80'IS:'0 o ml1Cl, elnenc1a pf\l'a corrigi!' o vicio do vencido
tempo d8 qlle di·,ponho, é CL'TO ']Ik lilllitnr- 8:11 prilWli,[\ disCl1ssão, isto é, para o caso ~o
me-l18i a affi1'lYwl·a e a p1',,['n7.i1' sob,'lJ i:dll, 2° escrl1linio, determinado pelo facto de nao
uma dellas um ou ouiro argllE1el1to i,ara h.:v8r nenhum elos candi.datos obtido maioria
mostrlH ao pai7, que pl'ocnrei cumprir o meu I I'bsolub dos ~utIr'\gios populares, emenda que
dever, e aos que me eleg,lr;Hl1 rjue o l'epn-j' consiste em estabelecer que o corpo eleitoral,
sentante que par:! aflui envia.ram é o mesmo prtra esse segundo escrutinio, seja o Congresso
propa8'alldista que durante alguns annos tGV8 I Nilcional, e rjue, creio, merecera a approvação
a honril de, em conferenci<1s pnbli<.'as, [h'i-I' ela cas:\, pois que se comprehende que tive
gir-Ihes a p:) I, vr:1. m0S em visto evitar o grande abalo que possa

Quanto á eleição do primeiro m:,gistr:1:l" da I prodmir no pliz duas eleições consecutivas
naçfio a pparecerml1 :<qu; di rf<3rente:; sy-;V>m,,,; I, p:,ra um C"I'gO tão importante, como seja o
o do projecto constituciODf\L system;, indi-l,\e presirlentlJ da Republic;l,.
recto; o da bano,vla paulisb. t>"l11bem iU'li- 11 f,I;ls, S['. presidente, eu não queria sinão
recto; o tia commiss!io dos 21, S?st8nM ;,il1c1,t deixar iigeiri,mente I1ssignalado o meu moelo
indirecto; e. em cOlltraposiçiio a lodos ess·"~' o ' rle ver uestll, [juestão. Não pretendo mesmo
systema ra(~icDJ ela eleiçfio e1il'ect1C. 'I' '~IO.ngar-me sobl~e este 'poIl,tO, .po,rque o temp~

Escuso dizer que, para mim, nilo I1n, sys- e pouco, e eu nao dese;Jo <\busal da boa von
tema eleitoral perfeito, escorreito de vicias It<,~le dos colleg'ls,. al.em rJe q1le, como rep.u
ou defeitos mais ou menos palp1veis; tOllo o !Jhcl1uo, Im para mlE] outro as~umpto. mUIto
systema eleitoral póde ser fr.lucbdo n8, ex. Import~nte, sobr8 o qual desejO l11?-lllfestar
ecução, sobreturlo quando se tra tfle' ,18 llma me, e_ e f\quelle que se refere aos dIreitos de
eleição tão importante como a do primeiro clcladf\o. ,.
magistrado da RepubJica. Como r8p'JblIC~no, voto sempre ~on!ra .tU(~~

Mas voto e penso que .é preferivel esto ul- qu:~nto fOI ,ou ..red,?~dar e~ ,I e~trJcçoes a :1.
timo systema. porque, SI se nttl'ibue compe- ~~e" :~de i:do~ cl.bda.o~. As"!n. nao concorreI e~
tencia a.o povo pam ele~'el' os :nembros de JJm.<!o, ",om,o me~ voto p,.r" q.ue se estabe
suas assemblé 's, si se lhe attl'ibne com]pten- I leç_ \, 11~ CO,n~t1l11l~ao ~lo meu pa~~ uma efce.=
cia pilra eleger os membros deste Congr3S:Jo, i,?aO ~I ,;oS'"l~m rel.~çao aos c~erJbos . e p: nCI
senadnres ou deput:!dos, delegando-Ih 's a e"~II11~n";,,,c'>l)OlS rle- ,separaçao da 19leJ:J. rdo

fl1ncção de escolher 11m rleterminnr!o cirlnr\io l~.~tnl? f vJJSO .que c"da 1.1111 destes poel~ es
para cl1efe ria Republicn" não se lhe pó,le ,..3,;e ,.or a m,~~:3fomlllet':!: llb;rdade de a;:,ç ~;
n"llar competellcia para pOl' si plOprio fil7,er e, 1,0 111eS1110 1,,01,0 que nao 9.lero que a l",reJa
essa escolha. IlIt:3rvenh~\ DOS nogoclOs CIVIS, ta.mhem n,ao

qu',r,-, que o Estado estabeleç:J. restrlcções odlO
O SR J\l'EIRA DE VASC~~CELLOS-9 argu- s:\s tratando-se tia igreja, tirando dos. mon-

menta resente-se de um VICIO de 10glCa. ges e fra,les de qualquer ordem o direito de
O SR. CASSIANO DO NASCIl\IENTO-COnvenho voto, collociwdo dest'al'te a igreja catholica

que pode resentir-se elo vicio de concluir do fóra do direito commum.
menor para o maior, mas representa um ele- UilI SR. REPRESENTANTE-Mas os monges
mento mais para tormar-c;e uma convirção abriram mão da sua liberdade.
que se robustece com as outras razões. O SR. CASSIANO DO NASCIMENTo-Mas isso
(Apal-tes.) pOI' um voto morl' I de obediencia. á ordem a

Sr. ppesidente, não admiti0, como ia r;izen- que pertencem, e nós, poder civil,nada temos
elo, nenhnm llos outros sytr?lJJas, porq1'.8 ,'i!- qDe var com a Villa e organisação das ordens
tendo que aqnelle~ que os propõ m, p',['n, relig·jos;1:<, por isso que nc,d:t tem o poder tel11
serem logico'l, C/1131'elldo, com') cjlwrerD, um ])oml de commum com aquillo que é ao domi
eleitor,)elo e,pechl pr1T8 a F'!oir}.o do 11\"e8\- DiQ da:3 conscienc;i:ls ; e, si os frades, monges
dente di1 Repl1!Jli'a, nfí,o preCiSll:1 CrE'" r 11m" e religiosos ele qlll1esi]uer ordens ou confr"l'ias
novn moi;' no org:1 nislJ'0 '~11 cell1S'itni,:i\" rIo ii1C,·jng'ir'em os jurml1entos qne prestam ao
poder publico, tr'enl ·)SS;~ IJj,~HO.r·~ld(j P~";pi:('\.'.l J·~l~ JJ(~-Uns [(,illOittill:)::5, ficarão, por isso ruesnlO,
no proprio Ccngt'esso rL\Cio",al, e 1:"l'1ll1;11 em ;mjeitos;\ fleo;) li[b.de rjue ellas em SIHtS pro
que se POSS0 I' el..,''-'' pre,il1mÜ' 1'::liO.IS com:]:2- Pl'í:s c0l1stituiçôes estabelecem. E' preclso,
tencia para Dqnel!a esc'olim. (.lpoiar/0'< e rois, apagai' este borrão do p1'ojecto constitu
apm"tes.) c~(J1l01, tanto mais qm\Dto (,ssa disposição

Além disso, os tres systemas i. dirr>cLs 1'0- 8sti~ em nW.nifesto n.ntagooismo com uma
sentem-se rIo grn,vissimo rj,of"ito r1e PO,)'l' 8,or emenr!<',doillu,tl'e l'epre~8nLtnte Sr. Serze
o primpiro m8gbtT'ildo eh n:'·:ii0 ,e"~ollii;', on '["!lo, a'lprovada em !ll'imeira discussão, que
eleito pela minoi'i;l do péliz, de!'"i'n I'jue l'epL:to I 8s1 tlle "jue., p"r reotivo de Cl'enç:t religiosa,
de gr'Ulde monta e, até certo ponto, uma Iningnem póde ser privado cios direitos de ci
offensa ao proprio regimen democratico. A re- dadão, nem eximir-se dos deveres civicos.
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Entendo, pois, que o Congresso procederá da magistl'atul':t que compete <\ União. (Apoía
bem, de accordo com o eS,Jirito liberal no elos, muito bem.)
nosso seculo e com o pensamentotriumphante O SR. JosÉ HYGINo-De accorelo.
da revolução de 15 de novembro, extinguindo
esta palpavel contradicção com a suppressão O SR. CASSIANO DO NASCl'llENTO- Folgo
do § 40 do art. 70 do projecto constitucional; l'econhecer que até aqui vamos em per
e neste sentielo en "iamos nós, os represen- feita harmonia ele viSt,IS; não entro na
tantes do Rio Grande do Sul, uma emenda, quest1SJ de soberania e autonomia da União
que, estamos certos, merecerá a approvação cios estados, porque considero isto uma qlBS
da casa. (Muitos apoiados.) tão mais aCilc\et11Wa do que outra causa; deem-

lhe o nome qlle quizerem de autonomia, so-
Voto ainda contra o artigo que restrin:z'e o berania, libercL,de, inrlependencia, o que para

direito das corpora.;ões de mão-morta; voto, mim é fóra de duvida é que a União tem
votei e votarei para que se mantenha o ar- poder dentro de unu certa esphera de acção,
tigo do projecto em que se diz que a ltepu- e os estados teem tambem poder dentro ela es
blica só reconhece o c,)samento civil, e, por- pherZt de acção que lhes é pl'opria.
tanto, contra a precedencia ou não deste ao
casamento religioso. Ambos são autonomos, soheranos, livres e
. E neste ponto estou em divergencia com o independentes. (Apoiados.)
lJlustre representante da Parahyba, o Sr. Assim como o imlividuo é livre dentro da
Epitacio, cujo talento admiro, que acabou de sua esphem de acção, esphera de ~cção que
sustentar nesta tribuna a necessidade de cer- vae até o limite da espherll de acçao do seu
cear neste ponto o direito do clero catholico. visinho, assim tambem o estado é livre é au-

Penso de modo differente ; entendo que, si o tonomo é independente dentro da sua esphera
clero catholico faz propaganda contm a in- de acçã~ flue vae até .o,limite ?a es.phera ele
stituição do casamento civil, devemos com- acção do estado seu VlSlllho, . so aS,slm se. ex
bater essa propaganda com uma propaganda plica. sutficientemente a coexlstenCla da hber
mais esclarecida em favor da le,~'itima orga- dade dos individuos e dos estados.
nisação da familin e dos direitos da prole, O SR. JosÉ HYGINO-Mas qual é o limite ~
mas nunca estabelecendo esta restricção
odiosa' (Apoiados.) O SR. CASSIANO DO NASCIJ'lIENTO-O limite

Qua.ndo no regimen passado combatiaml\s é marcado na lei organica do paiz e na con
a monarchia prégallllo a Republica peht im- stituição dos proprios estados.
prensa e pela tribuna, o que embóra prnhi- O SR FREDERICO BORGES dá um "parte.
Dido pelas leis em tolerado pelos costumes e O SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- Si eu
bom senso publico, oppunllamos doutrina 1'os,e satisfllzer ao meu illustre .coUega em
contra doutrina e do confronto salliu victo- tudo me desviari" do fim que tenho em vista
riosa a verdadeira; é o que quero que se faç<1 com estas considerações. que é sobretudo as
neste caso. sio-n::Llar a minha opinião rapidamente sobre

Isto é o que 5 racional e liberal. (Muitos es~as qu.ostões para chegar á ma:teria da dis-
apoiados.) crirninação das rendas á qual Julgo presa a

Porém, senhores, como vos disse, Dão pre- autonomia dos estados.
tendia tocar nestes pontos senão ligeiramente,
e tenho em vista, antes de tudo, um ultlmo O "R. FREDERICO BORGES E OUTROS SE-
esforço em favor de' inelependencLt e da :lU- NHORES REPRESENTANTES dão apartes.
tonomb dos estados, abandono o projecto sob OSR. CASSIANO DO NASCI01ENTo-A este res
o ponto de vista republicano, para passar a peito direi que não vejo em que o systema fe
examinaI-o sob o ponto de vista federal. deral dependa do numero de magistrados que

Disse que, quanto ao ponto de vista federal, devam compor o Supremo Tribunal, porque
as questões principaes eram tres: a org-ani- n" organização desse tribunal não se pro
sação elos estados e municipios, a duahelade curou nem se cLwia procurc1.l' dar representa.
da magistratura e diversiclacle ela legislação, ção aos estados, c?mo se o fez no Sepado. que
e a questão para mim primordial ela discri- para mim, devo lhzer de. pnssagell~,e u~a su
minação das rendas. pel'fectação desnecessar1a ; é lllutll, p01S que

Quanto á organisação dos estados e muni- tendo a mesma orIgem ela Camara, ha de. for
nicipios estou de perfeito accordo com que o çosamente resentir-se elos mesmoS VIC10S e
foi votado em Ia dlscussão, isto é, que se sup· defeitos desta, e j<\mais podériL servir de cor
primam as regras estabelecidas nos §§ dos rectivo aos actas della emanados. ( Não
arts. por attentatorios á liberdade e au- apoiados.)
tonomia d?sdmull:iCiPlios e esta~os. • ,. O SR PINHEIRO MACHADo-Apoiado.

Quanto a ,uahlL1.l e da maglstr,1Lur;j, clll'el .
sámente que não seri" federdhst;~ si não d- UM SR. REPRESENTANTE-E' porque a 01'-
mittisse uma magistraturn nos estados a par 1ganisacão P. viciosa.
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o SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-Imagi
nem a organisação que quizerem,que eBe li"
de tender sempre a se converter em uma oly-
garchia. . _ ,

Dizia eu, que na organlsa9ao do ]l~der legIs
lativo, o legislador constltumte tlnha pro
curado elemento de ser representado o eShtdo
como si os memiJros da camara não represen
tassem o povo dos estados,mas quando tratou
da organisação do poder judiciariu, não.

O SR. FREDERICO BORGES-Mas olhe que
o Supremo Tribunal tem attribuições poli
ticas muito importantes.

O SR. CASSIANO DO NASCIMENTo-Mas não
se deve concluir dahi que se deva dar ao Su
premo Tribunal representantes dos estados

Peço ao meu iIlustre colJega que me honra
com os seus apartes, que não me de8vle d"
meu proposito.

O SR. FREDERICO BORGES-E' pelo prazer
que tenho ue ouvil-o a este respeito.

O SR. CASSIANO DO NASCIMENTo-Agradeço
lhe; até considero uma honra mereceI-os.

Sr. presidente, quanto á diversidade de le
gislação, direi que, admittindo a dualidade dn
magistratura, o meu federalismo v:te ",te ao
ponto de admittir diversidade de legisl.ação ;
primeiro porque o argumento dedUZIdo (~a
unidade do nosso direito não prevalece pOIS
que é certo que os tribunaes julgam de uns
para outros estados e tem julgado sempre
diíferentemente, estabelecendo j urispruden
cia diversa e ",te nos proprios tribunaes;
uma turma de juizes julga de um modo e
outra de modo inteiramente oppo~to.(Apartes.

Apresento esta consideração unicamente
para diminuir o valor do argumento prove
niente da unidade do direito e não com o fim
de illudil-o inteiramente.

O SR. JosÉ HYGINo-Mas não o destróe.
O SR. CASSIANO DO NASCIMENTo-Admitto,

nem eu poderia suppor que no meu fraco en
tendimento surO'isse um argumento capaz de
destruir uma âoutrina tão bem defendida
como o foi esta, pelo illustre representante
que me honra com o seu aparte.

Mas o argumento capital não e este, e o
seguinte: não admitto uma mesma lei civil,
uma mesm", lei criminal, uma mesma lei com
mercial para todos as variadas relações da
nossa vida social.

UM SR. REPRESENTANTE-E porque, si o
nosso interesse é um 1 (Ha outros apartes.)

O SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- Porque
não ha uniformidade de costumes, não ha
uniformidade de caracter não ha unifor
midade de interesses j ha pelo contra
ria, muita diversidade j e quando ha muita
diversidade, de costumes de caracter, de ill-

teresses e tenclencias,é preciso que a tudo isto
correslJonda 3· diversidade,na legislação.(Muito
bem.)

E eu não estou só, penso como Donat que e
de grande van tagem a diversidade de legis
lação em estados diversos de uma mesma na
cionalidade que da lugar á poJitica experi
mental; a lei que um estado adaptar e que
ahi produzir bous resultados póde ser adapta
da por todos os outros que disso não ficam
impedidos j ao passo que, si a lei adaptada por
um estado e ma, não produz resultados bene
ticos aos outros, com a esperança do primeiro
não a decretarão, e, pelo menos,se defenderão
de ter uma disposição inutil em sua legis
lação.

uepois, ainda ba uma consideração impor
tantissimct, o direito tem principias subor
dinados ás conveniencias e exigencias da so
ciellade para a qual é estatuido, e ~em prin
cipias qU8 são ulllversa,es, que dommnm todas
as consciencias, todos os espiritos; estes prin
cipios c",rdiaes de direit? são e .se~ão est,abe
lecidos em todos os cochgos e so ehverslticam
os corollarios delJes na applicabilidade pratica;
o homicidio ha de ser homicidio no Rio Grande
do Sul,no Pará,no Amazonas,em toda a parte,
e os crimes de ronbo, de furto, hão de ser
crimes de roubo, e furto no [{ia Grande do
Sul, em Minas, em todos os estados, mas a
penalidade póde diversificar.

No Rio Grande cio Sul, onde o povo é dado
á industria pastoril, infelizmente (no regimen
antigo, {l0rque liQje temos o Rio Grande me
lhor policiado), havia em abund~ncia? furto
de gado e nós precisa,vamos pumr mars gra
vemente do que puniriam os perna~bucanos,
os mineiros, os alagoanos esse deltcto. para
evitar sua reproducção. (Cruzam-se cltversos
apartes. )

Mas tudo isso me tira de meu proposito;
isto nito é um discurso,são desconnexas consi
derações que me suggeriu o estudo do pro
jecto de Constituição.

U~l SR. REPRESENTANTE - O discurso vae
muito bem.

O SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Sr. pre
sidente, penso que de todo este projecto, .sob
o ponto ele vista federativo, a questão capital
ea da discriminação elas rendas.

Não comprehendo meio republicanismo,
como tambem não comprehendo nem o fede
ralismo e, por conseguinte, tudo qu~nto for
possibilidade de intervenção da Umão nos
negocias peculiare~dos estados j .co.mo verda
deiro federalista 11"'0 posso admlttlr. Ora, o
projecto eb Constituição do governo, apenas
ligeiramente modificado pelo voto do Con
gresso na lo. discussão, não adol?ta sy.steII2a
nenhum quanto' á materia de dlscrlmmaçao
de rendas, como c1esÍ<\ tribuna j<\, teve oc-
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caslao de demonstmr um dos mais íllustres cusarem ,1, contribuit' com a quot", que lhes
rerresentilntes '.la minh" banc:J.da, o Sr. Julio competir.
de CastilllOs, pOl'rjl18, depois de discriminai' Dizem os nossos antagonistas: o vosso sys
nos arts. 6° e 7° quaes os impostos que cabe á tem" ni10 ScÜisf8.z, 1.0 pelas necessidades do
União o direito de tasar, deDais t\tl tlrmM no ol'ç:tllleclto; 2.° porqu3 eleix8. a União na
arl. 8° q\l!\es os d \ compeieoc;ia dos estados, d,!nelldGncÍ;1, dos estados.
no art. 12 I);\mlh" tUllo e declill'i1, C0I11:.1;3- ~1as, 8ôLe s83'un1lo argumento não é real
tentes a União e os :~stados cu,llulc',tiv m8l1te enc,-,pa outl'O que não se tem oor,Lg'em de
para taxar sobre tndo m"is I1l1e não estej', diz()l'.
comprehendido nos n,rtig'os referidos, 6" e 8". O [wg'umellto I'eal, !lIguem m'o disse na

IstO ti que mata a federaçã'J, porque, si a cOllfÍ;,nça de amizade, cOllsiste em qU3 o nosso
Constituição não del' <10S estalos meios de systema dà inclependeucü de mais aos es
viela, elles só poderão tec, j,\ o disseram aqui, Lce/os.
a autonomia de miseria, não poder,'\,o p"g"r Quanto ao flrimeiro argumento, direi só
os proprios serviços que fle18. Constituição men te que, ns'o ten 110 tle inctlgn,r para es
lhes são devolvidos. tabelecel' a Constituição do meu paiz, a

Demais, não comprehendo equilibl'io Ol'ça- quanto mont'"J11 as clespez8,s geraes da naç[o,
mentario com o systema da Constituiç5,o, não ten ho que me adstl'ingü' ás exig'encias
desde que a União tem o direito ele tocxal' os orç;1,mentarias ele hoje, que podem ser di,ver
productos dos estados. POI' exemplo, o Ri, SeIS das de aman115,.
Grande do Sul terá sCJiJl'e um genero IIe pro- O SR. JOSE HYGINO-~[CJ estamos fazendo
ducção C[uaJquer direitos no valor de:300:000,'!;. unm lei de orçamemo. (Apoiados.)
Si a Uni[o taxal' esse genero "e producção I) SR. CASSIANO DO NASCIMENTo-E' cbro,
em 10 ou 15 % ti claro que elle no lUo Gl'und; em UiTIa lei de orç1,mento, ell reduziria as
diminuil'á, diminuindo a receitn, proveniellte ,
J t ' d . 1 c.espezas.
e esse impos o,e cOll.jequenLemente pro UZlJ.'!'.O Si nós tinlu,mos, no tempo da monarchia,
o desequilíbrio orça'lleIJ.tario no estlclo. um), rl'3S0eS8. ele 150.000:000$; si a RepllbUca

Mas não quero propriamente com:)ater o é o gove'rno 111 ,is eCCJnCJmico do que a monar
projecto que nii.CJ tem talvez l1i'~;te congresso eill"" pelo menos dizümos isto no tempo d"
20 detensores LleJica,los, limit:,IlJo-,je os m'lis PI'Oil:1,g:wda r,jplliJliealla; si pelo s:vstem" fe
aferrados elos no,'iSOS anta~'ollistas a dizer ti!::I",I, pass;1, u:n gr,"nde numero de serviços
que a emenda l'io-grandensl lli\.O é completa" ;lOS 'est lrlO~, é cL\l'o que estes 150 mil contos,
e si resolve a 11u~st[0 d,) futuro, n,\o a re- entran,lo o 1JdlZ na vieLL normai licam muito e
solve de l)resellt~. ,Basta, jJois. ~numer r I muito reduzidos.
rapidamente o;'pl'lnctrlae~,[n:onveme?~es,d~~' J men illu,tl'8 colle~'a, o Sr. repl'esentante
]Jro,le.cto, gue _,dLl~O a .3.u1<J,llm o ,;.\stelll, ~,'!)Jil'O B''''celhs. d'-Jmonstt'oll, \ verc! Ide que
de. ~ls~rJmll1aç,10 rla~ rendas, ]1f'Olhz o ,je-;8- 1>11\! ,1."í'J~ e~'l,ti"ti\;oi ext",1, olllcicLes. que po
qmhbrlO dos Ol\'ame,ltos elos e"t:,d~s, COIli3'L- di" r8'!llZiI'-;e s'Jm!5'l'oncle esforço a despeza
gra o mesmo celltr,lllsmú qu 1 tnU'I,il10S no ".,,,, 1 Q'~l .» mil con''''.. t] ", l·to., ~ bl..Jl~-~ , ... li -;..,,;_ l "I L\J::i.

lmperlO, com a compe 8ilCla cuma ,; [-,-a c.O O,", si ,lo FiO mil e"ntos til';1.rmos esse,
ar1. 12. 22 mil pl'JVCni3ut\!S eLe rec1l1cçfto de despezas

Estudemos u;:::Ol'a o substitutivü que PI'Q- t81'8:11:':; 11m ore;'lm'nto Ollj:1 ci['l'J. montará uni
pomos. Surgiram ;1.q'lÍ,contl'c,,,emeUlheL\b;,il.1 c"m'clltc i\ 128 mil contos. ;~, si pelos impostos
cada rio-grand>-Jl1se dous 8.rg-um,mtos. O 1" e' ,!eixaclos a Unié\o no a!'t. 6", o mesmo Sr. re
derivado do esü\c1o ;1.ctnal do thezollro publi- preeseot:',nte Pl'GVOU e:s:l1uberaotemente que
co; isto ti, d'IS necessid ,des elo orça111el110 ela este' licav" com um" renl18. ele 1:38 mil cootos
clespeza geral da nnçRo; o 2.° ela pretens,'I sem co,',tar com (\ :wgmento das taxas ele im
clependeneia em qlle lica a Uniiio par,; com pOl'taçiio, ,lilS dG correlO" e telegTapllOs que o
os estados. snpport'\l11 perfeitamente e t'llltO que" da

O nosso systema consiste lIO s8g11il1te : elei- imp~~t;;ç~l) e,,\: flu!.('~enJt~clfl,consideriwel
x"r it União as m,üs abundantes fontes de 1'8- ':lel1Lu com o l)'.',.,,~menLo l.O" elU81tos em ou~o,
ceita como sejam as do art. 6.0 attl'ibuir e ebro qne a Ullla.o fien, 130m reCUI'30S sobe,l,?s
comp'eteneia aos est:1dos p::tl'tê tl'ib~tn,r to,b" para faz'3r face as despezas que lhes "ao
as m"terias, excluidas unicamente "8 que não pcoprlas.
forem da eompetenci,,_exclu,iva ela União; e Mas dizem: o facto ela procbnução da
finalmente no caso de insufficienci" ebs 1'e11- R,8puiJliciL e seus consectariús n ,tuc"es trouxe
das da União para attellc!er a toehéS as elespe- consielel'avel augmento de Jespeza de modo a
ZelS ele caracter feeleral, conceder a e~.t;;. o di- elevClr o orçf\mento provavfll 1.1" Repnbliea i
reito, ele lançar uma t"x;, prollorcioll"l sobre enorme cit'I'a de 200.000:000':$, e seoelo "ssim
asrenclas dos estados, que seri cobrad" por os recursos que cleix"es" Uniao são visive1
empregados seus naquelles estados que se 1'e- mente insufficíentes.
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Ora de duas uma, ou essas despezas teem
caracter permamente ou não, mas quer em
um quel' em outro caso o que é certo é que o
legislador não pode nem deve tentar cobril-as
com os recursos ordinarios do orçamento e
sim por meio de uma operação qualquer de
credito.

Vindo, portanto, o orçamento a ter sómente
o accrescimo com o serviço dos ,juros e amor
tização da divida para. tal fim contrahida.

Assim sendo, o argumento deduzido das dif·
ficuldailes orçamentarias não procede.

A este respeito tenho de fazer uma censura
á coherencia e logica daquelles collegas que
sustentaram desta tribuna, com o mais vivo
ardor, o systema da dualidade da magistra
tura e fizeram argumento capital deste ra
ciocillio: Não podemos deixar de votar a
dualidade da magistratura, attendendo á cir
cumstancia de serem pobres os estados, por
que isso seria sujeitar um systema a um facto
de caracter transitorio como seja o orçamento
dos estados.

Mas onde pára a coherencia e a logica de
meus dignos collegas, que não querem sujei
tar o systema da dualidade da magistratura
a um facto dl3 caracter transitorio e anormal,
como seja os parcos recursos ele que dispõem
os estados, e querem sujeitar o systema da dis
criminação das rendas que é a pl'opria vida
da federação, a um facto trft,nsitorio e anor
mal, como seja um orç8,mento variavel de
anno a anno!

Acontradição por parte dos nobres collegas
de Minas ainda torna-se mais palpavel. pois
que na propria constituição mineira procla
mada antes deste debate e estudo desta Con
stituição Federal, elles declaral'am no art. 6°
de sua constituição o seguinte: são l'endas do
estado de Minas todas aqueUas fontes de re
ceitft, não compl'ehendidas no ar!. 6° da Con
stituição Federal.

Lamento que os collegas que assim proce
deram não affirmassem aqui com o seu voto
aquillo que affirmaram com a sua ft,ssignatura
na constituição de Minas. (Trocam-se muitos
apartes. )

ElIes para serem logicos deviam ter affir
mado : são fontes de réceita para o estado de
Minas Geraes todas as não estipuladas no
art. 6° da Constituição da Republica Federal,
e aquellas em que pela l'eferida Constituição
se dê a taxação cumulativa.

UM SR. REPRESENTANTE - Pelo caminho
mais curto chegaram ao mesmo fim.

OSR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Supponho
portanto, que o orçamento da despeza actual
da Republica seja de 200.000:000$, quantia
que poaemos e devemos reduzir muito, cor
tando muitas despezas, com o que pl'atica
remos até um acto de moralidade; ainda

assim com a transferencia de serviços para
os estados, pelo systema da federação, eclaro
que o Ol'çamen to da União pode e deve ficar
muito reduzido, e terá esta no art. 6° bas
tante renliimento para, collocar a nação no
estado de sustentar o seu credito, como todos
desejamos.

Mas os ant::lgonistas do systema apresen
tado pelos representantes do Rio Grande do
Sul venciclos neste tel'l'eno, porque já não
prevalece o argumento deduzido da ditIlcul
dade do orçamento, vão-se acastellar no ar
gumento da dependencia em que a União fica
para. com os estados.

Suste 1I0 que com o systema das quotas ou
porcentagens não ha tlel1enclencia: a União
marida e os estados hão de obdecer.

Pois os estados hão de desrespeitar esta Con
stituição 1

Admittil-o, seria admittir a possibilidade
de que fosse desrespeitada e desobedecida toda
e qualquer lei federal,e alem disso não com
prehendo como aquelle que manda fique na
dependencia do que tem que obedecer.

Mas attendendo a repugnancia que neSSe
sentido manifestavam alguns .membros do
Congresso, que no l<ntanta confessavam ser
o systema por nos proposto,quanto á discrimi
nação das rendas, o mais completo sobre o
ponto de vista federal, offerecemos nesta se
gunda discussão uma pequena modificação á
disposição do art. 12 que consiste em est,tluir
que, si os estados se recusarem a obedecer a
União, deixando de contribuir com a quota que
lhes competir, est~\ poderá ter empregados
seus para fazer a respectiva cobrança.

Si os estados rlesob8decerem as leis do Con
gresso então podem desobedecer até apropria
Constituição e é inutil estar a qui a legislar.

Mas este al'gumento não é real. Está na
consciencia ele todos que este argumento en
cobre um outro. Não é o receio de que os es
tados desobedeçam as leis do Congresso, mas
é o terror de que se affrouxem os laços de
unic1ctde, dando muita autonomia aos es
tados.

Srs. representantes, filiado á escola repu.
blicana e federal eu entendo que quanto mais
a.rrocharem os laços da centralisação, mais
forte apparecera nos estaclos uma força de
reacção em sentido contrario. Como republi
cano e federalista, não tenho medo da liber
dade. Tenho antes receio de que a União
fique armada do direito de perturbar a vida
economica dos estados,

Senhores, não comprehendo União sem es
tados, do mesmo modo que não comprehendo
estados sem União, quero a vida partindo da
peripheria para o centro e não do centro para
a peripheria.

SI'. presidente, a minha hora esta. quas
terminada e sinto que estou abusando da pa-
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ciencia de V. Ex. e dos illustres collegas que
ü\zem a honra de ouvit'-me. (Nao apoiados.)

Mas, antes de terminar, preciso ainda 1'es
"ponder a uma censum que não raro se nos
faz.

Nós, da bancada rio-graÍ1üense, temos sido
taxados de in~ransigentes pelo cedor e ardo!'
com que sustentamos aqui uma doutrina
pregada desde 1011gos annos.Si isto e intran
sigencia, si intransigencia é o accorao perfeito
do passado com o presente, é o accordo dos
nossos votos com as palavras que aqui pro
ferimos e com o que pregamos (lmante alguns
annos, então somos, com effeito, i11 transi
gentes.

Mas essa intransigencia é o que nos cha
mamos integridade moral, e della, si possi
vel, nos orgulhamos.

Estas doutrinas que tive a honra dl3 expor
desta tribuna jit quanto a diversidade de le
gislação, já quanto ao systema de discrimi
nação das rendas, nós, os representantes do
Rio Grande do Sul, não as sag-ramos unica
mente com a respeitabilidade dos nossos no
mes e convicções, mas temos a fortuna de
vel-as apoiadas pelas lições dos mestres.

Assim, si consultarem a política experi
mental de Donat verão consagrada e brilhan
temente defendida a theoria da diversidade
de legislação; e, assim tambem, si lerem o
estudo por esse mesmo escriptor feito sobre
o projecto de Constituição ofIereciclo pelo go
verno, trabalho publicaüo ha dous dias em úm
jornal publicado na capital de S. Paulo O Cor
~'eio Paulistano ver[o, que quanto á materia
da discriminação das rendas, elle sustenta o

syst~lm\ por DOS aqui <tpr~seD tado e diz que
adl111ttIr o art. 12 do prOJecto em face do
ar1. 8.° é tornar a disposição deste ultimo ar
tig'o inutil e ate perigosa. (Apoiados e apartes.)

Senhores, a minha hora está terminada e
vou concluir fazendo um apello a este Con
gresso e um encitamento aos nossos adver
sarios.

Si quereis neg~ar ,a Re,!!ublica, si quereis
negar a federaç,lO, e preCISo que sejaes 10
gicos, votae desde logo contl'a o art. 10 da
Consti tuição, proclamo,e esta Repubiica unita
ria, porque a nós fici1rá o direito de protestar
desta tribuna, como protestaremos até na
pmça pul)lica; mas não sejaes illog-icos e in
coherentes votando o art. lodo projecto e
5acrificando nito só os principios republicanos,
como tambem os principios federaes.

Façamos uma Constituição de que o paiz se
possa orgulhar, para que se não diga ma.i~
tarde que este Congresso não esteve na al
tura de sua missão, para que se não possa.
ailirmar que estivemos muito aquem da nossa
épOCéL e ela civilísaçiío do 110SS0 seculo ; faça- .
mos Ullllt constituição que as gerações futuras
possam receber como um legado honroso sem
restricções odiosas, sem distincção de classes,
sem titulas honorificos, sem condecorações e
outras que taes bugigangas, sem privikisios,
nem mesmoaquelles que proveem dos titulos
scientificos, rasgae o meu, que vos applau
direi (muito bem); façamos uma Republica Fe
deral com inteira independencia e autonomia
dos estados; façamos an tes de tudo uma Re
publica i.guaJ, fraternal e humana! (Muito
bem; muito bem, O orador ti comprimentado e
abraçado pelos Srs. representantes presentes.)

FIM DO TERCEIRO E ULTIMO VOLUME




