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terior. Minas Geraes - 87, 194, 202, 248, 530. 549. 714.

CHAGAS I,.OBATO (João das C. L.) - Deputado. Minas Geraes-
53. 195, 201, 202, 203, 326, 329, 337, 429. 439. 469, 471, 514. 518. 524,
525, 618, 619, 693, 697. 769, 794, S23.

COELHO BASTOS (Manoel C. B. do Nascimento) - Deputado. Ceará,
- 88, 382, 439. 562.

COELHO E CAMPOS (José Luiz C. e C.) -Senador. Sergipe-284,
326, 330, 367. 472. 564. 578, 618, 767, 782.

CORR:ÊJA RABELLO (Francisco C. Ferreira R.) - Deputado. Minas
Geraes - 430, 437, 469, 470. 471, 493, 504, 514, 618, 768.

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

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

COSTA RODRIGUES (Manoel Bernardino da C. R.) - Deputado. Ma
ranhão - 420, 815.

COSTA SENNA (José Candido da C. S.) - Deputado. Minas Geraes
- 34. 768.

COUTO CARTA.'::O (Antonio Joaquim do C. C.) - Deputado. Para
hyba-131, 284, 367, 472. 563. 593. 782, 815.

CUSTODIO DE MELLO (C. José de M.) - Deputado. Bahia -1::\1,
2R5, 369, 462, 472. 514, 5G8. 593, \ns, 636, 708 .

. CYRILUJ DE LElVION (C. de 1". NUJwi< !-<'aguJ)(lei<) - Deputado'. Rio
de Janeiro-562.

D
DEMETRIO RIBEIRO (D. Nunes R.) - Deputado. Ex-Mlnigtro <ia

Agdcultura, Indlmtria (' Commercio. Rio Grande do Sul - 102-05.
:l17-19. ;140-60. 4;18. 534, 535. ·H18. G;1G. fifi3. fifi5. 7fifi. 823-24. 831.

DIONISIO CERQUElRA (D. Fyangpllsta df- Ca"tl'o C.) - Deputado.
Bahia - 4fiO, 4fi2. !in. G1 S. ';3G, (;85. 823-32.

DOMINGOS ml MORAE'" (D. Corrfa fIe M.) - Tkputatln. ~. Pall]O-
88. fi3fi, 7G8. 815.

DOMINGO" PORTO (D. da Sllya, P.) - Dep,utado. Minas Ge
l"aes-34.

DOMU<'GOS VICENTE (D. V. Gonçalves de Souza) - Senador. Es
pirito Santo - 469; 815.

DUTRA NICACIO (Antonio D. N.) -Deputado. Minas Geraes_
88, 462, 469, 484-95, 514, 618, 768.

E
EDUARDO GONÇALVES (E. Mendes G.) - Deputado. 4° Secretariõ

elo Congreggo Constituintp. Paraná - 88. 432, 534,563, 617. 618, 707.
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EDUARDO W ANDENKOLK - Senador. Dlstrlcto Federal- 618.

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

EPITACIO PESSÓA (E. da Silva P.) -Deputado. Parahyba-439,
470, 484, 591. 593, 617, 652-55, 781, 782, 815.

ERICO COELHO (E. Martinho da Gama C.) -Deputado. Rio de
Janeiro - 235, 439, 682, 705, 706, 710, 711, 712, 718, 719, 722, 723, 783,
785, 790-92, 830-31.

ESPIRITO SANTO (Vicente Antonio do E. S.) -Deputado. Per
nambuco-131, 143, 157, 179, 18D, 205-16, 229, 285, 307, 309, 310, 316,
317, 320, 349, 350, 375, 391, 408, 409, 417, 451, 452, 453, 457, 469, 498.
502, 555, 556, 557, 558, 560, 563, 593, 636, 646, 647, 669, 825, 829-30.

ESTEVES JUNIOR (Antonio .Justiniano E. J.) - Senador. Santa
Catharina - 414, 415, 416, 563.

FELIPPE SCHMIDT- Deputado. Santa Catharina- 88, 534, 636,
667, 825.

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

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

FERNANDO ABoTT-Deputado.Rio Grande do 8ul-87, 359, 406,
434, 459, 460, 563, 593, 594, 636, 767, 768, 782.

FERNANDO SIMAS (F. Machado de S.) - Deputado. Paraná -;- 563.

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

FERREIRA fuBELLO (Francisco Corrêa F. R.) -Deputado. Mina;;
Geraes-87, 439, 514.

FLEURY CURADO (Sf'hastião F. C.) - Df'putado. Goyaz~87, 462, 815.

FONSECA HERMES (João Severiano da F. H.) - Deputadô. Rio de
Janeiro - 626, 676, 691, 713. 714. 718, 719, 723, 795, 797, 800.

FONSECA E SILVA (Fran('.isco Victor da. F. e 8.) - Df']1utado. Rio
clt' Janeiro - 562, 618, 783.

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

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

FRANCISCO SODRÉ (F. Maria S. Pereira) - Deputado. Bahia -131,
169, 472 .

. FRANCISCO VEIGA (F. Luiz da V.) - Deputado. Minas Geraes - 34,
55, 436, 437, 445, 449, 491, 492, 494, 516-33, 618, 768, 769.

FREDF.RICO BORGES (F. Augusto B.) -Deputado. 3° Secretario da.
Camara. Ceará - 43, 88, 134, 363, 435, 436, 437, 469, 486, 512, 556, 563,
569, 570, 571, 576, 618, 671.



FR;EDERroO' SERRANO (F. Guilherme de-Souza S.) -Deputado. Per~

nambucQ-131, 460, 462, 472, 618, 637, 670 .

. . F.'RÓEi:\ DA CRUZ. (Luiz Carlos F. da C.) - Deputado. Rio de Ja·
neiro-455, 457, 462, 562, 618, 723.

FURQUIM .WERNECK (Francisco F. W. de )Almeida) - Deputado.,
Districto J!'ederal- 460, 513, 618, 768, 821.

G

GALDINO BEZOURO - Deputado. Commissão Especial dos 21. AIa
gÕaS~87,.114, 309,320, 328. 408, 665-67, 684, 685, 768, 773, 787, 825.,

GABRIEL DE MAGALHÃES (G. de Paula Almeida M.) - Deputado.,
Minas Géraés-528, 618, 769.

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

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

GIL GoULART (G. Diniz G.) - Senador. Commissão Especial dos 21.
Espirito santo-367, 473.

GOMENSORO (José Secundino Lopes G.) - Senador. Maranhão
131, 275, 285, 365.

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

GoNÇALO' DE LAGOS (G. de L. Fernandes Bastos) -Deputado.
Ceará-439, 469, 618.

GoNÇALVES CHAVES (AntoniO G. C.) -Deputado. Presidente da
Camara. Minas Geraes-34. 57, 58,192-205, 216, 284, 424, 449.

GoNÇALVES FERREIRA (AntoniO G. F.) - Deputado. Pernambuco
284, 285.

GoNÇALVES RAMOS (Joaquim G. R. Filho) -Deputado. Minas
Geraes - 462, 469, 471, 633, 768, 769.

GUIMARÃES NATAL (Joaquim Xavie. G. N.) -Deputado. Goyaz
- 87, 469, 618, 762-64, 768,

H

ROMERO BAPTISTA - Deputado.. Rio Grande do SuI- 87. 314-22,
B31, 355, 369. 404, 434, 459, 460, 462, 563, 593, 618, 685. 782.

I

lNDIO DO BRASIL (Arthur l. do B. e Silva) -Deputado. Pará- .
.286, 287, 439.

Ivo' DO . PRADO (I. do. P. Montes Pires da Franca) -Deputado;
Sergipe~ 618,
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JACOB DA PAIXÃO (Antonio .T. da P.) -Deputado. Minas Geraes
-439, 618.

JACQUÉS OURIQUE (Alfredo Ernesto J. O.) -Deputado. Districto
Federal- 562, 636.

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

JOÃo BARBALHO (J. B. Uchõa Cavalcanti) -Deputado. Pernam
buco-~9lf,301-12, 460, 462, 563, -783.

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

JOÃo LUIZ (.L L. de Campos)-Deputado. Minas Geraes-471,
514, 563, 617. -

JOÃO NEIVA (J. Soares N.) - Senador. 4° Secretario do Senado
e 3° Secretario do Congresso Constituinte. Commissão Especial
:1os 21. Parahyba - 534, 594, 617, 815.

JOÃo PEDRO (.T. P. Belfort Vieira) - Senador. Maranhão - 409,
563, 768, 815.

JOÃo DE SIQUEIRA (J. de S. Cavalcanti) -Deputado. Pernambuco.
280, 384, 469, 470, 472, 533, 563, 578, 587, 618, 768.

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

JOAQUIM CRUZ (.L Antonio da C.) - Senador. Piauhy - 285, 437"

JOAQUIM FELICIO (J. F. dos Santos) -Senador. Presidente do
Senado. Minas C'noraes- 34, 88, 618.

JOAQUlM MURTINHO (J. Duarte M.) -Senador. Matto Grosso-'
469, 618. 768.

JOAQUIM SARMENTO (.T. José Paes da Silva S.) - Senador. .Ama~

zonas -118, 563, 618.

JosJ1J AVELINO (J. A. Gurgel do Amaral) -Deputado. Ceará
88, 226, 437, 562, 618, 815.

JosJ1J BERNARDO (J. B. de Medeiros) -Senador. Rio Grande do
Norte - 285, 471, 563, 815.

JosJ1J HYGINO (J. H. Duarte Pereira) - Senador. Commissão Es
pecial dos 21. Pernambuco-12n, 131, 141, 148-66, 171, 177, 178, 179,
180, 181, 238, 239, 240, 241, 242, 246, 248, 250, 251, 252, 253, 284, 285,
291, 460, 462, 469, 707.

JoSJ1J MARIANNO (J. M. Ca,rneiro da Cunha) -Deputado. Per
nambuco-101-02, 111, 112, 113, 116, 469, 517, 518, 519, 520, 521, 526,
529, 530, 531, 532, 533, 566, 626, 768, 774, 780, 781, 802, 815.

JosJ1J RODRIGUES FERNANDEs-Deputado. Maranhão-420, 618.

JosJ1J SIMEÃO (J. S. de Oliveira) - Senador. Pernambuco -131,
285, U8, 636.

JULIO DE CASTILHOS (J. Prates de C.) - Deputado. Commissão
Espeéial dos 21. Rio Grande do Sul- 8( 102, 292, 331, 357, 404,_ 434,
459, 460, 462, 469, 593, 594, 618. 636, 767, 768, 782.
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JULIO FROTA (J. Anacleto Falcão da F.) - Senador. Rio Grande
do Sul-87. 331. 426. 434. 459, 460, 462. 469, 563. 593. 618, 636, 685.
767, 768, 782.

JUSTINIANO DE SERPA-Deputado. Ceará- 34, 101, 202, 384, 390,
391, 393, 397, 617.

·JuVENCIO D'AGUIAR (JoãJ J. Ferreira d'A.) -Deputado. Pernam
buco - 284, 460, 462, 472, 563, 593.

K
KATUNDA (Joakirn d'Oliveira K.) -Senador. Commissão Especial

dos 21. Ceará - 469, 563, 815.

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

Catharina - 285, 536-46, 579.

LAMOUNIER GODOFREDO (Antonio Affonso L. G.) - Deputado. Minas
Geraes - 432, 436, 439, 440-50, 462, 643, 670, 769.

LAPlllR (João Baptista L.) - Senador. Commissão Especial dos 21.
PJ.o de Janeiro. - 88, 563.

LAURO MÜLLER (L. Severiano M.) -Deputado. Commissão Es
pecial dos 21. Santa Catharina-87, 613, 636, 637, 667, 685, 707, 825.

LAURO SODRlll-Deputado. Commissão Especial dos 21. Pará-
286, 287, 430, 443, 472-83, 536, 825-26. .

LEANDRO MACIEl. (L. Ribeiro <ge Siqueira M.) - Deputado. 8er
gipe-472.

LEONEL FILHO (Joaquim L. de Rezende F.)- Deputado. Minas
Geraes- 87.

LEOPOLDO DE BULHÕES (.José L. de B. Jardim) - Deputado. Com
missão Especial dos 21. Goyaz-87, 129, 131-47. 283, 429, 439, 469.
563. 618, 687-704. .

LEOVIGILDO FILGUEIRAS (L. do Ypiranga Amorim F.) - Deputado.
Bahia - 278, 563, 782, 815.

LOPES TROV}i:o (José L. da Silva T.) - Deputado. Commissão Es
pecial dos 21. Districto Federal- 228, 439, 460, 469, 540, 543, 544. 563.
€lS, 644, 705, 796, 839-40.

I-,UIZ DE ANDRADE- Delmtado. Pernambuco - 618.

LUIZ DELFINO (L. D. dos Santos) - Senador. Santa Catharina-.
248, 563, 679-81.

LUIZ MURAT (L. Barreto M.) -Deputado. Rio de Janeiro-88 ..

M
MANHÃES BARRETO (Dionisio M. B.) -Deputacro. Rio de Janeiro

- 88, 439, 723.

MANUEL BARATA (M. de Mello. Cardoso B.) - Senador. Pará - 286,
287. 462, 562.
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MANOEL FRANCISCO MACHADO - Senador. Commissã,o Especial
dos 21. Amazonas -118. Í31, 285, 514, 707, 768.

MANOEL FULGENCIO (M. F. Alves Pereira) -Deputado. Minas,
Geraes-617, 768, 769, 815.

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

l"IllRTINHO PRADO JUNIOR (M. da Silva P. J.) -Deputado. São
Paulo - 462, 469, 636, 637-50, 768.

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

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

MATTA MACHADO (João da M. ]V!.) -Deputado. I" Secretario da
Camara e 1" Secretario do Congresso Constituinte. Minas Geraes
437, 563, 823.

MAYRINK (Francisco de Pau~a M.) -Deputado; Districto Fe
deral- 563, 618.

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

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

MONIZ FREmE (José de Mello Carvalho M. F.) - Deputado. Es
pirita Santo - 87, 287, 430, 450-58, 479, 768, 821.

MONTEIRO DE BARROS (José Cesario de Miranda M. de R) - Se
l1::tdOr. Espirito Santo - 285. 367, 535, 560, 582, 768.

MORAES BARROS (Manoel de IV!. B.) - Deputado. 8. Paulo - 88
] 11, 11:~, 182, 216, 366, 404, 405, 4:):), 442. 443, 453, 491, 493, 494, 564.
622, 624, 63(;, 705, 768, 780, 815.

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

MURSA (Joaquim de Souza 1\1.) - Deputado. S. Paulo - 88, 462.
636, 768.

N
N},lLSON m~ ALMl<lJl)A (N. (1 c' VasC'OJwellns A.) - Df'pllta/lo. Piallhy

- 462, 535, 53fi, 821.

NILO PEÇANHA- Deputado. Rio de .Janeiro - 33, 90. 92, 97, 98,
101, 107,122, 439, 462, 522, 562, 618, 625, 634, 655, 685-86, 723, 792.

NINA RIBEIRO (Raymundo N. R.) -Deputado. Pará-130, ?86,
287. 322-30, 815.

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

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

OLIVEIRA GALVÃO (José Pedro de o. G.) - Senador. Rio Grande
do Norte-471, 56:), 815, 825.



OLIVEIRA PINTO (Augusto d'O; P.) ----'Deputado. Rio de .Jáneiro
91, 92, 97, 99-100, 105-08, 116, 126, 437, 439, 562, 683, 706, 707-23, 767,
780, 790, 791, 793, 799, 815.

OLIVEIRA VALLADÃO (Manoel Presciliano de O. V.) -Deputado.,
Commissão EspecJ.al dos 21, Sergipe - 471, 563, 586, 618, 772, 773, 825.

p

PACIFICO Jli.I:ASCARENHAS (P. Gonçalves da Silva M.) -Deputado.,
Minas Geraes - 88, 471, 768, 769.

PAES DE CARVALHO (José P. de C.) - Senador. 2° Secretario do
Congresso Constituinte. Pará-286, 287, 473, 563.

PALETTA (Constantino Luiz P.) -Deputado. Minas Gerae'S-90,
.437, 448, 469, 471, 527, 618, 633, 768, 769.

PAULA GUIMARÃES (Francisco P. Oliveira G.) - Deputado. Bahia
-131, 285, 472, 563, 636, 707, 723,782, 815.

PAULINO CARLOS (P. C. de Arruda Botelho) - Deputado. S. Paulo
- 87, 88, 723, 768.

PEDRO AMERICO (P. A. de Figueiredo) -Deputado. Parahyba
54, 55, 119, 120, 121, 128-29, 131, 285, 367, 436, 563, 570, 593, 617, 765,
768, 793, 815 .

. PEDRO CHERMONT (P. Leite C.) - Deputado. Pará - 286, 287,
462, 469 562.

PEDRO VELHO (P. V. d'Albuquerque Maranhão) -Deputado. Rio
Grande do Norte - 815.

PEREIP-A DA COSTA (Joaquim P. da C.) -Deputado. Rio Grande
do Sul- 87, 331, 434, 459, 460, 469, 562, 594, 618, 636, 768, 782.

PEREIP-A DE LYRA (Antonio Alves P. de L.) - Deputado Pernam
buco - 460. 462, 651-52.

PINHEIRO GUED!i:S (Antonio P. G.) - Senador. Matto Grosso
439, 563, 598, 601, 6(12, 604, 636.

PINHEIRO MACHADO (José Gomes P. M.) -Senador. Rio Grande
do Sul- 87, 331, 434, 459, 460, 563, 593, 594, 618, 636, 685. 767,
768, 782.

PIRES FERREIRA (Firmino P. F.) -Deputado" PiauhY-88, 462,
617, 618, 825.

PRISCO PARAISO (Francisco P. de Souza P.) -Deputado. Bahia
663, 618.

Q
QUINTL'W BOCAYTfVA - Senador. Ministro das Relações Exteriores.

Rio de Janeiro - 62B. 837-38.

R
"' HAMIRO BARCELLOS. (R. Fortes' de B.) - Slmador. Rio Grande do

Sul-49, 77,78, 87, lÓO-Ol, 208. 214, 215, 296. 298. 299. :)00. 301, 306,
307, 326, 329, 332-40, 382, 459, 460, 593, 651, 767,
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RAYMUNDO BANDEIRA (R; Carneiro de Souza B,) -Deputado,
Pernambuco - 563, 593, 636, 768, 823.

RETUMBA (João da Silva R.) -Deputado. Parahyba-127, 168,
285, 367. 420, 563, 592, 594, 617, 620-26, 633, 674, 768, 771, 815, .825,

ROCHA OSORIO (Manoel Luiz da R. O.) -Deputado. Rio Grande
do Sul- 87, 434, 459, 460, 462, 618, 782,

RODOLPHO MIRANDA (R, Nogueira da Rocha M.) -Deputado. São
Paulo - 87, 88, 636, 707,

RODRIGUES ALVES (Francisco de Paula R. Ao) -Deputado. São
:paulo) - 88, 636, 768, 815.

RODRIGUES DA CRUZ (Thomaz R, da C,) - Senador. Sergipe - 81.

ROSA JUNIOR (Manoel da Silva R. J.) -Senador. Sergipe- 81,
88, 471, 563, 6i8, 636, 642, 645, 647, 648, 104, 712, 713,

ROSA E SILVA (Francisco de Assis R. e S,) -Deputado. Pernam
buco - 284, 645.

RUBIÃO JUNIOR (João Alvares R . .T,) -Deputado. S. PaUlo,.
44, 636, 768,

Ruy BARBOSA - Senador. Ministro da Fazenda. Bahia-171.,

s
SÁ ANDRAIJE (.João Baptista de S, Ao) -Deputado. Parahyba

435, 439, 457, 619, 623,

SALDANHA lY1ARrNHO (Joaquim S. M.) -Senador. Districto Fe~

deral- 93, 94, 439, 562, 768.

SAMPAIO FERRAZ (João Baptista de S. F.) -Deputado. Districto
Federal- 549, 550, 554, 584.

SANTOS ANDRADE (José Pereira S. Ao) - Senador. Paraná- 534.

SANTOS PEREIRA (Francisco dos S, P.) -Deputado, Bahia-Jl85,
439, 462, 514, 563, 593, 618, 634, 768, 782, 796.

SEABRA (José Joaquim S,) - Deputado. Bahia- 62, 69, 101, 102.
110, 270, 271, 278-80, 284, 317, 394, 563, 570,618, 671, 672, 673, 168.

SERZEDELLO (Innocencio S. Corrêa) - Deputado. Pará - 66, 71,
75, 112, 139, 145, 146, 159, 220, 235, 287, 318, 319, 333, 335, 336, 337.
338, 340, 426-28, 429, 434, 460, 469, 554, 563, 581, 582, 584, 585, 586,
588, 611, 613, 692, 702, 707. 777. .

SEVEJiIANO DA FONSECA (João S. ·da F,) -Senador. Districto Fe
deral-439 (Hermes da Fonseca), 817-18 (João Severiano).

SILVA CANEDO (Antonio .Amaro da S. C.) -Senador. Goyaz
87, 618.

SILVA PARANHOS (Antonio da S. P.) -Senador. Goyaz-87, 439,
618, 768.

T
TAVARES BASTOS (Cassiano Candido T. B.) -Senador. Alagôas

57, 59, 63, 221-33, 366, 471, 593, .618.

THEODORO PACHECO (T. Alves P.) -Senador. Commissão Es
pecial dos 21. Piauby -131, 285.
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THEODur:ETO SOUTO (T. Cal'los de Fal'Ía S.) - Senador. :lO Seerc
tario do Senado. Ceará - 600-33. H5.

THOMAZ DELFINO (T. D. dos Santos) - Deputado. Distrleto Fe
deral- 122-24, 460. 462, 513, 618.

THOMAZ FLôRES (T. Thompson F.) - Deputado. Rio Grande do
Sul- 87, 331, 434, 459, 462, 469, 593, 594, 608, 610, 618, 636, 768, 771,
782, 825.

TOLENTI.L\lO DE CARVALHO (José Nicolau T. de C.) -Deputado"
Bahia- 284, 309, 618.
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VINHAES (José Augusto V.) - Deputado. Districto Federal
431, 432, 439, 563, 579, 584, 618, 671, 683, 685.

VIOTTI (Polycarpo Rodrigues V.) -Deputado. Minas Geraes
471, 514, 618.
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VIRGILIO PESSÔA (V. de Andrade P.) -Deputado. Rio de Janeiro
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357, 404, 415, 417, 435, 439, 444, 469, 472, 478, 479, 481, 482, 563, 578,
581, 582, 585, 586, 587, 588, 591, 593, 618, 633, 648, 653, 656, 657, 658,
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CONGRESSO NACIONAL
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mSTORICO DAS SESSOES DE 2 A 3(}'DE "JANEIRO DE leJl1-
-<, ~....,j- "...... -~.';" .

Aberta a sessão, do dia 2 f-Ie ,janeiro de 1891, lê-se e
approva-se a acta da sessão anterior .

O Sr. Aristides LODo pede urg-encia para que entre na
ordem- do dia' da sessão .seguinte a moção' do Sr. Erico
Coel.l1o. , .

/ O Sr. Almeida Barreto requer tambem que a sua pro
posta, anteriormente apresentada, equiparando o numero de
Alepulados e senádores, seja incluida na ordem do dia.

Ambos os requerimentos são approvados.
Passando-se á ordem do dia - discussão do projecto de

Constituição -,são lidas, apoiadas e entram conjunctamente
em clisemssão varias

Emendas

Vem tambem ú Mesa e' são lidas outras

Emendas

Entt'ulldo em discussão a secção 3~ aó'l'JRojecto" por ter
ficado' adil1Jda a votação da secção 2",. visto não t-er havido
numero legal, vêm á Mesa, são lidas, apoiadas' e entram
conjunctamente em discussão varias

Emendas

'Vêm ú Mesa as seg-uintes

Declarações de 'voto

Os abaixo-assig-nados declaram ter votado contra a emenda
apresentada ao art. 23 do projeeto de Constituição, para-ser
eg-uaIado o_subsidio dos deputados e senadores. -R. Campos.
~ Mol'aes Barros. - Adolpho Gordo. - Palllino Carlos. 
Mllrsa. - Rodolpho l11i-l'anda. - Angelo Pinheiro. - Thomaz
Garvalhal. - Rllbião Jllnl01'. - Jlfore1'l'a da Silva.
, Pedimos a V. Ex. que acceite e mande -consig-nar na l).cta

a seguinte declaração: que, si estivessem presentes os abaixo
assig-nados quando foi votada a emenda 3;0 art. 23 equipa
rando o subsidio dos deputados ao dos senadores, votariam
contra ella.

Sala do Congresso, 2 de janeiro de 1891. -Alft'edo Ellis.
- Gosta Junior. - Al.1neida Nogueira. -.., Domingos C. 'de
Jl(J1'aes. ::.- Rod1'igU8S Alves. .
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~asessão de 3, sendo lida e pos[aell} discussão a aeta
da sessão antecedente, é approvada.

Passando-se á primeira parte da ordem do dia" continúa â
discussão da moção apresentada pelo Sr. Erico Coelho, euja
urg-encia foi votada na sessão de 2.

Vêm á Mesa, são lidas, e entram cOl1junctam'ente em dis
cussão os seguintes

Substitutivos fj
.".~~

-A·, ol'gunizaçãocl;;s"-e.;;tados só se fará depois de votada
a Constituição Federal, seh'iJ;l.clb de base ao processo eleitoral,
na parte referente á organização de mesas e ao recebimento
e apuração de cedulas, bem como á respectiva fiscalização, af?
disposições da lei de 9 de janeiTo' de "188"1 e respectivo re-
gulamento. - ]Vilo Peçanha. G. Patetta.~ - Zama.

Substitua-se a moção do Sr. El'ico Coelho JlE'la seguÍrtte:'
O CongTesso Constituinte julga incompatível.com o prin

cipio federativo, proclamado pelo Governo ProYisori'o, e que,
se traLa de consagrar, o systema eleitoral prescripto no de
Cl'eto de 4 de outubro e1este au<no para a eleição das assem
bléas .e dos governadores dos estados; e fazendo votos para
que aos mesmos estados sej,a deixada ampla faculdade para
se organizarem, mediante o processo eleitoral que entenderem
vreferivel, passa á ordem do dia.

Em 3"1 de dezembro de "1890. -Ilieira de Vasconcellos.,
-Annibal Falcão . .,-João Bai'balho. .

A organização dos estados só se fará depoi-s de vota.da
a Constituição Federal, servindo de base ao processo eleitoral
a lei de \) dejl)uêh;o de "188'1. -Nilo Peçanha.

Depois de orarem divii?rsos Srs. representantes, é posta
a votos, por r-artes, a seg"lunte moção do Sr. Erieo Coelho e
outros;

D C011~,-re"s"80-Cõii5LiLuinte decla:ra inconvenientes os en
saj:(1s <.1'~ organização eloi' estados, ficando adiada até ser vo
tachl n Constituição Fede"al e adoptada pelo Poder Legislativo
nüya lei_ e_teitoraI, que c!.ssegur~ a co~nparticipação çIe todos
O:Ô tl:jadaos na ohl"a rIn. 1undaçao dos estados respectIvos.

E' -rejeitada a primeira parte até a palavra-federal-,
i'icailldo pr.ejuelicados, não s6 a segunda parte da moção, como
os substitutivos offerecidos .

.Na -segunda parte da ordem do. dia procecie-o/se á votaoão
da II sccOão do projecto de Constituição.

Vêm á Mesa as' seguintes

DeclaJ'acões de voto

Declaro qUê -assigl1ei sem resti'Ícções u elllenda ao arL 33,
S 24, do capitulo IV da "1 n secção, a1presentada pelo Sr. re-
ilresentante Leopoldo ele Bulhões' e outros.
. Sala elas sessõ'es,3 dé ja:o.éiro de "1891. -, Uchôa Rd..

dlii(fues.- '. .'



Declaramos que voLámos pelo subs litutivÇl d.a _CómÍnissão
aos arts. 44 45 c 46 do proje.clo de Constl.tu1çao, por ser

. mais ccinsentaneo com os principios federatIvos, desd~ que
eguala os eslados no pleito l:elativo ii el.eição do .Pres!dente
e Vice-Presidente ela RepulJllca, sem elers:ar ele respeItar o
principio democratico elo sni'fragio elil'ecto.

SaJa das sessões, 3 de janeiro de 1891. -Manoel. Fran
cisco Machado. - Joaquim Sannc.nto. -lvIanoel Ignacw Bel
(ort Vieira.

Declal'o que votei para a eJeiç;ão do Presidente e Vice
Pr.esidente ela Hepublica pelo artigo substitutivo elo deputado
lVIoniz Freire e outros, que consagra o suffragio c1il'ecto.

Sala das sessões" :3 de; ja.l1!eiro de 1891. - JvIiguel dc
Castro.

Aberla a sessão do dia 5, ó lida e apPl'ovada a acla da
sessão antececlente.

Lê-se um requerimento do Sr. Francisco Maria Sodr6
Pereira, deputaclo pelo Estado da Bahia, pedindo licença por
vinte dias para deixar de comparecer ás sessões, por motivo
de mal estia.

O SI'. Presidenle nomeia para a Con~missão que tem de
.dai' parecer sobre este requerimento os Srs. Retumba, Garcia
Pires e Virgilio Damasio.

Requerendo o Sr. Tosta que não llaj a sessão no dia 6,
por ser dia santo, e não havendo casa para votar-se o re
querimento, fica adiada a votaç;ão.

Passando-se á 1" parte ela ordem do dia, em virtude da
urgencia approvada na sessão de 2 do corrente, entra em
di'scus'São a indicação do Sr. Almeida Barreto sobre assumpto
reg'imental.

Submettido então á votaç;ão o requerimento do Sr. Tosta,
que ficára adia'do pOI' falta do numero para votar-se, é re
j citado.

Passando-se á 2" narie da ordem do dia - continuação
da discussão do prajecto de Constituigão-, e posta a votos
\lIDa.e,I11Ienda da Commissão ao n. 2 do art. 51 do projecto,
e rCJ eJtada.

Continuando a l)rimeira discussão da secção lU do lllesmo
projBct2, são. lidas, apoiadas, e postas conjunctamente em
dlscussao varIas

Emendas

Vai aimpI'imü' o ,seguinte

. Parecer

A Commissão nomeada. de accôrdo com o aI't. 20 do
R.egimento interno, para conhecoI' da; liconça solicitada pelo
deputado pelo Estado da Bahia: conselheiro Francisco Maria
Sodré Pereira. tendo em attenção os motivos que justiÍ'icam
esse pedido, é ele parecer quo se 1l1e conceda dita licença.,

Sala (~as Commissões, 5 de janeiro de 1891. - João da
Silva Ret'umba. - Virgílio A. Damasio. - Garcia Pires.

Na 's:essão de 6, lida a acta da sessão anteeedente, 6
approYada.



Pass1'\Jndo.:.,se á ordem do dia, continúa a primeira dis
cussão da secção III do proj ecto de Constituição.

São lidas e apoiadas, para entrarem em discussão com° projecto, varias

Emendas

Na sessão de 7, é lida e approvada a acta da sessão an
tecedente.

E' tambem lida, apoiada e posta 'em discus,são a seguinte

Moção

Considerando que a politica republicana se basêa na mais
completa 'liberdade espiritual;

que os privilegios concedidos pelo Poder civil aos adeptos
de qualquer doutrina, além de i'hiquos, por um lado, e hu
milhantes, por outro, sempre têm servido para retardar o
natural! advento das idéas e opiniões legitimas, que precedem
a reg"eneração dos costumes;

que as crenças, religiosas destinadas a prevalecer não
carecem de apoio temporal, como a Historia o demonstra;

, que. em face da crise Bspirtual que caracteriza a phas,t'
ae.tual da sociedade, é inutil e vexatoria a attitude tutelar
do Poder publico em relação ás concepçõ'es theoricas,theo
logicas, metaphysicas ou sCÍ'entificas;

que nas reformms politica's devem ser 'Ponderadas as
concli'ç;õe,s materiaes em que se acharem os serventuarios das
funcções que forem eliminadas:

O Congresso, Nacional, reunido em sessão, no primeiro
anniv,ersariodo decreto que instituiu a separação da Egreja
do Estado, resolve louvafr a,quelle acto governamental, affir
mando desta arte suaeffectiva solidariedade com o principio
politico da completa ,separação entl'e o espiritual e o t,em-
porale sua,s naturaes consequencias praticas. ,

Sala das sessões, 7 de janeiro de 1891. - Demetrio Ri
beiro. - E' approvad!(L

Passando-se á ordem do dia, continúa a primeira dis
cussão da Secção III do projecto de Constituicão.

São lidas e apoiadas" para entrarem ,em discus.são com 6
Drogedo, varias

Emendas

Aberta a sessão do dia 8, é lida e approvada a acta da
sessão anterior.

Vem á Mesa. é li'do. apoiado e posto ,em i(ÜScusisão, o
seguinte '

Requerimento

Requeiro que, por intermedio do lV]inisterio da Justi\}a,
se peça á Secretaria de Policia certidão do corpo de delicto
procedido sobre a pessôa do General Franzini, ferido na noite
ele 29 de novembro ultimo, por occasião do assalto á Tribuna.

Sala das sessões, 7 de janeiro de 1891. - Cesar Zarna.
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Posto a votos, é rejeitado o mesmo requerimento.
Na ordem do dia, continuando a 1" discuJsão. da secçã.o UI

do proj ecto de Constituição, vêJ!l a lVJesa, s.ao lIdas, apoIadas
e entram conjunctamente em dlscussao varJas

Emendas

Vota-se a secção III do proj,e'0to.
VêJJl á Mesa as seguintes

Declarações de voto

Declaro que. si estivesse presente na occasião em que,
na sessão de hontem. foi votada a moção do cidadão Demefrio
Ribeiro. representante do Rio Grande do Sul. ter-lhe-ia dado
o meu voto, ·e, aproveitando o ense,io. a;ppellaria para o pa
triotico Governo Provisorio no sentido de dar urgente effe
ciivirlade aos comolemenfos essenciaes d·e tão elevada medida.
satisfazE'ndo. assi ril. aos intuitos do Governo e ás legitima0;
aspirarões de todas a's confissões religiosas, que, cio,sas de
sua independencia, repellem toda tutella do Poder temporal.
por desconhecer-lhe cOl'npetencia. além da manutenção da
ordem material, garantia e respeito á liberdade espiritual.

Sala das sessões, 8 ele janeiro de 1891, :3° da Republica.
.José Bevilaqu,a.

Votpi .contra o plano do Poder Judiciario do projecto da
nonstituição, não por .iulgal-o menosacceitavel no regimen
feder'ativo, ma's inopportuno, em vista das circumstancias
actuaes e tradicionaes do paiz.

Sala das sesisões, 8 de janeiro de 1891. -A.. Cavalcanti.
Declaramos que votá mos contra a emenda do Sr. Leo

poldo de Bulhões, estabelecendo a diversidade de legi,slação.
Sala das sessões, 8 de janeiro de 1891. - Frota. - Rosa

e Silva. - .l. L. Corl1w e Cam,pos. - Gener'oso Marques.
Couto Carta.To.

Declaramos que votámos contra a emenda ao §24 do
art. 33, âssignada pelos Srs. representantes Bulhões Jardim
e outros.

Sala das sessões. 8 de janeiro de 1891. -Chaves. -An-
torlÍo Olyntho. .

_ Declaramos que voMmos contra a emenda dos Srs. Bu
lImes e outros, que estabelece a diversidade de legislação.

SaJa das sessõps. 8 de ,ianeiro de 1891. -.losé Huaino.
Tolpntmo de Carvalho. - Goncalves Ferreira. - André Ca
valcanti. - Serrano. -- Seabia. - .lllvencio d'Aguiar.

Declaramos au!" votámos a favor da emenda do Sr. rc
pI'es~ntantc Amplll]ophio c outros aos arts. 54 aGI da
s'ccçao a" do r))"o.i8C'tO de Constituição.

~~la das ,sessões, SeJe ji\nciro de 1891. - .4. i1Jilinn.
J~';ntp~Y'o dp Barros. - Jnsp Simpão. - Ser-rano. _ 1J11anoe1.
Plllnnsco J{(fp!lorlo. -- J. V. J{pira rir' 'Vascnllcr'[los. -loSI:



Hygino. ~ Joaquim Antero da Cru,'!.. ~ Theodoro Pacheco
(S1 estiyess'e presente). - Caetano de Albuquerque. - La
cerda Coutinho.' - Badaró (em parte). - Almiro Alvares
Affonso. - B. Carneiro. - Custodio de Mello. - Santos
Pereira. - Anfrisio Fialho. - Cesar Zama. - Garcia Pires.
- Gomensoro. --:- Espírito Santo. - Bw'ão de Villa Viçosa.
-Paula Guimarães. - Gonealves Ferreira. - Monteiro de
Barros. - Firrnino da Silve'i·ra. - A. Cavalcanti. - José
Bernardo. - 19nacio Tosta. - Pedro Arneríeo. - Arn01'im:
Garcia. - Amphilophio.

Enll'a em 1" c]iscussl10 o j ifulo n do pro,iecto de Con
stituirão.

Vêm á Mesa, são lidas C' apoiadas "arias

fi.'mewlas

Aberta a sessão do dia 9. (I lida, ,api,i::ula e, sc'm c]0])al0, ap
jJl'ovacla. a ac-la da sessão anI0ceé!pnli'.

E' J ido um rC'CIllPl'illWnio do SI' . .Tosú Roclrigues Fcr
nandes, deputaclo pelo Estacl0 du Maranhão, perlinc]o liecnef(
para retirar-sc dcsta CapitaL por motivo' de moJesfia cIn
pessoa de sua familia.

O Sr. Presidente nomeia pa~'a a Commissão que tem de
~]ar pa~ecer sobre este requerimento os 81'S. Refumba, Viegilio
DamaslO e Costa Rodrigues.

Passando-se á ordem do dia continúa a 1a discussão do
projBefo de Constituirão, com as'cmBndas apresBnt::ldas.

E' lida, apoiada mais uma

Emenda

São lidas, apoiadas, e entram ,conjunclamBnte em disCl1ssfío
oufras

Emendas

Depois dtO 01'ar0l11 varios Srs. reprBsenfantes, são lidas.
apoiacfas, e' entram conjunefamBnte em discussão yurins

Emendas

DccTm'w(Jcs de valos

Declaramos j rr volaelo contra a Bmenela substitutiva do
n. 2i elo art. :3:3 do pro,iccto ele Con,,;tituirão, apresBntada pclo
Dr. LBopolelo elo Bulhões, por dBstruir a unidade da legislação
ela ]{p])ublica, que desejamos manfer como garantia da eguaJ
dac1e ele c1íl'Bitos dos cidacJãos, e ela união nacional.

Sala das sessões. 9 de janBiro de 1891. - Monteiro ele
BruTOS. - Gil GouTm't. - AthawTe Junior'.
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Votámos contra a emenda apresentada pelo Sr. Deputado
Augusto de Freitas, q~e _,substituiu ~ n. 11 .do 2'rt. 4.7: po~
isso não podemos admIttlr que se de al:ctorlzaçao, ou facu~
dade ao Supremo Tribunal FederaL que e nomeado. pelo chefe
do Estado, para approvar actos C!.esse mesmo chefe, salv.o se a
e:A.-pressão, _ mediante approv~çao - deve ser entendIda
mediante proposta daquelle Tnbunal.

Sala das sessões, 9 de janeiro de 1891. - Almeida Bar
1'elo. _ João Vieira. - Firmino da Silveil'a, - Coulo Cartaxo.
_ Pedro Americo. - .T. Retumba.

Declaro' que votei pela u~lidade de legislação.
S. R. - 9 de janeil'o de 1891. -.T. Retmnba.

Declaro que teria votado pela segunda parte da emenda
do Sr. Amphilopllio c outros ao al't. 58 do pI'ojeeto d~ ConstI
tuic'ão, "i elle tivesse sido posto ú votação. ,como melO de as
signar a uniformidade ele jurisprudencia no rcgimen da uni ...
dacle da le-gislaçâo. - J. L. Coelho e Campos.

Aberla a sessão do dia! n~ (~ lida, posta em discussão e,
sem debate, approvada a acta da sessão antecedente.

Naol'llem do dia continúa a 1" discussão dos ).itulos n e
UI do lll'o,iecto de Constituição, com aS emendas offerecidas.

\'('m ú Tlfesa e é lida a seguinte

Declamr:ão

Declaro que passei o telegTamma a que da tribuna se' re
fel'iu, hoje, o Sr. Assis Brasil. Inteiramente solidario com a
altitude politica mantida pelo Sr. Demetrio Ribeiro, do qual
me ten110 approximado por uma espontanea convergencia de
conducta, declaro mais que, ao passar o alludido telegraimm.
a amigos particulares, apenas obedeci aos impulsos da solida:
riMade com o procedimento do SI'. Demetrio, que tão digna
e patrioticamente se esforç:a pela consolidação da Patria re
publicana. - José Simeãl).

Na sessão de 12, é lida, posta em discussão e, sem debate,
approyada a acla da sessão antecedente.

E' egualmente lido, posto em discussão e, sem debate. ap-
provado o seguinte .

P.\RECER

A Commissão, nomeada de accordo com o art. 20 do Re
gimento interno. a quem foi presente o officio do deputado
pcl? ,Estado do, Maranhão, .José Rodrigues Fernandes, em que
sdl~Ita uma !lce.nça para poder retirar-se desta Capital, por
m?tlvo ele molestIa em pessoa de sua fami] ia, é de parecer que
seja essa !lcença concedida,

. Sala elas commissões. 10 ele janeiro cle 1891. - João da
St,lva;.Re!!J:mba.- lrJaJ!oel Bern((1"(lino ela Costa Rodrigues _
Dl. "filrgl1w C. DarnaslO. . . '
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Vem á Mesa, é lida, apoiada, e fica para éntrar em discus
são opporfunamente a seguinte

Indicação

Indico qm~ se requisite do Governo Provisorio, paI' ifi~

termedio do Ministerio da Fazenda, cópia das demonstrações
exigidas pelo decreto de 12 de novembro ultimo, e conta dos
creditos supplementares e extraordinarios abertos no exerclCio
de 1890.

Sala das sessões, 12 de .janeiro de 1891. - Americo Lobo.
Requerendo verbalmente o Sr. Serzedello que se consulte

o Congresso si póde ser ampliada a ordem do dia, afim de ser
separáda em duas partes a materia que resta do projecto de
Constituição, comprehendendo a 1". parte as qualidades de ci
dadão brazileiro I' a declaração de direitos, e a 2" parte as

.Disposições gerae8 e Disposições transitarias, o Sr. Presidente
'declara que o requerimento do nobre representante não p6de
ser submeUido ao Congl'esso spnão depois da votação,- a que se
vai proceder, da matl'ria C11ja discussão ficou encerrada na ul
tima sessão.

Na ordem elo dia procede-se á votação da matpria en
cprrada.

V(~m á :\fesa as seguintes

Declaramos que votámos pela emenda que propõe a sup
pressão da Guarda Nacional, reservando-nos a apresentar, em
segunda discussão, outra emenda, no sentido de prover a in
stituição de uma milicia destinada a fornecer o indispensavel
contingente de que a Nação deve sempre dispor nos casos op
portunos. - Abreu. - R. Osorio. - Alcides Lima. - Assis
Brasil. -' Pereira da Costa. - H. Baptista. - Cassiano do
Nascimento. - Julio de Castilhos. - lulio Fl'ota. - Menna
Bal'1'e'to. - Abbott. - Thoma;; Flores. - Pinheiro Machado.
V'ictorino jfonteiro .

Declaro que votei a favor ela disposição que conferia aos
{'xtrangeiros o direito rlr in [r'r'vir nas municipalidades, como
pleitnres (' vereadores. . -

Sala das sessões, 12 de janeiro de 1891. - F. BadarÓ.
Submettido á votação o requerimento do Sr. Serzepello,

para que entrem conjunctamente em discussão as secções 1"
c 2' do titulo IV elo projecto. 1', depois, o titulo V, é ap
lwovaelo.

Entra em 1" discussão o t jtulo IV do projecto de Con
stituição.

São lidas, apoiadas e entram conjunctamente em discussão
varias

Em.l'nd(Js

Drpois (le algum debatr enÜ'r yarios Srs. represenlanles,
são. lidas e apoiadas, para entrarem em discussão conjuncta
mente com o prnjecfo de Constituição, olltras
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Em.endas

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

E' tambem lida., e vai a iniprimir a seguintp

Representação

Do {/,rl'pbispo da Bardo. 'l°epresentanrlo contra. diliPTSas dispo
si{'ões do pro,jecto de Constit'uição

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

todos os membros desta illustre Assembléa são conhecidos 
porqUe a cada um de vós em particular as fizemos chegar 
as reclamações e queixas, que o Episcopado Brazileiro julgou
de seu sagrado dever expender ao honrado chefe do Governo
Provisorio, relativamente ás feridas feitas á religião, no pro
jecto constitucional pelo proprio Governo apresentado a essr'
Congresso Constituinte. para ser discutido e approvado.

Agora, que rompeu no seio dessa Assembléa tão solenne
debate, a que a Nação inteira estiá assistindo suspensa, tomada
do mais vivido interesse. venho, officialmente; depô1' sob1'r
a Mesa do Congresso, como ultimo reclamo de meu patrio
tismo e de minha fé, o documento' que expõe as ditas queixas,
pedindo, instantissimamente. aos Srs. representantes as
queiram tomar na mais seria consideração, porque ellas tocam
os mais vitaes interesses deste paiz.

Não I sou orgão, neste momento, de um grupo de crentes,
perdidos em algumas das nossas colonias, e que, ainda assim,
mereceriam vossa maior attenção; sou orgão auctorizado
da Religião desta Nação catholica, e apresentó-vos justÍfica
das reclamações em nome do Episcopado Nacional, de todo
clero brazileiro, em nome da crença christã, a que pertence
o nosso povo, a que, vós mesmos, Senhores, dizei's pertencrr e,
ele facto, pelo vosso baptismo, pertenceis.

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

A separação violenta, absoluta, radical, impossivel, como
SR está tentando estabelecer, não digo só entre a Egreja e o
Estado mas entre _o Estado e toda religião, perturba grave
mente a consciencia da INação, e produzirá os mais funestos
effeitos, mesmo na ordem das cousas civis e politicas. Uma
Nação separada oHicialmente de Deus torna-se ingovernavel
e rolará por um fatal declive de decadencia até o abysmo, em
que a devorarão os abutres da anarchia e do despotismo. Já
puzemos todos de sobreaviso. na Pastoral Collectiva.

De facto, Senhores, não· existe em todo o Universo um
só povo assim separado, ou que recuse toda a alliança com a
religião, como se declara no art. 72, § 7", do ])rojecto con
stitucional, ele que estamos tratando.

O povo brazileiro terá o direito de magoar-se profunda
mente si os poderes publicas tomarem clefinii ivum8nte esi a
altitude em face da religião. -

O povo brazileiro tem direilo a que seus filhos sejam
ec1uC'arlos na suhlime Cl'eJ1('a e nas salutares maximas do



Chri~tianismo. Ora, si passar este project6 de Constituiçã~,
desde a escola primaria, cuja athmosphera, como. dl~la
Guizot deve ser toda religiosa - desde a escola prImarIa,
onde os espiritos recebem sua ·primeira. fórnla, e que c~mst~tue
o unico tirocinio educador para a malDI' parte dos cldadaos,
até as mais aUas espheras do ensino publico, não se ouvirá
mais o nome de Deus nem o' de Jesus Christo, senão para ser
blasphemado, ou des"'iado, com de~den~, da_ consideraç·ão d~':l
alumnos, conro objecto de que a SCICnCla nao se occupa m~us
hoj e! E nos internatos do Govcrno, poveados -de uma JU
ventude haptisada e christã. entre os militares da Armada e
do Exercito, será prohibido; pela ConsLituição da Republica,
CJualCJuer ensino religioso, qualquer aclo do culto! .

O povo 1Jrazileiro creu sempre, e conUnúa a crer que ()
sacramenlo do' malrimonio. instiLuido por Jesus Chrislo, é.
o unico meio licilo e validó ele fundar familia enlre QS que
])l'Ofessam o Christianismo; e a Constituição declarará que a
Republica não aelmitle oULro casamento senão o civil. des
acreclilanc!o. assim. eomo' insufficientes para a boa, solida e
moral constituição' da família, aque'llas uniões, de que todos
nascemos! Que o Governo estabelecesse um regislro, ou
qualquer solennidade legal, como condição para que as uniões
religio&as tivessem effeitos civis, entendel-o-ia o povo brazi
leiro, mas, puoclamar eontra lodas as tradições, eonlra lodos
os usos. contra lodas as convicções religiosas desle povo, TJue
o casmÍIento civil é o unico reconhecido valido, como unico
quegaranle a moralidade, a boa ordeIil e a segurança da fa
milia, é fazer umaaffronla á Nacão, que, até aqui, nunca
conheceu esta fórma de união conjugal perante juiz e es
crivão, medianLe um simples conlraclo, como outro qualquer.
. O povo brazíleiro quer que se mantenha a liberdade de

fazer cada um volos à Deus, de abraçar a vida Teligiósa, si
esta' lhe parecer mais acommodada ás exigencias intimas da
sua alma, de associar-se para fins relig'iosos e moraes, sem
nenhuns eSLorvos; no emtanlo, a Constituição prohibirá o
estabelecimento de novos conventos, e ameaçará de confis
cação as nossas propriedades religiosas!

O povo brazileiro repugna a todo o acto violento e in
.iusto; tem indole pacifica, hospitaleira e generosa; como po
derá ver na ConsLituição de seú paiz uma ordem injusLissima,.
de oslracismo, contra um grupo de padres, que não tem outro
crime senão educar. e inslruir a nossa mocidade, com applauso
e louvor cios paes de familia. que lhes queiram confiar seus
filhos? . . .

O povo 1Jrazileiro professa o culto cios mortos; a religião
cios sepulchros é para elIe sagracla, como o' foi para todos os
povos, ainda pag'ãos; quer este povo catholico repousar
depois elas luetas da vida num recinlo sagrado, que é a pro
long'ação do templo; quer dormir o somno da morte em terra
santificada pelas bençãos da religião e com as orações e toelás
os ritos de sua Egreja. E a ConstiLui<;ão elesta Nação ca
t~l~lica declarará que. o cemiterio não lem caracter algum re
lIgIOSO. e que f odos estão secularizados sob a administração
exclusiva das intendencias municipaes. Haja. embora, ce
miLerios'profanos; mas queremos ter os nossos' sagrados su
jeitos á cliseiplina canonica da Egreja Catholica a' que
pertencemos. ."

Senhores, 'por que ha ele a Constituição, o acto grave,
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solenne,fundamental, sobre gue se vai ergu~r todo b nov6
edificio político e social da nossa cara Patrla co?ter. estas
odiosas medidas oppressivas á, liberdade, da conscrencra. ca
tholica, estas leis de excepcão contra nos, e que nada JUS-
tificam ? . ..,

Mas diizem: Não sois vós outros catholrcos mrmr,gos da
Republica? E' justo que a Republica se arme. contra vos.,

. Não nós não somos inimigos da Repubhca, como f~rma
de gove{·no. Cumpre pôr isto em claro e desvanecor t1'1stes
equivocos.

Ouvi uma voz auctorizada que desce agora mesmo das
summ idades da hierarchia catholica, explicando a doutrina
contida em aetos publicos da Santa Sé. . .,

"De taes aetos se deprehende que a Egre.Ja CaLholrca,
cuja missão divina abrange todos os tempos e loga~es, nada
tem. nem na sua constituicão nem nas suas doutrmas, que
repúgne a uma Jórma qualquer de governo, porque ca~a_uma
destas i'rkmas póde offereeer e manter excellente condlcao da
soei edadr'. quando deIla se usa com just,iça e prudencia.

"De feito, a Egreja, collocando-se acima das fórmas mu
daveis de gOH'rllO. bem como acima das disputas e rivalidades
dos padidos, applica-se. antes de tudo, aos progressos da re
ligião, para cuja manufencão e desenvolvimento deve empe
nhar todo o seu zelo e todos os S/:1JS cuidados.

"Inspirando-sc nestes principiose consideracões, .a Santa
Sé Apostolica, fiel á tradi~ão de todos os tempos, não só
respeita os poderes civis (quer seja o Estado governado por um
só, ou por diversos), mas, ainda, entretem por egual relações
com elles, enviando e recebendo embaixadores e legados, e
trava negociacões para regular os negocias e solver' as
questões concernentes ás relacões da Egreja e do Estado.

"Por isto o mesmo zelo do bem da religião que dirige a
Santa Sé, nas negociações que trava e nas mULuas relações

• que entretem com os chefes dos estados, deve ser tambem a
regra dos fieis nos actos, não só da vida particular, como
da publica".

Esta regra recentemente lembrada pelo orgão official do
chefe de nossa Egreja, - o Eminentissimo Cardeal secretario
de Estado de Sua Santidade l,eão XIII, - e tão opportuna
mente applieavel á nossa situação presente, nós devemos e
queremos, todos os catholicDS do Brazil, fielmente, seguil-a.

"Homens da sociedade espiritual, nós outros membros do
clero abandonamos, exclusivamente, á sociedade civil, como
com tanta verdade diz um egregio escriptor, o governo dos
povos, qualquer que seja a fórma que elle tenha; nem por
isso, porém. nos restringimos a uma abstenção de todo pas
siva. Nás vimos em adjutorio á sociedade civil. offerecendo
lhe aquillo quo ella por si mesma não póde dar-se. isto é,
almas preparadas ás virtudes sociaes. dedicadas ao bem ela
Humanidade. dignas ele honraI-a, capazes de bem servil-a."

"Não somos. ainda segundo este nobre escriptor, homens
políticos, mas homens espirituaes. que reclamamos a liber
dade de nossas eonsciencias, das nossas almas. e, por isso
invcncinis. Não somos de tomr1'; mas lambem 'não tememos:
iYon thnelllus, ncc tc'rl'cmus."

Toda a nossa vida, dewmos e queremos cmpregal-a em
obras de religião e üeneficencia publica.

Somos um cJeto catholico e nacional: e como nacional
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empenhado no bem da nossa Patria. A ninguem damos di
reito de contestar o nosso patriotismo, temol-o mais verda
dadeiro que aqueIles que nos desprezam.

Senhores, a attitude definitiva que vai tomar o Con
gresso. em face dos grandes interesses religiosos e moraes elo
povo brazileiro, vai ter um alcance immenso. Nós tocamos
a um momento decisivo do futuro.

Si a Constituição, que for approvada, violar a conscien
üia catholica, si eIla ferir com odiosas disposições de excepção
a fibra religiosa do povo brazileiro, um conflicto permanente
se estabelecerá no seio da nossa querida Patria, conflicto, que
devemos todos considerar como a maior das calamidades.

A nossa attitude, em face dessa triste eventualidade,
está bem definida. Não é sobre a força das armas que se
fundam e se mantêm os estados, mas sobre a justiça e o
respeito dos sentimentos mais intimos dos povos. A nossa
força moral se basea na ,justiça e no respeito. Ella é grande,
bem organizada, e conta com o porvir. Nós a offerecemos
toda inteira, dI' < corarão leal e ahprfo, para a consolidarão da
ordem, da paz publica r do bem estar do nosso paiz.

Não recuseis a allianra r o apoio desta força moral, qUI"
dirige E' contém um povo nos limitps do devp1' e da obediencia
aos poderes constituidos, quando estes sabem promovei' tJ bem
do povo, respeitando a sua fé e as suas ,justas liberdade;.:.

Srs. membros do Congresso Nacional, acolhe i este ultimo
appE'llo que a Egreja Catholica. a religião rle vossos paes, faz
á vossa honra, á consciencia; ao coração e ao patriotismo de
cada um de vós. Inspirai-vos, no redigir a Constituição da
Republica dos Estados Unidos do Brazil, no exemplo da sua
nobre irmã do Norte e das mais republicas da nossa generosa
America; eliminai, apagai, ao menos, do nosso pacto funda
mental as clausulas offensivas da liberdade da Egreja Catho
lica, a que pertence toda esta Nação.

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

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

Vem á Mesa, é lida, apoiada, e adiada, por tpI' pedido a pa
h\Ta o Sr. Francisco Veig'a, a seguinte

Mo'çao

O Congresso Nacional, considerando que a eleição dos
congressos constituintes dos estados tem de ser feita de ac
corda com o que dispõe o decreto n. 802 de 4 de outubro de
1890, modificado pelo de n. 1.189, de 20 de ele:zembro do
mesmo anno, o qual estabE'lece que as constituições dos estados
serão moldadas pela da União' Federal, lembra ao Governo a
conveniencia de ser realizada essa eleição um mez, pelo menos,
depois ele approvaela a Constituição elos Estados Unidos elo
Brazil.

S. R. - Rio, ·12 ele ,janeiro de 1891. - .Toakim. Eatunda.
- Leopoldo de Bulhões. - PauTa Argo17o. - FrcriCl'ico Bm'
ges. - Cassiano rio Nascimento. - Alcides Lima. - Leite
Oiticica. - Espirito Santo. - José Hygino. - Barbosa Lima.
- .Tos(1 }!aT'ianno. - .Tulio de Castilhos. - Guimariies Natal.
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_ Pereú'a da Costa. - Serzedello. - Pedro Cher'mont. 
Ur'ba,no Marcejndes. - Thomaz Flores. - Assis Br'as'Íl. -'
Julio Fr'ota. - Martinho Prado Junior. - Cesar Zama. 
Badaró. - Domingos Vicente. - Baptista da lYIotta. - Gon
calo de La(Jos. - Lopes Tro,vão. - B. Carneiro. - A. Sto
kler'r' _ Amer'ico Lobo. - Cor-rêa Rabello. -'- Alvaro Botelho.
- C. Paletta. - J. Avellar. - Dutra Nicacio. - Antonio:
Olyntho. - Aristides Maia. - Fen'eira Pires. - Chagas Lo
bato. - A. Azeredo. -.C. Rwnos. ----:- .!oaquün lVlurtinho.

Requerendo o Sr. José Marianno urgencia para a dil?
cussão desta moção, o 81'. Presidente declara que pelo RegI
mento o Congresso póde conceder que a moção faça parte da
ordem do dia da sessão seguinte.

Consultado, o Congresso concede que a moção entre na
primeira parte da ordem do dia da sessão seguinte.

Requere,nd.o tamben.1 o Sr. Americo Lobo que a sua in
dicação apresentada na sessão anterior entre na ordem do
dia 15, é consnItado o 'Congresso, que não concede a urgencia
pedida.

Kaordem do dia procede-se á votação adiada de uma
emenda da Commissão sobre o projecto de Constituição. Posta
a \'otos é rejeitada a emenda.

Continúa a 1" discussão do titulo IV do PI'Oj ecto da Con::;ti
tuição, comas emendas approvadas.

São lidas, apoiadas, e entram conjunctamente em discussão
varias

Emendas

DepoÍs de' orar o Sr. Lauro Sodré, são lidas, apoiadas,
c entram conjunctamente em discussão outras

Emendas

Vêm, ainda á Mesa e são lidas, apoiadas c postas conjun
ctamente em discussão outras

Emendas

Vêm, tambem, á Mesa as seguintes

Declarações de voto

Declaro que votei a favor da emenda da ,Commissão re
lativa ao § 2° do arL. 65 do prGjecto de Constituição.

Sala das sessões, 13 de janeiro de 1891. - Manoel Fran
cisco Machado.

De.olaramos LIUl' votámos. peja emenda n. :: ao arL. 65.
rletermmand'o que us e::;ta,du~ ::;u nãu lJDderiam rejeitar a moeda
legal.

S~Ia da? sessões, 13 de janeiro de 1891, - Chagas Lobato.
- .Toao Lmz. - Ferreira RabeUo.
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Declaramos que volámos contra o n. 2 do art. 65, e a
favor da emenda da Commissão.

Sala, das sessões 13d0 janeiro ele 1891. - Santos Pe
TeiJ'a., - Custodio de Mello.

Aberla a sessã'Ü elo dia 14, é lida eapprovaela, sem debate,
a acta da sessão antecedente.

Na 1" parte da ordem elo dia, em virtude da urgencia ap
prov3!da na sessão anterior, entra em discussão a seguinte mo-
eão do Sr. José lV1arianno e outros: ,

o O Congresso Nacional; considerando qU0 li eleiçãü dos
congressos constituintes dos estados tem ele ser feita de
accôrdo com o que dispõe o decreto n. 802, de f1 de outu1Jro
de 11890, modificado pelo de n. 1.1'S0, de 20 de dezembro do
mesmo anno. o qual estabelece que as constituiçõe:3 dos es
tados serão 'moldadas pela da, União federal, lem'bra ao Go
verno a conveniencia dei ser realizada essa eleição U1U mez,
pelo menos" depois de approvada a Constituição dos Estaclos
Unidos do Bliazil.

Submettida á votação esta moção, é approvada por 79 vo
tos contra 75.,

Vem á Mesa a seguinte

Decl'iração devoto

Declaramos que votámos contra a moção que lembra 'aD
governo a neces'8idade de rettlizar as eleiçõics dos estados um
mez, pelo menos, depois de appl'ovada a Constituição dos Es-
t:ados Unidos do Brazil. '

SaTa das sessões, 14 de janeiro de 1,891. - Almeida Bar'
'reto., ~ Santos Andrade.,- EdlWl'do Gonçalves., - João!
Neiva. '

Passando-se (li 2" parte da ordem do dia, continúa a pri
mieira discussão do titulo IV cIo projecto dê .constituição, com
'as emendas apresentadas.

São lidas, apoiadas, e entram conjul1ctamente em dis
cussão varias

Emendas

'Vem á Mesa a seguinte

Declaração de voto

Declaro que sempre votei pela emenda da Commissão dos
21 ao n. 2 do art. 65, a qual prohibia aos estados rejeietarem
-sómente a moeda legal e não a emissão bancaria em circulação,
por acto dI) gov~rno.

8ala das sessões, 14 de janeiro de 1891. ,......., Monteiro de,
'Barros.

Aberta la sessão do dia 15, é lida, posm e111 discussão 'c',
!SBm debate, ap:pprovada a acta da sessão antecedente.,

No expedienbe lê-se:
Um officio do Sr. Dl' . Hilttl'io Soares de IGouvea, dabado

ide 12 do corrente, remettendo o 10 fa;sciculo dos trabalhos do
2° ICongl'esso Brazileiro de l'y.[edicitla e '5irul'gia, relativ,o ao ,sa"
neamegto desta Carpita! e deoutfaª cidadeª do Birazil.



Uma representação do official do Registro das liypothecas
e tabelliães de notas da Capital Federa}, contm os decretos
ns. 151 B, 956 e 1.155, de 3Jl de m'alO, 5 de no"y'em:t,Jro e
10 de dezerpbro do anno findo. -Fica o Congresso mterrado.

V,em á Mesa e vae a imprimir a sPg'llinte

Indicar;üo

O Conoresso indica (lUe o Sr. Presidente entenda-se com
o Governo~ de quem requisitará os meios necessari'Ús para a
mudança do r;rjij'irio ('111 que opa funeeiona. preferindo, .na es
colha, o antis'o edifício ela Camara elos '];)rputac1o~, f.eltas as
acquisições e desapropriações Cjue forem ,lulg~das r~l;l1?pensa
veis, devendo 'Ú Srnaelo 1unCC1Onar no seu antIgo edrflClO.

Sala das sessões. 15 de janeiro de 1891. - José Avelino"
_ Cyrillo de Lemos. - Oliveira Pinto. - Saldanha illw'ínho.,
_ Fr6es da Cruz. - Fonseca c Silva. - Nilo Peçanha. ----.i

Jacques Ow'ique. - ,vlanoel Coelho Bastos do iYascimento. ~
Bezerríl. - Joüo Lopes. - M. Bezerra de Albuquerque. 
Antão de Faria. - Belfort Vieim. - Uchôa Rodrigues. 
Pedro Chermont. - 1l'latta Bacellar. - ivlanoe..l Barata. - A.,
Cavalcanti. - Cassíano do Nascimento. - Pinheiro JYlachado.,
Assis Brasil. - Alcides Lima. - Pel'cÍT'a da Costa. - José
Augusto Vinhaes. - Jesuino de Albuquerque. - Lopes Tro
·uüo· - Custodio José de Mello. - Raymundo Bandeira. 
Santos Pereira. - B. CarneÍl'o. - A. Euzcbio. - Prisco
Para'Í.\'o. - Barílo de S. Marcos. - Arthw' Rios. - S. Jlle
dmdo .. - Joaquim Sarmento. - Meira de Vasconcellos. 
José J11arianno. - João Barbalho. - .hwencio d'Aguiar. 
Amphilo]Jhio Botelho Frcil'e de Carvalho. ~ Espírito Santo.
- João de Siqueira. - Almeida Barrreto. - Firmino da Sil
veil~a. - Pedro Americo. - Couto Carta,To. - Barão de:
Vil/a Viçosa. - Virgílio DO;1nasio. - Augusto de Freitas. 
19nacio Tosta. - Paula Guilnaráes. - Leovigildo Filgue'iras.:
- .r. J. Seabra. - Rosa Junior. - M. Valladão. - Felis
bello Preire. - José Bemardo. - Gal,.vüo. - Zama. - Bar
b'osa Lima. - José Bevilaqua. - João Pedro. - Quiríno
Pires. -Cunha Junior. - Pinheiro Guedes. - Aquilino. 
Caetano de Albuquerque: - Americo LoVo. - Alvaro Botelho.
- Al"ístides Maia. - Chaves. - loão Luiz. -N. Baptista.
- Fernando Abbotf. - A.breu. - lulio Frota. - Luiz Del-
fino. - Esteves Junior. - Carlos Campos. - Generoso Mar
ques. - Pernando 111. de Simas .. - Eduardo Gonçalves. -;
Fndel'ico Borges. - Almino, Affonso. - Baptista da Motta.,
- João da Silva Return,ba. - losé Paes-de Carvalho., -l1'fatfa
Machado. - Serzedello. - Carlos Gm·eia. ' .

Vêm á :Mesa as seguintes

Declarações de voto

Declam-mos que, si cstivess·emo-s presentes. voLarimnos
a favor da moção que lembra o adiamento da eleição dos con
grcss'Ús constituintes.

Sala elas sessões, 15 ele janeiro, de 18911'. - Zama. _
Anniba;l Falcão .. - José Auqusto Vinhaes. - B. Carneiro.,
- .41cldes de Luna. - Peretra da Co'sta., - Assis .Braszl .
Pedro C!te7'JllOJlt~ - Amphílopltío. - L. Bulhões. .~ -
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~eclal'amgs que, se estivessemos presentes, votariamos
CO!lf1a a moçaodo Sr. representante José Marianno sobre o
adIamento da organização dos estados.

Rio de Janeiro" i5 de janeiro de i89'1. - A. Cavalcanti.
-'--- l. Katunda. - Matta lY!achad(). - Luiz Delfino. - loã.o
Lopes. - E. Martins. - Caetano de Albuquerqtte. - U. do
Amam/. - A. Euzebio. - Augusto de Freitas. - Mayrink.
Oliveim Galvão. - Costa Lima. - Lapél'. .

[)eclarMnos ter votado cüntra a mo,ção apresentada na
sessão penultima pelo Sr. representante Dl'. José Marianno,
e ·approvada na sessão de hontem.

Sala das sessões, i5 de .janeiro de i89i. - Pedro Ame1'ico.
- Firmino da Silveira.

Passando-se á ordem do dia. continúa aia discussão do
titulo IV do pro.jeeto de Constitúição, com asemendlis.

E' lida.. apoia,da, e entra conjunctamente em eliscussão uma

Emenda

Pl'oceue-se á vüLação do titulo IV.
Vêm á Mesa as seguintes

Declarações de voto

Dl'C'lal'amos que votámos contra o D. 1. do art. 70, que
til'a aos religiosos ele ordens monastieas o direito de se alis
tarem eleif,ores; bem como votáJmos que fosse o mesmo numero
suhstituielo 'Pela emenda apresentada ao art. 72 pelo deputado
Serzeelello Corrêa.

Sala das se,ssõ,es, i5 de janeiro de i891. - Antonio Olyn-
lho. - F. Badaró. .

Declaramos que votámos pela suppressão da disposição
contida no art. 70, § io, n. 4. .

Sala das sessões do Congresso, 15 de janeiro de 1891. 
Amphilophio. - Espírito Santo. ~ -Ignacio 'l]osta. ~ Leite
Oiticica. - Santos Pereira. - Raymundo Bandeira. - Custo
dia 'de Mello. - A. Milton. - Dionísio Cerqueira. - Ta~,

vares Bastos. - Paula Ar(Jollo. - luvencio d'Aguio:r.
Zama. - Antão de Faria. - André Cavalcanti.

Declaramos que votámos pela suppressão das palavras 
observados os limites postos pelas leis de mão-morta, do,
art. 72, § 3°.

Saladas sessões do Congresso. 15 de janeiro de 189'1. 
ll.lnphilophio. - Espirito Santo. - Epitacio Pessoa. -:- Pe
dro Ame1'ico. - André Cavalcanti. - Zama. - Antão de Fa
ria. - Barbosa Líma. - A. Milton. - Custodio de Mello. 
Sa.nt'os Pires. - Dionisiu Ccrqueim. - Paulo A1·go[lo. 
Garcia Pil'c.'3 . .- Tosta. - B. da Vílla Viçosa.. ~ Coutu Car
ta;J:o.

Declaro que, si estivesse presente, votaria contra a pro
posta que p,retendi'3; dar voto áJs mull~eres, porque isto s-eria
um verdatlewo rehaIxamento do alto lllvel de dellCoad-eza moral
em que devem ~empre pairar aquellas Clue têm a sublime



17 ~

"nissão de formal' o caracter dos cida:dãos, p~la educação (los
filhos e pelo aperfeiçoamento mmal dos mandos.

Sier mãi de família. desil',mpenhando cabalmente todas ~s
as s~asdelicadas funcções, é muito mais digno, ,muito. maIS
nobre e muito mais benefica c rffect.iva influenCIa SOCIal do
que quantos' titulas profissioOnaes, scienLificos, ou eleitora,es
c,aiham aos hom ens.

Sala das sessões !lu Congresso ;\jacional Constituinte, 15
de ,ja!JJciro de 1891. ;:;0 da Republica. -.l. Bevila.qlw .

Declar'amos CJU(' volámos pelas emendas que concedIam
orlil'l"i'to de voto aos estudantes de curses superIOres, 'e. egual
mimte, 0'210 v,oto ás claras. -- Rami'l"o Barcellos. - .~ulio
Frota. - AbJ·cu. - Pinhei7'o Andrade. - Homero BaptIsta.
Julio de Castillw.~. - Fpl"o(mdo Aúb'ott. - Cassümo do Nasci
mento. - Thomaz Flores.

Dedaramos que votámos a favor das emendas que man
dam supprimir os ns. 2° e !1" do § 1° do art. 70, não im
pedindo que possam ser eleitores os analphabetos e religiosoS!.

S. ,R. Sal'a das sessõe.s. '15 d'e janeiro de 1891. - Rarni'/'o
Barcellos. - J·uli(). Pl'ota.- Abreu. - Hornero Baptista.
- iPnheiro Jlachado. - Pel'nando Abbott. - Cassiano do
Nascimento. - Julio de Castühos. - Thornaz Flores. 
Jú!nna Barreto. - Pereira dá Costa. - Alcides Lima.

Declaramos que votámos oontra a emenda do Sr. 10 te
nente Baptista da Motta e ou,tros, extinguindo as ordens ho
norifiea,s existentes, por ter,em sido coni'erieIa,s por um go
verno constituido e leg'a'l, e hem/ assim, CJue votámos, não
considerando 'prejudicada a emenda do 81'. Barbüsa Lima,
que exceptuava as ordens militares, a qual approvariamos si
fosse submetticla á deliberação do Congresso.

:Sala da.ssessões, 115 de janeir-Q de 1891. - João Retum
ba. - João Nc-iva. - Almeida Barreto.

Ab.crta a sessão do dia 16, é lida e, sem debate, appro
vada a acta da sessã-o antecedente.

Ná hora elo expediente }é-se um officio do Sr. Raulino
fIo.m, se!ladoI'. pelo Estado .de Sa'l1ta Catharina, datado de
hOJe, pedmdo lIcença para retlrar'-se df>sta Capital, por achar-se

'doente.
O SI'. Presidente nül1l.eia para a Commissão que tem de

dar par,eeeI' sobre este pedIdo de licença os Srs. Lauro Müller,
Ubaldin-o do Amaral e Schimidt.

Vem á Mesa, é I ido. apoiado, e entra em discussão o se-
guinte .

Requerimento

Requ-eir-o que se remetta ao Congr-esso CÓpIa das ini'ol'
maçõ(~s que o governador de Mina,s Geraes deu sobre um pri
vilegio concedido ao bacharel Theo-c!ur,eto -Souto e outro, pe
dindo para explorar minas de ferro em alguns' municipios
de Mihas.

ISala das sesJ:)õe~, Hi de ,janeiro de 1891. - Bada1'ô.
Velll Ú Mesa a ~eguinte

Declaf'uçiiu

Os abaixo assignados, maioria da representação de Matto
Grosso, prot.~"itam eontra O ado de dEWlissãn do General (],)
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divisão Antonio Maria Coelho, por ser ess,e ado contrari.o. á
justiça, prejudicial aos interess,es daquelle Estado e um atten-
tado contra os brios dos matto-grossenses. '

Requerem que este protesto seja t.amado na acta.
Sala do Congresso Constituinte. 13 de janeiro de 1891 . ......,.

A(j'nilino do Amaral. - Pinheiro Guedes . ......,.Caetano de Al
buquetque.

v~em á :\Iesa a seguinte

Rept'csentac!úo

mustres e dignissimos 81's. membros do Congresso Na
cional Legislativo.

Os habitantes do municipio de Sant'A.nna do Paranahyba,
Estado de Mattü Grosso, abaiX'o assignados, ameaçados de per
derem a zo'ua mais habitada, mais rica e mais importante
do s,eu municipio, em consequenci'a ele un, acto de usurpação,
praticado pelo g'overnadordo vizinho E'stado de Goyaz, vêm
pressurosos á vossa presença protestar. respeitosau,ente, con
tra semelhante esbulho, e solicitar, ao mesmo tempo, a in
terven,ção do Poder Legislativo para que cesse de uma vez o
conf'licto aberto pelo mesmogov'eirnador. .

iEnlJinentissimos Senhores.
Ha mais ,de rneio seculo que i'ieou assentado, o foi sempre

I'espeit,ado como divisa eritr,e as duas antigas provincias de
Goyaze Malto Grosso o Rio Verde, antigo Rio Doce, que corre
para o Parnahyba, que o recebe úquem e muito abaixo fia foz
do lho Cla,ro. .

Proclamada, porém., a Hepublica Brazileira, os goyanos,
ou o seu primeÍJ'o governador. julgando-,s'e acima {lo legislador,
haixou um decreto, alargando os seus domínios até o rio
Aporé. CjUl:; fica aqui a dez leguas ele distancia desta' villa;
Cl'eou logo um districto policial em territorio dl'Ste nmnicipiD,
nomeando em seguida as respectivas 'auctoridades é, bem as
sim, um a,gente fiscal, que apossou-se do porto de S. Domingos,
no Parahybu, em tenras do Estado de Matto Grosso.

Entretanto, entendem os abaixo assigl1ados que é de todo
improc,edellte e nullo o referido acto daquelle governador:
to, porque aos gover'nadores falta compotencia para legislar
sobro limiles dos estados, por ser esta medida da exclusiva
attribui~ão do Congresso Legislativo: ;20, porque o fiireito e
dominio ela antiga provincia. hoJe Estado de Matto Gross,o,
sobro limites dos estados. pCl' &e1' esta medida da exclusiva
1)OSSe imnlemol'ial, reconhecidos por uma serie de actnsl do
Governo ·do paiz, e alli garantidos em toda a sua plenitude,
,já pela Constituição do ex-Imperio, j á pela novissimaConsti
tuição politica dos estados brazileiros; 3°, finalmente, porquo
nenhurna vantagem poderia aelvir aos habitantes da· supraci
.tada zona pelo facto ele sua annexação ao Estado de Goyaz.

'Por estes fundamentos, pois, os reclamantes, tendo em
'Vista a lettra do art. \3:4, n. 10 da Constituição da Repuplica,
rocürrendo. com todo o respeito e acatamento, ao Congr,esso
Legislativo, pedem para que sejam mantidos os antigos limit,es
entre os estados de Goyaz e Malto Grcsso. pelo j{t referido
Rio Verde, annullando, deste Il1Q,do, o acto d,e que se trata, cio
g,oyernaclor ,ijaquelle E"?tado, como é do direito e ele

, Justiça.
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Sant'Anna do Parnahyba, '15 de setembro de 1890.
(Seguem-se 141 assl(Jnaluras). A',." F' II o _

slmlados. _ Zama. - Tavares Bastos. - li.ntr~sW la ~ " 1
iv do pro]eeto de Co-nsti tu içã0 e das emendas que lhe fOI an
üffereeidas.

Vêm á Mesa as seguintes

Declarações de volos

Declaro que votei a favor d.0 § 8" elo ~d, 72 d,! pro,iecfo
{]e Constituição. que manda c0nlmuar ex(~IUlda c10 palz a Com
panhia dos .Jesuila~, e prnhibirla a fllnrlaç:nn de novns conventos
011 ordens m'Ünasllea~.

Sala elas sessões, JG de janeiro de 1891. - J. Refllmba.

D'eclaro que votei contra a pena de mO!'te .no E.~ercito e
Armada, mesmo em tempo de guerra. - FU'JlllI/o Pires Fer-
reiro.· . .

,Presente votaria pela mais amlpla liberdade relIg-lOsa,
de cons~iencia, 'Ou d(~ profissão, com (odos os direitos civis
ou políticos, mas Ü'om o comp.!emento essenci~l de lodos os
de'ueres correspondentes. VoteI pela suppressao das decora
ções e do jogo.

iSala das sessões, 16 de janeiro de 1891. - José Bevi-
laqua" .

Declaro que votei contra o arl. 72, § 7°, ([ué prohibe
subvencionar 'o culto religioso e, bem a.ssim, contra o § 2°
da dispcsição do projeeto de Constituição.

Sala das sessões~ 1G de janeiro de 1891. - Almino Alvares
Affonso. '. .

Deel,aramos ter votado contra a emenda do Sr. Meira
de Vasconcellos ao § 10 do a1'1. 72, por jl1lgamol-a restrictiva
da disposição do prroj eeto constitucional.

LE:m [1'6 de jameiro de 1891. - Epdacio Pessôa. - João
j\'eiva. - Eduardo Gonçalves. - Almeida Barreto. - Fi7;
,1IIino da Silveira. - Pedl'o AmeJ'i~o.

Declaro que votei pe:la emenda suppressiva elo § 8° do
ar1. n. - S. R. - .T. de Serpa.

Declaro que votei contra a emenda, assignada pelos
81'S. Saldanha Marinho e outros, conferindo o direito eleitoral
ús muthe1'es, porque, coherente comas idéas que expendi na.
sessão ,de 2 do corrente, considero exousada e inconveni,entc
aque~la m.ençã.o. especial e expr~ssa, visto achar-se comp1'e
hendIdo, Implrcltamer~te" o dIreIto d.as mulher,es ao alista
mento eleitoral e ao exercicio do voto, na generalidade dos
termos do proljecto constitucional e de todas as leis e regula
mentos eleitoraes .

.Sala das sessões, 16 de janeiro de 1891. -Almeida No
{fue1l'a.

Declal'amosque votál11oS a favor da emenda qtlesllp
1Jrín18 no final do § 7° do al't. 72, as palavras - oU ,dos
estados.

Sala das isessões, H, de janeiro de 1S9L---João Lü;iz.--'
P. Badará. - ]Jlano{J.l ~'Ul{fenci o.
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Vobámos contra a abolição da pena de morte nos crimes
communs (art. 72, § 22).

Saladas sessó<es, 16 ele janeiro de 1891. - João Vieir'a.
- Freder'ico Serrano. - J. Retumba.

Na ordem do dia, entra em ia discussão O titulo V do
]wo;ecto de Constituição.

Vem' á Mesa. uma emenda additiva ás disposiçõe.s
sitorias. assignada por muitos ·Srs. representantes,
que é considerada apoiada, e entra conjunctamente em
cussão.

São lidas, aipoiadas, I) entram conjunctamente em dis
cusBão, outras

Emendas

1',a sessão de 17, lida a acta da sessão ant,ecedente, é
approvada.

No expediente (~ lido um officio do Generalíssimo chefe
cio Governo Provisorio, datado de 12 do corrente, enviando,
1'0111 o officio abaixo, do Ministro das Relações Exteriores, o
textu uriginal da seguinte

Mensagem

Quinquagesimo primeiro Congresso dos Estados, Unidos
c1:1 Amel'ica, em sua .primeira sessão - Aberta e celebrada na
cidade de Washington, segunda-feira, 2 de dezembro de 1889.

Resolução conjuncta

Cüngratulanclo o povo dos Estados Uílidos do Brasil pela
sua adopção de uma· fórma republicana de governo.

Resolvido pelo Senado e pela Camam dos Representantes
elos Estados Unidos da America, reunidos em Congresso, que
os Estados Unidos da America se congratulam com o povo
do Brazil por ter,. justa e pacificamente, assumido os po
deres, deveres e responsabi'lidades de gov·erno de si mesmo,
bRlseado no livre consentimlento dos governados e na sua re...:
Cf'nte adopção da fórma republicana de governo.

Thomos B. Reed, Presidente da Camara dos Represen
tante·s.

'Le'oi P. Marlan. Vice-Presidente dos Estados Unidos e
Presidente do Senado.

AI1Pl'Ovado em 19 de fevereiro de 1890.- Ben.,j. Harrísson.
L. S. - Certifico que este documento é cópia fiel do

ol'iginal archivado na Secretaria de Estado.
Em fé do que, eu, .James G. Blaine, Secretario de Estado

dos Estados Unidos, subscrevi o meu nome e mandei que se
puzesse o sello da Repartição.

Feito na cidade de Washington, no 21° dia de fevereiro
A. D. de 1890, e centesimo decimo quarto da Independencia
dos Estados Unidos da Ameri:ca. - James G. Blaíne.

Min isterioclas· Relações Exteriores - Rio de .Janeiro, 12
Sé' janeiro de 1891.

Generalissimo - O Senado e a Camara dos Representantes.
dos E:slarlos Unidos~ da America, reunidos em Congresso, dc-
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liberaram, como sabei,s, exprimir, em nome do povo que tão
dignamente representaml, as suas congratulações ao Povo
Brazileiro, por haver este assumido, justa e pacificam~nte.
os seusinauferiveis direitos, instituindo o gov,erno de si
proprio e adoDtando a f6rma de governo republic-ano.

Essas cong-ratulaeões foram formuladas na .Mensagem que
opportunamente vos foi entregnr pelo rligno representante
do.'; Estaclos Cüidos da America.

Tanto 11e1a sua eg'l'egia lIl'ig(·m. quanto prlos sentillmntos '
qur expri'n1P, ('SSI' hOIll'os/l documento deve ser, segundo
penso, dircctamentc communicado ao Congresso Na<cional, ao
qual, como l'epresentante do' Povo Brazileiro e orgão. da sua
sobel'an i:l, será. CerL!Unente, agradavel manifestar os senti
mentos da'it;IIU;' por -0!'lsa prova de estima e de
cordialidade, "lU" ~ .~...;.h) testemunho das bei.';; relações exis
tentes entre ,.s duas maiores potencias do Continente· ame- .
·ricano.

Nesse intuito c para esse fim. tenho a honra de enviar
vos o originál dessa Mensagem, para que, si tal fôr a vossa
opinião, a endereceis ao Cong'resso Nacional. •.

:lcceitai a expressão da mi·nha mais alta consideração.
Q. BUCIIljlll'lI, l\Jinistro das Relações Exteriores.

O SI'. P1'psidente declara que a Mensagem (, rec('bida
com mui especial agrado. porque ella ~ssignala e symboliza
aronfraternizaçüo dos povosamel'iCanios. '

Requerendo o SI'. Bernardino de Campos que se eon
sulte úCasu si eonserrlL' que a Mesa do Congresso Brazileiro
transmitta ao Cong'resso, dos Estados Unidos da America elo
Norte o seu voto de si1neero reconhecimento pela saudação
que acaba de receber, Q Sr. P·residente diz que opportunamenle
será tomado na devida eonsideração o pedido do nobre repre-
sentante. '

Na ordem do dia eontinúa a 1" discussão do titulo V do
projecto de Constituição, com as emendas.

São lidas, apoiadas'. e entram conjunclamente em di.s-
cussão, outras .

Emendas

Vai a in1'pri'mir o seguinte

.A' Con}l1lissão nomeada, de accôrdo com o art. 20 do
RegIl11entp mterno. f~i presen~e o ot'~icio do Senador pelo Es
tad.o .de Santa .Catharma Raulmo Jul}o Adolpho HOI'n, em que
s~hqlta )Jma lleen.ça para poder I:etirar-se desta Capital, por
mot1v9 de molestla. em sua pessoa. E'de parecer que seja
essa lIcença concedIda .

. Sala das Commissões do Congresso Nacional. 17 de ja
nCiro d~ ~891. - Lauro Müller. - Ubaldino do ·.4.'1naral. _
F. Sclmmdt. '

~ _Aberta a sessão do dia 19, é lida e [\'pprovacla aada da
se::>sao anteeedente. .
. P:1.:.s,sando-se. á ordem do dia. continúa a ,1" discussão do

titulo \' do prO.leclo de Constituieão, com flS emeneIas.



São lidas, <\poiadas, e entram conjunctamente-eft1 dig..
cussão, variu,s

Emendas

Depois de algum debate, são lidas, apoiadas, e entram
conhmctamellfc em discussão, outras

Emendas

Vem á Mesa as seguintes

Nós abaixo assignados, representa'ntes do Estado do Rio
de Jan:eiro. declaramos que não recebemos. nem exigimos
ajudas dl~' cuslo, e requeremos que Se pu])l ique esta nOSSa
declaração no Dim'io 0tt'ieiai.

Saladas sessões.l!) de janeiro de '1891. -.Viriato de
J[edeÍí'os. -- Oliveil'Ct PliltO. - Eí'ico Coelho., - VirgiUr}
Pessôa. - Nilo PC('anha. - FI;óes da CI'IIZ., - Fonsecnl
Hel'mes. - Baptista' da Motta. - Urbano Mal'condes. -Braz
Carneh'o :1'. da Gama. - PNl1ll'a Carvalho. - D. Manhães
Barreto. .

Declaro que; si eslivesse lwesente, teria votado pela:
abolição elos titulos e conelecoeações.

Sala das sessõ,es, 19 ele janeit'o de 1891.-Paulino Cm'los.
Vai a imprimir o pro.iecLo e redaeção paea a 2" tliscussão

da Constituição dos Estados Unidos do Brazi!.
Aberta a sessão do dia 20, é lida, posla em discussão e,

sem debate, 'approvada a acf a da sessão ailltecedente.
Em seguida ora o Sr. Guimarães Natal sobre os limites

entre os estados de l\Iafto Grosso e Goyaz.
Ora o Sr. Badará. que manda lÍ Al'esa. e é lida e apoiada,

ficando acHada, por ter pedido· a palaHa o Sr. Cantão, a
seguinte

JIoçc7o

Considerando qne o Congl'es80 Kacional indicou ao Go
verno ProYiSOl'io a necessidade de adiar a organizarão elos
estados ali) que a Constiluirão Federal se.ia promulgada;

. Considerando aue o Go':er·no Provisol'fo. em yez de exc...:.
cular com solicitudc e lealdade. como l1w cumnria. a indi
cação do Congresso Nacional. desprezou-a de mo-do' aecinJloso.
fazendo disso ostentar.:iío nor mcio ele aetos do l\Iinisferio do
Interior: .-

Con'siderando que o Congresso Naeional rleye fazer vingar
"uns delibRI'açôps por me'io 'de aelos rcye"Liclos de fórmas de
decreto, afim de salyara cligni'clacle da Patria e a de seus
representantes;

Considerando que o Regimento intel'l1o l1ãocogitou desse
meiQ de mal1if.estar;ão da vonlade do CongTesso:

Indiro ([ue o Congresso Nacional. examinando o caso,
[llfere o J:legimento na parte conveniente, c estabeleça a fórma



pela qual 11a de manifestar-se como agento clirecto da so-
berania nacional. .

Sala das sessões, 20 de janeiro de 1891. - FranCISCO
Badaró.

O Sr. Aristides Lobo requer pr~rogação da hora do ex-
pediente para apresentar um requerJmento. _

Consultado o Congresso, é concedida a prorogaçao. .
O n~esmo Senhor requer, verbalmente. que, em n0r.tlJe d.~

Congresso, se lance ,?a a:cta .um. voto do profundo e Sll1,q~I s
reconhecimento ao Sr. Ben,lamll1 Constanf;; pelos sen 1(0.
prestados no cargo ·de Ministro da Instrucçao.

Este requeriment.o é approvado. unalllmelpente.: .
O RI'. Alcindo Guanabara declara quenao sohcJtou, e

não rO"'itou cle aiuda de custo. como se t.em propalad9'
Pa~S'ando-se i ordem do (Jia~ rontinúa a 1"dIseussao do

titulo V do projecto de Constituição, com as emendas.
Suo lÍllas', n.poiadns, e entram em rliscussão, varias

Emendas'

.R' ap])rovadri um I'f'queriml'nto dr rllcrrranwnto da dis
cussão desS'r titulo.

Procede-se r111 srguida á vo.taçuo.
Vem ú j\Tna as seguintes

Declarações de votO

Dcrlaramos que votámos a favor da emenda, do Sr.
Meira de Va:s'concelJos. que isenta do serviço militar os mi
nistros ele qualquer religião.

'Sal ... das sessões. 20 de janeiro ele 1R9L-lc/nacio Tosta.
- Arnpkilovhio. - emito Carta.To . .......:. J. L. Coelho e Campos.
--Santos Pereira. - Thomaz Cruz. - Paula Guimarães.

Declaramos que volámos pela diss()lu(~ão do Congresso,
drpois ·de terminada a sem missão ronstituintc.

Saladas sesi'iões, 20 de janeiro' de HHJ1.~.Tulio Frota.
Pinheiro JIachado. - Homero Bapfista. - Borges de Me
deiros. - TI.. 0.wrio. - Menna Barreto. -pr-;reira da Costa.·
-Thomm Flôl'es. - Abreu. - Virtorino ilfontPÍro. - Fer
nando Abbott. - Cassiano do JVascimcnto. - Julio de 'Cas-
tilhos. .

Declaramos que votámos contra a emleneIa. do Sr. Nilo
Per.anha. que incomnafibiliza para os cargos ele governadores
el!Itos rios estairlos da Rej)ublica. na sua proxima organização.
nao só os ridadãos que quatro mezcs anles da eleição do
Gong-resso houvf'I'cm occupado o gov(~rnO elos esf.ados, como
hn:lbem os cidadãos que os presidirem por occasião do pleito
clcltoral.

Sal ... das sessões. 20 ele janeiro de 1891. -A. Eusebió.
Pf}1~7a GlÚmarães. - Arthur Rios. - Iqnacio Tosta. - Leo
l!l(jlldo Fil(jueiras. -Aur;usto de Freitas.

h Na cr.ualidarle de rem'es8nta,nf e (lo Estado de Pernam-
nco, reSJrJl'ntc na Capital Federal, declaro que não procurei
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receber do Thesouro nenhuma quantia além do subsidio, du
rante os trabalhos do Congresso.

Sala élas sessões, 20 de janeiro de 1891. - Bellarmino
Car'neiro. .

Decl,aro que votei contra o substitutivo do Sr. Bernar
dino .de Cam!pos e outro;:; aos art;:; .. 7° a 11 da;:; D'ispo;:;içõe;:;
tl:ansJtorias, por julgai-o menos. equitativo que o elo Sr. Ga
bmo Besouro, ao qual daria o meu voto. - Epüacio PessOa.

Votei contra a emenela suppressiva do art. 2° das Dis
posiçõrs transitorias. por'que votaria pela emenda do Sr.
Uchôa Rodrigues. que diz o seguinte: «Os actos do Governo
Provisorio serão leis da Republica, emquanto não revogadas
pelo Congresso, que os examinará em sua nrimeira sessão
ordinaria .» -

Sala das sessões, 20 de janeiro de 1891. -.T. Avellar.

Declaro que votei pela dissolução do Congresso, depois
de approvada a Constituição, p rl'eito o Presirlrnte r Vice
PreSlc1entl~ ria Rrpulllica.

Sala das sessi),es. 21 clr ,ianAiro dp 1891. - E1'ico Coelho.
Deelaramos Clue votú:mos pela .'menela. que propõe a dis

solução do Congl'l'sso, de[loi;:; da r'leicâo do Prpsidrntp da
Republica. ..

Sala das sessões, 20 ele janeiro de 1891 . ...:-.T. MI'ipa di'
Vasconcellos. -.Tolio Bal'baZ1w. - B. Carneú·o.

pe accürelo com os meus collegas deputados pelo Estado
do HlO de Janeiro, declaro que nunca solicitei. nem recebi
ajuda de custo. .

. Sala das sessões, 20 de janeiro de 1891. - Francisco
V1('[01' da Fonsl'ca e Silva.

Aberta a sessão do dia 21. é lida, apoiada, posta em dis- .
cussão e. sem debate, approvada a acta da sessão antecedente.

Na 11000a .:io expediente ora n Sl'. Ely·seu Martins, que dá
algumas explicações sobre o seu pro.cedimento na sessão an
tl'rior, ús qll'aes responde o Sr. Pr·esidente.

Ora lambem o Sr. Erico Coelho, que trata da adminis
traçf1.n do actual governador do Estado do Rio de Janeiro.

O Sr'. Virgílio Pessôa trata de uma emenda, cujo obje
divo é ferir ao ilIustrado cida:dão que dirige os destinos do
citado Estado.

Em seguida procede-se á votação da indicação do Sr.
Bernardino tie Campos sohre a mensagein do Congresso Norte
Americano. fel icitanrio o DOVO hrazileiro, por intermedio desse
Congresso, pela proclamação da Republica federativa no
Jirazil,

Posta a votos. é unanime'111pnte approvada a indicação.
O 8~'. i" Secretario procede á leitura da seg'uinte

Congrt~sso Clmstituinte dos Estados Unidos do Brazil, em
sua Dl'imeira sessão, aberta e celebrada na cidade do Hio de
Janeiro. aos 15 de novembro de 1890', primeiro anniversario
da proelamação da Repuhlica Brazileit'a.
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Resolução conjuncta

O Senado e a Camara dos Deputados dos Estados Unidos
elo Brazil, reunidos em Congre~so Cons,tituinte, resolve:

Expressar nesta mensagem, em nome do povo brazileiro,
ao povo dos Estados Unidos da America, o reconhecimento de
que se acha possuido, pelüs tenYios honrüsos p amig.an'.is ela
mensagrm congratulatoJ'ia votada p a,eloptada pelo Congresso
dos mesmos Estados: affirmar, ainda uma vp,.; (' por esta
fôrma, o spntimento dasoldiariedade qUi' 01 iga ao povo
americano no empenho de manter c de honrar a instituição
do governo republicano, procurando, com bem-estar da com
munllão nacional, a felicidade, a paz para todos os povos;

Seja com1municado o teôr desta resolução ao chefe do
Governo Provisorio, para que a faça chegar ao alto conheci
mento do Governo e do povo dos Estados Unidos da America,

Posta em discussão -a redacção da mensagem e, sem de
bate, unanimemente approvada,

Oram ainda os Srs. Zama e Fomwca HeJ'mrs sobre crisp
111 j nis te l-i aI.

Na ordem do dia, procedr'::se ú conclusão da vota0ão dos
additivos ús Disposições il'ansitor-jas dli projrcto til' CO!l.~ti-
tuicàu. .

- O 81'. Prpsi(lenl r marca a sessiío para o e1ia 24, Plll quI'
(,!lll'ará em 2" íJiscussão o proj>pcto dI' Constituição. .

Vai a imprimira rpdacção para a 2" rliseussão elo mesmo
proj8cto. .

Vr)}J á ]\fesa as seguin,tes

Declm'ações de votos

Representante do Espirito Santo e residente nesta Capital
Federal, declaro que não recebi" nem eogitei receber nenhuma
ajuda de custo. - Gil Goulart.

Declaramos ter votado contra a emenda' do Sr. Nilo Pe
çanha e outros, incompatibilizando os aetuaes governadores
dos estaelos:

1.0 Porque o Congresso Constituinte não tinha compe
tpllcia para deeretar aquella incompatibilidade, que é da al
çada exclusiva dos estados.

2.° Porque o Congresso já havia posto a eoberto de in
compatibilidades o cargo de Presidente da Republiea, a res
peito do qual, entretanto, prevalecem, com maioria de razão,
os mo! ivos justifica.fivos da emenda.

3." Porque .já se havia reconhecido aos estados o direito
de regerem-se pelas leis e constituições que adaptassem. e,
portanto. não podiamos votar aquella incompatibilidade que
deve S8r objecLo dacluellas leis ou constituiçõ'cs, algumas
opstas já rlecretadas.

Almeida Barreto. -João Neiva. -Fir'mino da Silveira.
-Enitacio Pessôa. - Pedr'o Americo. -'- Couto Cartaxo.
.M. Bezerra de Souza. - Pedr'o Vellw. - .T. Retumba. 
.T. lúdllnda. - Vir(fi~io PessrJ(f, -- An(riúo Fialho. - OU
veira Pinto. - A. Cavalcanti. - Theoclureto Souto. -.Tosi
J1arianno. - Ferrei:"a Cantão. ~ .Toão Pedro. - lonacio
Tosta. -'-.I. Bel'narctr," - Amorim Gar'cia. - Adolpho Gordo.

JíOI aes Barros. - Almeida No(fueira. - B. Cam.pos. _
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Domingos de 1\;!óraes . .,-Rodrigues Alt'es. -Oliveira Galvã6.,
R. N~na Ribeiro. - Costa Rodrigues. - André Cavalcanti.
DOJatngos Vicente. - Leovigildo Filgueiras. - Augusto de
Fr·eltas. - Paula Guimarães. - l\;/anoel Fulgcncio .. -Bueno
de Paiva. - Fleury Curado. - José AveLino.

j\.berta a sessão no dia 24, é lida, posta em discussão c,
sem debate, approvada a aeJa da sessão antecedente.

COMPROMISSO REGIMENTAL

E' inlroduzido no recinto o Sr. Erneslo Alves do 011\'0ira.
rlepulado rreonhccido pelo Estado do Rio Grancle rIo fluI. '(Iué
('onlral1(' O compromisso regimental.

P.\SS.\NlENTO DO GENERAL BEN.L\.MIN CONS1'c\í'lT

o Sr. .Toão Sr.veriano commemora em senl idas nalaYra~

os serYiços prrstados pelo SI'. Benjnmin COlisl ant. é rnG'1'da ú'
1[('8a a seguinl·ü

Indicação

o Brrtzi1. reconhecido aos grandes serviras do G01}0ral
Dl'. Benjamin Constant iBotelho Magalhães': o .immortal
Patriarcha da Republica, vai erguer-lhe um monumento.

Seus representantes no CongTesso Constituinte allI'Írão
desde já a necessaria subscripção. e nomear'ão commj~sões

para. com a max;ma urgencia, em todos os estados e rroDis
tristo Federal, tratar-se da maneira de levaI-o a effeHo.

S. R. - Sala das sessões do Congresso Constitulllie, 24
de janeiro de 1891. - Dl'. João Severiano.

01'a01 ('111 seguida. os .Srs. Serzedel\o e Aristides Lobc..
que manda 1\ :\'lesa a seguinte

Indicaçao

O Congresso Nacional. avocando a si. excepcionalmente.
todos os poderes e direitos- que lhe confere a s~herania. hra
zileira nollo depositada. decreta:

1°. Fiea declarado dia de lucto nacional o do fallecinwnlo
do General Dl'. Benjamin Constant, Patriarcha da Repu])1.! ca
BraziIeira;

2°. Que no primeiro anniversario daproclamaçáo da Re
publica sejam feitos solennes funeracs, em nome da N<I\:ão,
em honra ao grande homem;

3°. Que seja creado um Pantheon em honra aos g~'andes
homens ela Patria Brazileira. onde serão inhumados os que.
3.ssim. J18m merecerem da Palria. conforme decretarem ,1S fu
turos Congressos, sendo desde ,já indicado o DI'. Benjamin
Constant; i

4°. Que se decrete uma pensão á vinva e ás filhas da Ben
jamin Constant;

5°. Levante-se a sessão do hoje. consagrando-a em hJffra
e homenag'em á memoria de Benjamin Gonstan't. - Ai'i.,túles
Lobo.

Ora ainda o Sr. Zama.



São lidas e apoiadas as seguintes

Inclicaç6es

Proponho que () Congresso Nacional, inc~rpora~o..na tot:1~
lidade de seus membros presentes nesta Ca,pItal, dln]:1-se. no
setimo dia do fallecimento de Benjamin Constant, em piedosa
romaria ao sagrado sitio onde repousa o ~agnanimo .palr;qta.
_ BcO'bosa Lima. - A. Stochlel', .~ Bezcl'J'll. - 1110111Z F;oC;TC.

Aristides iv/aia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°. Serú adquirida a .casa em que falleceli o grílnde

patriota Benjamin Constant. e nella será eolloeada uma iapide
commemoratiYa.

Paragrapho unieo. Serú concedido á ViUYã do grande
eidadiío o usufruelo dolla durante a sua yida.

S. R. - Sala das sessões, 24 do janeiro ele 1891. -' NeZ
srm de Vasl'ol1l'ellos. - Thomaz DeZfino. - Furqllim 11'1'7'
necl;. - A7cino Guanabara. - A. Falcão. - Bm'Vasa Vma.

O Congresso Nacional, considerando:
Que o culto da memoria dos grandes cidadãos, enja intor·

venção foi deeisiya na evolução nacional de cada povo, con..
stitue a base de tedasas virtudes ciyicas;

Que á Patria inc.lmbe amparar as familias dos patriotas
que com excepeional abnegação se deyotaram ao bem publico;

Que o cidadão Benjamlin Constant Botelho de Magalhães,
que a Nação acaba de perdei'. t01'nou-se credor da gratidão e
dos applamos ela Posteridade como Fundador da Republica
Brasileira;

Que esse benemerito cidadão succumbiu no serviço da
Patria, pela qual sacrificou-se, deixando a sua familia n'l po
brf'za e onel'ada em com'promissos necuniarios conrrallidos
para a sua modesla subsistencia; -

Decreta:
Art. jo. Será levantado no centro do quadrilatero, onde

teve' logar a proclamação da Republica, um monumrIüa ao
cidadão Benjamin Constant Botelho de Mag'all1áes, repre~en
tando-o naquelle momenfo decisivo.

§ i". Este monumento será executado mediante conCU1SO
pnblico. ao qual seriío admittidos artistas nacionaes e ex:ran
geiros, devendo a escolha do projecto ser realiza{!a at é 15 de
novembro do conenfe anno, e estar o monumenlo eI'igido a
H de novembro cio anno proximo futuro.

§ 2". Para a exeeu(:1\o desse monumento fica o GGv(~rno
da Republica auelorizado a despender a quantia que for ne
cessarIa .

.Ar!. 2°. A preprieelad(~ ela easa em qne falleceu o gí'onde
p.atr.IOta será. adquirida pela União, que a confiará <t guarda
na lllusfre VlUva, emquanto esta quizer habitaI-a.
. § 1". Fi~a o Go."emo da Rp:publica auctorizado a cll'.pen-
ocr a quantIa que jor neccssarJa para este fim.

§ 2°: Será eolloeado no referido predio uma placa com
memoratIya.



- 28-

§ 3°. No caso de fallecer a illustre viuva, ou deixar de
occupar o mencionado predio, será este convertido em museu
de documentos de toda sorte. relativos á vida e feitos do in-'
clyto cidadão.

Art. ~:l0. Fica o Governo da Republica auctorizado :l salda!'
. immediatamentp todas as ilividas deixadas pelo Fundado)' da
Repuhlica Brazileira. grande cidadão Bpnjamin Constant Bo
telho de Magalh1\es. - DPlfln'io Ribeiro.

O CongTess', Nacional. clIllsir1prando:

1". Ou P a concPplJão rir' um monumento CIVlCO, De];} sua
complexidade mental e pela necessidade de nelIe caractrrizar
o predomínio do ponto de vista social, deve ser entregue ao
,juizo de um tribunal que allie a competencia esthetica á capa
cidade phisolophica. subordinadas ambas ao sentimenb.' pa
triotico:

:2". 'Qur para elaboração desse juizo a aprrcia<;ão publica
é 11m rlemento indisprnsavel;

Rpso]vp:

Ar·l. i". O jlll'~; que 11CJll\'f~I' de drcidir sobre pscolha do
lwojPC[1I rio monumento a erigir-sr~ na Capilal Fprlpral ê1f"' ci
rladflo J3r,njamin Constant Botplho flp lVIagalhãf's, será .l'e,m
posto rle 11m represf'ntantp dp cada uma das casas do CongÍ'f~ssn

NacionaL (Ji' um membro da Escola Nacional de BelIas Artes.
ele um artista brazilei.!'o. pintor ou esculptor. alheio a essa
Escola. e ele um adepto reconhecido da doutrina a que se
filiava o fundador da Republica Brazileira.

Paragrapho unico. O membro da Escola Nacional de Bel
Ias Arts será designado pelo Governo da União, e o i.\l'tista
alheio a essa escola será indicado pela mesa do CongT0sso.

Arl. 2". Antes elo referido jury proceder a ,exame dos
pro,jectos apresentados, serão estes ·expostos á apreLnação ,do
publico, durante 15 dias, em uma das salas do Paço Municipal
da Capitai da Republica. - Barbosa Lima. - Bezerr~l.

Ra1/lJwndo Bandeira. - Uchôa Rodrigues. - A. Stockle?'.
A. Olyntho. - Chagas Lobato. - Dernetrio Ribeiro.

Indicação

Indico que se cubra de lucto, até á conclusão dos t!'aba
lhos constituintes, o busto da ReDublica, que se achaDe~ta

sala, rm signal do mais profundô pezar que sente a União
pelo fallecimento do grande cidadão-soldado, o General de
brigada Benjamin Constant Botelho de Magalhães.

S. R. - Sala das sessões, 24 de janeiro de 1891.
_4 nt'risio Fial1w.

Oram os Srs. Matia Màchado, 10 .secrrtario, e Dionisio
CE'rqueira, que manda á Mesa o seguinte

.voto de ppzW'

Os aLaixo assignados, membros do Congresso ConsUuinte
P eliscipulos do eminente cidadão e Patriarc.ha da Republica,
Gpllf'ral Benjamin rJonstant Botelho de Magalhã8s, quc; ,)('[l1>a
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je c1esapparecer do entro os vivos, justamente q.ua~ldo a Pntria
mais carecia dos seus serviços e do seu patr~otlsmo, pedem
que o Congresso mande inserir na acta da sessa,o de hOJ~ este
voto de pezar, sincera homenagem prestada a memonu do
mestre, cuja perda pranteam e classificam ele um desl1~tre
para a Nação.

Sala elas sessões, 24 de janeiro ele 1891. - J1fan9f!l Val
larW.o. _ Gabino Bezouro. - Felippe Sch1nidl.. - C(~rloli de
Campos. --,--- Barbosa Lima. .- SeT'Zedello .00r1'ea. - "~Janoel
Bezerra de Albuquerque. - Francisco de Pau~a ~r·(JDlIo. ::
Dionisio Cet·qneira. - Uchôa Rodrigues. - Olwetra Golvao.
_ Bellarmino ilJendonca. - Pir'es Ferre:ira. - BezerT'il Fon
tenelle. - Baptista ia }11otia. - Lauro Sodré. - ..T/wrnaz
Flores. - Athayde Junior. - A.. Azeredo. - L. Muller'. 
Espirito Santo. - D. l. Domingues. - J. Retumba. --,- José
Bevi[aq1w.

Oram mais: os 81'S. Lauro Sodré, Almino Affonso, Es
pirito Santo, Barbosa Lima, Erico Coelho, Demetrio Ribeiro,
Bevilaqua e Quintino Boc.ayuva. que manda á Mesa o se
guinte

Proj.ecto de resolução

O Congl'esso NacionaL interpretando o sentimento S8ral
da Nação Brazileira e desejando exprimir a sua gratid;to á
memoria do General Benjamin Constant Botelho de Magalaães,
fundador da Republica Brazileira, resolve:

Consignar na acta cios .seus trabalhos a expressão do seu
profundo pezar pelo passam,ento do illustre republicano e
benemerito cidadão:

Recommendar ao Governo Provisorio quo decrei,e uma
pensão nacional, paga pelo Thesouro da União, á famiii;:t do
mesmo cidadão. como recompensa posthuma aos. rel",vé:ntes
serVIQOS por eIle prestados á Patria, e equiv;llente (tanto
quanto possivel) á importancia deIles;

Declarar ao mesmo Governo Provisol'io que toda e qual
quer outra homenagem que for decretada em honra á me
maria desse mesmo cidadão, corresponderá aos sentimentos
elo Congresso Nacional e merecerá o seu assentimento por
julgar que todas serão inferiores aos merecimentos e ao; ser
viQos deses eÍl1inente patricio, honra da sua geraQão e da sua
Patria, pelo exemplo das suas virtudes cívicas e privada,;.

Sala das sessões, 24 de ,janeiro de 1891. - Q. Bocaytl'ua ..

Subrnettielo á votação este projecto é approvado.
O SI'. Zama lê a seguinte

Dec1araçr7o de 'Oolo

1Jedara~no? que votámo;s í.!0ntra a proposta do SI'. repre
sentante Qur.ntmo. por pI'e~er!rmos ,as outras' moções apre
sentante Qumtmo, por preferIr-mos as outras moções apre
sentf!dos. - Z~mw. - Tava;res Bastos. - Antrisio Fialho, _
Antuo de Far/((. - Molta Bacellar. - DC'lnctrio Ribeiro. 
Lauro 80d'l'é,
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Ora áinda o Sr. Lopes Trovão.
Posto a votos o requerimento do Sr. Quintino B00ayuva

para que, em memoria do General Benjamin Constant, se suo
penda a sessão, é approvado o requerimentD.

Vem á Mesa a seguinte

Declaração de vaio

Declaramos ter votado pela moção do Sr. representante
Quintino Bocayuva, porque consideradas prejudicadas as
demais propostas, não podiamos de outra fórma, como mem
bros do Congresso, manifestar a nossa veneração pela me
moria de Benjamin Constant e a nossa gratidão pelos serviços
que prestcu rá Patria. - Annibal Falc'iío. ~ Alcindo Gna-
nabm'a. .
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CONGRESSO NACIONAL

22'1 SESS.W, E:\I2 DE J~\l:\:)EIRO DE 1891

plRES'lDENCIA no SR. PRUDENTEI DE MORlI.ES

Ao meio-dia, faz-se a chamada, á qual reslponden:r <:;'5 81'S.:
Prudente de Moraes, Paes de Carvalho, João iNeiva, Doming;os
de Moraes, Manoel Fulgencio, Costa Senna, iNascimento, Amorim
Garcia, Palleta, Malta :Machado, Uchôa Rodrigues, Antão de
Faria, Costa Machado,: Adolpho Gordo, Francisco Glicerio,
Baptista da .Motta, Frederico Borges, Domingos Porto, João
de Avellar, Bezerril, Badaró, Bernardino de Campos, Rubião
Junior, Almeida Nogueira, Gabino Besouro, Custodio de Mello,
Tosta. Ferreira Pires, Pacifico iMascarenhas, Carvalhal, Paula
Guimarães, FElisbello Freire, Garoia Pires, Pedro Velho,
'Paula A.rgollo, IRetumba. Nina Ribeiro, Caetano de Albuquerque
Pedro Americo. Assis Brasil, l\fursa., Alfredo Ellis, Moraes
Barros, Julio deCastilhos, ,MaUa Bacellar, Henriquel de Car
valho, Ferreira Rabello, Rodrigues .Fernandes, Astolpho Pio,
Nogueira Paranag'uá, 8eabl'a, :\:breu, Gc:::çalves Chaves, Viriato
de Medeiros, Rodrigues Alves, Belarmino Carneiro, Pereira da
.costa Alcides Lima, 'l'homaz Delfino.lVIoreira da Silva, An
gelo Pinheiro, Cassiano do Nascimento, Nilo Peçanha, Fróes
da Cruz. Barbosa Lima, Barão de S. ':\larcos. Barão da Villa
Viçosa, Costa Junior, Francisco Veig'a, Am.):l'hilophio, Milton,
Lopes Trovão, ArislielesMaia. Espirito Santo, Dutra! Nicacio,
Erico Coelho. Cantão, Gonçalves Ramos, Leovegildo Coelho,
CamposSalles, Rosa Junior, Almeida Barreto, Joaquim Felicio,
José Bernardo, Antonio Ba,ena, .José Simeão,Cunlha Junior,
Oliveira Galvão, Ramiro lBarcellos, Ubaldino eld Amaral, Julio
Frota, Braz Carneiro, ,João Pedro, Elyseu Martins, Silva Pa
ranhos, Pinheiro Guedes, Firmino dai Silveira, J!oaquimCruz,
Tavares Bastos, Raulino Horn, Theodoro Pacheco e Aristides
Lobo.

}<~' lida a acta da sessão antecedente e, não havendo qu'em
sohrcella faça observações, é dada por a'pprovada.

O Sr. Aristides Lobo - S1". Fl'esidentc, 'Pedi 'ét palaVl'a
para propôr uma, urgencia, afim de que entre na m'demdo
dra de amanhã a moção do Sr. Erico Coelho. .



Essa moção tem tido um debate attribulado, interrompido,
intermittente e perturbador da ordem dos traballhos do Con
gresso, e é preci 80 terminar por uma decisão. E' isto o quo
desejo.

O Congresso sabe que não tenho ab1usado de sua attenção;
ao contrario, teniho-me abstido de tomar parte no debate con
stitucionaL deixando á mocidade que compõ1e este Congresso
a iniciativa neste grande, debate.

Occor1'e, porém, uma medida 'que reputo de ~rande al
cance: é aquella a que Se refere a moção feita pelo meu
nobre amigo, o Sr. EricoCoelho. Reputo de grande alcance
trtl medida, porque sem eBa a organização dos estados, que ;)
a maior garantia da Republica (Apoiados; muito bem), Hcará
absolutamente falseada.

E' natural. Senhores. a impaciencia do Congresso, que eu
partilho, de ver adeantados os h'abalhos da decretação da
Constituição; mas quero que este processo. constitucional seja
revestido dr todas as garantias, para que não estejamos a
decretar nos are's. sem base. sem o elemento de estabilidade,
que é a condição lndispensavel para 'que a Republica se firme.

1'ec;o, portanto, a V. Ex., ,sr. Presidente, que consulte a
Casa. lJara 'vei' si na ordem do dia de amanhã entra em de
bat,e esta moção; debate esse,que deve terminar, afim de
que seja votada a mesma, moção.

CElscuso dizer que o meu pBdido é sem prejuizo do debate
do projecto constitucional. '

O SR. 1.\'IW PEçANHA;-Não lha governo representativo
sern verdade da eleição.

I) SR. AlUS1'ID8S LOBO - Senhores; entendo que, achando
"e esta materia na ord(}D1 do dia. devia proseguir sua dis
cussão até ser votada; mas, desdi'{ que não se fez ist·o, não
tenho remeclio senão pedir que a moção entre na ordem do
dia, p'ara que a discutamos.

Prometto não tomar muito tempo ao Congresso, si me
couber a palavra nesta discussão.

O Sr. Almeida Barreto - A minlha pro,posta tamib'em ainda
não teve solu~ão.

O Sn. AmSTIDEH LOBO - Qual é a sua .proposta ?

O SR. AL:NJ:I;;fDA BARRE'I10-E' a 'que equiparai o numero
de deputados e senadores. ,quando se tratar de prerogativas
elas duas cama'ras. . ,.

O SR.. A'HISTIDEIS LOBO - Isso é materia constitucional.]
O SR. ALMEIDA BARRETO - O Congresso já decidiu que a

minha proposta entrasse lem discussão. Portanto, requeiro,
Sr. Presidente, ,que a minha proposta 'seja incluida na ordem
do dia.

'Ü SR. PIR,ES'I/)IENTE -1.\'ãoo 'ha casa para votar os l'equeri
mentos.

Ouanclo houvf'l" maioria absoluta df\ representantes. COn
fOl'm~ preceitúa o Regimento, submetterei, os pediros de ur
geilcia á votação.

O SR. AL'ME'IDA BAHltE'l'ü - Sr. Presidente, minha prD-



posta já foi approvada pelo Congresso para sere incluida na
ordem do dia.

O SR. PRESIDENTE-Esteve na ordem do dia para ser
discutida e ficou adiada.

O SR. ALlVIEEDA BARP,ETo-Logo, V. Ex. póde ...
O SFt. PR'ESIDEJ.'TE - V. Ex. acaba dCi 'requerer que esta

seja dada para a discussão; não posso consultar o Congresso,
porque não ha numeroi para votar.

Comparecem depois da chamada 0S Srs. : Pinheiro Ma
chado, 'llhomaz 'Cruz. Silva Canedo, Joaquim de Souza,
Francisco Machado;' Gil Goulart, Monteiro de Barros. Do
mingos Vicente. Joakim Oatunda, lVLanoel Barata, Virgil'io
Damasio, Dionysio Cerqueira, Epitacio, Pereira de Lyra,
Fonseca Hermes, Homero Baptista, Pires Ferreira. Luiz de
Andrade, Almeida Pernambuco, Costa Rodrigues, José Mariano,
.João Barbalho, André Cavalcanti, Lauro Müller, Corl'i~a Ra
hello, Justiniano Serpa, Espirito Santo, Antonio Olyntho, Ca
semiro Junior, Leop'oldo Bulhões. Alexandre, Stockler, Ivo do
Prado, Marciano de Magalhães, Demetrio Ribeiro, Guimal'ães
~Iatal, Qhél!g:as Lobato, Athayde Junior, Gabriel de Magalhães,
Sá Andrade, Redolpiho de :lVIiranda. Oliveira Valladão. Theo_
philo dos Santos, Rücha Osorio, José Avelino, Carlos Campos,
Pedro Chermont, Miguel Castro, Zama, Francisco Sodré, Santo"
Pereira, Virgílio Pessôa, .Meira de Vasconcellos, Sampaio
l"erraz, Vinhaes, Carlos das 'Chagas, Fleury Curado, José Be
vi!acqua, Tolenti'no de Carvalho, Mamolino Moura, Fran0a
Car\"all1o, Leovegildo Filgueiras, ilndio do Brazil. Jacob da
,Paixão. .J3icques Ouriique, Au~usto de Freitas. Antonio Eu
zebio,Luiz Murat, AnnibalFalcão, Raymundo Bandeira. ~er
zedello, Belf.o:l't Vi,eira; .Juvencio de Aguiar, Moniz Freire,
'Manhães Barreto, Anfrisio Fialho, Lauro Sodré, Frederico
Serrano, Thomaz Flores. Eduardo Goncalves. Bor!res de Me
\:loiros, Schmidt, José Segundino, Bezerra de Ãlbuquerque
Junior. Oliveira Galvão, Generoso Marques, E,steves Junior,
Luiz Delphino, Pinheiro Guedes, Cesario AIvim, Joaquim
Murtinho, Rosa e Silva. BOllges de IIWedeiros, Be.larmino de
Mendonça e Viriatode IM'edeiros.

Deixam de comparecer, com causa, os Srs. João Lopes,
lVIartinho Rodrigues. Oiti'Cica, Medrado, Conde de Figueiredo,
Alvaro Botelho, Leandro Maciel, Bueno de Paiva, Cpsario
Motta Junior, Paulino Carlos, Lopes Chaves, Carlos Giarcia,
Floriano Peixoto, Ruy Barbosa, Quintino Bocayuva. Saraiva e
Aauilino do Amaral; c sem causa os Srs. Saldanha Marinho,
João Sev'eriano, Americo Lobo, Rang-el Pestana. Pedro Paulino,
Coel1ho e Campos, Amaro Cavalcanti, Theodureto SOl'to. Fer
nando Abb0H, lVIenna Barreto. Ernesto de Oliveira. Victorino
Monteiro, La6erda Coutinho. Fernando Simas, Antonio Prado,
Lui7. BUl'l'efo, lVIartillho Prado Junior. João Luiz. Barão de
Santa Helena, Domingos. Rocha. Fran~isco Rosa, Viotti, Fe
liciano Penna, Americo Luz, Lamounier. Leonf'l Filho, João
PiJ~heir(). Alcindo Gu~nabara. Joaquim Breves, Oliveira Pinto,
Alberto Brandão. Cynllo de Lemos, Urhano Marcondes. Fon
seca e Silva, Domingos Jesuino, Furquim Werno0k. Mavrink,
Prisco Paraiso, Santos Vieira. Arthur Rios, Pontes de Miranda,
Bernardo de Mendonça. João Vieira. Goncalves Ferreira,
Ooufo Cartaxo, Allllino Affonso, Gonçalo de La'glOs e Nelson.
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() SH. PRESIDENTE declara que, havendo já numero legal
de Srs. representantes, vai submetter á votação os requeri
mentos dos Srs. Aristides Lobo e Almeida Barreto.

Posto a votos, o requerimento cIo Sr. Aristides Lobo é
approvado.

E' egualmente posto a votos e approvado o requerimento
do Sr. Almeida Barreto, para. que entre a sua indicacão na
ordem do dia de 5 do corrente. . .

ORDEM DO DIA

DISCUSS~3;,o DA SECÇÃÓ 2" DO PROJECTO DE coNSTITUIÇÃO

Continúa a 1" discussão da secção 2" do projecto de Con
stituição com as emendas apresentadas.

São lidas, apoiadas e entram conjunctamente em dis
cussão as seguintes

EMENDAS
Ao § 2° do art. 39

Depois elas palavras - serão chamados á presidencia 
diga-se - os ministros de Estado, na fórma determinada em
l~i especial.

R. - f. ele Ser'pa.

Substitutivo ao art .. 72

:Fica instituido o casamento civil obrigatorio e gratuito.

S. R. - J. de Sel'pa.

Ao art. 39

Substitua-se o n. 2 elo § 3° pelo seguinte:'
Ter de residencia no Brazil pelo menos 10 aimos.
Sala das sessões, 2 de .janeiro de 1891. - Ferreira Pire,~.

-.Gosta 1I1achado. - Domingos Por'to. - Costa Senna. - f .•
Felicio. - José Avellar. - F'. Badar6. - Gonçalves Chaves.,
- F. Veiga. .

Ao art.' 44
Substitua-se:
O Presidente e Vice-Presidente da Republica serão es

colhidos pelo povo em eleição directa c mediante a formula
processual que fôr estabelecida. - S. R.-.J. de Serpa.,

Ao art. 50

Substitua-se o pC:l'ioclo que se segue á palavl'a-Congresso
pelo seguinte: salvo para discutirem assumptos relativos

ás suas secretarias, ou quando convidados por alguma das



camaras. - Sala elas sessões, 2 ele janeiro ele 1891. - Fra.1í
cisco Veiga, Costa Machado, Cosia Senna;.r. Avellar, FerTetT'q
Rabello, lvIanoel Fulgencio, Pacífico Mosr;al'enlw~, F '.. ~adaro,
Aristides Maia. JYicocio, Süva PO/'Io, AstolpllO I'w, hrwto de
Medeiros, G. Ramos, Chaves.

O Sr. Almeida Nogueira (Muita altenção) - Releve-me
V. Ex., Sr. Presidente, releve-me o Congresso si no .começo
de 'meu exordio exponho os motivos pelos quaes me acho nesta
Assembléa, e, tambem, porque, militando outr'ora em um ~ar

tido monarclüco, cstou agora collocaelo ao laelo da Republlca.
Jornalista, ,hí por diversas vezes' eumprmdo o dever que

cabe a toelo homem publico, expliquei a minha posição nas
ultimas emergeneias polilicas de nossa Patria; tive a í'eliei
daele de vcr a correcção do mel1 procedimento comprovada por
cleelarações uniformes e conformes dos vultos mai s eminentes
dos anLigos partidos monarehieos.

Quando mesmo, porém, não me fosse expressamente ve
elado pelo :Regimenlo entrar agora em explanações desta natu
reza; quando me'smo não tivesse já tido oceasião de manifes
tar aos meus concidadãos os motivos que actuaram em meu
espirito para acceitar o novo regimen: ainda assim, não me
prevaleceria desta opportuniclade para entrar em taes desen
volvimentos.

Comprehendo a urgencia que tem o paiz de ser dotado
de 'uma Constituição, que seja a garantia ele seu futuro, o
penll0r da segurança, da ordem e da estabilidade sociaes, o
pallaclio elos direitos do povo e ela liberdade dos cidadãos
(Apoiados). Não viria, pois, tomar ao Congresso seu precioso
tempó, para occupar-me de taes assumptos, mostrando que
mais predominariam em meu espiritoconsiderações de ordem
pessoal do que o zelo pelos interesses da Patria. (Muito bem.)

Urge que esta Assembléa constituinte, no desempenho de
seu elevado mandato, decrete quanto antes para o Brazil uma
Constituição, que esteja, ao mesmo tempo,' na altura de nossa
civiliz'ação e dos pl>ogressos do J)ireito Publico moderno.

Urge que se ponha termo final a este periodo revolucio
nario, embora, por uma anomalia tão honrosa para o Governo
Provisorio, -como para o caracter dos brazileiros, em POUC})
se tenha differençado ele um regimen legal, de uma situação
perfeitamente constitucional.

O SR. BADARÓ ~ Não apoiado.

OIY1'ROS SRS. REPRESENTANTES ;- Apoiado.

O SR. AL:NIElDA NOGUEIRA - E' urgente que se encerre de
uma vez esta phase de transição, que se feche este parenthesis
em nossa vida social, para que, com a estabilidade que assegura
uma lei constituicional, sejam restabelecidos o socego dos es
piritos e a firmeza das relações juridicas, garantidos o desen
volvimento economico do paiz, a prosperidade financeira, em
bora, dir-se-ia, sofreada por algum tempo, a actividaclena
cional recrudecesse, e o trabalho, não só não tivesse solução de
continuidacle, eomo augmentasse, a ponto de a indoIe do povo
brazileiro; outr'ora considerada como caracterizada pela indo
~oncia,. ter:-se hoje rehabJlitad~, pelo afan do progresso, pehl
JmpaCIenCIa das labutaçoes dIarIas, pela applicação ao com
mercio, ás industrias,aos labores mais arduos que offerece {)
estado de nosso paiz, podendo rivalizar em actividade e inicia-
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Uva com os povos mais laboriosos, mais intelligentes e mais
progressistas. (Apoiados.)

E' urgente que esse trabalho não seja
em contraste com a interinidade da situação
eonsequencia da tranquilidade, da segurança,
da ordem social.

E' urgente, finalmente... que eu não alargue mais este
preambulo, e entre já em materia.

Senhores, a secção 2" do projecto de Constituição, que
se discute, referente á organização e exercicio, á estatica e
dynamica do Poder Ex('.()utivo, 0. si llão a mais importante do
mesmo projecto, ao menos aquella que caracteriza particular
mente a fórma politica elo Go'Verno. (Apoiados.)

E' indií'ferénte em uma Monarchia ou em uma Republica
que o Poder Judiciario e o Poder Legislati'Vo sejam constitui
dos de uma ou de outra maneira; entretanto, a organização do
Poder ExecutivD caracteriza a fórma de go'Verno. Si, ao en'Vez
de- declarar que este poder é delegado a um chefe electi'Vo e
temp{)rario, a Constituição reconhecesse a legitimidade de
uma investidura 'Vitalicia e transmissivel hereditariamente,
e si neste capitulo. o legislador constituinte decretasse taes
disposições. então, sem. necessitar a alteração de outro pre
ceito constitucional, teria decretado uma _Constituição monar
chica. Quaesquer outras theses não passariam de declara
Ijões meramente doutrinarias, definições platonicas, sem effi
cacia, sem alcance pratico, si não se achassem nesta secção
desenvolv'jdús pra,t.icamente os principios I substanciaes que

·dflo 'lida ao governorlemocratico eca~'ncterizam a fÓ'rma r'üpu
blicana. (Apoiados.)

Senhores, no estudo dos capitulas anteriores e dos subse
quentes a estes, de'Ve concentrar-se a attenção do Congresso
Constituinte em organizar a Federação; issoconsegue-s.e por
meio da garantia ás autonomias locaes, do exercicio parallelo
ela sobei'ania federal e da dos estados, da discriminação das
rendas. No estudo, porém, dest';). :~ccção, deve o legisbdor con
stituinte precaver-se em assegurar o regimen democratico,
fazendo derivar 01'1 poderes. do Presidente da Republica de de
legação outhorgada pela maioria do povo.

Federação e Republica, eis. presentemente, o duplo ideal
do povo brazileiro, e cuja realização é a conspicua tarefa que
faz objecto de nosso mandato! (Apoiado.)

A Federação tem desde muito conquistado a universali
dade dos espiritos; a Republica até ha bem pouco tempo con
tava no seio da Nação, não a maioria das opiniões. (Apoiados
c não apoiados), mas adeptos 'fervorosos, que a antepunham
a qualquer outra reforma, sectarios devotados, que a consi
deravam como o primeiro passo a dar, medida de salvação pu
blica, reforma inadiavel, urge.nte. indispensavel para a rege
nm'ação da Patria, mas não tinha, como ,a Federação, 'Conven
cido a totalidade rIos espiritos: seus adversarios, porém, não
a combatiam em principio, mas quanto á sua opportunidade.
Não lhe contestavam a verdadeira doutrina, mas a opportu
llidade.

A Revublica tinha adeptos sinceros, convencidos e devo
tados; a Monarchia, desalentados defensores. (Apartes.)

Essa é a verdade. Eram aquelles os que hoje denomi-.
namos - republicanos historicos. Outros viam-na appro
ximar·se, porém j,llgavaro prematuro seu advento. Entre
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estes se contavam os conservadores evolucionistas da provin-
cia de S. Paulo e os da do Pará. .

Senhores a sociedade não procede por saltos; 3:SS1m
como as scieilcias physicas, a Sociologia reconhece leis, ás
quaes o organismo social não póde subtr?-hir-s.e; ? principio
da evolução é uma deIlas. D?- lVIonarchla umtan~, que ha
pouco mais de um anno dommava ~m nosso .pal.z, para a
Republica federativa abriu-se uma soluça0 de co~tmU1dade; fal
tava o élo intermediario; dava-se um salto: haVIa uma lacuna,
que não podia deixar de ser. preenchi~a_por um el~mento in
termediario, que representaria a transIçao. EntendIam aquel
les que pertenciam ao agrupamento ou, antes, ao grande par
tido politico, no qual tive a honra de mil~tar! que a lVIonar
chia federativa era esse quid; era essa a pnmelra reforma que
se impunha á P'lli-tica da conservaçã.o: c1?-mpria preparar o
paiz para que o advento fatal ou prOVIdencIal da RepublIca se
operasse sem abalo, sem desordem, sem revolução material,
pela força evolutiva. .

Senhorps,rm uma reunião política memonwe1, celeihrada
na Capital da então provincia de S. Paulo, em 14 de julho de
1889, sob a presidencia do benemerito cidadão conselheiro
Antonio Prado, o Partido Conservador Paulista, representado
pela quasi totalidade de seus chefes loca'es, consignou, so
lennemente. em seu programma o principio da politica evo
lucionista. Não era preciso prever, bastava enxergar, bastava
ver - e o peor cego seria aqueIle que não o quizesse fazer-,
que a Republica caminhava; os prenuncios de sua approxima
ção affirmavam-se' cada vez de maneira mais categorica.

Assim como, pouco antes, a propaganda abolicionista ca
minhava de modo a não poder enganar os espiritos quanto á
sua realização proxima, diariamente surgindo convertidos dos
arraiaes dos adversarios, adeptos fervorosos áqueIlas idéas,
tambem a da Republica caminhava a passos precipitados, e
todos os dias, vultos proeminentes dos partidos monarchicos
destacavam-se do seus arraiaes e filiavam-se á bandeira
republicana .

. Já então nenhum espirito previdente deixava de enxergar
a Repllblica, que, visivelmente, accelerava seus passos agigan~

tados, e. não havia meios de oppor-Ihes resistencia.
Então muitos patriotas,comprehendendo que eIla, boa ou

má, legitima ou illegitima, favoravel á liberdade ou perigosa
á ordem publica, devia vir, era fatal, era o governo do futuro.
cogitaram em preparar o paiz para recebeI-a. Qual' era o
meio?

Como tive occasião de dizel-o ha pouco, da lVl'onarchia
unitaria para a Republica federativ::>: o salto era muito s-rande
'(\ então, o Pa:rtido Conservador ele i3. Paulo proclamou, em um
documento, notavel, a necessidade da mais ampla Federação,
consagrando-se o priflcipio da m?:;istratura provincial' e o da
elegibilidade dos presidentes de provincia.

Ora, sendo o Poder Legislativo uma conquista já reali
zada pplo acto adrlicional, ,qne faltz.va para se dar á provincia
rle pntão uma verdadeira organização republicana?

Constituiria o goyerno rio Brazil uma Federação monar
chica de estados re,publicanos. E'sta ,organiztaçã,o seria p'lrmento
de transiclão.

Quan:do mai~ tarde, em ~reve futuro, viesse bater ás por
tas do llya,lz o rcglmen IrE'pubhcano, 'então, em um dia, f~a,r-'se-]a
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a Republica federativa, c.ómo em um dia foi feita, a 15 de
novembro, a Republica unitaria. '

Parece que a Federação é menos faci'l de organizar-se do
que a Republica. A Republica foi feita em um dia; a Fe
deração não se conseguiu ainda em um ~anno, talvez não se
consiga em dous, em tres ou mais annos.' Conseguintemente.
parecia que o elemento de translç,ão era bem esclarecido. E
nessa escolha notava-se certo accôrdo entre os adeptos da Fe
deração, pois no Estado a que tenho a honra de pertencer, á
medida que no Partido Liberal, pela voz de Augusto Queiroz,
proclamava-se a necessidade da Federação, com a liIonarchia
ou sem ella, Antonio Prado, num discurso que se tornou ce
lebre, de~larava a seus amigos, num momento de expansão
patriotica, que a Federação a mais ampla era uma necessi
dade inadiavel, e que, si lhe fosse licito. ao envcz do que disse
Thiers, escolher para seu paiz uma fôrma de governo, pre
feriria vel-o no convivio das nações sem as roupagens da
Monarchia: escolheria a fónna democratica mais pura. En
tretanto, o illustl:e paulista ('ra ministro da Corôa quando
assim Re exprimia num assomo ele sinceric1ado e de civismo.
, A evolução estava prestes a completar-se, quando sobre
veiu a HepuY,] ica, um j)OllCO mais ceelo do quo convinha. (JVt7o
apoiados. ) ~

Digo que veiu mais cedo, porque, sendo proclamada a 15
de novembro, não se alterou senão a fôrma, senão a super
ficie do governo do paiz (Apartes); o governo unitario per
maneceu.

Confirmou-se, assim, a necessidade do elemento evolu
tivo; confirmou-se, ainda, o principio politico que haviamos
proclamado; inverteram-se 'sómente os termos: em vez de
constituir-se a Federação monarchica, . ponto interme.diario
entre a Monarchia unitaria e a Republica federativa,' serviu
de élo entre o systema que baqueou e o que se pretende org-<t
nizar - a Republica unitaria. Será este, agora, o caminho
para a Republica federativa.

Não me empenharei. senhores, em discutir a these dou
trinaria - si a Monarchia constitucional, si a Republica é
mais favoravel á liberdade do povo e ao progresso do paiz.

Tenho para mim que, em absoluto, nenhuma fórma de
governo é superior a outra, e penso com Guizot que super
cial e anli-scienLifica é a classificação dos governos segundo
sua fórma política. O principio divisor é um accessorio, com
prejuizo da substancia. Os governos deveriam ser classificados
emliberaes e absolutos.

Dada, porém. egualdade de condições e apreciada a mani
festa tendencia do espirito publico na edade contemporanea,
é, força reconhecer que si a JVIonarchia pôde, tanto como a
Republica, satisfazer as exigencias da liberdade civil e politica
dos povos ....

UM Sn. REPHESENTANTE - Isso ~é qcie não posso compre
heneler.

O SR. ALMEIDA NOGl'ElRA - '" entret3lnto, não corre
sponel!'.. como aquella. fórma de governo, ao ideal d'a egualdade,
ao se~ntimento innato da justiça, a essa ardente paixão do secula
IW]O nivelamento de todas as condições, pela abolição dos pri-
vilegios. .

O Sn. ALMEIDA PERNAMBUCO - A' dignidade humana.~



o SR. ALMEIDA NOGUEIRA - Essa differença, conespon
dendo á irresistiveT corrente da opinião do seculo, é1a causa
determinadora deste phenomeno incontestavel: boa ou Illá,
ilegitima ou irra'Cüonal em principio, a fórma monarchica,his
toricamente, 'Caminha pará a decadencia. (Apoiados.).

A Republica é o governo do futuro.
Senhores, porque não quero tomar o precioso tempo do

Congresso, limitar-me-ei a fundamentar algumas emendas, que
me parecem opportunas, ás disposições d{) capitulo que se
discute.

A primeira, que se me afigura digna da attenção do Con
gresso, é referente ao n. 1, § 3°, do art. 39 .

. A respeito desse objecto tive a honra de formular uma
ernenda suppressiva, que já foi lida e se acha impressa.

Proponho nella a eliminação da incapacidade eleitoral do
llrazileiro naturalizado para a suprema magistratura da H.epu- .
bUca, cargo esse· que, pelo projedo, só é accessivel aos
Jwazileiros natos.

(Jomprel1endo. senhores. que u melhor Constituição nem
sempre é. uquella' que consigna os mais adeantados principios
do Direito Publico universal. mas aquella que alcanç;a o pre
dicado ele ser a mais adaptada ás peculiaridade.s do parz para
o qual legisla (Apoiados). Entretanto, a nossa sociedade,
livre dê preconceitos, é um terreno amainado para receber em
seu seio as mais preciosas sementes da civilização moderna;
e acha-se em situação de acceitar a Constituição mais adean
tada, que consigne as ultimas conquistas da sciencia socio
logica. (Apoiados.)

Das sociedades européas poucas se acham em estado
mental superior á brazileira.

Este nobre povo não é eivado de prejuizos obscurantistas,
n!'lm aferrado a tradições anachronicas, que sejam obstaculo
a seu progresso; ao contrario, recebe com facilidade, com ap
plauso mesmo, as reformas mais adeantadas que concorram
para a felicidade e o progresso da Patria e a colloquem na
primeira linha entre as nações mais cultas do mundo. (Apoia
dos.: mllito bem.)

Senhores, condições historieas explicam, ás vezes, nas le
gislações positivas, a adopção ou a conservação de principios
antagonicos com as tendencias geraes do secul!).

Este é o fundamento de certas disposições que ainda ho.ie
se encontram nas constituições dos povos americanos, res[ri
ctivas da capacidade politica do extrangeiro naturalizado,.

No mundo antigo, o povo romano, soberbo de sua su
premacia e enxergando na existencia autonomica das nações
extrangeiras um obstaculo ao dominio universal de Roma,
quasi identifie<lva ein uma só noção as idéas de extrangeiro
c inimigo.

O vocabulo hostis tem em latim essa dupla accepcão.
Mais tarde a politica ele conquista c a rivalidade permanente
entre nações vizinhas. ciosas de sua autonomia. desenvol
veram ainda mais essa hereelitaria desconfiança cántra o ele
mento extrangeiro.

Assim,. Portugal, sempre rcce{)so elas prctenções de Cas
tella. consIgnava nas Ordenanças elo H.cino, principios aca
nhados em relação ao direito de cidade. O filho de extran
gciro, .nascido. no Reino. era e:\trangciro.. c sómente o neto
adqUIrIa os foros de clrJade.
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Os Estados Unidos do Norte, mesmo na época da elabo
ração da sua Constituição, as republicas hespanholas, quando
se constituiram e quando, mais tarde, reformaram suas con
stituições, soffreram a impressão de ])reconceitos que não se
justificam hoje á luz do Direito Publico moderno.

Não transplantemos, pois, para o nosso Codigo funda
mental essas idéas; caminhemos mais, na conviccão ele que
não é vedado aos brazileiros decretarem para sua Patria uma
Constituição que exceda em liberalismo as 'dos outros povos.
Procuremos lições no progresso deIles e não nos exemplos de
atrazo, aue tanto destoam no Continente americano.

No Brazil estas razões idiosyr.crasica·s absofutamente não
existem, nem têm razão para existir. Quando nos assaltasse
qualquer germen de desconfiança contra a rectidi:lo de intuitos
do elemento extrangeiro, bastaria, para dissipaI-o, conside
rarmos que contra quaesquer planos insensatos de alguma ])0
tencia extrangeira erguer-se-iam em defesa da liberdade e da
independencia brazileira dous impossiveis, um creado pela
immensidade p!lysica do oceano, outro pela immensidade mo
ral do nosso patriotismo. (Muito bem.)

Assim, senhores, a Nação Brazileira póde desasombrada
abrir seus braços í'raternaes e conceder o direito de cidade a
todos os extrangeiros domiciliados em seu solo e que ql1eiram,
como nossos irmãos, collaborar no progresso. desta beBa Patria.
(Apoiados; muito bem.) .

Por isso tem sido desde muito uina aspiração ardente e
generosa (10 povo brazileiro a decretação da grande naturali
zação.

Entretanto, quando parecia, pelas reformas adeantadas
do Governo Provisorio e pelo principio por eIle em boa hora
decretado da naturalização tacita que aqueIla seria a con
sequencia, o necessario complemento constitucional da obra
grandiosa da Revolução, nesta phase de prDgTesso material
e moral, eis que, com surpresa e desgosto para os espiritos
liberaes, o projecto de Constituição veiu banir de nossas insti
tuições a grande naturalização, propondo differenças entre os
-direitos politicos do cidadão naturalizado e do brazileiro nato.
Não hesito em considerar estas restricções uma verdadeira
macula em nosso Direito Publico. um preceito antagonico com
as idéas liberaes elo seculo, com os princij)ios da democracia
pura. (Apo-iados c contestações.)

A grande naturalização, não como o vulgo imnropeia
mente a entende, mas segundo a noção da Sciencia, é a con
cessão de todos os direitos de cidade ao ext.rangeiro, a egual
dade completa, absoluta, enf.re os cidadãos.

Ora. senhores. desde que o legislador constituinte limita
os direitos politicos concedidos aos exLrangeiros naturali
zados, restringindo-1I1es, pela exigencia de um longo prazo de
residencia, a electividade aos cargos da representação na
cional. e decretando-lhes a incapacidade absoluta para a in
vestidura do cargo de Presidente da Republica, cerceando-se
tambem assim, o direito eleitoral do povo, não poderemos nos
orgulha~ rIe haver consignado em nossas instituições o prin
cipio da grande naturalização.

1'\esse ponto, ficaremos em aLrazo em relação aos Es
tados Unidos da Columbia, na America, e na Europa. a alguns
paizes monarchicos, que têm acceito, por plei(!fio, o governo
de príncipes extrangeiros. (A1Jal'fes.)
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Senhores, qual o fundar.nento para se r~cear da. collabo
ração do extrangeiro natura~I~ado e~ nossa vIda publIca, para
se deixar preoccupar o esplrrto nacIOnal p~r esse ger:lYl;en de
desconfiança oriundo .do acanhado preconceIto do nat!Vlsmo?

Vós sabeis que, si o nacional c!e origem se acha v!nC1;Iado
ao paiz em nada concorreu para ISSO, o facto é alheIO a sua
vontade, é um acontecimento fortuito da natureza. E!ltre
tanto. ó ext.rangeiro que se naturaliza, esse, acha:se lIgado
á patria adoptiva por eHeito de acto pessoal, pelo lIvre. exer
cicio de uma escolha, de uma preferencia, por um vinculo
moral de iniciativa propria, de natureza a revelar sua sym
pathia, seu interesse pelo progresso social. Porque, pois, lhe
negaria a 'lei

J
não a eleição, que é. um acto do povo, mas a

electividade, que é um direito dos cidadãos?
Não ha perigo na concessão dessa capacidade, porque, para

que tenha effeitos praticos, dependerá, nos casos occorrentes,
do voto. nacional. Sem esse voto expresso da inaioria dos
eleitores, aqneIla capacidade permanecerá esteril, sem resul
tado.

Além disso, n110 é verosimíl ;que .('. extrangeiro que pro
cura ou acceita a nossa nacionalidade e que, em virtude de
eoneessões amplas e generosas das nossas leis. possa galgaI'
a culminante posição de Presidente da Hepubliea, tenha o
pensamento ineubado ou se deixe seduzir pela tentação de
trahir a confiança daquelles que delegaram-lhe o poder. Em
fayor de quem perpetraria e11e a traição? Da sua patria de
origem, ú qual. eertamente, não deverú tanto como a seus
novos eoncidadãos?

Si, não obstante, esse eidadão. que é eminente, que é de
capacidade superior, pois que o facto da eleição o está di
zendo, que teve de vencer· o preconceito do nativismo para
nierecer o suffragio da maioria do povo; si eSse cidadão assim
honrado pela mais subida distincção soeial quizer marear seu
nome aureolado, faltando aos deveres de seu elevado posto,
em proveito de um povo extrangeiro; si quizer trahir a
missão que lhe é confiada: eIle não terá meios de o fazer
eHicazmente. Teria a immediata opposiçã{) da Nação inteira,
co.ntra a qual impossivel lhe ·fura luctar: teria o sf'ntimento
nacional revoltado c vigilante para lhe embargar as machi
nações e frustrar os insidiosos planos.

Não me parece,pois, .iu~tificavel na nossa Constit.uição
este principio estreito, acanlÜldo quanto aos direitos dos ci
dadãos naturalizados. (Apartes. )

O art. 40, aquelle que se refere ao prazo para o exer
cicio ,lo mandato executivo, tem, tambem, merecido reparo de
alguns oradores e é ob.iecto de emendas que têm sido apre
sentadas á consideração do Congresso.

O proj ecto constitucional propõe o prazo de seis annos,
com impossibilidade para a reeleição. Têm sido apresen
fadas emendas restringindo este prazo a quatro annos, sem
incapacidade de reeleição, o que equivale a tel-o prolongado
a oito; porque a segunda eleição presidida pelo proprio can
el ic1ato não páde ser considerada livre.

Senhores, é certo que a Constituição dos Estados Unidos
consigna o prazo de quatro annos para o exercicio do man
dafo do chefe do Poder Executivo. Mas um notavel escriptol'
:francez, qUe tem estudado as instituições daquella granrle
Na~'ã{), IDr Chamhnm, censura a mu1tiplici.dadc. das eleições,
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que elle considera como elemento corruptor do povo, por
desviaI-o da applicação ao trabalho, affeiçoal-o ás incandes
centes intrigas partidarias e constituir uma numerosa classe
de politicos de profissão, ou, antes, in,strumentos eleitoraes,
homens desoccupados, agitadores, corrompidos, que vivem a
explorar as ambições de uns, a ingenuidade de outros, des
virtuando o sentimento sagrado do amor da Patria.

Seaman, notavel publicista americano, abunda nas mesmas
consiC\erações a ,respeito da vida politica de seu paiz. Ainda
o mesmo reparo é feito por Claudio .Jonet e outros escri
ptores que se têm occupado em estu,dar as instituições da
grande Republica norte-americana.

Eleito por quatro annos, dependente de reeleição, não'
sómente o chefe do Poder Executivo acha-se em posição en
fraquecicla, com{), tambem, o periodo determinado é demasia
damenLe curLo para o desenvolvimento de planos de adminis
tração. Si se me oppõe, em resposta a esta ultima objecção,
a possibilidade da reeleição. então repetirei que, a realizar-se
esta, não será feita com liberdade, porque, exatamente, um
Presidente que não tiver bem exercido' o seu mandat{), mas
tendo apego ao cargo, não hesitará em lançar mão de todos
os meios efficjôlzes para comprimir <, liberdade do voro e
alcancar a vicLoria das urnas.

O SR. FREDERICO BORGES - Mas a emenda dos quatro
annos não dá direito á reeleição.

O SR. ALMEIDA NOGUEIlL\-Nesse caso, permanece a pri
meira objeccão. Com relação ao periodo de quatro annos im
prorogaveis. sem a possibilidade de reeleição. penso que
grande cópia dos argumentos por mim já expendidos ficam
de pé.

Senhores, uma eleição pleiteada abala sempre o espirito'
publico, altera a ordem moral e prejudica o desenvolvimento
do trabaiho, o commercio, a industria, as finanças, pondo em
risco a firmeza das relações sociaes, a tranquillidade e a
segurança publicas.

Diverso$ escriptores americanos e americanistas encaram,
poI' isso, como um grave erro em um paiz de vastas di
mensões, em uma nação de sessenta milhões de habitantes.
em um povo activo e laborioso, como é (J povo norte-ame':'
ricano, o facto da multiplicidadfl de eleicões. O que é con
veniente, o que é commodo na' Suissa. onde a população é
diminuta e densa. é difficil, é prejudicial nos Estados Unidos
e é tambem no Brazil, onde. senão idenLicas, são analogas as
circumstancias a este respeito.

O arL 41 do project.o, senhores, é aquelle que se refere
á formula da promessa do Presidente da Republica ao tomar
posse de seu elevado cargo.

Notei, Sr. Presidente, que em uma das sessões passadas
um illustre representante pela Bahia enxergava na não exi
gencia do juramento pelo nosso pacto fundamental, um
attentado á liberdade de consciencia.

Mas, senhores. me parece que, ao contrario, poderia haver
attentado á liberdade ele' consciencia em exigir-SE' de todos a
prestação de um juramento religioso: não sendo comprehen
sivel que Se possam considerar offendidos os sentimentos re
ligiosos dos crentes, por não se exigir delles a prestação de
um· juramento, por serem dispensados de jurar. (Apoiados.)



o SR. TOSTA - Eu apenas notei que o projecto de Con
stituição excluia a idéa do juramento.

O SR. ALMEIDA NOGUEIRA-Mas essa dispensa não constitue
um attentado contra a liberdade de consciencia (Apoiados).
O juramento como solennidade <?ffic!al só poder~a ser con
scienciosamente prestado pelos Cldadaos com CUjas crenças
estivesse de harmonia a fórmula prescripta pela lei, e cuja
religião permittisse jurar. Fôra, PO!S,. necessario. qu~ a lei
civil estabelecesse differenças de elJreltos e obrlgaçoes em
conscquencia ela diversidade de fé. O legislador é incompe
tente para penetrar no fôro ela consciencia. (Ha alguns
ulJartes. )

Senhores, uma vez que toco nesLe melindroso objecto,
nfto quero que haja cIualquer sombra de duvida a respeito
das minhas idéas.

Não tendo tido opportunidade ele exprimir-me a respeiLo
de assumptos que já foram objecto de votação. nem sendo-me
isto permittido pelo Hegimento, não tendo, tambem, {) pro
posito de mais uma vez occupar a tribuna nesta discussão,
devo, entretanto, em poucas palavras, dizer o que penso a
respeito deste assumpto.

Devo declarar que, sectario do principio da mais ampla
liberdade religiosa, da completa autonomia do Estado e da
Egreja, acceito todas as consequencias logicas que se derivam
deste principio.

O SR. TOSTA-Então não quer o art. 72 com aquellas
restricções ?

O SR. ALMEIDA NOGUEIRA-Já que o nobre representante
me chama para essa questão, não fug'irei de responder-lhe.

O SR. TosTA-Vejamos.
O SR. ALMEIDA NOGUEIRA- O art. 72, com effeito, nãO

me parece feliz, nem mesmo quanto ao seu enunciado.
Nesse artigo, si me recordo de sua fórmula. se diz que

a Hepublica só reconhece o casamento civil (lê):

«A Republica só reconhece o casamento civil, que pre
cederá sempre as cerimonias religiosas de qualquer culto.»

Primeiramente, não vejo a conveniencia de nesse artigo
mencionar-se a palavra - Republica -, a menos que não
seja senão para justificar, inadvertidamente. a prevenção que
já existe por pade de certos catholicos contra a politica
republicana. Dever-se-ia dizer - a lei, a Constituição, e não
a Republica, que é a fórma de ,governo. Esta instituir,ão é
de direito organico. nenhuma relacão necessaria tem com a
politica, e menos ainda com o republicanismo.

. .Em ~egundo lagar, não é verdade que a Republica Bra
zl1en'a so reconheça o casamento civil. (Não apoiados e
apartes.) Reconhece muitas outras instituicões reconhece os
direitos civis e políticos dos cidadãos. . ,

UM SR.- REPRESENTANTE-Em materia de casamento, só
reconhece o civil. -

O SR. ALMEIDA NOGUEIRA-Mesmo em materia de casa
~ento, tambem reconhece o religioso. (Apartes e contesta
çoes.) Reconhece evidentemente, a menos que se declarem
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diss'Olvidos, todos os casament.oS ::eligiosos até então 0elle
brad0s. (Continuam os apartes).

Eu comprehendo ° pensamento do artigo, mas estou
cen~urando a sua redacção, que é defeituosa.

O SR. ALMEIDA PERNAMBUCO - E a censura tem funda
mento.

O SR. ALM.EIDA NOGUEIRA -- A Republica não reconhece,
pois. s6mente o casamento civil. l'econhece, tambem, o casa
mento religioso já celebrado. (Apartes.) Si assim não fosse,
não poderia acceitar os effeitos juridicos de todos os casa
mentos existentes. Não haveria familia legitima no Brazil.
(Apartes. )

Mais ,ainda, para mim eúste uma razão 'Para 'que não sej'a
consagrada no pacto fundamental esta disposição, e é que
pert.ence á legislação civil. O Direito Civil deve ser da com
petencia düs estados, não depende da Constituição Federal.

O SR. TOSTA -Mas V. Ex. não quer a obrigatoriedade
da precedencia do casamento civil?

O SR. RUBIÃO JUNIOR dá um aparfE'.
O SR. ALMEIDA NOGUEIRA-Não E'xistE' ,em face da lei

sE'não o casamE'nto civil; consE'quE'ntementE', a observancia de
um sacramento da Egreja devE' ser deixada á espontaneidadn
dos que forem crentes, como o cumprimento de quaesquer
outros deveres religiosos; comprehendo, entretanto, que. como
medida anomala, de tra,nsiç,ão,'aCiOll'selhada Ipolr interesses
de momenlo. Dlríde o Ieg'islador i:ivil 'exigir, por z'elo, pel'o bem
estar da familia brazileira, condições excepcionaes, como a
a que se refere o nobre representante da Bahia. (Apoiados
e apar'tes'.) E tanto é verdade que foi este o pensamento que
actuava no espirito do i11ustre auctor da reforma que de
cretou o casamento civil e o do preceito correlato do pro
.iedo de Constitu icão, que, primitivamente, não existia na
reforma aque11a clausula da exigencia da precedencia do ca
samento civil sobre as solennidades religiosas; a medida f.oi
originada do facto, de estarem, inconsideradamente. aconse
lhando alguns espiritos intolerantes que se não effectuasse
o casamnntn civil, que as solennidades da Egl'eja eram suffi
cientes para produzir todos os ei"feitos legaes .

.Foi a inconveniencia dessa pro'paganda anal"Cllizadora,
propria a abalar as relações juridicas, que deu, como resul
tado, a adopção daque11a medida. Si bem que analoga exi
gencia seja prescripta pela Constituição da Belgica, parece-me,
entretanto, que uma restricção desta ordem não deve figurar
na COl1stituição politica de um povo.

O SH. TOSTA - Mas deve figurar em lei ordinaria?
O SR. ALMEIDA NOGUEIRA - Transitoriame.nte, póde figu

raI' numa lei ordinaria como expressão de uma necessidade
do momento historico. A Constituição, porém, deve pairar
numa eSpl1AI'a superior. não póde consignar um pensamento
de represali,a, mesmo justificada ...

O SR. TOSTA dá um aparte.
O' SR. ALMEIDA NOGUEIRA - ... deve estabdecer as bas(,s

fundamentaes e geraes que regulrm os direitos dos cidadãos
e os da sociedade.
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o SR. TosTA-Mas não seria preferivel que a Consti
tuição ou o Codigo Civil deixasse aos catholicos a faculdade
de se casarem em face da Egreja, e sómente aos não catho
licos a de se casarem civilmente?

O SR. ALMEIDA NOGUEIRA-A legislação civil não priva
aos catholicos ou aos crentes de outra religião de se· casarem
segundo {) rito de suas egrejas. (Apoiados.) Poderia, mesm.o,
como transacção, dar eí'feitos juridicos aos casame~J.t?s relI
giosos e, assim, dispensar a solennidade do acto CIVIL ~ss9
systema seria uma homenagem ao atrazo do povo, e nao a
liberdade de consciencia; porque esta fica a salvo, permane
cendo facultativas, como, aliás, devem ser todos os deveres
religiosos, as ceremonias prescriptas pela Egreja ou pelas
eo'rejas.

'" Sob o ponto de vista do Direito, o casameI).to é um acto
civil, do qual derivam relações juridicas, que devem ser re
guladas uniformemente pela legislação civil. Assim, o Es
tado não póde descurar, entregando a alheia competencia, de
assumptos como a formação da sociedade conjugal, a com
munhão de bens, a legitimidade dos filhos, a successão here
ditaria, o poder marital, o patrio poder, etc. - direitos c
obrigações resultantes do casamento c communs a todos os
cidadãos, sem discriminação de credos religiosos; direitos e
deveres exteriores, temporaes. e que se prendem, directa
mente, .ao proprio organismo ,da sociedade civil. (Apoiados. )

O SR. TOSTA dá um aparte.
O SR. ALMEIDA NOGUEIRA - Senhores, como disse, o

al't. 39 consigna o principio da electividade do Presidente
da Republica, e proclama este funccionario, não como chefe
do Poder Executivo, mas como o depositario unico e pl'iva
tivo desse poder. E' esta uma das distincções fundamentaes
entre a organização derriocratica e o governo parlamentar.
No regimen parlamentar o Poder Executivo é exercido por
um ministerio. que não é senão urna commissão do parla
mento, uma delegação virtual das camaras legislativas, as
quaes por uma votação poderão derrubaI-o e subst.ituil-o por
outr,o, p.o.i's o Gov,enno não póde coeústir (}o!m carrnaras que
lhe recusem um voto ele confiança, que lhe neguem a de
cretação da lei orçamentaria e da de força publica. No go
verno democratico, 'isso não póde acontecer, porque a funcção
executiva é delegada a um mandatario, que recebe a sua
investidura da mesma fonte immediata do suí'fragio popular,
que o Poder Legislativo, e que não póde, por isso, ficar para
com este em posição de inferioridade.

Durante mu ifo femno assa1taI'am-me o esnirito sérias
duvidas a respeito da conveniencia, 'ou inconveniencia, dessa
substituição de um por outro systema politico. E, senhores,
nenhuma relação necessaria existe entre essa organização con
stituciunal e a fórma de governo: IJur isso que facilmente se
concebe tanto a existencia de Monarchia ou Imperio del).10
cratico, sem organização parlament.ar, e taes eram, moderna
mente o Imperio Francez, na antiguidade o. Imperio Romano,
orhmr'/,oclo snffr'ag:iiQ do povo. assim e.omo se ,colll1prehende
a existencia de Republica parlamentar como é o governo da
França.

Afastada esta questão, tratava-se ele saber si seria COll-
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veniente, mesmo mantida: a fórma i'epublicana, consagrarmos
em nossa Constituição um governo parlamentar ou uma
Republica democratica.

A duvida que me acudia ao espirito provinha da obser
vação do caracter nacional, que não parece sempre o mais
energico, o mais vivaz, e que, muitas vezes, propende para
acompanhar o elemento official. , . .

Parecia-me que, desde que o Poder Executivo tivesse
deante de si um prazo determinado, certo. prefixado; desde
que o Governo não pudesse ser demittido de sua posição por
qualquer manifestação dos representantes politicos reunidos
no Congresso, as liberdades publicas achar-se-iam em perigo,
a opposição senti-se-ia demasiadamente fraca, o Poder
omnipotente ninguem ousaria combatel-o, conservar-se-ia em
seu logar durante o periodo legal, embora as camaras lhe
negassem leis de meios, leis orçamentarias e de força.

O SR. FREDERICO BORGES-E" inevitavel essa consequencia.
O SR. ALMEIDA NOGUEIRA - Entrclanto. Senhores. em res

posta a essa objecção, occorre~me ao espirito que, desde que
as camaras comprehendessem a impotencia de seus esforços,
nã"o se agitariam esterilmente, não se deixariam dominar por
preconceitos de ordem politica, não se converteriam em in
strumento de expedientes partidarios para derrubar o Go
verno, não por não ser bom, mas por não ser partidario, ou,
antes, por não ser do partido da maioria dos representantes.

Assim, comprehendendo a improficuidade de seus es
forços, as camª"ras legislativas manter-se-iam dentro da es
phera de sua acção constitucional, e esta convicção traria
como effeito preventivo cohibir o Poder Legislativo de uma
agitação esteril, da existenciade demasiada preoccupação po
litica e partidaria no seio do parlamento, desempenhando
cada um o seu dever. O Poder Legislativo comprehenderia
que sua missão é legislar e não desequilibrar o exercicio da
soberania nacional, oppondo obstaculos á acção do Poder
Executivo, que tem funcções proprias e responsabilidade legal.
,(Apoiados. )

Senhores, tivemos uma escola pratica na existencia das
assembléas provinciaes. Como sabeis, esta conquista do Acto
Addicional trom::e para as provincias a autonomia do. Poder
Legislativo, cuja competencia, porém, era" restricta quanto. ao
objecto, e cujo exercicio era em parté paralyzado pela in
tervenção do repre,sentante do Centro personificada na pessoa
do Presidente da provincia, nomeado pelo Governo geraL,
Quaesquer que fossem as votações dessas assembléas, não
destituiam o governo provinciaL

O SR. BADARó - Mas viviam em lucta diaria corri e11é.,
O SR. ALMEIDA NOGUEIRA-Isso porque o effeito preven

tivo que ha pouco assignalei não era completo; pois per
suadiam-se essas' assembléas de que o Governo cederia ante
as suas manifestações, e para livrar a provincia da anarchia
legal e da desordem financeira de viverem sem leis orça
mentarias, destituiria o presidente. Si prevalecesse a con
:vicção da impossibilidade desse resultado, a opposição não
se levantaria tão incandescente e, certamente, não negaria leis
de meios ao governo provincial. Essa pratica já se obser
yava em algumas provincias em que o espirito publico se foi
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acleantaridõ mais. Corüprehendia a: as~embléà provincial qti~,
sendo estereis seus esforços para o flm de, nega;n.do as leIS
de meios, derribar o presidente,. a resp0.nsabIlIdad!3 por
aquelle acto impolitico só reverterIa para. Impopular:lzal-3:"
Essaconviccão demonstrada pelos acontecImentos, fOI COhI
bindo em dÍ\·ef·sas provincias esse procedimento das assem-
bléas. I d'Assim, em muitas provin~ia~ observava-se 9 exemp. o . e
adversarios politicos em malOrJa na. assemblea .provInclal
concederem ao governo adverso os melOS necessarlOS para a
regularidade da administração.
. E' de esperar, senhores, que no exercicio do nosso re
gimen constitucional o mesmo aconteça. Comprehende o
Congresso que da denegação das leis de meios não resulta a
queda do Poder Executivo, porque isso não é attI:ibuição co~
stitucional do Congresso; comprehende que serIam esterels
quaesquer manejos neste sentido; o Congresso cohibir-se-á
de tão graves desatinos, que teriam como consequencia unica
fazer com que os representantes da Nação incorressem na
animadversão publica.

U:l\U voz - E' difficil.
OUTRA voz - E qual será o conectivo quando os secre

tarios abusarem?
O SR. ALMEIDA NOGUEIRA-A Constituição responde sa

tisfactoriamente. Em primeiro logar, o Poder Executivo não
é exercido pelos ministros ou secretarios do Governo.

O SR. CAMPOS SALLES (Ministro da Justiça) - Secretario
não exerce poder nem auctoridade alguma.

O SR. ALMEIDA NOGUEIRA~ Si os erros forem de natu
reza politica, os secretarios não são responsaveis, mas sim
o chefe do Poder Executivo; si forem de outra naturéza,
ahi está o Codigo Penal, existe a legislação commu~ para
reprimir os delictos; ahi está na propria Constituição o pro
cesso para a accusação. .

O SR. BADARÓ - Havemos de ter tantos ministros pro
cessados como na lVIonarchia.

O SR. ALMEIDA NOGUEIRA-No regimen parlamentar à
destituição política supprimia o interesse do processo de
responsabilidade.

O SR. BADARÓ dá um aparte.
O SR. ALMEIDA NOGUEIRA-Eis-hos chegados aó pontó

principal do debate, referente á eleição de Presidente da
Republica.

Senhores. a presente discussão tem demonstrado que é·
muito mais facil criticar os systemas apresentados apontar
suas defi~iencias, mostrar suas imperfeições, do qu'e propôr
em substItuição algum systema que seja isento de defeitos
c obj ecções. (Apoiados.) Todos os aue aqui têm sido lem
brados têm vantagens e defeitos. A sabedoria do parlamento
c.stá em escol~er o que melhores garantias offereça para as
lIbcrdadepublIcas e para a manutenção da ordem social.

Parece-me. entretanto, com a devida venia dos illustres"
membros da Commissão que deu parecer sobre o projecto



de Constituição, que o systema por eIla preferido é de todos
o menos feliz, porque incorre na dupla objecção de ser ao
mesmo tempo injusto e anti-democratico.

Senhores, como já teve occasião de demonstrar o illustre
representante por S. Paulo que rompeu este debate, a emenda
da Commissão traz a anomalia dê fazer predominar na elei
ção do Presidente da Republica, não o voto da maioria, mas
o da minoria da Nação. (Apoiados e apartes.) Por um cal
culo bem organizado, em que se compute a somma da po
pulação segundo os votos expressos por este systema de
eleição, poder-se-ia chegar ao resultado de que, si a popu
lação do Brazil é de quinze mill'hões de habitantes, tres ou
quatro milhões elegeriam o Presidente da Republica contra
a opinião de onze ou doze mnhões de brazileiros.

Mas. dirão os auetores da emenda,em uma Federação ha
duas entidades: a entidade estados e a entidade cidadãos. e
é tão predominante o elemento popular na democracia como
a entidade estados na Federação.

Uma elas bases fundamentaes da Constituicão americana,
como o Congresso não ignora, é a soberania dó povo. O Es
tado é uma organização, por assim dizer, artificial; o cidadão
f~ a entidade real. O Estado é organizado para melhor ga
rantir os direitos do cidadão. Este é o fim, aqueIle o meio.
Não é licito, pois, antepOr-se, ,mesmo, aos direitos basicos do
povo qualquer prerogativa do Estado. Esta seria contradi
doria com o fim de sua instituição.

Dizem os nobres Depurados: Mas é injusta a preponde
l'ancia da maioria dos cidadãos, quando não representam a
maioria dos estados.

Direi que é mais injusto dar-se preponderancia á maioria
dos estados quando essa maioria não representa a maioria
da Nação. (Apoiados. )

Mas, onde está a injustiça de dar-se preponderancia á
minoria dos estados, quando eIla representa a maioria real,
a maiOria do povo?

O Estado maior, o mais lJOpuloso, tem maior somma de
riquezas, concorre com mais avultada contribuição para as
despesas geraes e com maior imposto de sangue para a de
fesa da Patria; tem maior contingente de opiniões nas de
cisões dos destinos da Nação; tem mais interesses, mais ele
mentos moraes: deve ter maior prep,onderancia.

Si é uma verdade fundamental da escola democratica o
principio da soberania popular, como se pretende antepOr a
este principio, que é uma realidade, o principio da sobe
rania dos estados, ,que é uma ereação da ,lei? (Apoiados.)

E si, para se conhecer a opinião de um Estado, se propõe
a consulta aos cidadãos neIle residentes, e não, por exemplo,
ás municipalidades, porque tambem para se conhecer a
opinião nacional não se computam os votos de todus os ci
dadão", mas sámente os dos estarIas, dando-s'e um voto <.t
cada un~, ('. n mesmo peso aos sessenta ou oitenta mil ha
bitantes du Espírito Santo que aos tres milhões de mineiros?

E, demais, o Estado é uma pessoa juridica, não tem ce
rebro, não tem opinião pessoal, tem orgãos legaes. Sua opinião
legitima é a da maioria dos eleitores. Essa, pois, deve pesar
na proporção de sua intensidade. Tem valor moral, tem

. valor politico, segundo o numero de votos expressos.
Dê-se, pois, a cada Estado um votv proporcional ú po-
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pula(~ão. e não um voto egual. A egualdarlc .consiste em
tratar-se desegualmente a seres deseguaes. (Apowdos e apw'-
tes.) ' ..

Que fOI'('a, que ))l'estigio político e moral revestll'la a
auetoriclacle CIe um piesidente que, tivesse contra a sua eleição
o voto expresso da grande maioria de seus concidadãos?

No regimen clemacratico todo poder provém elo povo, da
maioria da Nacão. porque, :oi não ha um orgãa infallivel de
verdade no governo temporal, entretanto é forçoso convir
que, na defieiencia desse soberano d.e direito, o n~aior numero
ele opiniões tem a seu favor a malOr presumpç"o de acedo,
e. assim, .com razão. com legitimidade. constitue a soberania
de facto.' .

Por eOlJs.equencia, á maioria do povo, não porque repre
senta a força material, mas porque exprime a supl'emacia
moral, compete a soberania no regimen democratico.

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

Um outro systema apresentado' em nome de alguns i1
lustres membros da deputação paulista pelo meu amigo,
deputado por S. Paulo, o SI'. Ado1pho Gordo, não me parece
satisfazer as aspirações que devem predominar na eleição do
Presidente da Republica.

Um notavel publicista francez, analyzando a Constituição
Americana e estudando os diversos modos de eleição do Pre
sidente, aventou essa idéa, que se acha consignada na emenda
do honrado Deputado. Mas, ainda assim mesmo, mostrou os
inconvenientes que havia na adopção deste principio. Pri
meiro, porque poderiam as legislaturas dos estados, efeitas
com muita antecedencia, não representar a corrente de opi
nião da actuaTidade politica, no momento da eleição presi
dencial. Segundo, porque, devendo o Poder Executivo federal
ser eleito pelas legislaturas .cios estados, e despertando, na
turalmente, essa eleição o mais ardente interesse. esse facto
viria prejudicar a composição desses corpos legisiativos. Es
colher-se-iam -para membros dos congressos dos estados, não
os cidadãos mais aptos para legisladores... .

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Mas os mais aferrados par
lidarios.

O SR. ALMEIDA NOGUELRA- '" sim os mais doceis elei
tores pI'esidenciaes, com sacrificio da missão legislativa.
Assim, para as legislaturas locaes, o accessorio tornar-se-ia
principal, 8 vice-veI'sa. ,seriam preferidos lia organiza,ção das
chapas para membros dos congressos. não os cidadãos mais
aptos para bem curar dos negocias !Jublicos, mas aquelles que
fossem mais ligados aos partidos, mais disciplinados, mais.
sp.rvinclo-mf~ de um irrmo trivial, mas expressivo - mais
eleitores de cabresto. (Apoiodos.)

O SH. ADOLP}[O GORDO dá um aIJul'le.

O SR. ALMEIDA NOGUE1RA-AléIlJ disto, ainda me parece
que esta pm8nda traria outro inconveniente. E' que, preten
dendo COl'l'igir uma injustiça clamorosa da emenda da Com
missão, que dá um ";0/0 e3'ual I~ unÍCo a todos 0:0 esLados, eHa
inicia a icléa de dar-Sl:\ a cada Estado Ull~ nLunero dt) "otos
cgual <.lO de tiB"Uti l'eprescut.anles ao fJDugre&l3o Fedtll'al.

li



50

Ora, dado o caso ele dividie-se a vota(:ão dos membros
dos eongl'essos dos estados, de modo que um dos candidatos
olllenha metade e mais um, este voto decisivo, que repre
sentaria a maioria ele um. traria como consequencia a tota
lidade da votação do Estado a um candidato, ficando sem um
valo o que houvesse obtido a metade menos um dos suffra
gios do Congresso local.

Póde-se mesmo admiLtir qUB as assembléas locaes se
componham de numero par: esta hypothese ainda offeroce
embaraços maiores, pois concebe-se uma distribuição egual de
candidatos; e, nesse caso, qual delles deveria ter a totalidade dos
votos do Estado? (Apartes,)

Senhores, outra idéa apresentada para a eleição do Pre
sidente da Republica é aquella que se acha consignada em
uma emenda assignada por diversos membros do Congresso,
sendo seu primeiro signatario o digno representante pelo Es
tado do Espirito Santo, Sr. Moniz Freire.

Nesta emenda, senhores. se estabelece o principio da eleição
pelo' suffragio universal e directo, apurando-se para cada can
didato a totalidade dos votos dos cidadãos por elle obtidos em
todos os estados da União.

Este systema é. á primeira vista, seductor, especialmente
por parecer dentre todos o mais harmonico com os principias
da escola democratica.

Estudado, porém, a fundo, apreciado, depois de séria me
ditação, em seus resultados· praticas, surgem contra elle
graves objeeções (Apar-tes.)

Não' se póde negar, senhores, que este systema é o que
mais satisfaz ás exigencias dos principios democra1ticos. Não
obstante, devemos estudar esta questão, resolveI-a com pru
deneia e com acerto, de modo que os seus resultados não con
trariem na pratica a verdadeira expressão' da opinião nacional,
em troca de uma appapencia de radicalismo democratico.
(Apoiados.: não apoiados e apartes,) .

Eu acccúto o principio dosuffragio universal. Mas quero
que clle seja bem applicado, que exprima o voto real dos ci
dadãos e não, apenas uma fr'audulenta maioria, productoar
tificial de um alistamento adreele preparado e de eleições a
bico de penna. (Trocam-se muitos apar-tes.) Não alludo a pre- •
dominio de zonas. Sul e Norte são, para mim, distincções de
geographia, e não têm, e não devem ter, no Brazil, -significação
politica. (Apoiados e aPartes.)

A proposito da extensão do suffragio eleitoral, occupa
ram-se alguns oradores com a debatida questão do direito po
litico das mulheres. Eu não vejo que seja necessaria em nosso
Direito Publico; uma disposiç.ão especial estabelecendo a capa
cidade poliCica da mulher, visto como a Constituição não res
tringe seus dirlélitos. Si e11as não são eleitoras, é porque não lhes
apraz o exercicio dessa funcção civica. (Contestações.) A nossa
antiga' Constituição e, tambem, o projecto que estamos dis
cutindo enumeram as as condições para ser-se eleitor, mas não
mencionam como tal o sexo masculino, o que fazem as cons
tituições de alguns estados do União Americana. Essas refe
rem-se. expressamente, a cidadãos~ varões. O nosso Direito
Publico exdue ajwnas os mendigos, os analp'halJelüs. a,s praças
de pret e os religiosos de ordem monastica. Não exclue as mu
lheres. Ora, um direito não se restringe por inducção (é prin
cipio de hermeneutica) , senão por expressa declaração da lei "
Como se poderia) pois, contestar a capacidade das mulhere§:1
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UM SR. REPRESENTANTE - Hi'um aviso do Ministro dó
Interior.

O SR. ALMEIDA NOGUEJHA - Avi~o não tem força obriga
toria e 1l1lmOS ainda dCI'ogatoria de direito; tem apenas a au
dori:lacle moral da opinião' do seu auctor, si este é jurisconsulto.

Si os nobres represenlalltes' querem argumentar com o
modo pelo qual eslú formulado o artigo, por empregar-se nelle
a formula masculina em vez da 1'eminina, por se dizer. - o
cidadão - e não - o cidadão e a cidadã -, respondereI com
uma consideração de ordem grammatical, e é que semÍ)re o le
gislador emprega o masculino, não direi que por ser mais nobre,
porque mais nob~e con~idl!to o feminino, mas P?r ser uma. con
ven(~ão grammatrcal: SlC .JUS et norma loquendt.

'Tambem no capitulo referente á declaração dos direitos
poliLicos e civis dos brazileiros, o legislador emprega a form~la
no masculino - todos -, não diz - todas; eIlltretanto, nll.l
guem põe em duvida que a mulher tem direito á protecção do
habeas-corpl~S, á inviolabilidade do domicilio, a todas essas ga
rantias, emfim, que a 'Constituição liberaliza a nacionaes e 1),

extrangeiros. .
Si fossemos apegar-nos a eSsa formula, a mulher. não teria

nenhuma responsabilidade crüüinal, porque as leIS penaes
sempre se refere aos delinquentes e criminosos, e não ás
delinquentes e criminosas, (Apoiados.)

A mulller não teria, senão excepcionalmente, direitos e
obrigações civis, porque em geral a legislação civil emprega o
masculino para designar O' titular de direitos e o sujeito de
obrigações.

Portanto, a questão suscitada pelo nobre representante
pela Bahia não reclama um acto especial do Congresso, e seria
advogar mal a causa, fazel-a retroceder do terreno conquistado,
pedir como concessão ao parlamento uma declaração expressa,
quando já existe o reconllecimento implicito do direito em nossa
legisla,ção e, especialmente, no projecto do Codigo politico que
estamos confeccionando. (Apartes.) .

Senhores, na occasião em que abri este parenthesis, eu
enumerava os inconvenientes da emenda apresentada pelo il
lustre Deputado pelo EspirHo Santo e varios outros membros
do Congresso, a qual estabelece voto universal directo para a
eleição do Presidente da Republica.

E' de esperar que com o sentimento político, ás vezes ex
kemado, excessivo, peculiar á nossa indole meridional e ao
temperamento da nossa raça, o pleito eleitoral para a inves
tidura do chefe supremo da Republica seja por demais por
fiado, ardente e apaixonado; conseguintemente, é necessario es
tabelecer um grúo intermediario, que o torne pacifico, que lhe
amorteça o ardor e modere a vehemencia do combate de opi
niões adversas. ele pretenções antagonicas, de interesses op
postos, compondo-se de dous gráos o processo eleitoral; a
eleição primaria, que é feita pelo suffragio popular directo.
perde na intensidade do interesse que despertaria, si de per si
fosse decisiva, recahindo já nos candidatos á presidencia da
Republica.

Dirão os nobres Deputados: Mas, desde que seja restrieto
o numero de eleitores, o que, necessariamente, acontecerá com
a interposição desse gráo intermediario, e é mesmo o plano do
projecto de Consütuição, que dá a cada Estado para a eleição do
Presidente um numero de eleitores egual ao duplo do de seus
representantes, em ambas as camaras do Congresso "Federal, ~
mais facil será a corrupção do voto, ao inverso do que acoI),-



teceria desde que fosse chamada a votar a grande massa po
pular, ponque corromperam-se poucos, é mais faiCil por todos
os meios de que d·ispõe o Poder official, do que corrom
})er-se a universalidade dos cidadãos, ou a maioria de um
povo.

Mas, senlJores, esta reflexão é inteiramente contestada pela
experiencia. E' mais difficil corromperem-se poucos cida
dãos aptos. selectos, poucos adrede escolhidos como in
corruptiveis, como depositarios de um mandato civico
de honra, poucos, que se achem em posição independente e
possam efí'icazmente defender-se contra os manejos da cabala,
do que muitos que não têm os mesmos elementos moraes, in
tel1ectuaes e sociaes para manterem-se sobranceiros ás intri
gas, ás seducções, ás ameaças do Governo ou dos partidos, e
possam, assim, precaver-se contra a pressão do interesse ou do
medo. (Apoiados.)

E vós todos sebeis, pelo exemplo vivo que haveis tido de
ante dos olhos, que, com a restricção do voto, instiltuida em
nosso paiz com a reforma da eleição directa, si o suffragio tor
nou-se em apparencia menos democratico. excluindo dessa
funcção civica os analphabetos e outros. que concorriam em
grande massa ás urnas pelo systema antigo, entretanto a eleição
tornou-se mais verdadeira, mais genuina em seu resultado, a
ponto de por mais de uma vez serem derrotados ministros de
Estado, que tinham em suas mãos. para conspurcar a opinião,
todos os elementos officiaes de força e de poder. (Apartes.)

Convenho em que, desde que o ,Governo empenhe-se, apai
xonadamente. porfiadamente, na lueta, pódeexercer pressão
tanto sobre uns, como sobre outros; mas, senhores, deveis 
vos lembrar de que, com a organização federal, o Governo
central não tem meios de exercer tanta pressão sobre os elei
tores dos estados, porque no governo de cada Estado póde não
ICstar um representante da mesma politica do Governo federal;
'emfim, ha as maiorias locaes, oppostas, talvez. ao candidato of
ficia!. Essas constituem defesas naturaes 'á liberdade do voto.
Conseguintemente, este argumento perde muito de sua força
em um regimen federal', ao inverso do que acontece no re
gimen unitario, - em que parte do Centro uma força só,
que se ramifica uniforme e solidaria por todas as circumscri
pções administrativas; agora, vamos quebrar esse élo, de modo
que os governos dos estados não terão os mesmos inte
resses e solidariedade. que os prendam aos chefes do Governo ou
aos candidatos á magistratura suprema, ao ponto de intervi
rem na eleição presidencial, compromettendo a sua populari
dade, faltando a seus deveres, e tornando possivel a efficacia
da sua responsabilidade criminal. (Apoiados.)

O SR. PHESIDENTE - Observo ao nobre Deputado que está
terminada -a sua hora.

O SR. ALMEIDA NOGUEIR,\ - Sim, senhOl'; concluo já.
Resta o systema consagrasJo no projecto de ConstiLuiçã.o.

J;;' este, senhores, por exclusao de partes, o que me parece
menos defeituoso, f,cndo. aliás, em scu favol' o argumento da
cxperiencia cntre varios povos cultos.

Vou, agora, precipitar as minhas .co.l)sideraç:ões. ~u apenas
ellunciar scm desenvolvcr, algumas ldeas cm .1ustIfIcaçao de
outras ~mendas que apresentei. Aprcsso-me, assim, para
obedeceI' áadvertencia do nosso illustre Presidente. .

Essas emendas, que, de accorclo com varios menlbros da
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deputação de S. Paulo, tive a honra de apresentar, já foram
lidas na Mesa.

Um dos defeitos que nos propomos. corrigir no systema
do projecto, é a exigencia, no caso em q~e nenhum dos can
didatos tenha maioria e a escolha compita ao Congresso, da
presença de dous terços de seus membros, para que possa le
galmente funccionar.

Ora poderia acontecer que um terço de representantes, op
posto ao candidato, que tivesse probalidade de ter a maioria
dos suffragios, se recusasse propositalmente a comparecer para
formar casa e, assim, impossibilitar a eleição; por esse modo,
um terço ...

UM SR. REPRESENTANTE - E* uma manobra partidaria
muito possivel.

O SR. ALMEIDA NOGUEIRA - Exactamente, seria uma ma
nobra partidaria muito possivel; e esse 'terço poderia de modo
efficaz, com grave perigo para a causa pubhca, paralyzar a de
eisão da maioria dos representantes. (Apoiados.) o

Sendo natural que essa eleição, pelo interesse que des
perta; attraia espontaneamente a quasi totalidade dos repre
sentantes, é de presumir que sempre existam os douS terço,,:
requeridos no p1'oj eeto. Só não existirão, desde que haja inte
ressE' em formar parede, rE'eurso inconveniente, mas possivel, si
Iora:doptada a exigE'ncia do projecto. Assim, parece-me inut il
e, mesmo, inconveniente tal disposição.

A sE'g'uncla emenda, é aquella 'que, se refere 'ú votação por
estados, tendo eada um um só voto nesta decisão entre os can-

o didatos que tiveram maioria relativa. Parece que, pelo de
senvolvimento das id'éas que tenho expendido, já fundamentei
a necessidade de que este voto seja dado, não pelos estados,
mais sim á pluralidade relativa, segundo a norma habitual das
eleições feitas pelo Congresso; do contrario dar-se-ia a ano
malia do predominio da minoria sobre a maioria. (Apoiados.)

O SR. 'CHAGAS LOBATO - Seria a olygarchia dos estados.
O SR. ALMEIDA NOGUEIRA - Uma outra emenda, que tive a

honra de apresentar, é a que se refere ao art. 49. Creio que não
houve da parte dos seus auctoresa intenção' de adoptar o pre
ceito que pareee resultar da redaecão deste artigo. Aqui se diz
que os ministros de Estado não poderão aeeumular outras func
ções publicas, nem ser eleitos para Presidente, Viee-Presidente,
Senador ou Deputado.

Ora, a posição de Ministro ,já soffre muitas restrkções; o
Ministro não podená gosar do prestigio que tinha antigamente
e que as tradições ainda ligam a essa posição, ,pois não tem
effeetividade do Poder Executivo. Sua posição torna-se, rela
t.ivamente ingrata; entretanto, si a acceitação do eargo de Mi
nistro devesse trazer como consequencia para o eidadão nomea
do a perda de algum emprego ou f'uncção pubTiea, que o tivesse,
ninguem quereria ser Ministro; pelo menos ter-se-iam de in
compatibilizaI' por essa tarefa muitas aptidôes espeeiaes; por
conseguinte, propuz uma emenda para que o Ministro de Es
tado não pudesse aceumular o exercicio de outro emprego ou
fLlneção publica. Restringi a i,ncompatibilidade ao exercicio.

. Parece-me ser esta a idéa da Commissão.
Senhores, é excl1sado dizer que, coherente com as idéas que

tenho pxpendido, sou opposto á emenda que faculta aos depu
tf\(los r spna(lorrs sel>em ministJ'os, 011, ant'rs, como ministros
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accumularem suas fimcções com as de Deputado ou Senador.
E' certo que o Ministro não é um membro do Poder Executivo,
,mas um agente delle, um secretario do Presidente da Repu
blica; não obstante, pela funcção que preenche ao lado d-elle, pela
tradição que difficilmente se destruirá em nosso espirito, aos
ministros hão de ser sempre imputados,' ao menos politica
mente, os actos do Poder Executivo que elles subscreverem;
c, assim, a presença do Ministro no parlamento motivará a cada
instante pedidos de explicações inconvenientes no systema
que devemos inaugurar; pois importariam a ingerencia do Po
der Legislativo em attribuiç,ões constitucionaes cuja compe
tencia não lhe é reconhecida. (Apoiados). Seria continuação
elo parlamentarismo. Teria ainda outras considerações a fazer,
mas cumpre-me, Sr. Presidente, obedecer á advertencia que
V. Ex. fez-me em cumprimento ela disposição regimental. Po
nho, por isso, aqui remate ao meu discurso. pedindo ao Con
gresso que me releve o desalinho que ha 'de ter notado na
exposição de minhas idéas (Não apoiados: contestações), fa
zendo justiça á inten()ão. que move li-me, ele contribuir cüm o
insignificante contingente de minha collaboração na obra
grandiosa da reconstrucção da Patria. '

Senhores, termino reiterando o voto que a principio for
mulei - que, pelos esforços patrioticos deste Congresso, seja
dotada quanto antes a Nação Brazileira da ama Constituição
digna della e que seja a ultima expressão do progresso politico
e da civilização moderna. (Muito bem,; muito bem. O orador
é calorosamente felicitado por muitos S7's. T'epresentantes,)

Vêm á Mesa e são lidas as seguintes

fJmendas

Ao art. 45

8upprimam-se os §§ 7 e 8. - Almeida Nogueira.

Ao art. 46

Supprima-se d principio. - Almeida Nogueira.

Ao art. 49

Em VI'Z de - accumular outro empregá ou funcção pu
blica - niga-se - accumular. o exercicio de outro emprego
ou funcção publica. - Almeida Nogueira.

O Sr. Pedro Americo - Sr. Presidente, depois do notave!
discurso que acaba de ser proferido e que, me parece, nem
f(lelos nós ollvimos com a merecida a.ttenção, estou convencido
de que a maIeria em discussão está bastante elucidada. V. Ex.

,poderá. a meu ver. consultar a nasa ácerca da conveniencia
de encerrar-se ou não esta discussão.

Semnre fui partidario. e ardentíssimo, da mais ampla dis
cussão de todós os grandes assumptos que interessam a so
ciedac1e, 8, até, a esse respeito escrevi um trabalho: por con
S"'CI11E'TIcia. não noderei ser considerado partidario da precipi
tacão 0ill materia tão importante.

- Dá-se em physiea um phenomeno que, ás vezes, poderá
servir de imagem ao que se passa nas assembléas em que
brilham os grandes talentos, e vem a ser - que clous raios _ele



luz parallelos, incidiml0. sobre o mesmo pont o mal eriaI, po-
dem produzir a obscul'ldade.. .

Peço. pois, a V. Ex., 81'. PresIdente, se digne de st:bmetter
ao aUo juizo dos 81'S. membros do Conflrc?so o o~)Jecto de
meu requerimento, todo inspirado no patI'lotlco d~se.lo de v:el'
concluida, o mais cedo possivel, a nossa sn-dua e Importantls-
sima tarefa. .

'Consultado. o Congresso approva o requerHDento de en-
cerramento. .

O SR. FRANCISCO VEIGA (pela ordem) requer ao Sr. Pre
sidente consultar o Congresso sobre si consen~e no adiament.o
da votação, sem prejuizo da discussão ~os capllulos da ConstI
tuicão que fazem parte da ordem do dia.

- Como V. Ex. sabe. 11a emendas que não foram ainda pu
blicadas. e nôs não as podemos votar sem tel-as lido e estu
dado. (Apoiados.-

O Sr. Bádaró - Desejo, Sr. Presidente, que V. Ex. me
explique si o requerimento que acaba de ser feito pelo
Sr. Francisco Veiga implica a continuação dos trabalhos no
dia de hoje. Si ficar a vDtação adiada para. amanJ::tã.
V. Ex. terá de pôr em discussão o capitulo que dIZ respeito
ao Poder Judiciario. Entendo que as razões apresentadas
pelo meu illustre collega. sobre o adiamento da votação para
amanhã. não procedem e têm o grave inconveniente de apa
nhar de Sllrpresa muitos membros deste Congresso, que têm
estudado a secção relativamente ao Poder .Iudiciario. tendo
seüs apontamentos em casa, e não contavam. absolutamente,
com esta discussão {le hoje.

Acho muito mais razoavel que o Congresso hoje mesmo
trate da votação, embo1'3, proroguem-se os trabalhos por mais
duas horas, entrando em discUssão amanhã o capitulo refe
rente á organização do Poder Judiciario.

O SR. PRESIDENTE - Si for approvado o requerimento
adiando a votação. entrará em discussão a 3" seccão relativa
ao Poder Judiciario. -

o Sr. Caetano de Albuquerque - Sr. Presidente. acabo
de ouvir o nobre renresentante Sr. Pedro Anierico referir-se
a um phenomeno physico, del1ominado phcnomcno ela inter
ferencia.

Disse S. Ex. que si, porventura, a discussão prbseguisse,
podia dar-se o facto physico do debate tornar-se obscuro. em
vez de illuminar o Congresso. .

Entendo que esl a ]iroposiçáo é .aggressiva (Apoiados) .•.

O SR. PEDRCl A1'IIERICO - Como aggressiva, si eu considero
3 palavra ele todos os representantes como outros tantos raios
de luz?

iQ SR. CAET.c\NO DE ALBl.'QUERQl.'E - ... e não pôde se'.'
ollvida pelo Congrrsso sem um prot.esto: porauanto, não se
póde suppôr que a amplitude ·da discussão dê trevas em vez
dr 11lz..a Dlenes 'lU0. não "r.,íamos uns ignorant.es. (Appoiados.1

)Te.lo, Sr. 'PreSIdente, que. quer-se transnlantar para as
p!'a!Jcas do sy:st ema democrafJco o menos digno dos expe
dIentes elo regImAn da JVIonarcllia. do qual não nos podAmos
rrcorclar sem indignação. .

Vejo. Sj·. Presirlrntr. que lIa soffreguidão nas discussões
do projecto constiluciomd; ínrlo ao encontro r1essa s'offreguí-



dão, venho propõr a V. Ex. que seja acclamada a Constituição
(AIJoiados e mu'ito bern), em satisfacção a alguns dos grande'5
estados, que parece haverem absorvido o uso da palavra.

O SR. PRESIDENTE - O requerimento que acaba de ser
feito pelo nobre representantr não póde ser tomado em con
sideraç-ão pela Mesa, porque é contrario ao Regimento.
(Apoiarios.)

Vou consultar ao Congresso sobre si consente que a vo
taç.ão da 2" :'4f'Cçii.o rIo projectu clf' Constituição fique acliada para
:ó\manhã.

Consultado, o Congresso rf'jrib o requE't'imento ele aclia
mento do Sr. Francisco Veiga.

O SR. CAETANO DE ALBUUERQUE - Peço a V. Ex., Sr. Pre-'
sidente. qUE' sujeit,e o meu requerimento á consideração do
Congresso.

O SR. PRESIDENTE - Já declarei que não podia sujeitar o
r-cquerimrmto do nobre representante á consideração rio Con
;':1'I'SSO, ]1orqup a isso so oppõe o Regimento.

Ao ser annunciada a votação da secção 2", recolllrece-Rc
não haver numero legal, pelo quP () Sr. Presidente manda pro
eeder I;i, chamada. 'ú qual responclem os Srs.: Francisco Ma
chado, Leove::dldo Coelho, Joaquim Sarmentu. Paes de Car
valho. Manoel Barata, Antonio Baena. José Segunclino. Joa
quim Cr·uz. Joakim Katuncla, José Bi?rnarclo. Almeicla Bar
reto, João Neiva. Firmino ela Silveira. José Simeãu. Frederico
Senanu. 'Tavares Bastos. J:-tusa Junior. 'rl"lOmaz Cruz. VirgiIio
UaI1lasio. Domingos Vit-ent,,,- Úil Goulal'L Monteiro de Bar'ros,
Eduar,do vVanclenlwlk. Cesario AlviJ~l:, PruelE'nte de Moraes,
Oampos Sall('s, Silva Canedo. Ubaldino do Amaral, Santos An
drade, Generoso Marques, Esteves Junior, Ramiro Barcellos,
lJchôa Rodrilrues. Lauro Soc!ré. Nina R.ibeiro. Caritão. P·edro
Chermont, Matta Bacellar, Costa 'Rodrigues, Anfrisio Fialho,
Nogueira Paranaguá, Pires Ferreira, Bezerril, Justiniano de
Serpa, Frederico BOrges, José BeviIaqua, Nascimento.· Pedro
Velho, Amorim Garcia, Epitacio Pessõa, Pedro Americo. Sá
Andrade, Retumba, Rosa e Silva, João Barbalho, Jos'é Marianno,
Almeida Pernambuco, André Cavalcante, Raymunclo Bandeira.
Pereira de Lyra, Espirito Santo, 'BellarminoOarneiro, Theophijo
dos Santos, Gabino Besouro, Oliveira Valladão, Augusto df\
Freitas. Paula Argollo, Tosta, Antonio Euzebio, Zama, Mar
colino Moura, Santos Pereira. Custodio de Mello. Paula Gui
marães, Amphilophio, Francisco Soclré, Dionisio. Gerqueira,
Leovigildo Filgueiras, Barão de S. Marcos. Barão de VilIa Vi
cosa AthaydeJunior, Nilo Peçanha, Manhães Barreto, Virgilio
Pes~õa, Jacques Ourique, Badaró. Malta Machado, Aristides
Maia, Bellarmino de Mendonça, Eduardo Gonçalves (' Carlos
de Oampos.

O SR. PRESIDENTE declara que, não havendo numero le
p:al. fica acliada a votação da secção 2' do projecto da Cons
tituição.

mscuss.:\Q DA SECI:,,\O 3" DO PROJECTO DE CONSTI-
, TUISÁO

Entra em 1" cliscussão a secÇao 3" rIo projeclo c!C' Cons
filuiç:ão.

O SR. AMPJHLOPHIO - Peeo a palavra.
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o SR. TAVARES BASTOS (pela QrYiern) - Sr. Presi
dente, pedi a palavra para solicitar de V. Ex. esclarecimentos
sobre si, entrando desde já em discussão a materia sobre a
organização judiciaria, posso apresentar um projecto substi
iutivo, que tenho, a artigos deste capítulo. e si posso funda
rnenta:l-os independentemente de ter a palavra para diseutir
a JllDSnla' rnater·ia.

Ü SR. 'PRESIDENTE - Quant,o ú apresentação do sullSti
üüivo, não ha duvida que pôdn fazel-a, mesmo antl's de se
alwiJ' a discussão.

A fundamentação, porém, só poderá fazer quando lhe
couber a palavra, na ordem da inscripção.

O SR. TAVARES BASTOS - Então, desde já, peço a palavra.
Mas peço, tambem, que V. Ex. consulte a 'Casa sobre si se póde
adiar a discussão da materia sobre a organização' judiciaria
para outro dia, visto que a emenda, que tenho, substitutiva
do projecto. é assaz longa, e creio que demanda algum estudo.
dos nobres representantes da Nação.

O SR. PRESIDEN'fE - {) acliamenlo não pôde ter ]ognr, por
fJllP não ha easa pal'a volal'. ha para dis0ulir.

O SR. '['.\VAHES lhs'J'os - () mell IH'O.i eeto !; um ]louco
longo. BntI'P(,antu, psta malcrja vai cntrar cm discussão. scrn
qUi' pstl"jamos pI·pparados par'a discutil-a. Eu, que '.tenho jn
t Pl'CSSP 1"m fllnclanwntal' lI nlPU j)l'ojppto. \,pjo-nw embaraçado.
porquE' não NIOl'clenei as minhasid('a.'. I' pomo 1'11 OUITOS Sr'
11 tlOl'es l'epresl'ntante's.

Uomo V. Bx. disse que não lia numero para voLar, peço
que fique adiada a discussão até ser impresso o meu pro,jeclo
c distribuido pelos Srs. representantes. Remetto á Mbsa o
mesmo pro.iecto, e peço a V. Ex. dar-me a pa~avra em tempo
oppor{uno.

O SR. PRESIDENTE - Já está inscripto o nome de V. Ex.
São lidas, apoiarIas e entram conjuntamente em (]is

pussão as seguinfps

Emendas

Ao arfo !JG

Substitua-se pelo seguint e:

O Supremo Tribunal Federal compor-se-á de 15 ,juizes,
sendo dous terços dos seus mcmbros tirados dos magistrados
federaes mais antigos e o ultimo tcrço nomeado, na fôrma do
arL 47. n. 11, dentre os cidadãos de noiavel saber e reputação
elegiveis para o Senarlo.

Paragrapho unico. Os juiz8s federaes inferiores serã.o
nomeados. mediante 0oncm"so, sl'gllndo o precl'itn. rIo referido
art. 47. n. 11. Lei especial regulará o modo pratico cio eon-.
curso. - Gonçalves Chaves.

Ao § 2° do art. 56

~('p(;is dos palavras - Trihunal' Federal - aecr0scen
j (,-S0 - nos erimes de r0sponsabilidad0: e supprirné'm-S0 as
palavras - 0 esl e os .iuiz0s fed0J"aes in feriorf's. - r;rJ1),:'rrlves
('1111/) ('s.
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Ao art. 58, n . .I
Depois do periodo sob a letira - b - accrescenLe-se a

seguinte disposição: « Os membros do Supremo Tribunal
Federal nos crimes communs, e os .juizes inferiores nos cri
mes communs e ele responsabilidade.» Alterem-se convenien
temente as leLtras que discriminam os diversos periodos do
referido n. I.
. No final do periodo, sob leUra - e - do' al~L 58, n. 1,

accrescente-se - assim como os dos 'juizes e tribunaes de
um Estado com os juizes e tribunaes do outro Estado.

S. H. - Gonçalves Chaves.

Aos arts. 54 a 57

Substituam-se pelos seguintes:

ArL 1.0 O Poder .Iudiciario terá por orgãos 1Jm Supremo
Tribunal Federal, com séde na Capital da Republica e jnris
dicção em todo o paiz. tribunaes de appellação. sendo um para
cada Estado p Districto Federal, e tantos .iu izes e tribunaes
de 'primeira instancia quantos os mesmos estados crearem e
no Districto Federal forem indispensaveis.

,Art. 2.° O SUpr(11)O 'Tribl1nal Federal compor-se-á dI" 24
juizes tirados dos tribunaes de appellação, sendo um de ,caela
tribunal por antiguielade absoluta dentre os membros elos mes
mos tribunaes. ede mais tres nomeados pelo Prrsidente da
Republica, com approvação do Senado, entre os cidadãos ele
notavel saber e reputação.

§ 1.0 Na primeira organização serão contemplados os mi
nistros elo actual Supremo TrihunaL aue não preferirem a
aposentação. preenchenclo-se o Tribunal FAderal com os ires
da livre nomeação do Presidente da Repl1blica e com os ma
gistrados mais antigos.

§ 2.° Aberta alguma vaga no Supremo Tribunal Federal,
será ella preenchida por juiz tirado do mesmo tribunal ele
appellação de onde h011ver sahielo aquplle cuja vaga se tí'ver
ele preencher. '

§ 30
• Si. a vaga referir-se a juiz nomeado pelo Presidente

rla Republica, será ella preenchida pelo mesmo Presidente na
fôrma acima presnipta. .

Art. 3.° Os trilmnaes ele appellar,ão serão formados pelo
numero de juizes que para 'carla 11m dellps 'def';rciar o Con
gresso. e seus membros nomeados pelo governo dos resfwctivos
pstados e pelo Presielente ela Republica na Capital Federal
dentre os juizes de direito em exeréicio nos mpsmos estaelos
011 em disponibilidade. e por antiguidade absoluta, prevale
cendo a edade em egual(laele ele circumstancias.

ArL 4:° Os ,iu izes declireito serão inamoviveis e nomea
dos pelo governo dos estados pelo modo estabelecido em suas
leis.

§ 1.0 No caso de vagar qualquer comarca dos estados, será
preenchida pelo mais antigo dentre os (lue a reallererem.

~ 2.° Salva a hynothese do paragrapho precedente, os jui
zes dI" dirpito só serão removidos rm virtude de representar,ão
elo delegado do procurador geral elo Estado, quando sua prr
manrncia nacomarea fôr incompativel com a ordem publica
e a boa administração da .iustir,a, precedendo, porém, sua au
diencia.
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ArL 5.° Todos os membros do Poder .Iudiciario, mencio
nados nos artigos precedentes, serão vitalícios e s6 perderão
o cargo por sentença proferida no juizo competente e pass~~a
em julgado, ou por incapacidade physica ou moral, verlfl
cada na f6rma prescripta pela lei.

§ 1.0 Os seus vencimentos serão dete-rminadospor lei do
Congresso, e pagos pelos cofres da União.

§ 2.° Os juizes. porém, nomeados para ,comarcas creadas
depois da approvação desta Constituição, serão mantidos a ex-
pensas dos cofres dos respectivos estados. .
. Art. 6.° O Senado julgará os membros do Supremo TrI
bunal Federal, e este os dos tribunaes de appellação, que por
sua vez julgarão os juizes de direito, em todos ·os crimes, in
clusive nos de responsabilidade.

Art. 7.° O Supremo Tribunal Federal e os tribunaes de
apppellação elegerão de seu seio os seus presidentes e orga
nizarão as respectivas secretarias, cujos empregados serão
nomeados e demittidos pelos mesmos presidentes, respeitados
os direitos dos actuaes.

9 1.0 O provimento dos officios de justiça nas diversas
circumscripções "judiciarias compete, respectivamente, aos pre
sidentes dos tribunaes.

§ 2.° O Presidente da Repnblica dcsignará. dentre os mem
bros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador Geral da Re
publica e, bem assim, nm delegado desse funccionario, onde
convier, com as attribuições Cjue a lci declarar.

Art. 8.° Ao n. TI do art. 58 snbstitnam-se as palavras 
juizes e tri1Jnnaes federaes - por estas: juizes de direito
e tribunaes de appellação (de harmonia COJ)1 o plano destas
emendas) .

No art. 59 diga-se: compete aos juizes de direito e tri
bunaes de appellação. além de suas actuaes attribuiçõcs, 'em
lagar de - juizes ou tribunaes federaes.

Supprimam-se os §§ 1° e 2° do art. 59 e o art. 61.
Art. 9°. Ficam de nenhum effeito as nomeações publi

cadas de juizes do Supremo Tribunal Federal, de se'cções, Côrtc
de Appellação, 'Tribunal civil 'e criminal e' pl:e(ores, salvo il

(lireito de pre,fel'encia dos jnizes nomeados, nos termos e com
as condIções constantes das disposições precedentes. - Cas
siano Canclülo Tavares Bastos.

O Sr. Am-philophio (1) (Silencio) - Sr. Presidente, oc
cupando a tribuna neste momento solenne, quando vai ser
iniciada por esta illustre AssembIéa a discussão das bases
constitucionacs da futura organ izac;ão judiciaria (10 meu paiz.
cumpro um dever, que não me é só imposto pelo mandato' com
que fui honrado por meus concidadãos, mas, ainda, por cir
cumslancias cspeciaes e ponderosas, que Já não são de todo
desconhecidas do rC.ongresso. '

Sou auetor de uma emenda a esta parte do projecto,
emenda opportunamente apresentada lá illustrada Commissão
encarregada de rever o mesmo projeeto, e tal emenda, S11C
c3ssivamente a1pprovada e rejeitada pelos dignos revisores, foi, .
após. sua rej eição, honrada por luminosissimo parecer em se
parado, subscripto por alguns dos mais illustres membros
d'aquella Commissão.

(1) Na primeira edição, este discurso foi publicado em
Appendice.
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E, conlo si tanto não bastasse para impor-me a obrigaçã')
de sustentar, nesta conjunctura, as idéas contidas naquelh
emenda, eis que veiu ella a ser ainda recommendada' á apre
ciac1io e estudn do nobre Ministro da .Justiça, pelo eminenU,
estadista SI', Conselheiro Saraiva, senador pela Bahia, pas
sando rl'rsL'arLe a ser endossada pela aucl.oridadp, sabpr e alia
rompetencia do emerito brazileiro, que ha de ser, eu espero,
tão util a este paiz na phase 'Política que ora estamos con
slituind·o, quanto o fôra narJuella que terminou a 15 rle no
Yembro de 1889.

Não veja V: Ex" Sr. Presidente, não veja esta illustre
Assembléa, no meu procedimento actual, isso que em lingua
gem politica denomina-se - op.rposição parlamentar, N>ão
sou um homem político, não o fui no passado regimen. não
desei o sel-o ne.ste que agora estamos organizando; não amo,
não auero para mim as glorias aue a politica offerece, e de
coracão preferiria á minha posição actual o poder continuar
a servir á minha Patria na~.obscm'irladr rm qur tenho vivido
até agora,

A maior parte da .minha vida, eu a tenho passado exer
cendo cargos da magistratura, e na magistratura quizera ter
minar os meus dias. si a isso não se oppuzessem. de algum
tempo a esta parte, motiyos de forç:a 'maior, deante dos quaes
yai-se mostrando impotente toda a resistencia da minha von
fadl'. todo o al1'\OI' Qlll' VOII.1 :í ]}r'ofi,.;,.;:1o dI' liIagisfl'ado r a "lla
vida morli'sta,

O SR. ZAMA - E' um magistrado que muito honra a ma
gistratura brazileira, (Muitos apoiados),

O SR. AMPHILOPHIO - Não pensava, Sr .. Pre.sidente, que
viria um dia a' occupar posição neste Congresso Constituinte;
não fui collaborador da Republica. em nada concorri para o
seu advento, e, simples espectador das causas politicas do meu
paiz, por ser desde muito um descrente, meu tempo e minha
adividade erão quasi exclusivamente partilhados pelos tra
balhos do meu gabinete e do forum e pelos encargos que os
cnirlados da familia me impunham,

1\. confiança de meus cClDcidadãos, entretanto, confianc;a
j orla f'spontanea, honrou-mf' com uma cadeira nrste recinto,
r, uma vez aqlli collocado, (" mrn dever. rleyer di' conscirncia.
rlevrr dI' patriotismo. rlcverrle dignidade, opp0r-mc a todas
armclIas idéas que forem contrarias ás minhas ccmvic~ões
(Apoiados). Extranho a considera·ções partidarias, despre
occupado de qualquer interesse pessoaL não quero saber o
Clue é que me acontecerá ou me estará reservado depois que
cu tiver cumprido n rneu dever, votando neste ou naauelle
sentido, em quaesquer assumptos aue forem submettidos~i

apreciação desta Assemhléa (Apoiados e apartes,) Taes são,
pois, as idéas que me guiam neste momento, E para que
possa o Congresso bem aquilatar até onde vai a sinceridade
destas minhas palavras e intenções. peço-lhe que permitta-me

. ler rl'aqui, nesta parte do meu discurso. uma declara·ção,
unica que fiz. em relação á minha conducta, ou procedimento
ulterior, si. porventura. viesse a merecer a honra de ser eleito
membro d'esta Assembléa; declaração que foi publicada por
todos os orgãos da imprensa cliaria da Capital da Bahia quando
com surpresa par'a mim. vi qur· o meu nome era com insi::<
Um cia aprcsf\nfarlo, ou recom menrlarlo, ao r,leitorado d'aqu 1'11 r.
R~tndo, 1'1Jl li~Lns rlp cnnrliclnlos a psl p Congl'psso (l!n:
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DECLARAÇXO

«A' vista da ilisistencia na inclusão elo meu nome em
lista de candidatos ao annunciado Congresso Constituinte,
tenho por conveniente declarar: ~

Que nenhuma parte tenho tido na confecção das alludidas
li,tas, tanto nas que têm sido publicadas, nestes ultimos dias.
pelos diversos orgãos da imprensa da tarde, como naquella:3
que, precedentemente, foram distribuidas em boletins avulsos;

Que, extranho a combinações partidarias, não almejo a
honra de ser eleito, si para a minha eleição .fõr necessario o
concnrso de qualquer dos partidos políticos ora existentes:

Que julgar-me-ia indigno de representar meus concida
dãos. teria por deslustrado o mandato e de P1'ompto o resi
gnaria em qualquer tempo, si e11e viess8 a ser-me outorgado
por favor ou em virtude de intervenção interessada do ele
mento governamental;

IQue, finalmente não sendo um pretendente ao alto cargo,
reconhecido acceitarei, todavia, sua investidura, como serviço
que não tenho clireito de recusar á Patria, na situação gra
vlssima a que somos chegados, si minha eleicão f.!)r producto
genuino da espontaneidade de meus concidadãos, sem qual
cru er solicitação da minha Darte e sem outro compromisso
além do de cumprir o meu dever com a maxima liberdade de
pensamento e de acção. segundo as inspirações da minha con
sciencia e do meu patriotismo.

Meus concidadãos:
}.. politicagem, e só ella. fez ruir. quando menos se es

perava. o edificio quasi secular da nossa primeira fórma de
governo, a despeito .do prestigio das tradições, da força dos
interesses nellas vinculados e das grandes qualidades e vir
tudesprivadas do bem intencionado monarcha; evitemos, pois,
cada um na meclida de suas forças, com a isenção e patrio
tismo de que for capaz, que pelo mesmo monstro venha a ser
devorada a nascente ou nascitura Republica.

As fórmas de governo não passam de accidentes na vida
dos povos.

\Bahia, 11 de julho de 1890.»

Guiando-me por estas idéas e intenções, Sr. Presidente.
si tenho concorrido- com o meu voto para serem approvadas
muitas elas disposições já discutidas do proj ecto governa
mental, outras tenho francamente desapprovado e a outras
terei ainda de negar a minha ap'provação. Em dous pontos.
entretanto, profunda 8 radical é a minha divergencia com
3;quelle' projedo. e' dahi o devüI'. imperioso, qlW me' co]']'e
ele justificar a minha opposi(:ão a e11(':-;, aclcluzindo as razões
e 'Os motivos da recusa do nwu "aLo 'ús c1i:-;posieões (]11e lhes
são aUinenfcs. -

Um dessses pontos. a que aeabo de referi-me, é aqllelle
em que são estabelecidas as relações entre o Estado e as con.:.
fissões religiosas. Eu quero, nas actuaes circul11stancia,s, um
systema de plena liberdade entre as diversas religiões e os
poderes da União, como está decretado na Constituição dos
Estados Unidos, onde; si é vedado aos poderes federaes manter'
ou subvencionar cultos, não podem elles. por outro lado, em
bnraçar o exercicio de qualquer elos cultos existentes, nem a
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e.ste respeito prescrever regras que limitem a liberdade dos
estados federados.

Era este o systema unico que a boa razào e as convenien
ciaf\ politicas estavam indicando, desde Clue se entendeu ser
incompativel com as exigencias da nova fórma de governo o
regimen de uma religião do Estado, Gual tínhamos outI"ora;
este o exemplo, que nos ministram, excepção feita da Repu
blica Argentina, que ll1anL(~m ainda a unidade religiosa, todos
os outros povos da mesma fórma de governo, a Suissa, a AI
lemanha, o Mexico; este, finalmente, o systema que de boa
vontade acecitariam todas as c.onfissões religiosas existentes
no paiz.

Sou ca Lholico apostolic.o-romano ...
Ü SR. nADARó - Muito bem.
O SR. AMPHILOPHIO - .,. creio em todos os dogmas

definidos pela Santa Sé. creio em todas as verdades reveladas,
acceito todos os sacramentos instituidos pela auctoridade de
iN osso Senhor Jesus Christo; mas, assim como quero que a
minha Egreja seja collocada- em situação de perfeita egual
dade com as demais confissões, assim tambem não admiti0 que
c'ontra ella se estabeleça, em nome da liberdade de conscien
cia, um systema de excepção, de negaç.ão daquella mesma li
berdade, de attentado manifesto contra todos os seus direitós;
quero, em summa, um regimen de direito commum e plena
liberdade religiosa.

O SR. SEABRA - Si é catholico do Syllabus, é inconse
ql)ente, pedindo a liberdade de cultos, porque o Syllabus diz
que, neste caso, anathema sit. (Apoiados.)

O SR. AMPHILOPHIO - O outro pop.to em que a minha
divergencia é profunda é aquelle que ente-nde com a futura
organização judiciaria do paiz, materia importantissima, ma
teria transcendente, cuja discussão bem' merecia ser iniciada
por, quem dispuzesse de maiores habi'litações, de maior com
petencia (Não apoiadros) sobre o assumpto.

[Em todo o caso, e sirva-me isto de escusa, as circumstan
cias a que alludi em principio e a minha posição de magistrado
impõem.,.me como dever imperioso o dizer com. franqueza e
verdade o que penso em relação a tão difficil e complexo as
sum1Jto.

O Congresso relevará minhas lacunas, saberá ser indul
gente para quem, como eu, não temhabitos de tribuna, nem
dotes oratorios ...

VOZES - Não parece.
O SR. AMPI-IlLOPHIO - '" e, sobretudo, não me inter

,romperá com apartes, que, repetidos além de certa medida,
poderão perturhar-me na exposição de minhas idéas e seria
.mente prejudkar o desenvolvimento de minha argumentação.,

Sr. Presidente, destruindo cOIl1pletamente o systema da
antiga organização judiciaria do paiz, o Governo Provisorio
estabeleceu no projecto de Constituição um systema, que só
não é original, porque foi importado da Republica Argentina;
mas que não é. o systema da Federação que tem servido de
typ'o para as demais, a Federação americana, que não é o
da Federação da Suissa, que não é, ainda, o da Federação da
Allemanha.
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o 8H., TAVARES BASTOS - Parece que 'é de Honduras.'
(Riso,)

O 811, Aj\IPHILOPHIO - De Bode que esLava reservado
para os dias da nascente Republica brazileira um plano de
ol'ganiz<l\:fio judiciaria que, abandonando a lição e o exemplo
dos 1l0VOS mais adeantados da mesma fórma de governo, viesse
a ter por ponLo de partida e modelo as instituiç.ães da Repu
bJica vizinha, que eu, na minha ignorancia, suppunha até bem
p'onco tempo estar, em materia de legislação, cultura e pra
tica do Direito, em situação muitoáquem do nivel do Hrazil.
(Muito bem.)

UMA voz - Isso nada era si se accommodasse á admi
nis tração da Justiça.

OUTRA, voz - lVIas é isso mesmo; não se accommoda
O SI1. .Ã;MPHILOPHlO - 'Sr. Presidente, o illustre l]'di

nistro da Justiça merece-me toda a consideração pessoal, e
sou ° primeiro a reconhecer seus talentos e a sinceridade de
suas intenções ...

VOZES - Todos nós.
O SR. AMPHlLOPHIO.- ... mas, desculpe-me S. Ex .. (]

seu proj ecto mostra que 8. Ex., ao elaboraI-o. esqueceu de
todo as circumstancias do paiz e, deixando-se fascinar pelas
instituições do povo vizinho, não attentou quanto devia para
as condições deploraveis em que se acha aquella Republica,
que de Federação só tem o nome.

Deante das reclamações e protestos que a magistratura
do paiz levantou ...

,UMA voz - Menos na 'Capital Federal:.
OUTRA voz - Foi bem aquinhoada.
O SR. AMPHILOPHlO - F-oi a primeira.
Mas, dizia eu. Sr. Presidente, cJeante das reclamações e

protestos levantados pela magistratura, logo que pela im
prensa foi publicado o plano da futura orga~ização judiciaria
do Ipa5z. o nobre Ministro. tentando 5ustifical-o, disse, em uma
eX'p-osição de motivos dirigida ao chefe do Governo Provisorio,
isto que passo a ler:

«... Esse acc0rdo geral quanto á organização e funcciona
mento de um duplo Poder Judiciario nos povos que têm ada
ptado esta fórma de governo, significa bem positivamente que
é substancial e caraderistico de um regimen federativo a co
existencia de um 110der federal e de um Poder .Judiciario local,
cada um desenvolvendo a sua acção dentro da respectiva es
phera de competencia. sem subordinação, porque são sobe
ranos. c so,m conflictos. porClue cada um conhece a natureza
dos interesses que provocam a sua intervenção.

«De resto, é bem conhecida a doutrina que por este
sabio mecanismo se concretiza em uma organização governa
rDemtal.

«Não se conhece uma FedeJ'ação sem estados e muito
menos se comprehende um Estado sem soberania. Ora, os
orgão," desta soherania são os tres grandes poderes 1)olitic'Ds:
- o Legislativo, o Executivo e o .Judiciario; portanto, a sup
pressão de um desses orgãos deve produzir, nece§.sariamente, a



mutilação, ou, antes, apropria suppressão da soberania, pois
que, onde esta falta, surge a subordinação, a dependencia, que
é a negação ela entidade politica que se denomina Estado, na
accepção do Direito Publico moderno.

«Em substancia, no regimen federal está consagrada a
existencia de uma dupla soberania: uma, que se exerce em
toda a extensão do territorio nadona], outra, que circum
screve a sua acção aos limites do territorio de cada Estado,

«A 3pplic3i,:ão ,des,Le princi.pio ao govern'n dos pOVQS
creou o systema federal, em opposição ao systema unitario,
que é a concentra(;ão do Poder e: portanto, a representação
de uma soberania unica. Desta 'ordem de jdéas conclue-se
que para fundar a. unidade juc1iciaria. ,como pedem os magis
trados, seria preciso repudiar primeiro o plane de uma orga
nização federal, visto que seria indispensavel privar os es
tados de sua soberania, arrastando-os á subordina·ção do 'Cen
tro, etc ... »

(Como vê o Congresso, dous são os fundamentos que o
nobre Ministro adduz para a justificação do seu 'plano de or-
ganização judiciaria. .

O primeiro é o accordo, a uniformidade que, no dizer d0
8. Ex., existe em todos os paizes regidos pela forma federa
tiva, no tocante á dualidade judiciaria, por meio de 'orgãos
parallelos, o que mostra, no entender, ainda, do nobre Ministro,
que tal dualidade é uma condição essencial, caracteristica, de
semelhante forma de governo.

O segundo é que a fórma federativa tem, ainda, por con
dição essencial a co-existencia de duas soberanias, agindo si
multaneamente, uma ao lado da outra, e que,' assim sendo,
não se comprehende como os estados possam exercer a sobe
rania; que lhes é propria, sem um dos tres orgãos pelos quaes
se exercita a soberania da União, o Poder .Iudiciario.

Estes dous argumentos do nobre Ministro podem redu
zil'-se, 8msua essencia, a um sô. isto é, como. na forma de
governo federal, ·os estados são soberanos e a soberania deve,
de necessidâde,' ter uma triplice manifestação, por meio dos
poderes Legislativo, Executivo e .Iudiciario, por taes razões
tod()s os governos de fórma federal têm, uniformemente, ada
ptado em suas constituições um Poder .Iudiciaria local, paral
leIo ao Poder Judiciario federal ou nacional e, como este, ser
vicio por orgãos, privativamente, seus, distinctos dos da União
e de todo independentes na esphera de acção que lhes é pro
pria.

Mas, Sr. Presidente, não me parece que seja sustentavel
a doutrina do nobre J.Vlinistro quanto a esta supposta sobe
rania dos estados, em um regimen ele Federação; ella 'é, lJe
remptoriamente, condemnada pela theoria c, universalmente,
I'epclliela pela pratica: a Constituição rios :Es,tados Unidos, i Cl'
minantemcntc, a repelir." e nenhum dos cOlllrnentadores dessa
Constitui(;ão a sustenta.

() DJL CAMPO::; SALLES (Minislro da Justiça) - :HeI de
mostrar que são soberanos.

O 'SR. AMJPHILOPHIO - Não, os estados não são. não
podem .ser soberanos, porque o que estamos constItuindo· é um
governo de Federação. e esta occupa um ponto intermediarh
e de transição entre a 'Confederação e o Estado simples ou
unitario.

A Federatão é, como a'Conl'ederaçã'o, um Estado com-
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postá, na linguagem dos publicisLas; mas, ao passo. qu~ na
Confedera(;ão cada Estado guarda, perpeLuamente, mahena
velmente, sua respectiva soberania, sem vinculas de depc!1
dencia ou subordinação, como é proprio de toda a sobcrama,
c sem onfro limite alf~m do fixado de Estado para Estado, pOl'
suas rela\:õps contractuacs, quc são de Direito Intern~cional,
na Federação, pelo contrario, a soberania é só da Nal/a.o. re
side, ol'iginarialllC'll[p, no IJOvoilos estarJosque consbtuem a
Federa\;ão, e não em cada Estado considerado alJstractamente
corno uma ronte de soberania e de Poder publico distincto do
Podor nacional: e é lJ01'.iSSO que, estabeleciilo um .r8gime~ de
Confederação. seus representantes são agentes dlplomatrcos.
suas assembléas são d'ietas e em seus negocios communs de
maior impUl'tancia o Ud-1'clcrendwn apparece para .attestar ,
solennemente. a soberan ia de cada Estado confederado.

E' desse typo, mais ou menos alterado em seus accidentes,
em suas modalidades, mas inalteravel, sempre o mesmo em
seus caracteres fundamentaes -. é desse typo, Sr. Presi
dente, que nos dá noticia a Historia, quando se refere ás con
dições que existiram na antiga Grecia e ás da Suissa, Hol
landa e Allemanha em .outros tempos, como foi por ess,e typo,
ainda, que começou nos Estados Unidos da America do Norte
aqueIle grande, difficil e memoravel movimento de transfor
maç.ão politica que deu em r,esultado a forma federativa, a
qual, si deve encher de orgulho aqueIle povo extra-ordinario.
pelos grandes beneficios que lhe tem assegurado, justiça é
confessaI-o, entretanto, foi, antes, obra das circumstancias e
ela força dos acontecimentos do que do genio inventivo dos
seus patriotas dDS 'fins do seculo ultimo.

ElIes, os estados americanos, passaram de colonias a es
tados confederad·os e ,de estados confederados a estados unidos
ou federados, e nessa admiravel evoIUl;;ão, o que se Vê, antes de
tudo, é que eIles obedeceram a essa mesma força, a esse
mesmo movimentü de l)atriotismo, rntovimento irresistivel,
que está por toda a parte, em nossos. dias, transformando os
pequenos povos em grandes nacionalidades, e que, sob a. fórma
federativa, precursora da unitaria simples, unificou já toda
a AlIemanha e Suis..:.a, antigas confederações de elementos os
mais hecterogeneos.

INos governos federaes, uma é a Nação, uma só a s-obe
rania, e esta sempre indivisivel, porque é a suprema potestas.:
iporque, si fosse susceptivel de divisão ou decomposição, isso
importaria subordinação, e subordinaçãü e soberania sã-o
idéas que se repeIlem, por ser uma a negação da outra.

De sorte que, Sr. Presidente, ha isto de peculiar aos go
vernos federaes: representam estados compostos, mas a so
berania é uma só, pertence ao povo e no povo reside essen
cial e originariamente, como bem o demonstrou ü publicista
americano Browns.on, no seu precioso livro - a RepubUca
Americana. .

No seu exercicio, a soherania é delegada a orgãos da
União B urgãüs doS" estados, 'e dahi é que vem toda a confusão
dos parüdarios da soberania dupla; tal deleêação, porém,
nada affecta a soberania em sua essencia, por isso que a dele
gação prücede sempre do povo, como já se dava no regimen
da nossa antiga fórma de governo; e é precisamente por isso,
porque o pOVo e só o povo é soberano, que, estudadas e com
paradas entre si as federações existentes, vê-se que entre eIlas
nada é mais variavel do que a somma ele poder que é con-

5
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ferido aos orgãos dos estados, sendo ella maior ou menor,
segundo as cil'cumstancia.s de cada povo, de modo que a me
dIda e o limite da delegação constituem, em ultima analyse,
uma questão de direito positivo, que caGla povo resolve como
entende melhor.

Não ha, pois, essa supposta dualidade de soberania nos
governos federaes; e si isto não se p-{Jmprehende tão facilmente
quanto comprehendemos a origem e fins dos poderes locaes
nos governos simples, é que, como já advertia Madison, para
bem -comprehender a Constituição dos Estados Unidos, é pre
ciso evitar o erro, que tantas vezes se commette, comparan
do-a a um governo centralizado ou a um governo confede
rado, quando ella não:é uma nem outra cousa, mas uma combi
nação de ,\p.1bas, de sorte que, não encontrando-se um modelo
que a approxime dos outros systemas de governo, ella deve
servil' de interprete a si propria, segundo o seu texto e as
circumstancias parbculares que a distinguem das outras con
stituições.

:Não, 'Sr. Presidente, a soberania é uma só; dividida ou
multiplicada, já não seria soberania; como a certeza, como a
'verdade, ella não admitte, ella não páde ter gráos. No seu
exercicio, destl}ca-se della aquillo que diz respeito aos ne
gocios da União, negocios geraes, negocios communs da
Patria, como destaca-se aquiJI.o que é peculiar aos
estados (Apartes), mas, em ,sua origem e essencia, a
sü'beran"ia é sempre uma, como um só o sangue de que se
nutrem todos os orgãos do corpo humano; e tanto assim é, que
nós, os legisladores, os representantes da Nação, por eleição do
povo é que havemos de dizer quaes os poderes que terão de
pertencer aos estados, no regimen federativo, que estamos
organizando.

O SR., AUGUSTO lDIi FREITAS - Está, pelo menos, enge
nhosa a argumentação de V. Ex.

O SR. AMPHILOPHIO - Isso, Sr. Presidente, vê-se cla
tramerJte., CODtSuiltando a Constitúj,ção dos Est,ados Unidos.
Basta leI-a, para nos convencermos de que não ha alli S(i)não
uma soberania, a soberania popular, {)rigem de todo .o Poder
publico, assim da União, como dos estados.

Assim é que diz o preambulo da Constituição dos Es
tados Unidos, que peço licença para ler: - «Nós, o povo dos
Estados Unidos (notai - o povo, e só o povo), desejando con
stituir uma união mais perfeita, assegurar a tranquillidade
interna, prover 11 defesa commum, etc .. _ decretamos e esta
belecemos esta Gonstituição para os ;Estados-Unidos da Ame
rica». I

O SR. SERZEDELLO - V. Ex. não se esqueça de ver depois
a Constituição da Suissa. (Ha outros apartes -)

O SR. PRESIDENTE- Attenção; quem tem a palavra é o
SI'.. Amphilophio.. .

O' SR. AMPHlLOPHIO - Eis aqui claramente martif.estado
o pensamento de que a soberania é uma só, a soberálllá po
Ipular.

E' o povo dos Estados-Un~dos que decre\a c estábel~cc
a Constituirão da·quella Federaçao; nada ha ailll qUtl auctorlze
a hypothesB do nobre :Ministr~, tl hypothese ele uma dU.12la
soberania, dessas duas soberanIas paral1elas, uma da Ulllao;
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ouEra dos estados. E como consequencia de uma tal declarà
ção, que, por ser o preambulo da lei fundamental, deve conter
em synthese todo o seu pensamento e intuitos, eis aqui outra
disposição da mesma Constituição, a do art. 4°, n. 2, que
por si só resolveria a questão, si o preambulo já lido não
bastasse para deixaI-a. de plano, sem nenhuma razão de ser
:(lê): - .. .

«Esta Constituição (diz a disposição que tenho deante
dos olhos) e as leis que serão feitas em consequencía della,
.e todos os tratados concluidos ou por fazer sob a auctoridade
dos Estados Unidos, constituirão a lei suprema do paiz e serão
obrigatorios para todos os juizes em cada Estado, quaesquer
que possam ser as disposições contrarias inseridas na Gonsti
tuição ou nas leis de qualquer dos estados.»

Esta disposição, como vê-s8. positivamente declara que
a 'Constituição, leis e tratados da União serão obrigatorios
para todos os estados federados, "Ü que bem mostra a subor
dinação destes e, pois, a ausencia completa da soberania que
se pretende dar-lhes em um regimen de Federação.

Compare-se agora quanto acabo de ler com o que' dis
punham 'os tres primeiros artigos da Confederação que pre
cedeu á Federação norte-americana, e dessa comparação sur
girá uma contrCt-prova da verdade que tenho até agora· sus- .
tentado.

Eis o que diziam taes artigos:
«A.rt. 1.0 Esta Confederação terá o nore·ede.· Estados

Unidos da America.
Art. 2. ° Calda Estado conserva sua soberania. sua liber

dade, Sua inclependenciu e todos os poderes, jurisdicção. ou
direitos que não se acham expressamente delegados rpela pre
sente Confederação aos Estados. Unidos representados' em
Congresso.

Art. 3.° Os ditos estados constituem individuallmente,
'pelo presenfe acLo, Ul:n -pa-cto permanente deamisáde entre si,
;para a defesa commUll1, conservação de suas liberdades e sua
recipl'Ü'ca felicidade, compromettendô-se a protegerem-se 1'0
cipr.ocamente contra toda a invasão ou ataque a todos ou.a
algurns delles, por motivado religião, soberania, commerclO
ou de .outra especie.:>' .

Federação 8 Confederação são, pois, typos differentes ao
governo, e só naConfec1eraç~o são ~s est,ados s.ober.aI!-0s.

Passemos, agora, :á doutrma ensmada pelos publlclstas que
têm commentado a ConsLituiçã-o dos Estados Unidos ..

Referindo-se ao preambulo da Constituição do seu paiz,
assine' enuncia-se o sabio el'rovecto juiz Story:

«O povo ordena e estabelece uma Constituição, e não
nma Confederação. Esta ultima ou, -pelo menos,. u.ma Oo;rrfe
deração pura, não passa ãeu~ h;atado, de uma !J-lllança entE;'
estados ind8lp.endentes e que nao e para e11es obngaJorla sena.,
pelo tempo que ~he~ convem; uma Confederaçao re:Qou;a
sempre em presc1'lpçoes _:de~.]Jte das quaes -cada part~ J:U~6a
'{)efinitivan:: ente de seus GlreItos ,e deveres. Uma Cons~tUlíiao,
pelo contrario, apresenta uma forma perma9-en~e de:ov~rno;
.na quatl os poderes: um.a vez outo~ga-dos, ,mo lrrev.o",ave'fl ,.
não podem ser arbItrarIamente retIrados, etc .».
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'SOlidal:iC! nas 111e~mas iLléas, diz, por sua vez Townsend
outrD PU?h~Ista. ameI'Icano, rcferindu-se, ainda, ao preambuI~
da Go'ns~ItUlçao do seu paiz:

. ~( DIfferentemente_dos arügosda Confederação que -con
;,;tltLllam UI:, a ,eo~v,en~a!! o~[ pacto entre os estaJl:ios ''Como taes
(a~, ~u.cl!,), a Con~tr~Ulçao e um I,Jae'to Jeito ]leIo povo. A pri
lUena IlnlJa do antIgo ÜOCUlJwIiLu moS'tra qUe trata-se de um
l-:~clo en']'e. est,ados: IJl~11) contrari,o, a primeira linha do
JJIcaI:nbulo ,d~ ConslrLu!~"~o n,ostra qUe 'o rJac'Lu fi do povo.
No~aI: contlllua ~ yubll~~sta americano, o lJreambulo comeoa
pOl e:stas pa,]avras: - N~s, ,o povo; e o que es'te 'Propunha-<5e
~ f~,z,er"el'~, para Sl "yr~prw e SéUS descendentes, c não se póde
cun, ,?'Ioplledade "dIzeI qL!e· os estadus tenham descendencia.)

!' rnalnH'lJtr:, 1:'1'. l\,resI~ler:te, e para não. i'atigar a attenção
.,j~ Cungress<! cum a cltaçao de outros publicistas americanos,
PIS r! que dlZ~obI'e o as:'iumpto u publicista .al'gentino Flo
rentmo Gonzalez:

«Pod,ia o povo consolidaI' os estados em UID corip:o que
fos~e reg:ldo por um só govel'l1o, a exemplo dos estados con
sohdados da Europa; 'mantevl'. porém. a l1istribuicão das
funcções do poder pela fÓI'ma vra existent.e, porque rec'Ú
nheee,u que cada secção da communhão politica tem interes;;;e,;
pel'uhares que o governo local lJóde melhor regular e adnii
nistrar. E' TJela ;;onveniencia de regular taes negocias do
melhorn'odu possivel, que eons,ervou-se o regimen ele go
vernos locaes e - no P01; una (ulhesiún capricJwsu á 'Una au
tonrini'iade (f'UC por 1Imeho tiempo se havia desfrutado,»

'ClIllsegl!intemente. meus sel1hores. a verdade f~ esta: a
sobei'ania :é uma s6, assim nos gOVel'nos unHarios, como nos
governos eonstituidos sob a fórma federativa. (Apoiados.)

E nem ,i:imais houvequerr, 'considerasse como prova de
soberania local, paralleJa á soberania n8Jcional, ,a existenci<'l.
de ,j uizes nomeados pelos governos ,de estados federados.
Con'sidére o Congresso que' o ,Canadá, por exemplo, que njio
j)assa de uma colonia ingleza, vive, entretanto, sob uma fórma
de governo federativa, e suas 'provincias, as provillCias dessa
colonia, decretam suas leis de direito privado e têm s,eu;:;
juiZes, juizes por elIas nomea,dos, para ,a applicação de taes
leis. Da mesma liberdade gosam' outras ou quasi todas ,as co
lonias da Inglaterra; e até as proprias ilhas nornúndas" que
jazem a tão pequena distanci<J. daqueIla paiz, legislam sobre
direito Iprivado e para a applicação de suas leis sobre a ma
teria possuem 'juizes seus; ;poderiamos, entretanto, dizer que
aaneIlas coJ.onias e estas partes do Reino da Inglaterra
IJl1ssuem sob~rania, soberania sua propria, distincta da sobe
rama nacional? Apropria Escossia, unindo-se á Inglaterra
eJll principios do sBculo passado, nem por is,so r,en~mciou. suas
mstituições civis e Bcclesiasticas, e, q~anto ao .dIreIt9 .p~Ivado,
,niJ1guem ig,nora que a comrnon-la1v mg:lez'a aI,nda la nao 'P~
net.rou; a comrnon-law,que, cC!m? sab~mos. : a parte. ma,l~
importante o a mais vasta do dIreIto prIvado mglez, pOIS que.
a Inghtm-r3. não tem codigos, e seus oSIt.aj:.utos, statut~-laws,
como alli sC'c1enominan' as leis do Ip.al'lamento, nu~ca tIveram
por fim reformas profunda;s o~r,a'Qicaes, na materra: E por~
qUl, manteve suas ar;tigas mstIturçoes e t~m _suas leIS e seu:,
juizes especiaes, sera, porventura, a Escoem um Estado sobe
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rano? Sel-o-á, por sua vez, a Irlanda? Sel-o-á a -ilha de
Man? .

.si ter uma magistratura importa em ter soberania e si
en·.! nome desta é que se pretfnde uma magistratura espeJial
:p~ra os estados da Federação do Brazil, então digamos que
sao. por egual soberanas as colonias e muitas .das seccões do
Remü-Unido da Inglaterra. Esta é que é a verdade ..

VOZES - lVILlitO bem r Perfeitamente.

O SR. AMPUILOPHIO - Não quero abusar do Congresso ...
UMA voz - Está fallando muito bem. I(Numel'osos

apoiados .)

O SR. AMPUILOPHIO - '" mas tel1'hoaqui tantos escri
ptores americanós, que se. occulpamdesta materia, mostranuo
que a soberania é uma só, fonte unica de todo o poder publico
n?s governos federados', que bem quizera ler, ainda, o que
dIzem, pelo menos, dous desses escriptores ..

VOílES - Leia to,elos.

O SR. SEABRA - A quesU10é saber Ri. esse ,principio re
solve a questão. (Ha O'lItr08 apaJ'tes.)

O SR. AMPHILOPHIO - Estou respondendo ao nobre Mi
nistro ela Jnstiça,que apresentou corro um dos motivos jus
tificativos do plano de sua reforma este falso suppostode
uma soberania dos estados, distincta da soberania naciona,l,
para dahi tirar :argumento em favor da sua instituiçãJo de
juizes es,peciaes para os estados.

Como os municipios, os estados são mais, ou rrenos auto
nomos, nunca, porém, soberanos; gosam dessa autonomia,
jure proprio, e nisso distinguem-se dos municipios, nos go
vernos federativos; mas autollemia. não é soberania; cada um
de nós é UlTa creatura autoncma" mas não soberana.

Os estados podem Sf'r mais ou menos autonomos, como
acabo de dizer. mas nunea poderiam ser mais ou menos sübe
ranos, poI'que a idéa de gráoE; exclue a da soberania ...

, VOZES - Perfeitamente.
O SR. SEABRA - Mas ha estados meio soberanos, mesn:'o

no Direito Internacional.
O 'SR. MILTON - O nobre Minisf.ro não fallou em meio

soberanos, fallou em soberania inteira.
O SR. AMPHILOPHIO - De resto, meus senhores, permitLi

que eu termine esta parte do meu discurso, inv<ocand.o, ~m
prol da doutrina de que os estados carecem de soberama, lll
vocando digo, a opinião, por tantos titulas auctorizada quanto
insuspei'ta para ° caso, do illustre estadista que actualmente
exerce a pasta das finanças, no seu notavel -discurso ha poucos
dias 'proferido neste recilnlo. Disse: com eff~ito! ,S. Ex., com
parando a situação de nossas antIgas provm~las cüm a d.?-,;
repllblicas americanas quI' vieram a c(?nsllfun: a Fp(lE'r.~çao
dos Estados Unidos (lendo): «E. todaVIa, notaI como ali! se
acolheu essa situacão. e como aqui se pensa em receber a
nossa. As republicás saxonias. que depunham a sua soberania.



"trocando-a,. sob a nova constituiçãO, por uma àwtmiámia limi-'
tacla, festeJavam o facto da União nascente, como principio
~e uIJ:!.a éra salva~or·a. Nós que passamos da centralização
Imperial a um regnnen de, Feder:1ção ultT:1-americana. isto é.
que passamos da negação quasi ahsoluta da autonomia ao O'oso
da mttonomia quasi absoluta, nós vociferamos ainda cont~a a
avareza das e~nce~sões Elo rprojeeto, que, o,fferecendo-,nos
~ma descentrahzaçao malS ampla que a dos Estados Unidos
mcorre, todavia, no vicio de não nol-a dar tão illimitad~
quanto a irraginação sem margens dos nossos theoristas.»

O pensamento do nobre Ministrada Justiça está, por
tanto, em formal desaccôrdo com odo nobre Ministrü da Fa
zenda; e qual dos dous melhor representa o !pensamento da
Governo nesta parte do proj ecto governamental 'que estamos
discutindo, é isto questão a decidir entreSS'. EExs. (Ríso,)

El1 penso, de accôrdo com o nobre:Ministro da Fazenda.
que os estados não sã'Ü soberanos.

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS - Eis ahi a necessidade da
discussão, que se procura arrolhar a todo o transe. ,

O SR. AMPHlLOPHIO - Mas, meus senhores. que especie
de soberania é esta, que só consiste em ter juizes, sem o
poder de fazer as leis que taes juizes devem applicar? Em
todos os governos, diz o char.celIer Kent, o poder judicial dev:3
ser co-extensivo com o poder de legislar'; e foi por isso que,
instituindo um Poder Legislativo federal, differente do Poder
IJegislativo dos estados, os americanos tiveram necessidade de
estabelecer uma magistratura federa;] .distincta .da dos estados,
que conSCl'varam sua antiga competencia para legislar sobre o
direito privado.

Mas, si, segundo o iprojecto que discutimos, só o Con
gresso, só o Poder Legislativo federal tem competencia para
elaborar leis de direito privado, porque não ha de ser federal
toda a magist.ratura do paiz, quando as leis que cHa terá de
applicar são todas federaes, todas procedentes do Poder Le
gislativo federal? ISi as leis são todas federaes, seus exe
eutores não poderr, deixar de 'Constituir uma só classe, e esta
de caracter essencialmente federal. Ou então, sejamos logicos,
tenhamos um systema, outorguemos aos estados a f8cCulda.de
de legislar sobre; as materias de direito privado, reconhecendo
neHes capacidade e direito exclusivo a seus coâigos de leis
substantivas e processuaes.

O segundo motivo adcluzido Dela illustre Ministro, em
,iustifieação do seu plano de organização judiciaria, é esse
accôrdo geral, que. no dizer de S. Ex., é mantido P?r todos
os governos de fórma federativa, no tocante á dualJdade fIe
magistrados, uns da União, outros dos estados. , .

Sr. Presidente, todos sabemos que p-ara fazer a ConstJ
fuicão de um paiz não basta tra!sladar, ou importar. de outro,
ain"Cla quando mais adeanlado em civ.ilização, suas instituições
e leis eS'ériptas, e isto tem sido já tantas vezes rerpetido, que
parece uma verdade s.QfJica, m1" lagar eommum; é preciso.
antes ele tudo. conheeer as' icléas. 'os eostumes, as tradições, os
prec·edentes. o carader naeionaL aeclucação. a histo~'ia,' em
sum"ma, doS' dous p'aizes; 2,. por isso, já dizia !\íontLesqmeu que
as leis civis e politieas eie um povo devem ser por tal fórma
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accommodadas ás suas necessidades, ,que só por uni grande
acaso as leis de uma nação serão convenientes a outra.

Mas, Sr. Presidente, nada é rr: enos exado do que o con
ceito do nobre Ministro. quando affirma que o seu plano de
organização ,judiciariã é aquelle que tem sido adaptado por
todos os povos que mantêm a fórma de governo federal.

Em primeiro lagar, ahi está,para protestar 00illtra a as
serção do nobreJ\Iinistro, a Federação da AUemanha. a mais
,'[18r1'eita de todas, talvez, no ponto de vista puramente scien
fifico, e aquella que luctou com maiores difficuldades para
constituir-se, por isso que, ao pa.ssoque nos 'Estados Unidos
c Suissa. todos os estados e car.tões que entraram para a Fe
deraçã,o tinham uma mesma fórma de' governo, a republicana,
na Allemanha, pelo contrario, foi preciso extender o laço fe
eleml a governos de fórmas as mais diversas e repugnanles
rmtre si: reinos, ducados, principa·dos, -cidades livres, etc.;
sendo que alguns ·desses est<J-c!os da poderosa Federação S1.0
ainda hoje, em seu governo local, regidos por instituições d,)
puro feudalismo, estabelecidas na Edade Média, -como dá-se
com {) ducado de Mecklemburgo, que ainda não poude intro
duzir no seu governo local uma assembléa representativa, uma
assembléa oriunda do voto popular.

Pois bem, senhOl~es, nessa Federação, de que fazem iparte
quatr.o reinos, a Baviera, a Saxonia. o ,\Vurttemberg e a
Prussia, nessa Federação de tão difficil organização, o Direito
está já unificado e, como consequencia deste grande pro
gresso. a magistratura é tambem una, não havendo, porf:,anto.
a dualidade que o nobre Ministro pretende ser caracteristicl1
dos governos federaes.

O SR. SERZEDELL0 - A AlIerr:anha éum paizque vive
s{)b a centralização:

O SR. AMPHILOPHIO - A Federação da Allemanha é per
feita. correcta, e seus estados gosam da maxima autonomia.

A AIlemanha tem seus juizes de primeira instancia, dis
trilmidos pelos estados. por Ilomeação destes, seus ,juizes de
baiJiado, seus escabinos. seus tribunaes regionaes, seus tri
buriaes de ,julgamento pelo jury, em -cada Estado; tem sem
tribunaes de segunda instancia. SC11S tribunaes regionaes su..
periores, tarr:bem disseminados pelos estados; tem, finalmente,
no ;ponto superior da sua hi6rarchia judiciaria, o seu Supremo
Tribunal, com séde em Leipzig, encarregado de manter a
unidade do Direito, firmando, como .tribunal de revisão, a uni-
formidade da ,jurisprudencia. .

Mas, dizem os nobres representantes. a AIlemanha é um
paiz centralizado, o que não é verdade; deixemos, pois, a Al
lemanha, e passencos para a ISuissa, para 11 ·democratica Suissa,
paiz onde o sentimento ·democratico tem chegado até onde não
c,hegou aineIa em qualquer outro paiz, o paiz do referendum
popular.

A Suissa man: e\'o-se por mu itos seculos., a partir do
seauIo XIII, CO]11.O uma ConfedEração de esta·dos independentes
e \'erd\:1.c1eiramente soberanos: o seu primeiro pado federal,
[,11:< -confirmação de antigas allianças de facto, foi o celebrado
entre Uri, Schwyíz c Unterwald em 1291, e a esses est,ados
vieram, posteriormentl', juntar-se Lucerna, Zurick, Glaris,
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Zougg e Berna, formando assim a Confederação dosl oito
cantões, de que nos dá: noticia a Historia, no seculo tXV. COIll
Q correr ·dos tempos, si o numero dos cantões alliados foi cre
scendo sempre, nem por isso houve mudança na fórma de
governo, que continuou a ser 'lln:,a Confederação até 1798,
quando rfoi impüsta á Suissa pelos exercitos francezes, ~or:gu-:
lho.sos de sua grande Revolução, a celebre Constituição uni
farJa .que transformou a Confederacão em Republica una e
indivisivel, com a denomimição de Rep1lblica Helvetica, pa3
sando os cantões, de soberanos, que eram, a simples: departa
mentos, pelo typo dos governos unitarios. Tal Constituicão,
porém, ,foi {le ephemera duração; a eHa seguiu-se o acto' de
mediação, de Bonaparte, que" por sua vez, nada de essencial
innovou na primitiva fórma de governo; e esta, porterior
mente ratioficada ainda pEJo pacto Ifederal de 1815, só na",con
stituição de '1848 veiu encontrar claros e, bem definidos, DS
elementos organicos de sua transformação no regimen de pura
:Federação. ·que mais a·ccentuou-se na Constituição actual, do
anno de 1874.

Vejamos, pois, si a .Suissa, no seu es,tac1o actuwl, ultima
Constituição, a ·de 1874, mantêm o IP.lano com as instituições
que possue depois de sua organização judiciaria,que o nobre
IVlinistro nos quer fazer adaptar, Antes de tudo, e esta diffe
rença 'é capital, a Suissa não tem, a Suissa nunca teve, as duas
justiças, as duas magistraturas paraHeLas, do ,projecto go
vernamental; pOI'que alli não ha, pori:fue alli .jamais houve, a
instituição de juizes federaes que, disseminados pelos cantões,
nestes administrassem justica. ao .lado d6s, juizes locaes .

. Toda a justica federal ,da Suissa está a cargo do seu Tri
bunal Fedeml, cóm séde na cidade de I'.ausanne actualmente,
Jicando a cargo dos juizes e tribunaes cantonaes tudo ,quanto,
segundo o plano da' Constituição e leis complementares, não
é da competencia do Tribunal f'ederal.

UM SR. REPRESENTAN'l'E - ~xerce uma inspecção geral;
o que importa centralização.

O SR. AMPRILOPHIO - ~sta só differença entre os dous
systemas bastaria para evidenciar ·que entre elles não ha o
simile que ·0 nobre Ministro pretende; eIla evidencia, entre·
tanto. outra eousa, outro facto, pa,ra o qual 'tenho necessidade
de chamar a attencão do ·Congresso, e é que, si 'Çl systema da
Suissa não é,como' acabo de mostrar, ü syst.ema do nobre Mi
nistro e do ip:rojecto governamenta.I,eUe é, des.te ponto de
vista considerado, o mesmo systema do meu projecto substi
tutivo, o mesmo da Federacão german,ica, o sys,t.ema da uni
dade, ou. antes, si assim se póde dizer, da dualidade judiciar~a
sllccessiva, ao envez da ·dualidade parallela, do nobre MI
nistro.

No systema do meu substitutivo, como no da 'Sui~sa, na
um tribunal superior, federal, que juJ.ga orig'inaria ~ pr:ivati.~
varmmte -certas questõee. e que a respeito de outras e trlbu~a .
.dc TCCUl'SO; mas, em um como em outro systema, t.oda a Jl1
l'isdieç'ão que não (\ ele tal tl'ihl,nal pertence a uma so e mes~a
claSse dr juizes, a uma só Il.'agistratura, chame-se esta le··.
deral OH local.

Vejamos agora eomo na S1..'issa. na democratica. ISuissa, a



jurisdicção cantonal vai sendo absorvida e supplantada pela
jurisdicção fe,deral, á medida que o Direito vai unificando-se.

Depois da grande ,ref{)l'ma que começou 'com a Consti
tuição. ide 1874 e que não paTiOU ainda" nem parará senão
depois de ,conseguido ü grandioso de-sideratum da unificação
completa do Direito, como succedeu na Allemanha, depois de
ial .reforma, Sr. Presi<:lente, quasi toda a materia do direitc;
commum, que era da competencia das justiças cantonaea,
quasi todo o direito commum, digo, ,passou a ser considerado
negocio federa!, regido por leis federaes, a cargo da magis
tratUl~a federal: de Horte que pode-se já dizer, sen" exagge
ração, que a esphera de 'competenciae acção dos juizes e tri
bunaes locaes está ,quasi eitincta,comparada a amplitude do
seu poder jurisdiccional de outr'ora com a restricção, a limi
tação de sua jurisdicção presentemente, ,quando" dos div,ersos
ramos do direito privado, pouco lhes resta além dos direitos
de familia ...

O SR. CAMPOS SALLES (1J1iTiÍstro da Justiça) - E' exacLa
meI}t,e o inverso.

ü SR. AMPHILOPHIO - ... quando podem as parLes, a
aprazimcntü corrmum, afiectar ao conheeimento e decisão da
,justiça federal quaesquer questões de dIreito privado, quando,
emfim,podem estas ser, ,em principio, desaforadas da juris
dicção cantonal pelas proprias 'ConstituiçoÕes e leis dos canWe'i,
mediante ratificação da Asse!JJ.lbIéa federaL

ISr., Pre'lidente, eu sinto dispôr de tãü pouco tempo.
porque não cheguei ainda á quinta parte do meu discurso.

O SR. CAJY1POS SALLES C11Hnistl'o da lttstiça) - V. E:x.;
terá a tolerancia, para ser ouvido.

O SR. A:!\1PHlLOPRlü - Vejamos, entretanto, o ,que dispõe
o prop60 texto daConst.ituição helvetica de 1874 e o que dis
pôem as leis .ordinarias ,posteriormente promulga,das. (Lê):

«Art. 11O. 101 Tribunal Federalconheee das questões de
Direito Civil:

1.0 Entra a 'Confedenação e os cantões;
2.° Ete., etc .... ' -"

Art. 111. O Tribunal Federal é obrigado a julgar outras
causas quando as Ipartas accordarem em submetter-se a sen
juizo e o objecto do liLig'io att'inja o gráo de importancia (}ue
a lei desigG1ar.» '!

'E sabe o Congresso ,qual é esse vallor capaz de deter
minar,. segundo a disposição que acaba de ser lida, a compe
t.encia do Tribunal Federal? Esse va'lor é apenas de 3.000
francos, isto (I, de '1 :080.$, em nossa moeda. estando o cambio
ao par!

Portanto, seja ,qual fôr a questão de direit-o privado entro
partinllares. desde que est.es o queiram e o valor da causa
t't,r de :3.000 f'rancos. tal,que'ltãoé ,julgad:a. pela justiça fe,

. dera], ficando privada -do scu conhecin~ento a justiea local.
« A/L 112. O Tribuna,! Frdcral, assistido ,pelo jury, que

e~tatue sobre os factos, conhecE', em materia penal:

10
• etc., ef'c.
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Art. 113. O Tribunal Federal, além diss6, conhece:

1
0

• Dos conflictos de competencia entre as auctori.d'ades
federaes e as auctoridade,s cantonaes'

2° .. , .etc., etc.» '

r . Eis :ahi, meus senhores, as tres ordens de attribuições do
r~~Ib~mal . J!'oderal da Suissa; elIe 'Conhece de questões de
D.Irerto. CIVIl, de Direito Criminal e de Direito politico e admi
nIstrativo, semelhantemente ao que está estabelecido no plano
cio meu projecto substitutivo. •

Mas. passemos adeante, já que vai ,faltando-me o tempo o,
«Ar-L 1-14. Além dos casos, menci'Ü'nados nos arts o 110,

112 c .113, fi legislação f'ederaI póde attribuir outros negocios
á compe.tcn~i~ do Tribunal Federa,I" e, partiGularmente, dul'
lhe atlrrburçoes que tenham por fim assegurar a applicar,ão
uniforme elas leis previstas ,;nó art. 64.» •

Porlanto, meus senhores. para ex tender a accão da jus
tiça federal a outr,os negocios. além dos já declúados, basta
que uma lei federal ordina,j8 assim o decrete e verem03
dentro em pouco até onde tem já chegado este ~ovimento de
substituição da ma,gistratura cantonal pela federa.!, por :vir-
tudo de leis posteriores á Constituição o' ,

Terminemois, J)orélil1, a leitura ·d1a.s disposições cons't,j!~

tucionaes e vejamos ainda, tudo quanto, segundo. o arL 64 da
Constituição, constitue assumpto da competencia da justiça
federal:

:Diz o art o 64:
«A legislação:

Sobre a capacidade civil;
Sobre todas· asmaterias de Direito referentes ao com...

mercio e ás transacções moveis (Direito das Obrigações, COn1
prrhendic10 o D:reito Commercial e o Direito de Cambio);
-,sobre a propriedade Iiiteraria e art'istica; -

Sobre o processo (até s{)bre o processo, notai) por di
vidas e fallencia;

- E' da corrpetcncia da FEderação.»
Que resta, pois, para as justiças cailltona{~,s, depois dos

artigos da lei Constitucional, que acabo do ler? Aqui tenho
(mostrando um limo) o Codigo Fe'deral da·s, Obrigações na
Suissa; elIe é um verdadeiro codigo de Direito Civil e Com
morei ai, EC ::tecres.centarmos ao ,plrimeiro o que diz relspeito
aos direitos o relações de familia e 'Pouco mais.

Consultemos, agora, as' leis ordinarias que já nos são co
nbecidas, e que, provavelmente, nã-o serão as unicas, attent::t
a competenciaque sobre o assump,to é outorgada ao legislador
orc1inario pela disposição, que já li, do arE. 114 da Consti
tuicão,

. Consolidando as disposições constitucionaes e as leis
ordinarias referentes ao assumpt-o, eis o que escreve Demam
bynos, na sua obra sobro, as constituições da EurD'pa, na
edição dA 188:3. que p a ([uepossúo: .. .

«O Tribunal (federal) conhece. em pnmeIra e ullIm:1
instancia, das quesí ões de Direito Civil: 1,°. ete., etc. 00 Co
nhece ainda, em primeira e ulliI~1a i21s<LancIa: 10, e!e.,et~....
2°. de todas as causas que a legIsaçao federal aUnbue a sua



-75

competencia, por leísespeciaes, princi:palmente: 1", questões
sobre desapropriação para a const,rueção ide eaminhos de
ferro ou outros trabalhos de utihdade pubhca; 2", divoLreios
de casamentos mixtüs; 3", todas as questões de direito privado
entre a Confederação e uma companhia de caminhos de ferro;
4", acçõe,s de perdas e d'amnos das adminis,trraçõ,es de caminhos
de ferro entre si ou contr.a particulares, em casos previstos
pela lei; 5", todas as ques'tões qUe surgem :por :oocasião da !li
quidação forçada ·de comp:mhias de caminhos de ' ferro;
ti" toelas as causas que l:'. Constituição ou a legislação, de UlD
Cantão, mediante ratificação ela Assembléa federal, attribue á
Sua competcmcia; 7", finalmente, toelas3iquel1as que são Qevaqas
a seu conhecimento jurisdiccional por accôrdo das ,partes, .'li
o valor do litigio é de 3.000 francos, pelo menos.»

O SR. Pr,ESIDENTE - Previno ao orador que está exgot
tada a sua hora.

O SR. j\'MPHJLOPHlO - O meu primeiro dever é obedecer
a V. Ex.; mas esta maJeri a ó mU tto complexa, e' já .0Il:'Íttí
muita cousa.

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. res trinj a-se o mais que
puder.

O SR. AMPHILOPHIO (çontinuando a ler) - «O Tribunal
conhece, em gráo de appellação, das decisões ;proferidas em
ultima instancia, pelos tribllnaes cantonaes, qua,ndo trata-se
da applicação das leis federaes e o valor do litigio é, pelo
monos, de 3.000 francos, ou nã.o susceptivel de estimação ...

As partes 'Podem dirigir-se ao TTibunal 'Federal sem re
COlTor á segunda instancia cantonal.»

Os nobres congre;;sistas 'que são advogados ou magis'
trados ou, mesmo exenondo outra profissão, conhecem ,pra.ti
eamente o assumpto, digam o que é que fica para as justiças
cantonaes ,da Suissa, depois de tudo que tenho lido até agora.

UMA voz - Fica muita 'Cousa.

OUTRA voz - Ficam os direi tos de família.
O SR. A:MPIIILOPHIO - Mas ainda em relacão a esses di

reitos. poelerr:' as partes accordar em submett'er as questões á
decisão' da justi~a federal.

O SR. SERZEDELLO - O que nUs queremos ver é a vau
tag'em dosse typo.

O SP.. AMPHTLOPHJO - Não trato, ;por ora, de fazer a cri
tica elo systema ou assignalar suas vantagens; estor). simple~

mente mostrando 'quanto equivocou-se o nobre Ministro da
Justiça quando affirmou quo o seu plano de organização ju
cliciaria era aqllelle que estava sanccionado pela pratica, pela
experiencia de todos os governos de f6rma federativa.

Acabo ele mostrar que a Allemanha e a Sl.üssa não podem
ser. invocadas; fallarei, depois, dos Estados Unidos.

O SR. CAMPOS SALLES (jY1inisiTo da Justiça) - Eu mos
trarei que V. Ex. 'está equivocado.

O SR, A,\1PHILOPHJO - Err:' maIeria criminal,' Sr. Pre-
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~!denJe, not;a:-s~ egual tendencia: o mesmo progresso na uni
ÍJ:caçao do DIreIto, a mesma ampliação na competencia da ius
t!ça federal, a mesma restricção da competen(ü'a da JUS
tIça canton~l; e POl'que já não disponho de tempo para uma
demonstraça~ completa desta proposição limitar-me-ei a
fazer u!na ~Imples re,ferencia á'queIla lei helveticade 1,88.'3,
que aSSlln dIspoe (lendo): "

«Qua~do, em negocios peuaeS, de sua cümpetencia a in
dependencIa e a irr'parcialidacte dos tribunaes cantonaes pu
der~I!l ser postas em duvida, em.consenuencia de agitações
lP~olItrcas, o Çonsell~o Federal (isto é, o Poder Executivo Fe
derall) ,podera, medIante pedido dG uma das partes eommetlter
a? Tribunal Federall :;t instrucção e o ju:lgament~, da, causa,
amda quando (atte~deI, senhores do Congresso), ainda'\quando
trate-se de um crrmenãü previsto pelo Codigo Penal Fe
deral. »

A .suissa, port~nto, meut; senhores, nàO podia ser invo
cada pelo nobre Mmistro da Justiça, e não podia, primeiro,
porque nãü 11 a, . nem jámais houve. naquelle paiz a dualidade
.indiciaria, para:llel'a, do systema do nobre Ministro, mas, ao
rnvez dislso, a unidade, 'ÜU, si quize'I'em, a duaJIidrude succes,siva,
adaptada, ,em principio, 'no meu projecto substitutivü e ado
[J,tada. tambem, com alguma differença, no systema da orga
nizaeão alIemã; s8gJUndo, pOl'que aNi, naquelIa Federação,
gosam -os cantões do direito dc· legislar sobre un'a certa parte
do direito privado, direito que, entre nós, vai ser 'privativo
do Congresso, do Poder Legislativo federal; terceiro, porque,
finalmente, sendo a!li tãü accentuada, como acabei de mostrar,
a tend'encia para a unificação da magistratura, pela eonsti
tuição de uma magistratura só federal, consequencia neces
sari<:j, da tendencia para a unificação do Direito, o nobre Mi
nistro, entretanto, quer dividir, scindir em duas, a magistra
iura una, que a Revoluç.ão encontrou, decompondo-a em ma
gist.ratura federal e IY.'agistratura dos estados.

Mas meus' senhores -.:e para este ponto não cessarei
de ehan;ar a vossa atie11Ção -, a differença capital, a mai-o-r
de todas as ,differencas entre' o projecto 'governamental e o
systema da Suissa, e o systema da Allemanha, e ÍJ _systema
dos Estados' Unidos, é que em todas estas federayoes, que
vieram da diversidade da separaç.ão, do antagonIsmo" em
todas ellas, o que se ha tido em vista, organizando ~ma ma
gistratura federal, é, antes de tudo, o graJ?-de, o' preclOs<? be
neficio da unificação do Direito, pela unIda~e. de. sua mtel
ligencia, de sua interpretação; e é este benefICIO, Justamente,
que vamos ag'ora ,p,erdrr, uma vez approvado o system~ de
organiZação ,ju.dieiaria do projecto governamental. (Apowdos
e niío apoiados: apar'tes.)

Não estamos ameaçados da simples diversida,ae .de pro
eesso, o que seria já um grande mal; .trata-se. dos InC~)llVe
nirmtes ne ser nma mesn:a' lei substantIva apphcada e mt:er
pretada por tribunaes differente~. independentes ent~'e SI. e
sem sujpição hierarchica a nm trIbunal eentl'al, SUlJE'l'lOr. pelo
saber e experiencia, ao qual fique perteneepdo pronuncIar a,
ultima palavra na ardua' tarefa de entender as leIS e dar-lhe:>
seu genuino sentido.
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Referindo-se a este \WlJ1to. di;.:' um publicísfa suisso, Dro;.::
«Por mais precisas e bum redigidas que sujam a:; lei:;,

cllas nã() .iHJdem prever tudu8us casos de contestação que se
j)roc!uzcm na vida do" individuo:; e um :;'ua:; rula(!ões juri
dicas. Ellas sú pódull:: ]l1'escrever .regras geraus, :;ugLlIldo as
quaes os lit.igio:; devom :;Ol' <J;pl't~ciados e julgados.

Ma:; as vistas pe:;soaes dus juizes, pôdem dar logal' a di
vel'gel1l'ia:; mais {JU ilJl'nos inknsas na aLJplil~a\:ão ·da:; leis.

Ora. sendu a lei unifurme, :;eria contrario ao 'Princi,pio de
egualcIade que dIa fus~e applicada de lIwdu divel':;o, em um
mesmo Est-adu.»

B Hamilton, o gl'alllJe ]lall'iota an:l'ricallo, 00 consdlllJirü
de \Va:;hington, já dizia no Federalista, com a auetoridade do
seu descommunal talento e inexcedivel sen:;o Ip,ratico:

«Uma mesma lei, applicado. por 13 tribunaes 'difl'erellles
(aIludindo aos 13 estados da União americana, quando esta
constituiu-se), é uma hyclra. que só lla de produzir anarchia,
confusão- e cQntradi~ção.» (Cruzam-se diversos apartes.)

Senhores, não f~ logico argumentar dest.e modo, ])e1'
dãelr>:me us nobres represedantes. Porque, a despeito da
llnidadt~ judiciaria e das precauções do legislador, não 'Con
seguimos. no ant.igo regimen. a unifi.Gação perfeita na intel
ligenGia dos pontos duvidosos das leis, não se segue dahi que
,devamos agora descurar assumpto tãü important~, esfabe
J.e.ccncIo 'ulllsystema que, .ele aIllt!")mão IE~'bemos, nenhuma.
garantIa offerece para o 'grande beneí'icio da 1Uliformida,de
lJl'atica do Direito; pelo contrario, isso pl'oOva quanto o as
Slllll!P.tO é diHicil, e que da nossa 'part,e .deve haver agora a
n:aior attenção, o maior cuidado, na decretação ·de medidas
que não venham a mostrar-se inefficazes na pratica.

O SR. RAMIRO BAR.GELLOS - O resultado é devido á di
versidade das individualidades .

. O SR. "I..IvIPHILOPHIO - Não [em razão.
O ':SR. RAMIRO BARCELLOS - E' o que nós eslamos aqui

di scutindo. .
O SR AIvIPHlLOPHIO - Dizem os nobres representantes

que «já tivemos o systema da unida,de, e, no emtanto, dava-se
o mesmo inconveniente ·de que estaes aCGusando o projecto.»
E' certo, tal inconveniente nunca .poude ser de todo evitado
na prat.iGa; mas, si assim succedia quando tinhamos um sys
tema apropriado para prevenir o mal ,quando {) legislador não
Qescurava do asS'umpto, e, antes, fôra sempre solicito em
prescrever regras para que o mal niLo viesse a manifestar-se,
que succederá de agora em ,cIeante, com o systema do pro
jecto governancental, que abáDdona de todo a int.erpretação
das leis a tantos juizes e tribunaes diffel'entes, sem nenhuma
ligação hierarchica entre si, sem a essencial su~o~>dinaç~o a
um Centro 0Ommum, que tenha a seu cargo corrIgIr a dIver
sidade. derimindo os :jonfli'Gto&?

No systemada unida:de judicial'ia Jla :-rm t!'ibunal s~
perior que, nos conflictos sobre ~ .intel1Jg·~ncla,da.s leIS,
quando um principio ou tl1ese do DIrClto escrIpto e dIversa
mente intepretada,.. (Apa1'tes).



• 1 Eu prec,isc: responder; não ;me interrompam. Este ponto
e (,a macoma lmpoortan0ia e aaui é que está o maior defeito
do projecLo do (Joverno; 'atter:dam-me.

S~'. Presidente, no S!st0ma da unidade 'judiciaria, ha
um t~lb"?nal cent~'a~, o mal~ elevado da hierarchia judiciaria,
constJtUldo por JUlzes ant.Jgos. pr.avectos ricos de saber e
experiencia, ao qual incumbe definir os pontos duvidosos' da
lel, dandO-lhe seu verdadeiro sentido; e' a intelligencia assim
dada a.a texto da lei é .aquella que ha de prevalecer' em todos
os casos de applicação futura da mesma lei deante de todos
os outros tribunaes e juizes do paiz. '

Na interpretação das leis é que está a parte mais difficil
,?a scieJlpia cio jurista;. ~uas icléas, suas vistas pessoaes, sua
lllustraçao, seus pr.apnos preconceitos e vicias' de educacão
mOl;al, . actl~am,. e actuam poderosamente, sem que elle tenha
dlSSO consclencla, nesse trabalh.a tantas vezes arduo e penoso,
de conher8r o venlncleirn pensamento do legislador, que, ell1
certos Icasos, até, só o elemento historico, só o passado, póde
fazer conhecido.
. 90mo, pois~ adaptar um systema de organização judiciaria
mqumado de tao grande defeito?

Corro ni:io pr0'.'l':l' de remeiiio a necessidade de unificar
o )Direito na sua applicação, por meio de um tribunal de re
:vi~ão, unico para todo o paiz, sUlp,eroir a todos os autr.os?
. O SR. R.\:MIRO R'0.lCELLOS - Cada Estado tem esse tri
bunal.

O SR .. AMPHILOPHlO - Mas os estados são vinte, e a lei
é uma só; e eSsa lei, interpretada diversamentepel.as juizes
e t:r:ibunaes dos vinte estados, poderá transformar-se em
tantas leis quantos são os estados ou seus tribunaes, e, assim,
poderemos chegar, insensivelmente, ao systema da diversidade
do Direito, systema contrario ao do projecto do Governo, que
quer e estatue urra só legislação. O mesmo preceito, o mesmo
decreto da lei poderá dispor na Bahia causa diversa daquillo
que dispõe em Pernambuco ou no Maranhão, e, assim, dei
xariamos de ter a unidade de legislação, que o projecto de
creta, cahindo no systCima contrario.

O SR. RAMIRO B.mcELLos - Como a expli:cacão é só para
cad~ Est.ado, isso não quer dizer nada., ..

O SR. AMPI-IlLOPHlO - Mas não deve ser pàra cada Es
tado deve ser para todo o paiz, já que a lei é uma só para o
r aii' inteiro. Tinhamos" no J}assado tegimen, uma leilJ.Ue
{'brigava o Supremo Tnbunal a tomar assentos so1Jre pontos
duvidosos de doutrina. dadas certas circurrstancias previstas
na mesma lei· excellente providencia, que não sei por que
deixou de ter 'exe0ução, e .da inexecução dessa lei, e não do
systema de organização judiciaria qu.e t.inhamos,. é que pr9-·
vinha a falt.a de uniformIdade na JUrIsprUdencla dos trl
bunaes. Porque, dada outra orga~ização ~ magistratura, pelo
typo ullitario, que nada tem de mcompatIvel com ? systema
federativo, não seria entre nós adaptado o ~xpe(h~nte, q.ue
vejo produzindo tão bons}'esultados, para a l,llllflCaçao prat~ca
do Direito, na organizaçao d? S.uJ?r~mo Trlbuna~ de JustIça
da Allemanha? O Tribunal edlvldldo em secçoe§, em ca··
lllaras, como lá ~~. Qiz, º quªndQ 1l!Dª cªmªra, c!J.ªJ:nrtdª· ª fa:@r .



applicação de uma lei, entende eíOsa lei por fôrma differenLe
daquellaque já está 00nsagrada por decisão anterior do Tri
bunal, ,) Tribunal inteiro, que é numeroso, qúe é composto
de 69 juizes, si me não engano, é obrigado a rever o feito, e
a decisãü por elle proferida torna-se obrigatoria para todos
os casos fuut.ros, com força de lei.

Fallando desse Tribunal, diz Dubarle, no seu magnificJ
livro que serve de introducção á celebre lei> da organização
judiciaria da Federação germanica, lei recente, lei de 1877;

«Tribunal supremo para toda a Allemanha, elle domina
todas· as legislaç~ões. fiscaliza todas as jurisdicções, e asse
gura a unidade do Dirdto e da jurisprudencia.

Regulador supremo da justiça, elie extende sua auctori
dade a todos ,os tribunaes. e os dirige na execução e respeito
á lei. .

Util em todos os paizes ip,ara garantir a applcação regular
e uniforme do Direito, a instituição de um Supremo Tribunal.'
é indispensavel em um Estado federal.

Sem este vinculo necessario, que liga todas as jurisdicções.
as paixões locaes (attenda bem o Congresso), as rivalidades
politicas, a lucta dos interesses, os sentimentos e os costumes
dos estados federados reagirian~ rapidamente contra a justiça,
e a unidade da lei desappareceria deante das interpretações
contradictori::ls ,da jurisprudencia.

E' de necessidade, diz ainda o aucLorizado escriptor, é de
úecessidade que, acima de todos os tribunaes, de suas vellei
dades de independencia, esteja collocado um tribunal. unico,
juiz incontestado das competencias e da lei.»

E' isto, Sr. Presidente, é isto que eu quizera para o meu
paiz, e que o projecto governamental, entretanto, não nos dá,
não nos póde dar. .

A escassez de tempo não me permitte, Sr. Presidente, des
cer a uma analyse detida do systema da organização judiciaria
dos Estados Unidos, como fiz em relação á Allemanha e
Suissa, para mostrar, para pôr em evidencia quanto differe
de tal systema este que o projecto do Governo veiu offerecer
á nossa apreciação.

Ha, com effeito, naquella Federação, o systema da duali
dade de magistrados; mas, por que? Será isso um beneficio
para aquelle pa}z? Foi, porventura, o legislador federal quem
creou semelhante systema? Ha ali, como entre nós, a unidade
de legislação, a unidade do direito privado? .

Nada disto, Sr. Presidente. Formada de estados indepen...
dentes, que eram verdadeiramente soberanos, desde que se
emanciparam da metropole, a Federação americana, consti
tuindo-se, não poude pedir aos estados a unidade do Direito,
porque elles, no seu conjuncto, não a tinham.

Cada, Estado possuia sua Constituição, suas leis de di ...
reito privado, seus tribunaes, sua magistratura, e essa dif
ferença de Direito e de leis entre elles constituia uma dif
ficuldade ingente, insupperavel, que os legisladores da União
nunca tentaram vencer, porque seria tentar o impossivel.

Seria um erro pensar que todas as colonias, tQdos os
estados. que entraram para a Federação, regiam-se pelas mes
mas leis de direito privado. .

A common-law, isto é, a lei consuetudinaria da Ingla
:t.c~r~,. havia, sem duvida, penetraclo em todQl3. o~ e~tados, mas
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não era a lei unica em nenhum, nem a principal em alguns
delles; havia, de par com ella, ás leis de cada Estado, seus
lISO"; (\ c'Ost llllWS locar's, c em alg'uns, os que não haviam sido
11l'üniLivamente, colonizados l)ela Inglaterra, restos indcleveis:
Ll'adi\,õcs, ·pelo mmws, da legislaçi10 dos primeiros <colmliz-a
dores.

Neste caso esl.á, por exemplo, ainda hoje, a Luisiania, que,
calunia franceza originariamclite, heilpanhola depois e, mais
tarde, fyanceza 'ainda, possue um corpo de legis\.a(;ão que é
verdadeiro amalgama de leis francezas e hespanholas, tendo
por fonte o Direito Romano, leis inglezas e costúlmis locaes.

E esta não era, comtuclo, a müca diHiculclade; outra, tão
invem:ivel 00mo essa, era a 'le ordem' volitica; e, empl'eg'ando
esta expr'ossão, quero referir-mo ao zelo de cada Estado, zelo
exaggerado, pela sua independencia e l:tutonomia no seio da
Federação, que por alguns só veiu a ser acceita, como sabe
o Congresso, após lar'go periodo de l'esistencia e hesitações.

. Em vircumstancias taes, que outra causa podiam os con
stituintes americanos fazer senão deixar a vada Estado sua
legislação sobre o direito conunum e, como consequencia ne
cessaria desta concessão, sua magistratura local, independente
e distincta da magistratura federal, ficando esta aclstricta á
applicação da Constituil]ão, tratados e leis federaes?

O systema dos Estados-Unidos não é, conseguintomonte,
o systema do nobre Ministro, porque alli, naquella Federação,
existe, ao lado da dualidade judiciaria, a diversidade do Di
reito e legisI:ação, ao passo que aJqui, entre nÓls, vlamüs ter
uma 'magistratura dupla para applicar uma mesma lei e um
só Direito, resultando dahi inconvenientes que não se davam
no outro systema, que, si é um mal e como tal o toleram os
americanos, é, em todo D caso, um systema cDnecto, no ponto
de vista puramente logico.

Difd'erenciam-se, 'ainda, os d.ous systemas, Sr. Presidente,
na sua razão politica; porque si a instituição ela magistra
tura federal' foi no's Estiados-Unidos um ado de manifesta
centralização, -como reconhecem todos os commentadores da
Constituição americana, Iquando se occupa:m do papel L1esti
nado á Côrte Suprema, no mecanismo da organi"ação pol'i<tiea
e judiciaria elaquelle povo, semelhante creação entre nós, que
já gosavamos o beneficio da unidade do Direito, outT,a causa
não significa 'senão o enfraquecimento, o relaxamento 'do
vinculo federal, pela anarchia em que vai cahir a adminis
tração da justiç,a, 'a causa mais séria e imP9rtante de todo
paiz regularmente constituiclo.

E' certo que, explicando o papel daquelle Tribunal, os p~
blicistas americanos não se limitam á sua funcção como t1'1
bunal ele recurso e revisão do Drreito federal, mas assignalam,
ainda, o seu grande poder politico, como tribunal_decassaç~o,
in especie, das leis federaes ou dos estados, que sao contEarra~
aos principias da Constituição federal, poder este que nao for
conferielo nem ao Tribunal Federal da Suissa, nem ao Su
premo' Tribunal da Allemanha; s~mel!lante funcção,. entre
tanto, por mais importante que seja, e, em substancra, u~a
funcção tão centralizaelora com!) a da revisão do direito prr
vado ou federal, pois que cassar un].a lei por incons~itu~ional
outra causa não vem a ser, em ultrma analyse, srnao fIrmar
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o verdadeiro sentido da disposição ou princIpIO constitucional
violado e uniformizar, assim, a jurisprudencia constitucional.

Não sei si fiz-me comprehender. .
O SR. CAMPOS SALLES (jvIinistro da Justiça) - Brilhan

temente.
O SR. AMPHILOPHIO - O systema do projecto não é, pois,

o systema da Constituição dos Estados-Unidos, já que alli o
que se ,quiz, antes de tudo, foi centralizar aquella parte da
justiça, ·que podia, nas eireumstancias do momento, ,ser cen
,tralízada, em beneficio da Federação, e aqui o que se tem em
vista é destruir o mais forte dos vinculos federaes pela des
organização da magistratura existente.

E tanto não se quiz imitar aquella Constituição, que o
nobre Ministro, mostrando-se, em principio, partidario da di
versidade de codigos, como d~cjarou quando dissolveu a Com
missão encarregada de elaborar o Codigo Civil, mais tarde
abandonou essa idéa.

O SR. CAMPOS SALLES (JYIi'l],istl'o da h~stiça) - Não
apoiado; declarei que tinha sido vencido.

O SR. AMPHILOPHIO - Como declaro, por minha vez,
que si, porventura, for rejeitado o meu· substitutivo, votarei
pela emenda apresentada pelos nobres representantes do Rio
Grande do Sul.

Será um mal para o paiz, mas, em todo o caso, um mal
menor do que aquelle que resultará para nós dessa negação
de systema que constitue o systema do projecto. Assim, ao
envez de Federação, teremos uma Confederação, e cada Estado
viverá como quizer ou puder.

Sr. Presidente, eu disse, no começo do meu discurso, que
O systema do projecto só não era original poi'quo fura im
portado da Republica Argentina; e sinto devéras já não dispu]'
de tempo para occupar-me agora da organização ,iudiciaria
daquelle paiz. V. Ex. me permittirá, entretanto, continuando
a dispensar-me a indulgencia que tenho mereçido até agora.
que eu mostre, ao menos, como aquella Republica, adoptando
o ·systema hybritlo, que queremos imitar, cedeu ao imperio de
circumstancias, quo não são as nossas presentemente, que
nunca foram as nossas, que dellas divergem profundamente.

Conhecemos, Sr. Presidente, a historia política da Repu
blica visinha, e basta conheceI-a, para ver desde logo que a
situação daquelle povo, em 1860, quando foi promulgada, em
.Banta Fé. sua actual Constituição, nada tem de commum eom
a situação do Brazil presentemente.

Sabemos que, desde 1816, quando foi proclamada defini
tivamente a independencia política daquelle povo, até 18:31,
quando, sob o nome de Confederação, foi-lhe impost.) um
governo de ferrenha dictadura; desde a quéda de Rosa.., e d8
Urquisa, seu vencedor, em 1852, até o estabelecimeni') do

. governo separatista de Buenos Aires, tendo o patriota Mitre
por chefe, e desde então .até ser promulgada a Constituição
actual, as provincias que hoje formam a Federação Acp:entina
viveram sempre sob um regimen bem diverso do no'3sc até
15 de novembro de 1889, separadas umas das outras, com Sf'U'3
governos locaes e sem poderem nunca estabelecer uma ver
dadeira nacionalidade commum, apesar das successivas ten
tativas para esi e resultado.

G



Unindo-se em 1860, pelos laços de um governo commum,
sob a fôrma federativa, aquellas provincias, que tinham, como
os estados americanos, magistratura propria para a applicação
de suas leis, não quizeram ou não puderam, Qomo aquelles es
tados, extinguir seus juizes locaes, e dahi a importação do
systema da dualidade americana, constituindo-se, ao lado da
magistratura primor.diaL ·que era a existente, uma segunda
magistratura, a federal, investida dos largos poderes e attri
buições da congenere dos Estados Unidos.

Alli, portanto, a magistratura local era um facto preexis
tente, causa da dualidade ou, si assim posso exprimir-me, da
transacção, que o systema faz presumir.

Querendo, todavia, dar um passo, reaiizar um grande pro
gresso no caminho da unidade, que é a tendencia de todos os
povos modernos, os constituintes de Santa Fé decretaram
para a sua Federação a unidad~ de codigas, separando-se, as
sim, do typO americano, e determinaram, como 'vê-se da clis
posição do art. 108 de sua Constituição, que, uma vez pro
mulgados taes codigos pelo Governo federal, sobre a materia
delles cessaria toda a competencia legislativa das provincias
federadas. O systema é hybrido, é illogico, é inadmissivel no
terreno dos principias, mas seus motivos são louvaveis na...:
quelles que o inventaram.

Que 11a, pois, de commum enLre nós e a Republica Ar
gentina, quando esta cbnsLituiu-se sob a fórma federativa?
que 11a de commum entre os dous povos, pàI'a justificar -a
importação, que se pretende, do seu defeituosissimo systema
de organização judiciaria?

Nem, ao menos, Si'. Presidente, podemos deixar-nos fas
cinar pela situação politica de nossos visin11os, pois que ella
é, como a financeira, que tanto conhecemos, a peor que se
póde imaginar; e, em prova deste asserto, permittirá o Con
gresso que eu leia as seguintes palavras de um escriptor que
não é suspeito ao povo argentino, E. Daireaux, em obra re
centemente publicada:

«Concebidas segtmdo a mesma fórma e o mesmo espirito,
as duas constituições (argentina e americana) não são iden
ticas. A independencia dos estados é. com effeito, muito
menor na Republica Argentina que nos Estados-Unidos; póde
se, até, dizer que essa independencia poderá tornar-se abso
lutamente ilusoria. etc ...

Quanto á autonomia politica dos estados, ella só em
111eoria é absolüta; na realidade dos factos, aquelles são su
jeitos ao Poder central.

Para substituir este regimen de tutella dos estados á in
dependencia, que estava no espirito da Constituição, bastava
um artigo desta, interpretado a seu sabor pelo mais forte.

Esse artigo' é aquelle que auctorisa o Poder central a
declarar em estado de sitio a provincia cuja ordem julga per
turbada, ainda- quando nenhuma auctoridade dessa provincia
tenha pedido protecção.

Esse direito, conhecido pelo nome, já famoso, de di
reito de intervenção, tornou-se, na mão do Poder central, que
dispõe da força armada, um agente eleitoral justamente te
mido.

E' sobretudo em tempo de eleições, não de eleições para
a presidencia sómente, mas, até, de eleições puramente locaes,
que o Poder central, as mais das vezes por motivos pessüaes,
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declara: uma lJrovincia em estado de sitio, depõe 'seu gover
nador e o substitue por um funccionario de sua escolha, todo
devotado á sua lJessoa.

Basta um batalhão de linha para substitúir, mediante este'
processo, a vontade dos eleitores pela do Presidente da Repu
blica,· e, algumas vezes, determinar a explosão de uma guerra
civil latente. si a provincia que o Poder central pretende do
minar é melhor preparada que as outras para a resistencia.»

SI' .. Presidente, elwhe-me de apprehensões e receios o fu
turo da Patria, passando este plano de reforma que temos em
perspecUva.

A applicação do Direito vai pertencer a juizes locaes, só
dependentes dos governos dos estados, estados pobres e indi
vidados na sua maior parte; e esses juizes, mal remunerados,
sem estimulas para o dever, creaturas dos governadores dos
estados, formando uma magistratura secundaria, despresti
giada ...

O SR. ARISTIDES MILTON - Junto de outra rica. Esta
grande clesegualdade.. (O Sr. Presidente volta a occapaJ" a ca
deira. )

O SR. AMPHILOPHIO - ... 310 lado dessa outra magis
tratura rica, como bem diz o nobre representante, esses jUlzes,
Sr. Presidente, vão ser, antes de tudo, agentes eleitoraes, em
preiteiros de eleições, instrumentos dos governos e dos par
tidos locaes, no meio da lucta intensa provocada por tantos
cargos de eleição popular em cada Estado.

Bem sabemos o que tem sido a politica entre nós até
agora, meus senhores, e bem podemos antever o que terá ella
de ser em cada' Estado, alargada como vai ser a sua esphera
cle acção, de acção local sobretudo, com os nossos costumes,
com os nossos defeitos e vicias de educação politica.

Para a magistratUra já não naverá u:na carreira; suas es
peranças, suas aspirações serão limitadas pelos horisontes de
cada Estado; desapparecerá todo o incentivo para o cumpri
mento do dever naquelles que não tiverem por unico estimulo
a satisfacção da consciencia; e, reduzida a milgistratura, e col
locados os juizes nessa triste e precaria situação, que será
de nossos direitos os mais caros e importantes? com que ga
rantias poderemos contar para esses direitos, para as nossas
liberdades, para a nossa propriedade, para a nossa honra e
de nossas familias e para o futuro de nossos filhos?

Por outro lado, 81'. Presidente, hão de ser tão frequen
tes, tão repetidos, pela propria natureza das causas, os con
flictos de jurisdicção entre os' orgãos das duas magistraturas
par'allellas, que, apreciada a reforma deste ponto de vista. ella
será origem, causa permanente, de uma situação de verda
deira anarchia na administração da justiça, espalhando por
toàa a parte incerteza, desconfiança e sobresalto, e, como con~

sequencia de um tal estado de causas. virá, e virá fatalmente,
a invasão da ,justiça federal nos dominios da ,justiça local e a
absorpção desta por aqueIla, que é a forte, a poderosa e 1131 de
ser sempre a vencedora, ainda que depois de muito tempo
perdido, de muito dinheiro gasto pelas partes e de muitos
outros males que a pratica do sysLema nos 1131 de mostrar, E
prevendo taes inconvenientes, e males, não enuncio aqui
simples con,iecturas ou apprehensões pessoaes; assignalo um
facto; que ha de acontecer neces,sariamente, fatalmente, na
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pratica do systema, e que não tem sido raro 'na propria Fe
deração dos Estados Uni.dos, como nos dizem seus publicistas
e historiadores. Alli, como aqui, a justiça federal, parte nos
conflictos com as justiças dos estados, é que terá de derimir
taes conflictos, e, desde que, como dizem os publicistas, não é
possivel precisar de antemão, por meio de preceito legislativo,
onde deve parar uma das jurisdicções e onde deve começar a
outra, a consequencia é, ·necessariamente, esse arbitrio de uma
das partes, constituida pela natureza das cousas, antú, por
vicio do systema, em juiz absoluto da sua propria competen-
cia e poder. ,

E, si assim succede nos Estados Unidos, onde ha, de facto,
leis federaes e leis dos' estados,por isso que estes legislam
sobre o direito privado, quaes proporções não virá a ter o
mal entre nós, onde os juizes dos estados só terão de applicar
leis federaes, isto é, as mesmas leis que, por sua vez, são tam
bem chamados a applicar os juizes da União?

Meus senhores, não cheguei ainda á terça parte do que
tinha para dizer-vos. (Riso. )

E' defeito meu, em grande parte; não sei resumir; esta
materia, entretanto, é muito complexa, muito difficil.

VOZES - Aguarde-se para a segunda discussão.
OUTRAS VOZES - Póde falIar segunda vez.
O SR. AMPHILOPHIO - Queria, sobretudo, apreciar o sys

tema do projecto ém sua applicação e desenvolvimento pela
lei de organização judiciaria federal, elaborada pelo nobre Mi
nistro da Justiça, para mostrar-vos todos os males e perigos
de semelhante systema.

O SR. CAMPOS SALLES (Ministro da Justiça) - Isso terá
sua opportunidade.

O SR. AMPHILOPHIO - Queria, sim, mostrar-vos deta
lhada, circumstanciadamente, com a leitura das disposições
daquelIa lei, que aqui tenho (mostrando um jornal), as des
ordens enormes,os perigos reaes,que ha de produzir seme
lhante organização judiciaria; infelizmente, porém, falta-me
tempo para isso.

Eu, meus senhores, não vim defender aqui os interesses
da classe a que tenho a honra de pertencer, a que tenho per
tencido em todo o decurso da minha vida publica, que conta
já mais de 21 annos. Desejo, quero, que se saiba isto, desde
que pertenço á magistratura.

UM SR. REPRESENTANTE -' Da qual é ornamento. (Jvlui
tos apoiados.)

O SR. AMPHILOPHIO - Sim, não venho defender in
teresses de classe ...

UMA VOZ - E si o· fizesse, que inconveniente havia?
O SR. AMPHILOPHIO - '" posto que reconheça que é ella

a que mais tem. soHrido, agora como no antigo regimen.
(Apoiados e não apoiados.)

Desconsiderada, desprestigiada por tanto tempo. agora com
o seu futuro irremissivelmente perdido, não sei o que ha de
ser da magistratura deste paiz, que tão relevantes, tão gran
diosos serviços tem prestado á Patría, em todos os tempos da
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sua boa como da sua má fortuna; aqui, porém. neste posl.o
de honra que ora occupo, corre-me o dever de só falIar como
representante da Nação, não inspirando-me em interesses que
não sejam os da Patria, por mais respeitaveis que outros pos
sam ser, por mais respeitaveis que sejam, como de facto são,
os interesses da nobre classe a que pertenço. E quero que isto
fique bem claro, bem conhecido de todos vós, que me honraes
com a vossa attenção, e do paiz inteiro, porque, em mais de
um desses artigos que têm apparecido na imprensa defen
dendo ou sustentando a reforma governamemal, tenho lido,
com o maior desgosto, a gravissima injustiça de que. o des
contentamento dos magistrados provém só do seu interesse
ferido ou prejudicado, pelo facto de passarem a ser juizes dos
estados. E' uma injustiça, uma clamorosa injustiça, que assim
se faz aos magistrados deste paiz. (Apoiados.)

Pela minha parte, desde já declaro que não continuarei a
ser magistrado, seja ou não" approvada a organização judi
ciaria do projecto do Gov0rno, adoptada ou não a minha
emenda, ou qualquer outra.

UMA voz - Faz mal. (Apoiados.)

O SR. AMPHILOPHIO - Os que me conhecem de perto
sabem que esta minha resolução nada tem de commum com a
actual situação política do paiz; que esta intenção, a de deixar
a carreira da magistratura, eu a tenho desde muito antes de
15 de novembro de 1889, por motivo de molestia. e disto é
prova o documento que aqui tenho e poderei 11'1'. (jv!ostrando
um papel.)

VOZES:- Não é preciso.
O SR. AMPHILOPHIO - Tenho o maior interesse em que

todos saibam isto, afim de que todos façam-me a justiça de
reconhecer que o que estou fazendo, o que estou dizendo neste
momento, quando manifesto-me em formal opposição a um

.acto que reputo máo, do Governo do meu paiz. n façn. dig'n,
cumprindo só o meu dever de representante da Nação.

VOZES - Todos o sabem..
O SR. AMPHlLOPHIO - E quando, porventura. quizesse ou

pudesse ainda continuar magistrado, ahi estaria.. para dar
testemunho das minhas intenções, o meu proprio subsitutivo
que. apprnvado, nenhuma vantagem me traria; uma vez que,
nelo seu systema, passaria a ser juiz de Estado, porque sou
juiz de primeira instancia, e para superior só poderia passar
por meio de concurso ou outra prova equivalente de capaci
dade. que a lei ordinaria viesse a exigir.

De resto, Sr. Presidente. e já que tenho necessidade de
insistir neste pontq, porque não falIa agora para aauelles que
me conhecem, mas para esta Assembléa e para o paiz, que não
têm razão para cQnhecer-me (Não apoiados). - de resto, Sr.
pj>esidente. seia-me permit.tic!n dizer. ainda. one. nomeadn
pelos meus collegas de classe. da Bahia. quando "não pensava.
sequer. em ser representante (la Nar1'ín. para uma cnmmissiío
que tinha por fim represi'ntar an T1nh]>e Ministro da Justiça
contra o seu svstema de or.gan i z:'lp'íoill(]i('iaria. dessa honra de':'
clinei. n'ío ohstante minhas idéas. mIe sempre foram as mes
mas, allega;ndo a minha incompatibi1irlade como memhro. (me
era, da Commissão encarregada de elaborar a Constituição da-
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quelle Estado. Constituição que, segundo as instrucções do
então governador, o illustre bahiano Dl'. Manoel Victorino
Pereira, deveria basear-se no projecto da Constituição Fede
ral, que já admittia o systema da dualidade judiciaria.

Tambem nenhuma esperança tenho de que a minha
emenda venha a ser approvada.

VOZES - Não diga assim.
O SR. AMPHILOPHIO - O nobre Ministro é assaz crite

rioso e sensato,.e não teria, antes de approvado o projecto que
ora discutimos, preenchido todos os logares creados pelo seu
plano de organização judiciaria, desde o Supremo Tribunal
até as pretorias desta Capital, si, préviamente, não contasse
com a victoria.

O SR. ARISTIDES MILTON - Faz bem em tocar neste ponto.
(Ha outros apartes.)

O SR. AMPHILOPHIO - Faço justiça ao criterio do nobre
Ministro.

Si S. Ex. não contasse que a sua reforma seria appro
vada por esta Assembléa, certamente não se exporia a ver
tantas nomeações nullificadas, o que não ficaria bem a S. Ex.

O SR. CAMPOS SALLES (Ministro da Justiça) - Contava
com a victoria do systema. •

O SR. AMPHILOPHIO - Meus senhores, vou concluir,obe
decendo ás reiteradas advertencias do Sr. Presidente. Fal
tou-me tempo para expôr todas as considerações que o as
sumpto comportava e para mais accentnar a minha
discordancia com o· plano de organização jndiciaria do prü
jecto governamental; não tive tempo, sequer, de fallar da
minha emenda. que fica, assim, indefesa; mas digo, possuido
fIa mais sincera e profunda convicção: Esta reforma, este hy
brido systema de organização judiciaria. além dos males que
ha de trazer ao paiz, anarchizando a justiça, sorá um fermento
de desorganizacão política, um agente de dissolução do Go
verno federativo, que temos em vista constituir.

Essa justiça federal, em que o nobré Ministro deposita
tantas esperanças, vai ser uma justiça constituida arbitraria
mente, discrecionariamente, pelo chefe do Poder Executivo, jà
que para seus juizes não se exigem condições reaes, positivas,
da necessaria idoneidade.

Será juiz do Supremo Tribunal Federal quem o Presi
dente da Republica quizer que o seja, uma vez que tenha :35
annos de edade e um notavel saber, que não se fará conhecer
por signaes externos, ao alcance da critica da opinião.

Os juizes seccionaes,' investidos de grande podere latas
attribuições, serão tirados dos bachareis em Direito que ti
verem quatro annos de pratica como advogados, condição
unica do seu saber, da sua experiencia, da sua vocação, da
sua idoneidade. em summa, para tão importante cargo: e essa
mesma condição ha de ser sophismada, na pratica do systema,
como fôra sempre, no antigo regimen, aquella outra, da
mesma natureza, que se exigia para a nomeação dos juizes
municipaes.

O Supremo Tribunal terá quinze juizes apenas, quando
vinte são, por ora, os estados, e ao julgamento des~e tribunal,
que. em si concentra a maior somma do poder político da nova
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fórma de governo, porque tem a faculdade de corrigir os erros
do Executivo e do Legislativo, firmando a intelligencia da lei
constitucional, e que é o tribunal que ha de julgar o Presi
dente da Republica nos crimes communs, a esse tribunal. a
seu julgamento exclusivo, meus senhores, vão ser deferidas
todas as questões que mais interessam a vida autonoma dos
estados, sua independencia e futuro, as quesLões entre esta
dos e a União, a validade das leis dos parlamentos dos estados,
a manutenção dos actos de seus governos.

E como um tal tribunal ha de ser constituido ,pelo ar
bitrio do Presidente da Hepublica, para elle só serão nomeados
individuos tirados dos estados maiores e mais populosos, que
são aquelles que mais terão de concorrer para a eleição da
quelle funccionario, por disporem de maior numero de elei
tores; de sorte que esses estados, os grandes, os poderosos, os
mais populosos, vão constituir-se os tut'Üres dos pequenos e
fracos e ao mesmo tempo os arbitros dos futuros destinos da
Patria, em um regimen que se chamará de :Federação! Sin
gular Federação!

O SR. AUGUSTO DE FREITAS - Que papel destina ao Se
nado brazileiro?

O SR. AMPHILOPHIO - Tenho concluido. (Muito bem.
Muito bem. O oradQr é cumprimentado e abraçado por grande
numero dos Srs. representantes e pelo Sr. iVIínistro da Jus
tiça. )

E' lida, apoiada, para entrar em discussão com o projecto, a
seguinte

EMENDA

SubsLitua-se o § 2~ do art. 33 pelo seguinte:

§ 24 - Decretar as leis processuaes da justiça fedoral.
Accrescente-se a estes os seguintes paragraphos:
§ 25. ~stahelecer leis uniformes sobre a naturalização

e fallencia.
§ 26. Definir e punir os crimes politicos, os de falsifi

caçâ'O de moeda e dos titulas publicas da União, e os com
Inettidos no alto mar.

Sala das sessões do Cong-resso Constituinte. .... de dezembro
de 1890. - Leopoldo de Bulhõe's. - Müllú. - Guimarães
Natal. ~ Leonel Fi[ho. - SilvaCanêdo. - 'Manoel da Sil?',!
RDsa Junior, - A. Stockler. - Julio de Castilho". - Pi
nheiro Machado. - Assis Brasil. - Angelo Pinheiro. 
Homero Baptista. - Fernando Abbott. - Menna Barreto. 
R. Osorio. - Cassiano do Nascimento. - Borges de Medei
ros· - Alvim. - Thomaz nores. -Julio Frota. - Ramiro
Barcellos. - Alcides Lima. - Pereira da Costa. - Silva
ParanhocS. - S. Fleur?!. - Bernardino de Campos. - Adol
pho Gordo. - Rodolpho Miranda. - Moura. - Moreir'(! da
Silva. - paulino Carlos. - Costa Junior. - Thomaz Car
valhal. -Victorino Montel:ro. - Ferreira Pina.- loaC/uim
Mendes. - Aloistides Maia. - C. Zama. - Rodrirru,es da
Cruz. - loaquim Santos Moreira . - Muniz Freire: - G.
Besouro. - Astolpho Pio. - Ferreira Rabello. -Martinho
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Roeitl'igues. - Frederico Borges. - Joaquim FeUcio. - Pa
ci/ico 1l'Iascarenhas. - Badará. - Urbano Marcondes. 
Baptista da Motta. - José Bevilaqua. - Lapér. - Felippe
Schnúdt.- Coronel Pires Ferreira.- Domingos C. de Jioraes.
- Almeida Nogueira. - Eduardo Gonçalves. - A. Azer>edo·
Costa 1l'Iachado. - Belfort Vieira (ocaso não passe a emenda
elo Sr. Amphilophio). - Uchóa Rodrigues, idem. - Manoel
Coelho Bastos do Nascimento, idem. - Luiz Murat. - Vir
flilio Pessoa. - José Avelino. - Manhães Barreto. - Dutra
Nicacio. - Fr'ança Carvalho. - Barbosa Ltm.a.

A discussão fica adiada. pela hora.
Vêm á Mesa as seguintes

DECLARAÇÕES DE VOTO

Os abaixo assignados declaram ter votado contra a emenda
apresentada ao art. 23 do projecto de Constituição, para SOl'
egualado o subsidio dos deputados e senadores.

B. de Campos. - 1l'Ioraes Barros.- Adolpho Gordo.- Pau
lino Carlos. - Mursa. - Rodolpho Miranda. - An(felo Pi
13heiro. - Thomaz Carvalha]. - Rubião .lImior. - JIIí)'cl>a
ria Sil?Ja.

Pedimos a V. Ex. que acce-ite e mande consignar na
acta a seguinte declaração. que. si estivessem presentes os 
abaixo assignados - quando foi votada a emenda ao art. 23,
equiparando o subsidio dos deputados ao dos senadores, vota-

. riam contra ella.
Sala do Congresso, 2 de janeiro de 1891.

A.lfredo ElÍJs. - Costa Junior. - Almeida Nogueira. 
Domingos C. clte Moraes. -=- Rodrigues ALves.

O Sr.. PRiE'sI1nENTE designa para amanhã a seguinte ordem
do dia:

Primeira parte, até 1 112 hora:
Continuação da discussão da moção do 81'. Erico Coelho.
Segunda parte, depois de 1 112, ou antes:
Votação da segunda secrão do projecto de Constituição,

cuja discussão ficou encerrada:
Continuação da l' discussão da secção 3' do proj ecto de

Constituição - Do Poder Judiciario.
Levanta-se a sessão ás li 114 da tarde.

23' SESSÃO. EM 3 DE JANEIRO DE 1891

Pr.ESIIDENCIA DO SR. PRUDENTE DE MORAES

Ao meio dia faz-se a chamada, á qual respondem os Srs.:
Prudente de Mo~aes Paes de Carvalho, João Neiva, Eduardo
G.mçalves, ,Costa Rodrigues, Francisco Machado, L~ovigildo
Coelho, Joaquim Sarmento, João Pedro, José Segundmo, Ma-
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noel Barata, Antonio Baena, Joaquim Cruz, Theodoro Pacheco,
Eiy;seu Martins, .Toa}üm Katunda, Bezerra de. A~buquerq~e,

Junior Theodureto Souto, José Bernardo, Ohvelra Galvao.
AmarO' Cavalcanti, Almeida Barreto, Firmino da Silveira, José
Hygino José Simeão, Frederico Serrano, Tavares Bastos, Rosa
Junior: Thomaz Cruz, Virgilio Damasio, Domingos Vicente,
Gil Goulart, Monteiro de Barros, Lapér, Braz Carneiro, Quin
tino Bocayuva, ICampos Salles. Dbaldino do Amaral, Santos
Andrade, Generoso Marques, Raulino Horn, Esteves Junior.
Luiz Delfino, Ramiro Barcellos, Pinheiro Machado. Julio
Frota Joaquim FelicioCesario Alvim, João Severiano, Eduardo
Wandenkolk, Saldanha' !l\Tarinho, Joaquim de Souza, Silva Cane
do, Silva Paranhos, Joaquim Murtinho, Belfort Vieira, DcMa
Rodrigues, Indio do Brasil, Lauro Sodré, Innocencio Serzedello,
Nina Ribeiro, Cantão, Pedro Chermont, Matta Bacellar, Casemiro
Junior, Rodrigues Fernandes, Anfrisio Fialho, Nogueira Para
nagulá, PiTes Ferreira, Barbosa Lima, Bezerril, Justiniano de
Serpa, Frederico ;Horges. José Avelino, José Bevilaqua, Gon
çalo de Lagos, Nascimento, Pedro Velho. Miguel Castro, Amo
rim Garcia, Epitacio, Pedro Americo, Sá Andrade, Retumba,
Tolentino de Carv,alho, Rosa e Silva, João Barbal'ho. Gonyal
ves Ferreira, José Marianno. Almeida Pernambuco. Juvencio
d'Aguiar, André Cacalcanti, Raymundo Bandeira. Annibal Fal
cão, João de Siqueira, Jõão Vieira, Luiz de Andrade. Espírito
Santo, Bellarmino Carneiro, Theophilo dos Santos, Pontes de
Miranda, Gabino Besouro, Ivo do Prado, Oliveira Val1adão,
Augusto de Freitas, Paula Argollo. Tosta. Seabra, Antonio Eu
sebio, Zama, Arthur Rios, Marc·olino Moura. Santos Pereira,
Custodio de IMello. Paula Guimarães. Milton, Amnhilonhio,
Francisco Sodré, Dionisio Cerqueira,' Leovigildo Filgueiras,
Barão de S. Marcos, Barão de Villa Viçosa, Prisco Paraiso,
Moniz Freire, Athayde Junior, Fonseca e Silva, Nilo Pecanha,
Urbano Marcondes, Manhães Barreto, Oliveira Pinto, Viriato
de Medeiros, Virgílio Pessoa, Franca Carvalho, Luiz Murat,
Baptista da Motta, Fróes da Cruz, Alcindo Guanabara, E,rico
Coelho, Lopes Trovão, Jacques Ourique, Aristides Lobo, May
rynk, Vinhaes, Thomaz Delfino, Domingos J esumo, Fur
quim Werneck, Antonio Olyntho, Badaró, Pacifico Mascare
nhas, Gabriel de Magalhães, Chagas Lobato, Alexandre Stockler,
Francisco Veiga, .Gonçalves Chaves, Viotti, Dutra NlCacio, Cor
rêa Rabello, Manoel Fulgencio, Astolpho Pio, Aristides Maia,
Gonçalves Ramos, Carlos Chagas, Costa Machado. Domingns
Porto, Palleta, João de Avellar, Ferreira Pires, Bernardino de
Campos, Moraes Barros, Lopes Chaves, Domingos de Moraes,
Adolpho Gordo, Carvalhal, Mursa, Rodolpho Miranda, J2aulino
Carlos, Costa Junior, Rodrigues Alves. Francisco Glicerio, Al
fredo Ellis, Moreira da Silva, Almeida Nogueira, Rubião .Ju
nior, Fleury Curado, Leopoldo de Bulhões,Guimarães Natal, An
tonio Azeredo, Caetano de Albuquerque, Bellarmino de Men
donça, Marciano de Magalhães, Fernando Simas, Lauro Müller,
Carlos de Campos, Schimidt, Lacerda Coutinho, Victorino Mon
teiro, Pereira da Costa, Antão de Faria, Julio de Gastilhos,
Borges de Medeiros, Alcides Lima, Assis Brasil, Thomaz Flo
res, Abreu, Homer·o Baptista, Rocha Ozorio. Cassiano do Nas
cimento, Fernando Abhott e Demetrio Ribeiro.

Ahre-se a sessão.
Deixaram de comparecer, com causa, os Srs.: Floriano Pei

xoto, Ruy Barbosa, Saraiva, Aquilino do Amaral, Henrique de
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Carvalho, Martinho Rodrigues, João Lopes, Oiticica, Leandro
Maciel, Medrado, Fonseca Hermes, Conde de Figueiredo, Matta
Machado, Ferreira Brandão, Alvaro Botelho, Costa Senna, Ce
sario 'M~tta Junior, Carlos Garcia e Bueno de Paiva; e, sem
causa, os Srs.: Cunha Junior, Pedro Paulino, Coelho e Campos,
Rangel Pestana, Americo Loto, Pinheiro Guedes, Nelson, .Fe
liEibello Freire, Almino Affonso, Couto Cartaxo, Bernardo de
Mendonça, Meira de VasconceU.os, Santos Vieira, Pereira de
Lyra, Cyrillo de Lemos, Garcia Pires, Alberto Borandão, Joa
quim Breves, Sampaio Ferraz, João Pinheiro, Leonel Filho,
Jacob da Paixão, Lamounier, Americo Luz, Feliciano Penna,
Francisco Amaral, João Luiz, Domingos Rocha, Barão de Santa
lIdena, Martinho Prado Junior, Luiz Barreto, Angelo Pinheiro,
Ernesto de Oliveira e Menna Barreto.

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

PRllMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS.

Em virtude da urgencia concedida na sessão de hontem.
continúa a discussão da moção apresentada pelo Sr. Erico
Coelho e outros.

Vêm lá Mesa., são lidos e entram conjunctamente em dis
cussão os seguintes

Substitutivos

A organização dos estados s6 se fará depois de volada
a 'Gonstituigão Federal, servindo de base ao processo eleitoral
na parte, referente á organizacão de mesas e ao reeebimrnfo
e apuração de cedulas, bem como á respectiva fiscalizac;ão, as
disposigões da lei de 9 de janeiro de 1881 e o respectivo re
gulamento. - Nilo Peçanha. - C. PaZetta. - Zama.

12'ubstitua...se a moc;ão do Sr. Erico pelo seguinte:
O Congresso Constituinte julga incompativel com o prin

cipio federativo, proclamado pelo Governo Provisorio e que
se trata de eonsagrar, o systema eleitoral prescripto no de
creto de 4 de outubro deste anno para a eleicão das assem
bléas e dos governadores dos estados; e, fazendo votos para
que aos mesmos estados seja deixada ampla faculdade para
se organizarem mediante o processo eleitoral que entenderem
preferivel, passa á ordem do dia.

Em 31 de dezembro de 1890. - João Meira de Vascon
Cellos. - Annibal Falcão. - João Barbalho.

A org-anizaeão dos estados só se fará depois de votada a
Constituirão Federal. servindo de base ao processo eleitoral
a lei de 9 de janeiro de 1881. - Nilo Peçanha.

O Sr. Aristides Lono -'- 'Sr. Presidente. o que me traz á
tribuna não é precisamente sustentar a moção ora em debate.
Os discursos anteriormente proferidos pelo meu iIlustre
amigo representante do Rio de Janeiro e pelos i11ustres repre-
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sentantes da Bahia e Par,á, acredito que elucidaram perfei
tamente a questão.

Venho á tribuna para ver, se consigo indicar ao CDn
gresso a solução do problema que ora nos preoccupa.

Entretanto, graças ao processo intermittente por que a
moção passou nas discussões anteriores, não tenho remedio
senão referir-me a varios argumentos aqui apresentados con
tra ella por parte de alguns illustres representantes.

Senhores, estou admirado, surpreso. das novas theorias
que vejo levantadas no seio deste Congresso. Nós, democratas,
não da escola republicana sómente, mas de todas as escolas
politicas deste paiz, (Apoiados), ternos prégado, constante
mente, á Nação que a maior necessidade, que o mesmo paiz
tem, é a garantia do voto, que é a base de todas as institui-o
ções (Apoiados; muito bem).

E posso asseverar que, si a democracia e o seu regimen
mentirem á promessa por elles feita, terá a sorte de todas
as instituições que procedeIlLde modo semelhante. (Apoiados;
muito bem.)

',Ternos o exemplo da Monarchia. O que accelerou a quéda
desse systema? A incoherencia, a má fé (Apoiados), a in
versão constante dos homens e dos principios, porque, se
nhores, nã,ü ha systema que possa resistir a esse processo des
truidor. (Apoiados.)

Portanto, no momento em que tratamos de organizar o
paiz, devemos fazel-{) segundo as promessas que fizemos.
O nosso dever restricto, a nossa obrigação principal, impres
cindivel e, talvez, absolutamente necessaria é mantermo-nos
dentro dos principios que sustentámos (Apoiados). E si nos
arredarmos delles, teremos mentido ao paiz, aos nossos prin
cipios, ás nossas crenças e a solennes Compromissos (Apoia
dos), e fundaremos, não a Republica federativa, mas urna
cousa phantasmagorica, convencional, sem base, sem firmeza,
a verdadeira negagão dos principias e' das aspira~õc.s do
paiz.

UMA voz - Será o dominio da força (Apoiadols.)

O SR. ARISTIDES LoBO - Portanto, senhores, o primeiro
dever deste Congresso, hoje, que trata de organizar o paiz, é
fundar os estados, é modelar suas novas instituições e pol-as
de accôrdo com os principios da democracia, que nós todos
professamos (Apoiados).

Mas, dizem: Vós quereis reformar a lei eleitoral, e essa
reforma é um attentado contra o mandato que recebestes.

UMA voz - Não ha tal.
O SR. ARIST~DES LOBO - Senhores, peço licen~a para dizer

que esse argumento é pueriL
O SR. OLIYEIRA PINTO Não apoiado; o argumento é

altamente. poderoso.
O SR. AmSTIDES LOBO Senhores. si fo~se admissivel

esta doutrina. não haveria possibilidade, de refmma alguma
nas leis eleitoraes. (A1Yoiados.)

Haviamos de chegar a esta conclusão.
O SR. OLIVEIRA PINTO - A condemnação rIo C'nngrrssn

pelo proprio Congresso.



o SR. ARISTIDES LoBO - Responderei ao nobre represen
tante.

O SR. OLIVEIRA PINTO - A experiencia que se fez foi,
unicamente, a eleição deste Congresso.

O ~':'R. ARISTIDES LOBO - Não houve ninguem que con
testas,se os defeitos da lei. O proprio Governo ...

UMA voz - ,Quem erra uma vez o caminho deve conti
1mar errado sempre? (Ha outros apartes.)

O SR. ARISTIDES LOBO - Mas, dizia eu: o argumento é
improcedente, é pueriL porque, como disse, uma vez feita a
reforma eleitoraL não haveria nenhum legislador mais que a
pudesse reformar, e o paiz ficaria pe,rpetuamente no dominio
dessa lei, por peor que ella fosse. E quereis ver oabsu r-Clo ?
O Congress'o não poderia, sequer, reconhecer a invalidade. do
seu proprio mandato. Isto não se sustenta. Portanto. Senho
res,o argumento não procede, é uma superstição de imagi
nario escrupulo politico, e nada mais. Exemplos não t'a1tam
em todos os paizes, para provar que jámais assim se pensm.l
em paiz algum do Mnndo.

As reformas eleitoraes sempre se fizeram pelos proPí,'ios
investidos do mandato, que no dominio de leis defeituosas lhes
ft>raconfiado. .

Nem sei como uma casa de legisladores se possa reCllsaJ'
ao elllnprimento desse dever.

Desde que verificaram que na legislação eleitoral ha de
feitos, nada mais justo, e, direi, mais imprescindivel. do que
dizer ao povo - precisamos de um processo melhor em
garantia do proprio direito que tendes de exereitar. Isto, se
nhores, jámais invaltd't o mandato .. (Apoiados.)

Esta tem sido a.norma invariavel de todas as assemhléas
políticas.

Qual' o outro argumento que se apresenta?
A necessidade da constituição rapida dos estados da Fe

deração.
O SR. NILO PEÇANHA - Então adopte-se a lei de 9 de

janeiro de 1881.

O SR. ARISTIDES LOBO - Senhores, sou pela celeridade da
constituição dos estados; ninguem mais do que eu deseja
vel-os constituidos, porque ninguem mais do que eu acredita
que dessa constituição depende a garantia maior, senão a
unica da Republica. (Apoiados.)

Mas, decretemos, façamos a organização dos estados res
peitando o direito de voto. que é elemento primordial e indis
pensavel de sua organização.

Deeretal-a. porém, sob o imperio de uma lei que traz em
si propria o elemento da fraude. ou que. pelo menos. a pro
voea e facilita, não é decretar ou organizar consa alguma, é
manter o antigo regimen (Apoiari'Os) das provincias depen
dentes e eseravizadas, em que se faziam eleger as represen
tações provineiaes pela influeneias e pelas ordens centraes.
As ordens do Poder Executivo.transmitjidas aos sens dele
gados, todo mundo o sabe, é que organizavam as snppostas
representações provinciaes, falseando o mandato e com eJIe a
autonomia das provincias.

Senhore's, é preciso que sejamos razoaveis. Combinemos a
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celeridade de nossas decretações com a solidez da obra que
pretendemos fazer. (Apoiados,;' muito bem.)

O SR. SALDANHA MARINHO - Apoiado. Nós temos exem
pios a seguir.

O SR. ARISTIDES LOBO - Somos filhos desta lei, foi por
ella que se constituiu este Congresso, não ha duvida, mas
<cada um de nós, em sua consciencia, sabe quaes são ,os de
feitos da lei de que 'O nosso mandato decorreu. (Apowdos.)

O facto de ser reconhecido deputado legitimo aquelle que
vem ao seio da representação em virtude dos processos defei
tuosos de uma lei má, ea despeito della, não é razão para
que não se reformem esses processos e essa lei?

Tsto seria concluir da fórma exterior do mandato, que
pôde ser inatacavel, ou, mesmo, da sua legitimid,adecasual,
para a perfeição da lei que gerou esse mesmo mandato, mas
que não póde continuar' a legitimaI-o.

O argumento adverso é um' simples trocadilho.

UMA voz - Si a lei tiver bom executor, esse salvara os
defeitos.

O SR. ARISTIDES LOBO - Nenhuma nação poz á mercê de
um governador, ou de um applicador de leis, as garantias da
liberdade do voto representadas pelo arbitrio ou, mesmo, por
sua probidade. E' precís_o, é indispensavel que a lei seja
previdente e ,clara, é necessario que aquelles que disputam os
sclff.ragios encontrem meios nella e não na vontade, de seus
executores, com que possam pugnar pelos seus direitos pe
rante as mesas eleitoraes. Argumentou-se, ainda, com abu
sos das melhores leis e1eiioraes que temos tido.

O Sr. ;,'::araiva promulgou uma lei, cercou-a de todas as
garantias, executou-a e o resultado foi a derrota do seu par,·
tido, derrota que muito o nobilitou. (Apoiados.) Mas se disse
que succederam-lhe outros g'Overnos, a lei foi fraudada e
tivemos camaras unanimes.

Pois bem. O argumento traz em si mesmo a sua propria
refutação. Pois, si uma lei boa e perfeita não poude resistir
á fraude governamental, o que diremos de uma lei que traz
em si .os elementos da falsidade? , Deste modo proclame-se
logo que entre nós é impossivel o Direito jámais triumphar.
(Apoiados e m,uito bem.)

-Senhores, bem sei que a Republica não podia organizar
uma lei eleitoral regular em um momento revolucionaria e
quando estava na situação de legitima defesa, mas é preci
samente por isto, que ella, filha de uma situa,cão extraordi
naria, não póde ter applicação a um periodo de governo re
guIar.

UMA voz - Os homens são os mesmos.

O SR. ARISTIDES LOBO - Como todas as grandes revolu
ções em que predomina o principio da liberdade, pensei que
ella fosse -capaz de repovoar esta Nação por homens de bem,
consenti que assim me exprima, e substituir este regimen que
acaba de cahir, por uma causa mais nobre, mais digna de DÓS
republicanos. (Apoiados.) ,

UMA voz - E pensava muito bem.
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o SR. AHJSTIDES LOBO - Foi para isto que aqui viemos
e não para repetir o fatigado paradoxo de que os homens
continuam a ser os mesmos. Mas, si os homens são os mes
mos, razão de mais, porque, sendo assim, nós, que creámos
o novo regimen, devemos procurar leis mais perfeitas, mais
completas, mais previdentes, devemos rodeaI-as de eleinentos
de coacção contra a fraude, de modo Que não venhamos offe
recer, na Republica, o mesmo espectaculo que offereceu a
Monarchia e de CJ11 e os p1'oprios monarchistas foram victimas .
como acabámos de ver. (Apoiados. ) ,

IJc\"antol1-se. ainda aqui UIn outro argun12nto: disse-se
que a suspensão da orgar:ização dos es tados era illegal. pela
razão de que violava um dccreto do Govcrno. .

Senhores, eomprehendo que no dominio da Dicladura,
quando os factos, com sua força irresi."tivel. colloearam na
mão dos homens que fizeram a Revolução todos os .poderes de
que o paiz podia dispor, a Dicladura legislasse francamente.

EstavanlOs, como disse, em um periodo de defeza (Apoia
dos), em um periodo extraordinario, a Republica seria uma
imbecil si não tomasse todas as medidas para garantir D
grande pensamento que tinha levado estes homens ao campo
da batalha. (Apoiados; iTYwâto bem.)

Mas então era uma quadra excepcionaL extraordinaria
(Apoiados); e querer applicar á vida normal do paiz os mes
mos principios que regeram esse dominio, é, simplesmente, um
erro gravisismo e de fataes consequencias. (J:Yluitos apoiados.)

Porém encaremos o argumento, que se apresenta, da ille
galidade da moção, isto é, infracção do decreto do Governo.

Em primeiro lagar, digo que esse decreto é que é illegal
ou, pelo menos, incoI'I'ecto.

E' illegal e incorrecto, porque, desde o momento em que
o Poder dictatorial convocou a Nação para tomar conta dos
seus destinos, o seu dever era esperar que o Congresso, 1'e
lII:ido e representado pelos homens -que a Naçãü aqui man
dava em nome. de sua auctoridade e soberania, se pronun
ciasse a respeito das medidas que tinham de seguir-se a este
ultimo. acto de sua existencia de facto. (lVluito bem.)

O :SR. SALDANHA MAHINHO - Não 11a contestação pos
sivel a isso.

O SR. ARISTID.Es LOBO - Mas imaginemos que esse de
creto foi expedido pelo Poder dictatorial no pleno exercicio
de suas facL1ldades; addicionemos a esta razão a circumstan
cia de ter o Congresso, por a-eLos seus, posteriormente a este
facto, investido o Poder dictatorial de faculdades executivas e
legislativas, e, ainda assim, o argumento não tem procedenci!l.
A materia de que nos occupamos é, incontestavelmente, constI
tuinte, porque a organizacão dos estados não se destaca nem
se distingue da organização fe.deral. (Apoiados; lI!,uito ber:l ),

está presa por laço intimo de mutua dependencra. (MUltOS
apoiados; muito bem; muito be1!'.) . .

Ora. desde que estamos aqUI reumdos para or~a;lllzar o
paiz, não podemos deixar de parte os processos legItrmos da
organização dos estados.
. Mas. qual é o meio de fazer-Se essa organização e qual o
processo a seguir? .

Não ha dous - o mandato é o unico, porque sem elle tudo
ficaria dependente do Poder dictatorial, que succ~mbiu, ou
permaneceria perpetuamente em estado embryonarlO.
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Sr. Presidente. esta é materia constituinte, essencial
mente constItuinte, e nem podia deixar de ser, porque o di
reito político do cidadão que neHa se envolve, em todas as
constituições do mundo assim o é considerado.

Perante o Direito Publico universal, é materia consti
tuinte, ninguem jámais o paz em duvida, tudo quanto se re
fere á representação da soberania dos povos.

Quem desconhecerá isto?
Não ha uma só organização, mesmo a da Nação ameri

cana do norte, que conseguiu fazer uma distincção profunda
entre os dous poderes, ü Legislativo e o Executivo; mesmo
ahi, verifica-se que todos os poderes soffrem o influxo do
voto popular e põem em jogo, portanto, os direitos soberanos
da Nação.

Que motivo levaria o Congresso, por outro lado, per-
gunto, a abrir mão da organização dos estados? ,

Porque deixaria esta correr por conta dos actuaes gover
nadares? Si um ou outro, senhores, está mais ou menos pre
parado para esta funcção, podendo desempenhaI-a satisfa
ctOl'iamente, na maioria não estão, porque; até alguns ha que
ainda estão compromettidos com a ultima eleição. Porque
motivo, Sr. Presidente, havemos de renunciar o direito de,
desde já, regularizarmos este assumpto?

. Declaro que não conheço uma só razão que legitime a
extranha pretenção de manter-se uma lei defeituosa, a não
ser que se tema o concurso garantidor do Direito e da liber
dade .na obra delicada e difücil da organização dos estados.

Dir-vos-ei que quem receia o concurso legitimo das ga
rantias que a lei consagra, é porque prefere 'ou confia nos re
cursos da fraude. (Apartes.)

Mas eu disse, Sr. Presidente, quando subi a esta tribuna,
que "'retendia cingir-me, estrictamente, á materia do debate

Não entram em quvida para ninguem as vantagens, aliás
reconhecidas por todos, da discussão e votação immediata da
Constituição. e de se envidarem todos os recursos razoaveis e
justos para 'accelerar a obra da constituição dos estados .

. ,Não haverá meio, porém, de conciliar esse desejo do Con
gressü ,com as garantias dos direitos populares, que nós outros
queremos estabelecer?

lia, sem duvida, e basta para o couseguirmos, que se abra
mão do injustificado empenho de se decretar de entuviada
todo esse trabalho, que exige cuidado e deve ter por base o
maior escrupulo na escolha de seus representantes. Si assim
o não fizerdes, a grave responsabilidade que ides assumir vos
ha de pesar cruelmente sobre os hombros.

Si é verdade que pretendemos fazer uma obra digna de
nós, então tenhamos um pouco de paciencia e façamos alguma
causa um pouco mais seria do que aquillo que vimos de des
truir.

Por que' este açodamento na organização dos estados?
Por que? . .
Pois não é certo, que as constituições dos estados estão

dependentes da Constituição' Federal? Não está isso escripto
em suas paginas? Como, pois, esse açodamento, quando o pro
jecto de :Constituição Federal ainda não está votado?

Não será principiar por uma irregularidade, que inva
lida ess'e trabalho, que tem necessidade de ser solido e es
tavel para ser duradourü, inverter-se a ordem institucional



- 96-

de sua fundação, violando a dependencia em que elle deve
emanar?

Singular modo de constituir uma Federação, esse, que co
meça recusando-<Ihe os elementos essenciais, de sua fun
da,ção 1

. Mas, senhores, esse Poder central, que residia nas mãos
dos antigos governadores das provincias por uma delegação
desse- mesmo Poder, deve desapparecer de facto: porque, des
appareceram das mãos do Poder central as faculdades amplas
e illimitadas de que fôra investido, ou não?

Penso que ninguem sustentar;á a doutrina de sua manu
tenção.

Mas; quando mesmo se considere que é legitima a .con
cessão feita pelo Poder central aos seus delegados, para de
cretarem constituições e organizarem estados... (Trocam-se
muitos apartes.) .

Onde estiá a conveniencia de fazel-o sem attenção á li
berdade do voto?

Em todo o caso, o que tem em si essa demora, que nos
deva assustar?

Estamos, por acaso, em presença de uma situação espan
tosa, de instantes contados, ou ameaçados de urgencias, qu;~

nos assoberbem?
Bate-nos á porta a ameaça de alguma nação extrangeira ?
Ha medo de alguma revolução .ou de alguma perturbação

da ordem no seio do paiz?
Mas, não é o proprio Governo que veiu tranquilizar-nos

neste Congresso?
Por outro lado. senhores. tenho· visto a maior cordura

para com os cavalheir'os' que' occupam as posições governa
men 1aes. O que, pois, Se teme e por que nos precipitam?

Quasi todas as medidas de cunho governamental, devo
observar, têm sido votadas com grande celeridade e, até, com
applauso da maioria, que às tem feito vingar. (Apoiados.)

De onde, pois, vem, insisto. esta anciedade de montar ür
ganizações sobre a base falsa de uma legislação eleitoral Icon-
demnada? (Apoiados.) .

Até o dia 20 ou 25 deste mez, espero, o proj ecto consti
tucional deve estar votado.

UMA voz - Garante isso?
O 'SH.· ARISTIDES LOBO - Si todos seguirem o meu rumo,

não fallv.rem impertinentemente sobre questões de. ordem, ga
ranto que Ilum prazo nunca maior de 20 dias estaeá votada a
Constituição.

Chego agora ao meu principal empen]J.o.
Nas. disposições transitorias, reproduzirei uma emenda

que foi apresentada pelo Sr. Saraiva, creio, reformando a lei
eleitoral simplesmente na parte do processo que regula o di
rei to do voto; e então penso que realiza-se o ideal de todos
nós, isto é, sem prejúizo de tempo, conseguiremos o mesmo
resultado sem darmo-nos ao espectaculo, que chamarei ridi
culo, de um Congresso que passa por cima de brasas, assus
tado não sei de que incomprehensiveis terrores, e vota e de
creta sem reflexão e sem calma as medidas mais serias de
quantas dependem do_ mandato que lhe foi conferido. (Tro
cam-se m'uitos apartes.)

Senhores, a parte principal da Constituiçã·o. todos sa
bemíJs. já foi mais ou menos discutida, os seus grandes ele-



mentos. o GJlLrayamenLo maior c mais c0nsideravel de :3ua c:
tructura está i'ormado.

O que nos resta a fazer ~ . .. _
O que se poderia chamar uma lavagem, UinC1 clanhcaça'o,

que deve ter lagar na segunda discussão. . .
Portanto,não é preciso que o Congresso sc preCIpite; le

vemos as causas regularmente, retoquemos a lei eleitoral de
modo que 08 estados se constituam desassombradamente.

Mas éexaetamente esse ,process'o que reülamo, eliminan
do-se as difi'iculdades e abreviando-se ... tmnpo, tanto quanto
deva ser abreviado.

INão quero tomar· mais tempo ao Congresso; j á disse u
que tinha a dizer, e talvez dissesse mesmo n.ais do que dev)a,
porque desagradei a muitos collegas. (Numerosos não apota
dos. )

O SR. OLIVEIRA PINTO - V. Ex. fallou com a maior ele
vação que é possivel. (Apoiados.)

O SR. ARISTIDES LOBO - Mas tonbo por habito dizer aos
meus eoncidadãos aquillo que penso e proceder segundo as
normas mais francas. porque entendo, senhores, que são as
que mais convêm á. Nação e :<1< sinceridade popular. (Apoia
dos. )

Concluo, portanto, Sr. Presidente, annunciando ao Con
gresso que na segunda discussão da Constituição apresentarei
medidas que l'etoquema legislação eleitoral, no sentido de
garantir o voto. .

A primeira parte da moção páde e deve ser votada..
porque, si constituissemos já os estados, ou consentl:osemos
na organização de11es,sel'ia envolvermos apropria idéa que
queremos resguardar nesse acto precipitado.

A segunda parte da moção não' precisa ser votada.
Antes, porém, de terminar estas reflexões, que tomei a

liberdade de offerecer ao Congresso, tenho de tomar, rapida
mente, em consideração, uas emendas que foram apresentadas
á. moção que se discute.

A primeira é esta. (Lê.)

Esta é assignada pelos Srs. Meira de Vasconcellos, An
uibal Falcão e João Barbalho.

A outra é esta. (Lê.)

Esta segunda moção tem um fundo C0ll1111Um com a apre
sentada pelo Sr. Erico, mas, a meu modo de ver, offerece
uma difi'iculdade para ser acceiLa, e é que fa11a englobada
mente em todos os art.igos consagrados pela lei que quere-
mos applicar. .

O SR. NILO - Ma::; fica ao Executivo separal-as.
O SR. ARISTIDES LOBo-Perdôe-me: não queremos con-

fiaI' o Legislativo ao Exeoutivo.
Ou i'azemos a lei, ou não a fazemos.
O SR. OLIVElHA PINTO - Não podemos fazCl,
UM SP~ REPRESEr,TANTE - Por que?

O SR. OLIVEIRA PINTO - Porque somos Congresso Consti
tuinte, c não Congresso legislativo. (A.:pu.r1:es. )

7
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o SR. ARIS'I'IDES LOBO - Mas o Congresso não
ceitar por menos verdadeira a proposição do meu illiisl,rado
collega.

Não ha nada mais c~~~~~{~(~O~~c1ij}ci~sO que alei sobre os direitos
é outra ~

E' que o Congresso, votando diffi-
culdade em discriminar de

Não na memoria
dessas e oimmediato
solver com plena segurança.

O SR. Z.'L1WA - Accrescente-se
á das mesas e á

fique assim. outros apaJ'tes.)

O SR. ARI8'flDES LOBO - A segunda emenda apresentada
á moção do Sr. Erico, acho ainda menos acceitavel; esta dá
a cada Estado a preferencia da legislação que entender con
veniente.

Isto traria um accumulo de processos
entre si, e resultados aber:rai:ivos

aliás, a eleição ser feita
este Congresso.

Sr. Presidente,
Congresso tem de acceitar um
votar, e esta é a minha opinião, a primeira parte' moção
do Sr. Erico, e eu me comprometto, a apresentar nas dis
posições transitorias da Constituição a emenda relativa ao
processo eleitoraL ..

O SR. NILO PEÇ.'lliHA diz em voz baixa algumas palavras
ao

. ARISTIDES LOBO - Mas o
tante do Rio de Janeiro. offereceu
emenda, mandando appllcar as di:3P,Ds:íçc)es
eleitoral da lei de 9 de janeiro de ao regulamento n. 511.
Esta medida póde ser acceita, DJaS, si o Congresso quizer
praticar um acto mais meditado, mais reflectido, de modo que
não lhe escape circumstancia alguma, entáo ...

O SR. ANTONIO EUSEBIO - Passando essa medida na
moção, como se ha de converter em lei? (Ha outros apartes.)

O SR. ARISTIDES LOBO - Nada impede que o Congresso
lhe dê sua fórma, isto é, lhe imprima o cunho legislativo com
o seu caracter soberano e conslituinte, porque, effectiva
mente, como eu disse, a materia é dessa natureza.

Eu, acho mais cabida e applicavel, como ia di-
zendo, nas disposiç'Ões transi\j;orias da Constituiçáo,
onde não ser de modo impugnada.

Penso, Sr. em que o Congresso
pro'3ederá, ref:ecbdamente, mas, de com a prudencia
e com a gravidade 'Jue lhe manter, aguardando as
disposições transitorias, para nellas medidas com-
plemenl ares ou substitutivas do processo vigente.

Peço a V. Ex. que a volos a emenda separada-
mente, pois ella consta duas partes.

O SR. ZA.MA (pela ordem) requer o encerramento da
discussão.



Consultado, o Congresso rejeita o requerimento,
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Oliveira Pinto.
O SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE - Peço a palavra pela

ordem.
O SR. PRESIDENTE-Tem a palavra.
O Sr. Caetano de Albuquerque (pela ordem) -Ainda não

contrahi o habito de pedir benevolencia a quem tenha em si
uma parcella qualquer do Poder; mas tenho o hahiTo inve
terado de exigir de todo aquelle que tem um poder qual
quer, o cumprimento da justiça, isto é, equanimidade. O que
quéro de V. Ex.' é, sómente, equanimidade para commigo.

Com o maior constrangimento vou votar contra a indi-
cação do Sr. Erico Coelho. ,

Por felicidade ou por caiporismo meu, venho aqui para
o Congresso representar os enormes interesses ele um Estado
que durante o antigo regimen estava lançado no ostracismo,
lembrado tão s6mente pelo governo da l\fonarchia para trans
formaI-o em burgo pôdre.

Hei de aqui, tanto" quanto puder a minha voz, fazer
valer os interessesmattogrossenses, que, por infelicidade, não
são communs ao resto da União Brazileira.

Meu Estado, longinquo como é, vê-se em circumstancias
apertadissimas, porquanto a legislação do Centro não p6delá
chegar a tempo de produzir os desejados efIeitos. Acabei de
dizer aqui que valia mais a pena, si não fosse o regimen
frderativo uma realidade. que nos desmembrassemos da
União, e nos reunissemos á Bolivia, porque, assim, talvez
tivessemos uma legislação mais consentanea, mais expedita,
e que mais attendesse aos interesses do Estado.

Voto, pois, senhores, contra a indicação.
Ainda hoje, no Diario Official, surprehendeu-me ...
O SR. PRESIDENTE - O nobre representante não p6de con~

tinuar seu discurso nesse terreno.
O SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE-Pedi a palavra, e V. Ex.'

concedeu-m'a. ,
O SR. PRESIDENTE - Quem tem a palavra sobre a moção

é o Sr. Oliveira Pinto. V. Ex., peJa ordem, não p6de dis
cutil-a, mas tão s6mente falIar sobre, a direcção da moção.

O SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE - Então estou com o ap
parelho auditivo completamente estragado, porque ouvi que se
me deu a palavra.

O SR. PRESIDENTE - Não. sei si está, mas quem tem a
palavra para discutir a moção é o Sr. Oliveira Pinto.

O SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE -Já que se me tolhe a
palavra, sento-me e aguardarei opportunidade de me fazer
ouvir.

O' Sr. Oliveira Pinto sente profundamente achar-se em
discordancia com o illustre democrata cuja palavra foi ha
pouco ouvida pelo Congresso, e tanto mais quanto ninguem
mais o admira e venera como um dos mais distinctos pro
pagandistas dá idéa republicana.
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Antes de tudo, deve fazer sentir ao Sl'. Presidente que
a moção do Sr. Erico Coelho não devia ser recebida por
S. Ex., e, menos, posta em discussão. Esta moç,ão é pura e
simplesmente a revogação de uma lei, para o que não tem
competencia o Congresso, porque o Governo Provisorio en
cerra em si o poder legislativo e executivo; o Congresso só
está incumbido da Constituição, nada mais.

Si na occasião em que se procedeu. á eleição para este
Congresso, de cuj o resultado tivesse duvida, si acreditasse que
este resultado não era a manifestação da Nação, mas a de
signação de membros que compõem este Congresso; si, pos
teriormente mesmo, tivesse a convicção em que está o seu
collega o Sr. Erico Coelho de que a eleição não foi uma
cousa seria, não representa legitimamente os estados, o orador
declara que não se sentaria na cadeira que occupa; ser-lhe-ia
um leito de Procusto, não a desejaria um só momento.

A feição moral e intellectual deste Congresso é a prova
mais evidente de que as eleições foram inteiramente livres e
que elle se compõe de um pessoal tão habilitado como o dos
parlamentos do extincto Imperio. Si as abstençõe-s tiveram
logar, devem ser increpados das faltas os cidadãos que não
cumpriram o seu dever, pois o voto não é só um direito, é,
tambem, um dever.

Aqui se disse ha dias uma gTande verdade, que é: -,- da
execução da lei é que dependem os seus resultados, legitimos
ou não, e não ha nenhum dos membros deste Congresso que
ignore os resultados que deu a lei de 9 de janeiro, executada
pelo seu auctor, o honestissimo Sr. Saraiva, e que ighor-e que
a mesma lei deu, posteriormente, camaras unanimes.

Os governadores dos estados não têm feito mais do que
cumprir o seu dever, executando a lei de 4 de outubro deste
anno.

Disse o Sr. Aristides Lobo que as constituições dos es
tados dependem desta que estamos discutindo; é certo; mas
os governadores, promulgando as respectivas constituições,
offereceram a base para esse estudo comparativo.

Concluindo, repete que o Congresso não tem competencia
para revogar leis do Governo Provisorio.

E, dando cumprimento ao dever, que lhe coube, de tomar
parte nesta discussão, sente-se tranquillo em sua consciencia.

O Sr. Ramiro Barcellos coherente com o pensamento que
exhibiu á primeira vez que occupou a tribuna do Congresso,
vem analysar a moção e os seus substitutivos.

Ao Congresso Constituinte, em materia eleitoral, o que
é que compete? - Compete determinar a fórmula geral pela
qual se tem de realizar o suffragio para a constituição de
diversos poderes publicos. Ao Congresso, porém, não com
pel e, e não consta ao orador que haja. em Constituição al
guma do mundo, um regulamento eleitoral.

De que modo poderá o orador votar a favor desses sub
5t:tlltivos, que pedem a votação do Congresso? Estas emendas
tratam de regulamentos eleitoraes. e na Constituição não ha
tal regulamento. Como deve, pois, votar? pergunta nova
mente.

O que desejam os nobres representantes? Que o Con
gresso consulte o Poder revolucionaria, o Poder dictatorial, que
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ahi está? 'Diga-se a verdade: o unico Poder existe;:,ie é
ainda revolucionario !

A moção que apresentou determinav.a que .o Governo
Provisorio continuasse á testa dos negocIos publIcos, reser
vando o Congresso para si aquillo a que tinha direito. E'
log-ico. é coherente repete, impugnando estas moçoes.

~ .ti.. prova de que está dizendo a verdade, é que ~ proprio
aucior da moção que se discute disse que pretendIa tratar,
della quando se discutissem as disposições transitorias: ahi
é que é o lugar competente para essas emendas. .

() Congresso não póde tratar, absolutamente. de regula
mentos eleitoraes, e isto que se discute não é outra cousa.

A democracia não póde ser um systema si não for um
systema de ordem, e· este systema tem exigencias.

Desde que o Congresso abandone este terreno, em que
está, de votar a Constituição, de organizar a lei fundamental
do paiz, para metter-se a fazer regulamentos eleitoraes, a
democracia está ferida profundamente.

O orador é daquel1es que, tendo feito, da tribuna, oppo
sição ao Governo, neste momento não lhe faz opposição, pois
não quer oppôr embaraços á passagem da Constituição.

Concluindo, declara que votará contra a primitiva, bem
como pelas respectivas emendas, pois entre ellas militam as
mesmas razões.

O SR. PRESIDENTE - A discussão fica adiada, pela hora.
O SR. BARBOSA LIMA (pela ordem.) - Requeiro a V. Ex.

que consulte o Congresso sobre si consente na prorogação por
meia hora, para que se liquide, de uma vez por todas, um as
sumpto tão capital e que já tem sido por demais protelado.

Consultado, o Congresso approva este reqUerimento.
O SR. SEABRA (pela ordem.) - Sr. Presidente. pedi a pa

lavra para manifestar minha opinião a respeito dá mocão que
se discute.

O SR. PRESIDENTE - Pela ordem não póde discutir a
mocão.

O SR. SEABIlA - Mas quero ,justificar, apenas, meu voto.
O SR. PRESTDENTE-Não posso conceder a palavra ao

nobre representantp para .iustificar seu voto em relacão á
mocão. '.

O SR. SEABRA - Então peço a palavra sobre o assumpto.
O SR. NILO PEÇANHA requer o encerramento da discussão'.
Consultado, o Congresso approva este requerimento.

_ O SR. VIRGILIO PESSOA (pela ordem.) requer que a vo
taçq,o da mocão seja nominal.

Consultado, o Congresso rejeita esle requerimento.
. O SR..J'lTSTTNTANO DE SERP.A: (pel{/, ordem) nerJe que pe con-

slg'~e na a.cta que votou a favor do requerimento para vo
taçao nommal.

• O SR. JOSÉ MARIANO (pela ordem) -f'r. PT'e:=;idente. vfmho
fazer um requerimento para que sejam destacados os termos
da moção. ,,]. bem_ que esl::ja convencido de que nesre mo-



- 102-

mento nada de util nem de proveitoso vamos auferir, por
que, qualquer que seja o acto do Congresso, não tem a sancção
para Sf' pndf'f impôr. (Apoiados: não apoiados. Protestos.)

Não estou discutindo cousa nenhuma. mas. uma vez aue
assim o fiz.· tenho o direito de dizer que não devemos pro
duzir causas inuleis. e quando assim digo. quero prevenir
a opiniã.o do Congresso para que não nos deixemos arrastar
por entlmsiasmo de momento. (Grande vozeria encobre a voz
do orador.)

Devo dizer a V. Ex. e aos nohres membros do Con
gresso: quando o Estado que tenho a honra de representar
soffresse ao ponto de julgar ignominiosa uma administração,
eu teria s6 um conselho a dar - que repellissem essa admi
nistração, porque os povos são dignos dOs governos que têm.
(Apoiados: não apoiados. Protestos.)

Sr. Presidente, não estou discut.indo a moção.
O SP,. PRESIDENTE-Peço ao nobre Deputado que se

restrinja ao 'seu requerimento de ordem.
VOZES - Votos! Vot.os !
O SR. J.OST~ MARIANNO - Preciso fundamentar meu reaue-

rimento. .
Não estou aqui para pedir favores ao Governo: não devo

nada ao Governo, e hei-de aqui pronunciar-me com toda a
franaueza.

O meu iIlustre colIega de· deputação acaba de referir
que eu convivo com o Governo.

Sempre fui eleito para representar, no extincto Imperio,
a provincia de Pernambuco; a cadeira que occupo neste re
cinto é uma manifestação do eleitorado do Estado de Per
nambuco, que. como os nobres collegas, represent.o, mas sem
precisar dos favores do Governo.

QUESTÃO DE ORDEM

o Sr. Demetrio Ribeiro (pela ordem) - Sr. Presidente.
quando, ha pouco, V. Ex. annunciou a prorogação da hora
para discutir,..se a moção do iIlustre representante. o Sr. Erico
Coelho, a Mesa demorou sufficientemente a declaração, que,
me parece, devêra ser immediata, de eu estar com a palavra.

Por esta circumstancia, foi requerido e votado o encerra
mento da discussão. e eu fui impedido de reclamar a revisão
do regulamento eleitoraL em nome do eleitorado rio-gran
dense, que legitimamente represento ...

O SR. JULIO DE CASTILHOS-Não apoiado. (1) (Trocam-se
apartes. )

O SR. DEMETRIO RIBEIRO - ... e de protestar, cumprindo
o dever de republicano, a favor da liberdade dos suffragios.

O SR. SEABRA - Prova a -existencia della a presença de
V. Ex. aqui.

O SR. DEMETRIO RIBEIRO -E' o que ninguem poderia im
pedir, e daqui ninguem me ha-de retirar ...

(1) O orador não ouviu este aparte.



-103 -

Demetrio Ribeiro.
por dirigir 'uma cen":

censura a V.. Ex ..

o SR. PRESIDENTE - Attenção !
O SR. DEMETmo RIBEIRo-Apenas queria gue V. ~x.

me concedesse o tempo necessario a de~]aracao que deIxo
já não me foi adduzlr arg'umentos no
. e alto a bandeira da Repu-

em que a li
das ,urnas não sejam

bllca, que não se
berdade do suHragio e a
garantidas.

O SR. PRESIDENTE - O Sr.
nedindo a nalavra pela ordem, começou
8ura ao Presidente do Congresso ~

O SR. DEMETRIO RIBEIRO - Não fiz

O SR. PnESlDENTE -- V. Ex.
hora para continuaç3.oa

do

O SR.

O SR.

a
O SR.

DE~fETHIO RIBEIRO-\~ ~ ~ a rviesa ..
PRESIDENTE - ... {) Presidente .
DIEIvíETRIO RTBEIRO - ... demorou sufficientemente

que de\Têra ser in1mediafa.
PRESIDENTE -----' ... demorolJ em conceder-lhe a pa-

até que se requeresse o encerramento ..

O SR. DEMETRIO RIBEIRO - Foi uma de tempo ...

ü SR. PRESIDENTE - Peço que consinta-me continuar.
O SR. DEMETRTO RIBEIRO - V. Ex. ha-depermiftir que

forner;a os esclarecimentos indispensaveis para desfazer as
duvidas ern que se ac:ha o esp1rito (12 'l. Ex.

defender a Mesa da

V.

O SR. PRESIDENTE - Eu preciso
accusação que V. Ex. faz.

O SR. DEMETRIO RIBEIRo-Já
censuras. Mas. si esta

O . PRESIDENTE _:-'\. Mesa não rteiXQ11
Ex., E\ até,

que não irroguei
é proseguir .

de dar a n"h"T1''' a

O SR. DEIvIETRIO RIBEIRO - Nem se disse isso.

O SR. PRESIDENTE - Têm-se dado muitas vezes destes
factos. e ainda o Con,':;Tesso é disto:
de votar esta cuja já foi encerrada ha

não foi· anunciada a
vozeria que se nota na

não prazo que deve mediar
a uma e a concessão da palavra a
um orador. Quantas vezes um termina o seú discurso
e os anplausos e ovacões aue de seus col1egas im-
pedem·o Presidente de dar·a ao orador que deve
succeder? E' isto o que aconteceu agora: e a Mesa esperava
apenas que o se mantivesse em silencio, para que
o nobre a p3,'lavra e vjesse expender as
suas nesta cadeira meu unico interesse é
manter a do Congresso (Apoiados gemes),
que el1e possa soffrer confronto com as camaras da
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11a1'chia, para que com calma c com dignidade ouça todas as
opiniões dos divcrsos or-adorcs e t1elibeJ~(' com criterio e acerto,
como espera o paiz _ (Apoiados gemes: muito bem.)

O Sr. Demetrio Ribeiro (para uma explicação pessoal) 
Senhores do Congresso. as palavras que acabam de ser pro
feridas pelo Sr. Presidente desta Assemblé8 me oh:'igam a
tomar por alguns momentos a vossa af.tE'nção.

Das minhas palavras nRo se poderia inferir CE'l1Sm'a al
guma a S. Ex.

O SR. PRESIDENTE - Houve insinuação.

O SR. DEMETRTO RIBEIRO - Não h011ve insinuacão. já o
declarei. E. desde que no primeiro instante fiz declaração
peremptoria de que não havia censurado ...

O SR. AMARO CAVALCANTI - Bastava isso . (Muitos
apoiados .)

O SR. DElVIETRTo RTBETRO- ... hastava isso; e V. Ex. não
tinha o direito de duvidar da minha lealdade. ela sinceridade
elo meu pronunciamento. (Apoiados.)

Entretanto, o nobre Presidente proseguiu dpfpl1e1<'odo-se
de accusações- que não lhe foram feitas.

O 8ft. PRESIDEN'l'E - Dando uma explicação.
O 8Ft. DEME'l'FtTO RIBETRO-- 'ExDlicaeâo desD('c.'ssari::l: mas

V. J<Jx. usou de um direifo, fa11aodo.· e na de ag-ora per'
mil til' Que eu compl('t(' esta exnlicação. que se tornou in
dispemsave1. :í vista das reflexões que fez. (Apoiados.)

Fallou V. Ex. em cotejo. no desemnenho das funccões
que exerce e no esforço quE' faz para manter o Cong-resso
na al111ra digna dos seus destinos.

Não ponho em riuvida as qualidades moraes, intellectuaes
p politicas de V. Ex.

Mas. si V. Ex. se emnenha em conduzir-so aqui com
energia I' prudencia, ou tambem saherei ,,1'1' emergico e pru
dente.

Si tem interesse em que o Congresso votp uma Consti
tuição dig'na eleste paiz e que faeili te o desenvolvimento de
nossa PaLri.a..eu lambem tenho; "i \r. J<Jx. tem interesse em
érue este traballlo seja feito com a maior brevidade. eu
tambem tenho; si tem interesse em que o Gongresso Sl~ faça
digno elo respeito de todos. pela calma e' T1P]O Cl'ii orio de
suas delibeeações, eu Lambem tenho.

J<J' uma aspiração commum. Si V. J<Jx. ama a liberdade
P. a Republica. cu tambem amo; si V. Ex. tem patriotismo
P. qualidades de caracter. e não receia cotejos. eu tambem
assegul'o que. no dia E'm que qualquer occur-rencia me obrigar
a passaI' por rsla ])eova, nã,o recuarei e não evitarei con
frontos.

E' certo que, si. em relação a V. Ex .. me fosse per
mittida a' opportuniclade de dar o meu depoimento, por eIle
affirmaria que V. Ex. se distingue por virtudes políticas
apreciaveis e qualidades emeritas. Mas, si a V. Ex. fosse
em 'tIualquer dia solicitado depoimento identico em relação
;í minha vida politica e privada. acredito que. salvo o caso
de V. Ex. não inspirar-se na propria consciE'ncia, a 111inl1a,
ohseul'a imlivicl11a lie]ade nada jrria a soffrpI'.
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Termino, Sr. Presidente. declarando ainda uma vez que
não fiz censuras, e V. Ex.' deve acceitar esta declaração
franca e leal cumprindo-me accrescentar que. como V. Ex.,
muito prézo 'a minha conducta política. (Muito bem; m,nito
bem.)

O SH. PRESIDENTE - Vai-s8 votar.
O Sr. Oliveira Pinto - Sr. Presidente, sinto profunda e

sinceramente achar-me no mais perfeito desaccõrdo com o
illustre democrata cU,Íaprestigiosa palavra foi ouvida 11a bem
poucos momentos pelo Congresso.

E sinto tanto mais achar-me nesse desaccôrdo. quando
é certo que ninguem mais do que eu admira a intelligencia
do illustre democrata. quando é certo que o respeito e ve-.
nero como um dos mais distinctos e intemeratos propagan
distas da idéa republicana, que hoje se concretisou em um
facto. em uma realidade que se impõe. (Apoiados.)

De longa data. Sr. Presidente, habituei-me a respeitar
o illustre representante que acaba de fallar; avaliará. pois,
V. E:\:. quanto deve ser grande o meu constrangimento
vendo-me neste momento obrigado a occupar a tribuna para
declarar-me em completo alll.ag·onisnlo com a 1n,1nf'11':1 de
pensar de S. Ex.

S1'. Presidente. devo antes de tudo fazer sentir a V. Ex.
que a moção do Sr. Erieo Coelho nem sequer podia ou devia
S8r' sujeita á diseussão no seio do Congresso flonsloitIJinf ('.

VOZES- Foi por deliberaçiío do Congresso.
O SR. OLIVEIRA PINTO - A moção não é mais do que

pura e simples revogação de uma lei. e para tanto não tem
competencia o Congresso. porque, si o Governo Provisorio
encerra em si o Poder Legislativo e Executivo. não temos a
competencia que lhe está confiada, somos pura e simples
mente Congresso Constituint e.

O SR. BAHBOSA LIMA- O arl. ?O ,ias disposic:ões tran
siforias rlá-nos essa facnlclade.

O SH. OLIVEIRA PIN'l'O - Acredito que só a mecessiva be
nf'volencia rIr' V. F.x .. CI\' e. f'nLreLanto. não se des'encomnati
biJiza com o eSDiriJo de jusfica que o caraeteriza e nohilita.
foi oue levou V. l;~x. a toma f' a ,leJ ibr:'raeí'io (]i' sn,ipit:w a
rnoç:to a debalf' ,

VozES-E' o volo do Cong'resso.

O SR. OLIVEIRA PINTO ---: Sr. Presidente. no exerCIClO
pleno do .Poder Legislativo. de que está dA posse. o Governo
Provisorio promulgou o deereto de Ir de outuhro, quI' é lei
emanada de um poder pepfeitamenlf' lf'g'islaf.ivo: portanto.
Sr. Presidente. ~ mocão do Sr. Erico Coelho visa revogar
11.m aeto levado a effeito muito legitimamenLe ])8JO Governo.
revogação para a qual o Congresso pão tem competencia.

O SH. BARBOSA LIMA- Si tem competencia para deleg'ar
o Poder Legislativo. como não terá para menos?

O SR. OLIVEIRA PIN'l'O - Sr. Presidente. si. no periodo
aue precedeu a eleicão de t5 de setembro. me convencesse
da impossibilidade de fazer-sp uma eleicão livre: si acre
rlitassf' (]lle o lwocesso eleitoral não poderia permiHir a livre
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manifestação da opmIao; que a eleição não seria umaelei
ção, mas uma verdadeira designação de membros para este
Congresso, eu, certamente, S"nhores, n"ío me humilharia até o
ponto de ser candidato, si á eleição viesse ao
meu espirito a convicção, que tem um nossos collegas,
o illustre Sr. Erico Coelho, de que a eleição não foi uma
cousa séria (Não apoiados), a convicção de que eu não re-'
presento aqui muito legitimamente o Estado do Rio de Ja
neiro, eu consideraria desde logo esta cadeira como um ver
dadeiro leito de Procusto, e. não a occuparia por mais um
dia sequer. E' admirave!. Sr. Presidente. eSse amor calo
roso, violento e arrebatadó pela verdade e pela legitimidade
elos votos, que dominou o espirito de alguns illustres Depu
tados ! O que é verdade, senhores, é que esse decreto de 4 de
'outubro, hoje tão repugnante a alguns mBmbros doCon
gresso, deu o resultadD consubstanciado na elevada estatura
moral e inteIlectual desta corporação, que. sem hyperbole,
póde-se dizer, sob o ponto de vista intellectual, não receia
o confronto com qualquer das camaras da Monarchia, que
sob o ponto de vista de moral não admitte sequer seme
lhante confronto. A feição moral e intellectual do Congresso
é, senhores, a prova mais evidente de que !lomos a expressão
da opinião nacionaL 2 não os filhos de uma designação do Go
verno dictatorial. Si abstenções. e em larga escala, tiver-am
lagar, attribua-se o facto á falta. de civismo por parte
daquelles que se esqueceram de que o voto não é sómente
um direito que se póde exercer ou deixar de exercer, mas,
tambem. um dever imperioso. que deve ser cumprido.
(ApoiadOs. ) .

Os que si abstiveram são verdadeiros criminosos, por
que é mais um crime de leso-patriotismo não concorrer-se
com o voto para a constituição do Congresso nesta phase
melindrosa da nossa vida nacional, neste periodo melindroso.
em que, cercada a Patria por todos os lados de perigos, a
obrigação de todos, a preoccupação unica de todos os cida
dãos deveria ser offerecer-Ihe amparo.

Si as fontes das quaes provém o Congresso foram en
venenadas pela fraude e viciadas pela violencia determinadas
pela lei eleitoraL então os nobres deputados devem affirmar
que não somos representantes da Nação. E si não somos
filhos legitimas da verdade eleitoral, a conclusão que se
impõe é esta - lavre o Congresso a sua propria condemnação,
immediatamente depois do ter votado em favor da moção
do Sr. Erico Coelho: suicide-se o Congresso, porque é ess!'
o seu dever. (Não ápoiados ..)

O SR. ARISTIDES MAIA- Condemnámos os ma:Qejos para
as eleições dos estados.

O SR. ERICO COELHO - A prevalecer o seu argumento,
quem deve começar resignando a cadeira é o ex-Ministro do
Interior, porque, na sua exposição ao Chefe do Estado, de
clara que o regulamento eleitoral tem vicias lamentaveis.

VOZEs-Muito bem.
O SR. OLIVEIRA PINTO - 81'. Presidente. é a lei

eleitoral, qual é esse bello ideal, só existente no espirito do
nobre Deputado, mas que nunca teve em qualquer paiz do
Munrlo realizaçã.o pratica, e que póde. intemerato, resistir ,í



- i07-

deturpac:ão. que déssesempre um resultado seguro, que seja
a expressão pura e s-enuma. da -yonta,u8 dos que _votam?
Quando e em que palz se VIU 181 eleJt02~al _que nao fosse
mvstificada, quando seus executores nao sa? h0!ilens ho
néstos? Não ha. não houve e nem haverá leI eleItoral que
possa dar resultados' praticos sempre no sentido de photo
graphar a opinião, desde que da execução é que tu.do depende
e a execucão póde ser confiada a homens Que sejam hones
tos, ou mie· não o sejam. O que é, força confessar é que.
com rela6ão a eleições, si a lei póde muito, a sua execução
nóde ainda mais.
. Aqui se disse, ha dias, reproduzindo uma grande ver
dade. que do executor da lei eleitoral é que dependem os seus
resultados, legitimos ou não. conforme a seriedade com que
elIa é executada. '

lia aqui quem ignore que foi brilhante o resultado que
deu a lei d8' 9 rlfl janeiro executada por seu aucior, o ho
nestissimo Sr. Saraiva? Mas ha a1guem que não saiba que
a mesma lei deu, posteriormente, camaras unanimes, sob a
influencia de máos executores?

UM SR. REPRESENTA.l\lTE - O argumento de V. Ex. é
perfeitamente contestavel, pelo menos quanto ao Rio Grande
do Sul.

O SP,. OLIVETHA PINTO - Sr. Presidente, é admiravel que
os nohres representantes, que se deixam arrebatar pelo fogo
sagrado do patriotismo, querendo. já e já, que entre a União
no re::6men da legalidade. com r81ac1\0 aos estados, se achem,
entretanto, na mais flagrante contradicção 1

O SR. BARBOSA LIMA - E' porque acham que essa porta
não leya ao regimen da legalidade.

O SR. NILO PEÇANHA-Queremos a lei de 9 de janeiro;
não é preciso retardar a organização dos estados.

O SR. OLIVEIRA l?INTO - Sr. Presidente, o qu<' fizeram os
governadores dos estados? Unicamente. cumprindo o Se1.1
dever. convocaram os congressos dos eshldos e marC8ram as
eleições, de conformidade com o decreto de 4 de outubro, que
ordenava que os congressos dos estados se reunissem no mez
de abril. o que lhes impunha a obrigarão de subordinarem-se
a essa circumstancia de tempo. (Apartes.)

Diss~ '! pobre representante, o Sr. Aristides Lobo, que
as conshllllçoes dos estados. Dara que possam ser vntada Q ,

dependem absolutamente. da Consíitllie1\o Feder;;!. que aqui
estamos discutindo.'

E' certo. Sr. Presidente. o que diz o Ülustre represen
tante: mas os governadores dos esiados não fizeram mais rio
que, em obediencia á ordem terminante do decreto de 4 de
outubro. promulgar as constituir;ões dos respectivos ';stados
e convocar para o mez ele abril os congressos.

Ora. Sr. Presidente. que inconveniente h30 nisto si essas
cons!ituições s~o simples pro.iectos, que serão sujeitos á dis
cussao.. de abrIl ~m deante, época em que a Constituição Fe
deral Já. ha mUIto, será a nossa lei org3onica?

Si em algum8s elas constituicões dos estados occorrem
principios ani,inomicos com os qlJe aqui prevalecer"~m. os
congressos terao de pôI-as de harmonia com a Constituição
Federal. (Apartes. )



-108-

Si essas constituições são simples projectos, que têm de 
ser sujeitos :l discussão elos congressos elos estados, clesrle que 
ellas estejam em clesaccôrdo com a Constituição que sahirá 
deste Congresso, serão modificadas, e tudo se harmonizará. 

Sr. Presidente, o argumento para mim mais ponderoso 
no assumpto, é, exactamente, aquellA que formulPi ao começar 
a enunciação elas humildes considerações que, obedecendo ao 
sentimento do dever, fni impellido a vir extern31· desta tri~ 

huna. 
O Congresso não lem compelencia na materia; está dis

cutindo em vão; o Congresso não é, nesta phase ele sua exis~ 
t.encia, uma corporação legislativa, é, pura e simplesmente, 
um Congresso Constituinte; não pócle, portanto, revogar ne
nhuma lei. (Apartes.) 

Supponha-se que o Congresso vota a favor ela moção; e 
eu pergunto : - Que caminho seguirá a moçã.o ? Qual será o 
procedimento ela Mesa ? (Ha muitos apartes.) 

Não tenham os nobres Deputados tant.o açodamento. Eu 
pergunto ao Sr. Presidente do Congresso: - Na hypothese ele 
ser approvacla a moção, o que se fará '? que dr.stíno se lhe 
dará? Produzirá ella effeito rlP lei ? O que se srguirá á sua. 
approvaçã.o ? 

UMA voz - Rrnw11 Pl-fl ao Gn\'Pl'nn Pl'!Wisni·in. (}-{(( ou~ 

tros apartes.) · 

O SR. OLIVEIRA PINTO -·o Congresso não !em cornpe
tencia legislativa; o Governo P1·ovisorio nuo poderia !ornar 
em consideração uma deliberação emanada de um Congresso, 
que é um Poder c:onstituintc, mas que não (~ ainda um Poder 
Legislaüvo. 

UM SR. REPRESENTAN'l'E- Uma decisão do Congresso não 
carece ele sancçã.o ele poder algum. (H a outros apartes.) 

O SR. OLIVEIRA PINTO - O Congresso mAsmo está aqai re
unido unicamente par~ discutir e votar uma Constituição, 
elegendo depois o Presidente e o Vice-Presidente da Repu
blica; para nada mais. Não tem outra missão. (Apartes.) 

Sr. Presidente, eu. acredito, como disse ao começar, que 
V. Ex. nem sequer poderia ter sujeitado á discussão a moção 
do Sr. Erico. (Apm•tes.) O. qU:e significa 11ma rliscmssão que 
não póde clar resultado pratico algum ? 

Tendo, Sr. Presidente, cumprido, como me foi possível, 
o dever que me era imposto, de dizer como penso na questão 
sujeita a debate, sento-me, tranquillo em minha consciencia. 
e convencido ele que, si combati opiniões, nem dé leve me
lindrei susceptibilidades. 

VozEs - Muito bem ! Muito bem ! 

O SR. PHESIDEN'rK - A discussão esl á encer:rada. 

E' posta a votos, por partes, a seguinte moção do Sr. 
Erico Coelho e outros: 

«O Congresso Constituinte declara inconvenientes os 
ensaios ele organização dos estados, ficando adiada até ser 
votada a Constituição Federal e adaptada pelo Poder Legis
lativo nova lei eleitoral, que assegure a comparticipação de 
todos os cidadãos na obra da fundação rlos rstarlos rrspe-
cüvos .» . 
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11ejeitada a primeira parte até a palavra - federa1-, 

ficando prejudicados, não só a seg·uncla parte da moção, como 
os substitutivos off erecidos. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DA SECÇÃO 2" DO . PROJEC'rü DE CONSTITUIÇÃO 

O SR. PRESIDENTE declara cxue vai proceder-se á votação 
do art. 39 do projecto. 

o SR. ALMEIDA NOGUEIRA (pela onleni) -Tive a honra, 
Sr. Presidente, de apresentar uma ern,enda ao art. 39. En
tretanto, nas emendas impressas eu vejo essa emenda enca
beçada com o art. 44 do projecto. 

Como· o Congresso é testemunha, o objecto de minha 
impug·nação foi, exactamente, o n. 1, § 3º, do art. 3191, que é 
referente á incapacidade absoluta elo extrangeiro para ser 
eleito Presidente da Republica. 

Por isso peço a V. Ex. que por occasião da votação do 
art. 39 rectifique esse eng·ano, que se acha na publicação 
da emenda e na inscripção elo autog-rapho. 

E' poslo a votos e approvado o art. 39 do projecto : 

«Exerce o Poder Executivo o Presidente dos Estados 
Unidos elo B1·azil, corno chefe elect.ivo ela Nação. 

§ 1.º Substitue o Presidente, no caso de impedimento, e 
succede-lhe, no ele falta, o Vice-Presidente, eleito simultanea
mente com elle. 

§ 2.º No impedimento ou falLa elo Vice-Presidente, serão, 
successivamente, chamados á presiclencia o Vice-Presidente do 
Senado, o Presidente da Gamara e o .do Supremo Tribunal 
Federal. 

§ 3.º São condições essenciaes para ser eleito Presidente 
ou Vice-Presidente ela Republica: 

L" Ser brazileiro nato. 
2.º Estae no exercício dos clü·eitos politicos. 
3.º Ser maior ele 35 annos. » 

E' tambem approvado o seguinte additivo ela Commissão 
ao art. 39: 

<-(Si, no caso rele vaga, po1· qualquei' cau::ia, da presidencin 
ou v ice-presidencia, não houverem ainda decorrido dois terç,os 
rio periodo presidencial, proceder-se-á a nova eleição.» 

São, successivarnente, submettidas á votação e rejeitadas 
as emendas off erecidas pelo Sr. Ferreira Pires e outros, pelo 
Sr. Justiniano de Serpa, pelos Srs. Bellarmino Carneiro e 
Meira de Vasconcellos, e pelo Sr. Almeida Nogueira. 

E' posto a votos e approvado o art. 40 do projecto: 

« O Presidente exercerá o carg'o por seis annos, não po
dendo sei· reeleito para o período presidencial immediato. 

§ 1.º O Vice-Presidente, que exercer a presidencia pelos 
tres ultimos annos do período presidencial, não poderá ser 
eleito Presidente para o per iodo seg·uinte. 



§ 2.º O Presidente deixará o exercício de suas funcções, 
hnprorogavelmente, no mesmo dia em que terminar o seu 
periodo presidencial, succedendo-lhe logo o recem-eleito. 

§ 3.º Si este se achar impecliclo1 ou faltar, a substituição 
far-se-á nos termos do arUgo antecedente, §§ 1º e 2º. 

§ 4.º O primeiro perioclo presidencial terminará aos 15 
ele novembro de 1896. » 

O SR. ESTEVES JUNIOR pede verificação ela votação. 

O Sr.. PRESIDEN'l'E diz que não tem a menor duvida em 
attender ao que requer o nobre representante. 

Procede-se á verificação o reconhece-se haver sido ap-
11rovado o art. 40 do projecto. · 

~:3fio egualmento postas a votos e npprovadas as seg;uintes 

E.l\'IENDAS 

Do 81:. l\1al'0olino Moura, pal'a que, ern vez de seis turnos, 
se diga quatro annos . . 

Do Sr. Aclolpho Gordo e outros, ao § 1 º: Substituam-se 
as palavras - pelos tl'es ultimas annos do perioclo presiden
cial, pelas seguintes: - no ultimo anno do período riresi
clencial. 

E' rej eitacla a emenda conectiva dos Srs. lVIeira de 
Vasconcellos e Bellannino Carneiro, e são consideradas pre
judicadas as emendas dos Srs. Gabino Besouro e outros, do 
Sr. .Athayde Junior e dos Srs. Pedro Americo e Santos 
Pereira. 

E' posto a votos e approvaclo o art. 4'1 do projecto: 

«Ao empossar.-se no cargo, o Presidente pronunciará, em 
::iessão publica, ante o Supremo Tribunal Federal1 esta affir
mação: 

« PromeLLo manLei· e cump1·ü· com perfeita lealdade a 
Constituição Federal, promover o bem geral da Republica, 
observar as suas leis, sustentar-lhe a união, a integrid3ide e 
a independencia. » 

E' rejeitada a emenda additiva dos Srs. Meira de Vas
concellos e Bellarmino Carneiro, sendo considerada prejudi..:. 
cada a do Sr. Badaró. 

E' posto a votos e approvado o art. 42 elo projecto: 

@ «O Presidente e o Vice-Presidente não podem sahir do 
territorio nacional· sem permissão elo Congresso; pena de per-
derem o cargo . » • · 

E' rejeitada a emenda adclitiva do Sr. Badaró. , 

E' egualmente approvado o arL. 43 do proj ecto: 

. «O Presidente e o Vice-Presidente perceberão subsiclio 1 

f1xaclo pelo Congresso no perioclo presidencial antecedente.» 

o SR. Pr-tESWENTE anrnmcia a votação do art. i14. 

O SR. SERZEDELLO (pela 0·1·âem) -- Peço a V. Ex. qLrn 
:submetta á approvação do Congresso os differentes meios 
para a eleiçfo elo Presidente, na seguinte ordem: 1 º, o pro
cesso indicado pela Commissão dos 21; 2º, a emenda offe.-
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recida pela bancada de S. Paulo: 3°. a idéa de sufí'ragio,. apre
sentada pela baúcada do Peio Grande, e, em ultimo lagar, o
processo indicado pelo projecto constitucional.

Consultado. o Congresso approva o requerimento do Sf.
Serzedello. .

O SR. JosÉ MARIANNO (pela ordem) diz que trata-se de
uma materia muito importante e que. por isso. requer que a

do substitutivo daCommissão seja feita nominal-

Consultado, o Congresso rejeita este requerimento.
'São lidos os diversos substitutivos offerecidos aos arti

gos 4!1, 45 e 46.
O SR. ZAMA ordem) - Pedi a palavra para uma

explicação.
Si este artigo fór approvado, V. Ex. julga as outras

emendas prejudicadas?
O SR. PRESIDENTE - São diversDs os processos para a

eleição, e cada um delles tem o seu mecanismo proprio. O
processo da Constituição é este que acaba de ser lido. Elei
ção çlirecta, consigna que cada Estado só terá um voto. Si
for adaptado este, ficam. os outros prejudicados.

O SR. ZAMA - Sim, senhor, estou satisfeito.
São submettidos á votação, na ordem approvada pelo

Congresso, os substitutivos offerecidos aos arts. 44, 45 e 46.
sendo regeHados o da Commissão e o do Sr. Adolpho Gordo e
outros. .

E' approvado o seguinte substitutivo, offerecido pelo Sr.
Moniz Freire e outros:

«S"uhstituam-se os arts. 45 e 46 pelo seguinte:
Art. O Presidente e o Vice-Presidenté da Republica

serão eleitos por suffragio directo da Naçãü e maioria abso
luta de votos.

§ 1: A eleição terá lagar no dia i de março do ultimo
anno do periodo presidencial, procedendo-se, naCapilal Fe
deral e nas capitaes dos estados, á apuração final até o i dia
20 de maio do mesmo anno, com qualquer numero de pre
sentes.

§ 2.° Si' nenhum dos votados houver alcançado maioria
os dous mais votados para cada um dos cargos, designando
absoluta, o Congresso mandará proceder a nova eleição· en'l'e
cHa para essa eleição, dentro dos tres mezes seguintes. A nova
apuração se realizará em dia marcado pelo mesmo cidadão
que houver presidido á primeira, sendo declarados eleitos os
dous cidadãos que houverem obtido a maioria relativa. Para
esse rim poderá reunir-se o Congressü em qualquer tempo e
com qualquer numero.

§ 3.° O processo da eleição e da apuração será dado em lei
ordinaria.

O SR. lVIOR'l.ES BARROS (pela - Sr. Presidente,
foi tão pequena a differença de votos, que é possivel ter ha
vido engano da parte elos Srs. secretarias na contagem que
fizeram; é força, mesmo, reconhecer a difficuldade dessa 000
tagem; e, por outro ladp, é de tanta im,portanoia a emenda,
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l'umpl'ometLe de tal fórma a sorte fuLma di} paiz (Não apoia
dos), que requeiro votação nominal.

VozES - Isso agora é surpresa.
O SR. ZAMA - Não póde ser acceito esse requerimento.
O SH., VIRG1LIO PESSOA - E' contra o vencido.
VOZES - Não póde' mais. (Apoiados e não apoiados.)

O SH. ZAI-IIA - V. Ex. não póde acceitar este requeri
mento; ê materia vencida; agora guardem para a 2" discussão;
é mais decente.

(Cruzam-se numel'osolS apartes.)

O SR. PRBSJlDEN'l'E - Na contagem dos votos verificou-se
que 88 S1'S. membros tinham votado a favor do substitutivo
e 83 ,contra. O SI'. iMloraes ,Barros requer que se verifique a
v.otação nominalmente .

VOZES - E' materia vencida. (T1iJn'UltO; o iS1r. Presidente
toca a campainha.)

O SR. PRESIDENTE - O Congresso resolverá.
O SR. SERZEDELLO (pela onlem) - Sr. Presidente, pedi a

llalana .par'a ponderar á V. Ex. que não deve sujeitar á .opi
nião do Congresso semelhante alvitre.

V. Ex. acaba de confessar que o substitutivo passou por
pequena malOria. Muitos Llos Srs. membros que votaram, re
tü'aram-se, ele modo que a votação elo Gongresso póde não ex
primir a realidade.

O SR. ZAMA - E convido os nobres representantes que
votaram a favor, a retirar-se. (ivluitos apoiadoS.)

VOZES - Ha a 2" discussão, em que se póde requerer a
votação nominal.

OUTRAS VOzES - Agora será uma surpresa!
O SR. l'RESIDENTE - Sempre que se tem levantado con

testação sobre o resultado elas votações,· tem-se verificado
uma, dua,§ e tres vezes.

Vou suLmetter á decisão do Congresso, e este resol
verá.

v,ozgS - .1';' uma Slil'pJ:esa ! PI'ote:;;tamos !

O SR. SERZEDELLO (pela on{ie'm) '- ::)1'. PresidenLe, pe(~ü

a V. Ex., com toda a c\eferencia que merece, que reflicta um
poueo sobre o facto.

O SR. JosÉ' lVIAftlil.NNO - Pe(:o a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - Reflecti. Muitas vezes a :Mesa. tem
annuncraclo 'Votações com clifferenças enormes. e desde que ha
duvida, tem pJ'ocedid.o á 'Verificação.

VOZES - Mas não foi açto continuo, c principalmente
agora, que a cliJferença é apenasde cinco votos.

O SR. SERZEDELLO - Exactamente. Houve perturbação;
muitos membros retiraram-se; de modo que uma nova vo
Laçã.co nada exprimiria em l'elaçã.o ao resultado ant.erio.
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o ISR. MORAES BARROS (pela ordem) - A' vista da con
testação que levantou meu, requerimento, retiro-o.

O SR. JosÉ l\1ARIANNO (pela ordem) - Sr. Presidente,
desde que foi retirado o requerimento do nobre represen·
tante de S. Palüo, nada tenho a dizer. Ia fazer um appello
á grande sinceridade com que V. Ex. cQntinúa a proceder
neste Congresso, e corno ainda ha poucos dias se deu em 1'2
lação a mim.

O SR. PRESIDENTE - Repito ainda mais urna vez, nesta
cadeira. não tenho outro interesse a não ser fazer com que
o Congresso delibere conv·enientemente. Entretanto, mais
de uma vez tenho annunciado resultados de votações que se
realizam com grande maioria.

Tem-se reclamado cõnstantemente' verificação.
Ha pouco, deu-se umá votação, seguiu-se a verificação,

e a ,Mesa, aUendelldo, como de .outras vezes, a fazer com que ü
Congresso decidisse, suj citou a questão á sua deliheração.
Mas, como o auclor retirou o seu reque,rimento, a questão
está, finda. (1liuito bem.)

E' em seguida posto a votos e approvado o seguinte addi
tivo ao art. 44, offerecido pelo Sr. Bellarmino de Mendonça
e outros:

Accrescente-se :
§ São inelegiveis para os ,cargos de Presidente e Vice-

Presidente os parentes consanguineos e affins, nos 10 e 2~

gráos do Presidente ou Vice-Presidente qu.e se achar emexeJ'
gTáos, do Preslidente ou V!ice-Presidente que achar em em
exercicio no momento da eleição, ou que o tenha deixado até
seis mezes antes.

O SR. PRESIDEN'I:E declara prejudicados OS arts. 44, 45 e
4·6 do projecto e todas as emendas que foram offerecidas aos
mesmos artigos, não só pela Commissão, corno por varios Srs.
representantes.

O SR. PRESIDENTE - Vai proceder-se á votação do ar
tigo ''1;7:

Compete, privativamente, ao Presidente da Republica:

!.u SanccionaI', promulgar e fazer publicar as ,leis e 1'8S0
luções do Congresso; expedir decretos. instrucções e regula
mentos para a sua fiel execução;

2.~ Nomear ,e demittir. livremente, os ministros' de Es-
tado: .

3.0 Exercer o commando supremo das forças de terra ,)
mar dos Estad·os Unidos do Brazil, assim como dáS de policia
local, quando chamadas ás armas em defesa interna ou externa
da União; .

4 ~ Administrar e distribuir, sob, as '1-eisdo Congresso, con
forme as necessidades do Governo nacional, as furças de mar
e terrá; .

5.° Prover os cargos civis e militares de caracter fede·ral,
salvo as restricções .expressas na IGonstituição;

6.0 Indultar e commutãr a~ penas nos crimes sujeitos á
jurisdicção federal, salvo nos casos a que se referem os
arts. 33, n. 30, e 51, § 2°; .

8
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7.° Declarar a guerra e fazer a paz nos termos do art. 33;

n. 12;
8 ° Declarar, immediatamente, a guerra, nos casosl de' in

vasão 'ou aggressão extrangeira;
9.° Dar conta annualmente da situação do paiz ao Con:...

gresso Nacional, recommendando-lhe as providencias e re
formas urgentes ,em um:ff mensagem, que remetterá ao Secre
tario do Senado no dia da abertura da sessão legislativa;

10. Convocar o Congresso extraordinariamente. e proro~
gar-Ihe as sessões ordinarias;

11. Nomear os magistrados federaes;
12. Nomear os membros ào Supremo Tribunal Federal E

os ministros diplomaticos, mediante approvação do SenadD;
podendo, na ausencia do Com:,rresso, designal-Qs. em com-
missão até que o Senado se pronuncie; . ,

13. Nomear os demais membros do corpo dipTomatico e
os agentes consulares;

14. Manter as relações com' os estados extrangeiros;
15. Declarar por si, ou seus agentes responsaveis, o es

tado de sitio em qualquer ponto do territorio nacional, nos
casos de aggressão extrangeira, ou grave commoção intestina
(Arts. 77 e 33, n. 22); ! ,

16. Entabolar negociações internacionaes, celebrar a.ius~
tes, convenções e tratados, sempre ad referendurn do Con
gresso, e approvar os que os es1ados ceIebrarem na confor
midade do art. 64, submettendo-os, quando cumprir, á au
ctoridade do Congresso.

O ~R. AMPRILOPRIO (pe-la ordern) - Sr. Presidente, re
queiro que fique adiada a votação das materias contidas nos
ns. 11 e 12 do art. 47, porque. entenderidoessencialmelltecom
o systema da organização judiciaria, que houver de ser ada
ptada pelo Congresso, a votação daquellas disposições agora
importariam prejulgamento.

'Consultado, o Congresso approva o requerimento de adia
mento da votação dos ns. 11 e 12 do art. 47 do projecto.

Posto a votos, é approvado o referido artigo, menos
quanto a·os ns. 11 e 12, cuja votação ficou adiada.

O SR. PRESIDENTE annuncia que vão ser submettidas á
vota;ç·ão as difIerentes emendas offerecidas ao art. 47.

E' approvada a seguinte emenda adãItiva da Commissão
ao n. 1: «Depois da palavra - Congr'e.sslJ -- diga-se: salvas
as restricções estabelecidas na :Gonstituição.:l-

O SR. PRESIDENTE diz que ha duas emendas ao n. 3.
O SR. GABINO BESOtJRO (pela ordém.) - pede que seja

votada de preferencia a sua emenda substitutiva:
E' posta a votos a emenda substitutiva do Sr. BesoUro.
O SR. PRESIDENTE declara que votaram a favor da emenda

55 Srs. representantes, e 37 contra.
Não havendo, por consequencia, numero, vai mandar pro

ceder á chamada.
O SR. PRESIDENTE - Responderam á. chamada 160 e tan

tos Srs. representante~. Eu os conv~do a occupareI? as, SU2-s
cadeiras para se contmuar a votaçaü; do contrarIO, SI nao
houver Casa, terá de proseguir a discussão do projecto.
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E' posta a voLos e regeiLada a emenda do Sr. Gabino
Besouro.

São, suceessivamente, posLas a votos e approvadas as se
guintes

EMENDAS DA GOMMISSÃO

Ao n. 3

Em vez de - commando - diga-se - mando.

Em vez de - reeümmendando - diga-se - indicando.

Ao n. 15

'Comprehenda-se tambem no ,parenthesis o art. 5', n. 3.
São regeitados os additivos aos ns. 17 e 18 do art. 47,

apresentados pelo Sr. Nina Ribeiro. '
Em virtude do adiamento approvado dos ns. 11 e 12 deste

artigo, fica, tambem, adiada a votação da emenda correctiva da
Commissão ao n. 12 e do Sllbstitutivo do Sr. Rocha asorio c
outros ao mesmo numero'-

E' posto a votos e approvado o art. 48 do projecto;
«a Presidente da Republica é auxiliado pelos ministros de

Estado, agente.s de sua conficmça, que lhe referendam os actos,
e presidem cada um a uma das secretarias, em que se divide
a administração federal.»

E' egualmente po~ta a ,votos e approvada a seguinte

EMENDA DA CoMlVIISSÃo

Em vez de - referendam, diga-se - subscrevem,
E' rejeitada a emenda da COmmissão para qUe, no Capi

tulo IV e seus artigos, bem como em todas as disposições da
ConstituiçãD em que se encontrar a palavra - Ministro - re
ferindo-se aos membros do Poder iExecutivG, seja substituida
pelo vocabulo - Secretario.

E' submettido á votação e approvado o art.. 49 do pr'J
jecto:

«Os' ministros de Estado não poderão accumular outro em..,
prego ou funcção publica, nem ser'eleitos PresiçIente ou Vice
:Presidente da União.»

,«Paragrapho unico. O Deputado 'Ou Senador, que acceitar
o cargo de Ministro de Estado, perderá o mandato, proceden
do-se immediatamente a nova eleição. na qual não poderá ser
v·otado. »

E' egualmenteposta a votos e approvada a seguinte

EMENDA ADnITIVA DA COMMISSÃO

Accrescente-se - Deputado ou :S'enador - depois da pa
lavra - União.

E'tambem approvada a seguinte emendado SI', Almeida.
Nogueira:, '
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«Em vez de - accumular outro emprego ou funcção pu

blica - diga-se - accumular o exercicio de outro empreg-()
ou funccão publica:»

Fica prejudicado o substitutivo do Sr. Frederico Borges
ao art. 49 e paragrapho unico.

O SR., PRESIDEN;rE diz que vai votar-se o art. 50:

«Os ministros de Estado não poderão comparecer 'ás ses
sões do Congresso, e só se communicarão com eIle por escripto,
ou, pessoalmente,em conferencias com as commissões das ca-
maras. ,I : ",J<II"

Os relatorios annuaesdos ministros serão dirigidos ao Pre
sidente da Republica e eom:nunicados por este ao Congresso.,)

O SR. JoSÉ lVIARIANNO (pela ordem) - Pede ao Sr. P,re
sidente que faca votar destacadamente o artigo, visto ter dous
trechos.

O SR., OLIVEIRA PINTO (pela ordem) pede que a votacão
sobr'e a emenda substitutiva, apresentada pelos Srs. Francisco
Veiga, Costa IM1a'chadoe outros, seja dividida em duas partes.
porquanto esse substitutivo é de alta significação. pois 11ão
parece aoceitavel que 'os ministros, quando oonvi,dados, deixem
de comparecer ao Congresso,

O SR. PRESID:FJNTE observa ao orador que nãopóde dis
cutir a materia.

O SR. OLIVEIRA PINTO diz que' nã-o queria, nem quer dis
cutir a materia; queria, apenas, chamar a attencão do Sr. Pre
sidente do Congresso para a importancia da emenda substitu
tiva.

O SR. PRESIDEN'l'E diz que o Sr. José-lVIarianno já pediu a
divisão, mas, antes, vai pôr à votação a emenda suppressiva do
Sr. Frederi'co Borges.

Submettida á vütação a emenda suppressiva do art. 50',
offerecida pelo 1&. Frederico Borges, é rej eitada.

Sendo, successivamente, postas a votos as duas partes do
art. 50, são ambas approvadas.

E', tambem, submettido á votação, por partes, o substitu
tivü do Sr. Francisco Veiga e outros, sendo rejeitadas ambas
as partes.

E' posto a votos e approvado o art. 51 do projecto:
«Os ministros de Estado não são responsaveis ao Con

gresso, ou aos Tribunaes, pelos conselhos dados ao Presidente
da Republica.

§ 1." Respondem, pürém, quanto aos seus actos, pelos cri··
mes qualificados na lei criminal.

§ 2.° Nos crimes de responsabilidade, serão processados e
julgadós pelo Supremo Tribunal Federal, e, nos connexos com
os do P,r;esidente da Republica, pela auctoridade competente
para o julgamento deste.»

E' em seguida approvada a seguinte emenda da 'Commis
são ao § 2":

«Accrescente-se, dt:lpois da palavra - crirr es - a pa
lavra - communs.»



- 117-

E' submettida á vota'l}áo a seguinte emenda da Commissão
ao mesmo § 2°: .

«Dep'Ois de - responsablIidade - accrescente-se: - de
finida em lei especial.:»

Tendo havido empate, fica adiada a votação desta emenda.
E' posto a votos e approvado o seguinte artigo additivo da

Commissão, para ser coU.ocado onde convier:
«Artigo additivo, para ser collocado ünde convier:
~' instituido um Tribunal de Contas, para liquidar as con:

tas da receita e despesa e verificar a sua legalidade, antes de
serem prestadas ao ICongresso.

Os membros deste Tribunal serão nomeados pelo Presi
dente daRepublica, com approvação do Senado, esómente per
derãoos seus logares por sentença.»

Posto a votos, é rejeitado o additivo do Sr. Moniz Freire
ao capitulo 10 da secção 2&, titu10 i o •

Ficam prejudicados os substitutivos do :Sr. Frederico Hor- .
ges e dos Srs. Moniz Freire e Monteiro de Barros.

E' posto a votos e approvado 'o art. 52 do projecto:
«O Presidente dos E:stados Unidos do IHrazil será sub

mettido a processo e ,julgamento depois que a Camara decla
rar procedente a accusaçã:o, perante o Supremo Tribunal Fe
deral, nos crimes communs, e nos de responsabilidade, perante
o Senado.»

E' egualmente püsto a votos e approvado o seguinte addi
tivo da 'Cómmi~sã,o.:

«.~ccrescente-se: Paragrapho unico - Decretada a pro
·cedencia da accusação, ficará o Presidente suspenso de suas
funC'ç.ões. ))

E' submettido á votação e approvado o art. 53 do prü-
jecto: .

São crimes de responsabilidade no Presidente da Repu.,
blica, os que attentam contra:

1.0 A existencia política da União;
2.~ A Constituiçã{) e a fórma do Governo Federal;
3.· O livre exer,cicio dos poderes politicos;
'!itO O goso e exercicio legal dos direitos politicos ou in-

dividuaes;
5.· A segurança interna do paiz;
6: A probidade da administração;
7,9 A guarda e emprego cünstitucional dos dinheiros pu-

blicos. r

§ 1.0 Esses delictos serão definidos em lei especial.
§ 2.· Outra lei lhes regulará a accusação, o processo e o

julgamento.
§ 3.0 Amb~ essas leis serão feitas na primeira sessão do

primeiro Congresso.
E', finalmente, pos~o a votos e approvado o seguinte

ADDITIVO DA COMMISSÃO

Accrescente-se:
8.° As leis orçamentarias votadas pelo, Congresso.
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Vêm á Mesa as seguintes

DECLARAÇÕES DE VOTO

Declaro que assignei sem restricções a emenda ao artigo
33, § 24, do capitulo IV da 1" secção" apresentada pelo Sr. re:-
presentante Leopoldo de Bulhões e outros. .

Sala das sessões, 3 de janeiro de 1891. - UchÓa Ro
drigues.

Declaramos que votámos pelo substitutivo da Commissãó
aos arts. 44, 45 e 46 do projecto de Constituição, por ser mais
consentaneo com os principios federativos, desde que eguala
os estados no pleito relativo á eleição do Presidente e Vice
Presidente da Republica, sem deixar de respeitar o principio
democratico do suffragio directo. '

Sala das sessões, 3' de janeiro de 1891. ~ Manoel Fran
cisco Machado. - Joaquim Sarmento. - lv!anoel Ignacio Bel
fort Vieira.

Declaro que votei, para a eleição do Presidente e Vice
Presidente da Republica, pelo artigo substitutivo do deputado
Moniz Freire, e outros, que consagram o suffragio directo.

SaI.à da,; sessões, 3 de janeiro de 1891. - Miguel Castro.

°SR. PRESlDENTE dá para ordem do dia de 5 do corrente:
i" parte, até 1 7iJ hbra:
Discussão da indicação do Sr. Almeida Barreto.

2" parte, á 1 :lf2 hora, ou antes:
Votação da emenda que ficou empatada;
Continuação da i' disc_ussão. da secção 3' do projecto de

Constituição. - Do Poder Judiciario.
Levanta-se a sessão ás 4 horas e 25 minutos ela tarde.

2/1' SESSÃO, EM 5 DE JANEIRO DE 1891

PRESIDENCIA DO SR. PRUDENTE DE MORAES

Ao meio-dia. faz-se a charnada, á qual respondem os Srs:,
Prudente de Moraes, Matta Machado, Paes de Carvalho, João
Neiva, Eduardo Gonçalves, Francisco Machado, Leovigildo
Coelho, Joaquim Sarrnento, João Pedro, José Segundino, Ma-,
nocl .Barata, Antonio Baena, Joaquim Cruz, Theodoro Pacheco,
Elysel1 Martins. Joakim Katundta, Bezerra de Albuquenque
Junior. José Bernardo, Oliveira Galvão, Amaro Cavalcanti, AI
meidaBarreto, Firmino da Silveira, .José Hygino, José Sirneão,
Frederico Serrano, Pedro Paulino, Tavares Bastos, Rosa Ju
nior, Coelho e Campos, Thomaz Cruz, Virgilio Damasio, Theo
clmeto Souto, Domingos Vicente. Gil Goulart, Monteiro de
Barros, Lapér, Moraes Carneiro, Campos! SaIles, Ubaldino' do
Amaral Santos Andrade. Generoso Marques, Raulino Horn,
Estrycs' Junior, Luiz Del fino, Pinhe'iro Machado, .Tulib Frota,
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Americo Lobo, Eduardo Wandenkolk, Joaquim de Souza, Silva
Canedo, Silva Paranhos, Joaquim Murtinho, Pinheiro Guedes,
Belfort Vieira, Uchôa Rodrigues, Iudio do Brasil, Innocencio
Serz,edello, >Cantão, Pedro Chermont, Coslta Rodrigues, Case
miro Junior, Rodrigues Fernandes, Henrique de Carvalho, An
frisio Fialho. Nelson. Nogueira Paranaguá, Pire,s Ferreira,
Barbosa Lima, Bezerril, João Lopes, Justiniano de Serpa, Fre
derico Borges:, José Avelino, José Bevilaqua, Gonçalo de La
gos, Nascimento, Almino Affonso, Pedro Velho, Miguel Castro,
Amorim Garcia, Epitacio, Pedro Americo, Sá Andrade, Re
tumba, Tolentino de Carvalho, 'João Barball1o, José Marianno,
Almeida Pernambuco, André Cavalcanti, Raymundo Bandeira,
Annibal Falcão, Meira de Vasconc,ellos, João de Siqueira, Es
pirito Santo, Luiz de Andrade, Bellarmino Carneiro, Pontes
de Miranda, Ivo do Prado, Oliveira Valladfio, Felisbello Frei
re, Augusto de Freitas, Paula ArgoIIo, To§ta, Antonio EuS'e
bio, Zama, Arthur Ríbs, Garcia Pires, Santos Pereira, Custodio
de Mello, Paula Guimarães, Milton, Amphilophio, Francisco
Sodré, Dionysia Cerqueira, Barão de S. Marcos, Barão de
Villa Viçosa, Prisco Paraiso, Moniz Freire e Athayde Junior.

Abre-se a sessão.
E' lida e approvada a acta da sessão antecedente.
O SR. 1° SECRETARIO procede á leitura do seguinte.

EXPEDIENTE

R"querimento do Sr. Francisco Maria Sodré Pereira,
deputado' pelo Estado da Bahia, :redindo licençla por 20 dias,
para deixar de comparecer ás sessões, por motivo de molestia,

O SR. PRESIDENTE nomeia para a, Oommissãü que tem de
dar parecer sobre este requerimento os Srs Retumba, Garcia
Pires e Virgilio Damasio. .

O SR. PEDRO AMERICO (p"la ordem) - Sr. Presidente,
não ouvi a leitura da acta, e, mesmo, é difficil ouvir-se pelo
tumulto e pela grandeza da sala. Mas, provavelmente, ha de
ser aquillo que hoje foi publicado no Diario Official.

Ora, diz o Diario que foi rejeitada uma emenda do Sr.
Pedro Americo. Apresentei uma emenda relativa á duração
do peri,Odo presidencial, no sentido de se reduzir este a quatro
annos. Um outro Sr. representante tambem apresentou iden
tica emenda. Si uma dellas foi approvada, segue-se que a
outra tambem o foi. .

A idéa que passou é que voga, não este ou aqueHe nome:
a verdade é impessoal. Assim, a minha emenda não póde estar
prejudicada, desde que trata de assumpto que foi approvado.

E' isto que quero fazer constar da acta seguinte ou do
Diario Official.

O SR. PRESIDENTE - Da acta consta que foi approvada
uma emenda que tratava de assumpto identico ao da que apre
sentou V. Ex., sendo a do nobre representante prejudicada
ipso facto.

O SR. PEDRO AMERICO - Não podia ser prejudicada; foi
approvada. E muitas vezes tenho -ouvido aqui reclamações a
respeito desse modo de interpretarem-se as votações.
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O S~. AMPHILOPH10 (pela ordem) - Pedindo a palavra,
Sr. PresIdente, tenho unicamente por fim pedir a V. Ex. se
digne de providenciar em ordem a ser inserida no Diario Of
fieial uma emenda que tive a honra de depôr sobre a Mesa,
relativa á reorganização judiciaria.

Esta emenda, supponho que não é de todo desconhecida
do Congresso, porque já tive a honra de apresental-a á Com
missão encarregada de rever o projecto de Constituição.
Mas foi sómente publicada em alguns orgãos da imprensa
diaria e não no Diario Offieial.

No primeiro dia em que tive a honra de occupar-me do
assumpto, não me occorreu apresentar á Mesa a emenda; fil-o,
porém, no dia seguinte.

. Essa emenda está ,assigI1ada por grande numero de re'])re··
sentantes, e, pois, parece-me de toda a urgencia que seja pu
blicada no Diario 'Offieial; porque a discussão vai já adean
tada, e é preciso que todos saibam as idéas contidas na
()menda, para que os illustres collegas possam. votar CDm co
nhecimento de causa.

Prevaleço-me da opportunidade para pedir a V. Ex. que
uma vez publicadas no Diario, nã·o só a .minha -emenda. como a
que foi apresentada pelo illustre representante das Alagoas,
Sr. Tavares Bastos, sejam ambas distribuidas em avulso ao
Congresso. afim de que ·todos possam conhecf'J: perfeitamente
seu conteúdo.

O SR. PRESIDENTE - A emenda do nobre representante
só foi enviada á Mesa ao findar-se a ultima sessão. Não foi
lida. nem apoiarla, e por isso não foi publicada no Dim'io
Ofifidal.

Hoje será lida, e, si fOr apoiada, S'erá publicalda amanhã.

O SR. AMPHILOPHIO - Agradeço muito a V. Ex.
O SR. ,TOSTA (pela ordem) - Pedi a palavra, Sr. Presi

dente, para fazer um requerimento. O illustre representante
do Estado da Bahia, conformando-se com as tradições do povo
brazileiro. que representamos, requereu que não houvesse
sessão no dia do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo.
Venho, tambem. conformando-me com os precerlentes, pedir a
V. Ex. consulte o Congresso sobre si concede que amanhã não
demos sessão, por ser dia solennisado ,pelo orbe christão.

O SR. PRESIDENTE - Ü' Sr. Deputado Tosta propõ,e qne
seja consultado o Congresso sobre si consente não haver sessão
amanhã, por ser dia santo ..

Actualmente, estão presentes 116 congressistas. Não ha
casa para votar-se; opportunamente sujeitarei o requerimento
á votação do Congresso.

O Sr. Pedro Americo - Sr. Presidente. apezar rle não ser
orthodoxo, respeito muito o sentimento dos catholicos. Não
ha duvida que em um dia santo é eostume não se trahalhar
'1\1.as o Congresso ha de lembrar-se de que o Papa Leão XIII (já
que se invoeam os sentimentos christãos, e. mesn~o, cath~
licos), em um documento que correl, o orbe catholJeo, santJ
fieou o trabalho. (Apoiados.)

Sejamos, pois, christãos, como quer o nobre represen
tante; façamos obra santa; sirvamos a Deus, trabalhando
amanhã no serviço da Patria. (Apoiados. )
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No domingo não se trabalha, porque estamos cançados, e
o sexto dia da semana é reservado ao repouso pelo periodo de
trabalho que o precede.

O SR. AMPHILOP'HIO - Amanhã é dia de ouvir missa.
O SR. PEDRO AMERICO - Perdoe-me o nobre Deputado.

Creio que podemos fazer obra patriotica e santa trabalhando
amanhã.

Adeantaremos assim a nobre tarefa do Congresso, e hon
raremos a palavra do chefe da Egreja. (Apaiados,: m1âto bem.)

O SR. PRESIDE1\'lrE - Não havendo nnmero para votar-se,
fica adiada a votação do requerimento.

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA

ASSUMPTO REGIMEl'iTAL

Em virtude de urgencia approvada na sessão de 2 do cor
rente, entra em discussão a indicação do Sr. Almeida Barreto
sobre assumpto regimental.

O Sr. Almeida Barreto (Movimento de attenção) - Sr.
Presidente, antes de dar as razões que me levaram a apreSEm
tal' esta indicação, seja-me permittido agradecer aos mem
bros deste Congresso o terem dado, por duas vezes, seu assen
timento para que ella hoje entrasse em discussão.

'Senhores, 'ha dias passados protestei contra uma emenda
apresentada ao art. 23 do projecto constitucional, por julgaI-a
prejudicial não só aos direitos e prerogativaB que competem
a cada uma das camaras aqui reunidas, como, principalmente.
por vir augmentar a despesa da União com a elevada cifra de
1.104: 000$000. (Trocam-se numerosns apartes.)

Sr. Pres:idente, si estaIhos, simplesmente, em Assem'bléa
constituinte, a nossa missão estará terminada desde o mo
mento em que approvarmos a Constit.uição e elegermos· o Pre
sident.e e 'Ü Vice-Presidente da Republica; si estamos legislando
para aquelles que nos têm de substit.uir, eu nada direi, porque,
neste caso, não ha direitos e prerogativas a reclamar; si, po
rém, aqui exist.em Senado e Camara com poderes reconhecidos
para funccionarem em sessão ordinaria, me parece que qual...,
quer emenda apresent.ada e que possa affectar ou alterar estas
duas corporações, deve part.ir de um de seus membros.
(Apartes. )

V. Ex. é test.emunha, Sr. Presidente, do que se deu aqui
no dia. 26 do mez que findou: o Senado foi supplantado pela
vontade imperiosa de 205 vot.os contra 63, que cont.am aqui os
Srs. Sen3Jdores (Apoiados: apartes) .,com a approvação da in
dicação que se discut.e. ficaram equilibrados os dous ramos do
Poder Legislativo aqui representados.

Estou convencido de que não ha neste recint.o um só re
presentante da Nação que desconheça quaes os direitos e pre
rogativas da corporação do Senado, e, por isso, confi-o na sua
generosidade e just.iça: devemos trabalhar todos para aue
aqui prevaleça, unicamente, a força do Direito, e não o predo
minio do direito da força.

Tenho dito. (Muito bem; muito bem; o orador é cum-
primentado. ) '.
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o Sr. Thomaz Delfino - Sr. Presidente, a indicação do
nobre r,epresentante da Parahyba, o Sr. General Almeida Bar
reto, é, nQ meu parecer, importante e digna de consideração.

Ha, certamente, qualquer cousa de vago nos termos em
que foi expressa, no modo por que foi formulada: mas, pare
ce-me, estarei mais ou menos de accôrdo com a intenção que
a dictou e originou.

Dir-me-âo que vou tratar de uma questão vencida, já
discutida e votada ...

O SR. NILO PEÇAJ\II-IA - Está na ordem do dia; p6de
falIar.

O SR. THOMAZ DELFINlO - ... mas não ha questões ven
cidas irremediavelmente por emquanto, devendo proceder-se
a um segundo exame e segunda votação; e, si um artigo de
projecto de Constituição passou em 1" discussão por grande
maioria e é certo que na 2" terá egual numero de votos; si o
resolvido não fôr modificado na votação terminal, no fundo,
na essencia, nos seus elementos mesmos, é, entretanto, admis
sivel que possa ser ampliado ou cercado de mais garantias,
mais prestigio, mais força.

SI' . Presidente, o Poder Legislativo foi distribuido em
duas camaras pelo Congresso. Fui um dos que votaram por
esta medida, que considero de relevancia excepcional, tão re
levante, que sem ella julgaria periclitar a Republica e a Fe
deração.

Sem o Senado, fazendo contrapeso á Camara dos Depu
tados, e auxiliado pela magistratura, sobretudo pelo Supre
mo Tribunal Federal, não seria possivel substituir a nas
cente instituição, que ruiria ao embate de qualquer agitação
mais forte das multidões que aqui nos mandaram, que re
,presentamos e pelas quaes velamos. (Apoiados_: muito bem.)

Leio, Sr. Presidente, a Historia, e neIla encontro a pro
posito lições e ensinamentos proveitosissimos.

Em 178!9, a Convenção Franceza, naSlcida de uma revolu
ção, qtl'e teve com a nossa de 15 de novembro pontos de con
tacto na sua origem, e não sendo o resultado de elementos ac
cidentaes, fortuitos e do acaso, mas da obra dos philosophos e
pensadores consubstanciada na Encyclopedia, como a nossa o
foi das iições democraticas dos propagandistas, não corre
spondeu tão perfeitamente como seria desejavel ao ideal hu
mano, exactamente porque nada havia que a contivesse um
pouco, e foi victimada alguma vez pela sua força immensa.
incontrastavel, sem limites e tyrannica.

A segunda Revolução Franceza, em 1848, adoptou tam
bem, uma s6 Camara,que foi tão tumultuaTia ·e anarchica, que
levou a França ao nefasto reinado de Napoleão UI.

Parece que um certo espirito democratico mal entendi,do
repelle a dualidade das camaras, porque julga que falla nisso
um principio social, que reconhece nobres e plebeus; uns que
são destinados a mandar e outros a obedecer.

Mas não é essa, de f6rma alguma, a justificativa da dua
lidade; nem na America valem aristocracias, que apenas po
dem fazer sorrir. As unicas aristocracias, que poderemos ad
mittir,sâo as constituidas pelas v'irtudes, e, no mais alto gráo,
pelo talento unido ás virtudes. . .
. O que origina0 Senado é um principio de ordem polrtrca,
é uma necessidade governamental.



......., 123-

Ponho de parte o sophisma dos americanos do Norte, que
supp-õem nascida a Camara dos representantes, do voto po
pular, e o Senado do dos estados, sophisma delicadissimo, na
verdade sympathico á Federação, mas que não passa de um
dos muitos bellos commentarios achados para as descobertas
empyricas do Congresso Constituinte americano.

Tão pouco acceito o Senado como elemento de resistencia
á toda a força, e a Camara dos Deputados, antagonicamente,
como elemento propulsor de toda a energia.

Causa nenhuma seria mais propria, para tornar impo
pular o governo representativo, do que esta concepção.

O que faz a força do Senado, o que é o seu grande prin
cipio de manutenção e conservação, é que todas as sociedades
vivem do passado, porque, como disse Pascal, a Humanidade
é um homem que anda sempre e apprende sem cessar, e elle
é o. guarda das tradições. As nações têm allianças e tratados
com outras, precisam manter a regularidade dos serviços pu
blicos, o espirito dos exercitos, o credito, os orçamentos, e têm
outras heranças e que nos cumpre passar, por nossa vez, ade-
ante, para o desenvolvimento ininterrupto da ordem. .

Si accrescentarmos ás suas attribuições legislativas as
judiciarias, que o tornam semelhante ás altas camaras ordi
narias, e as executivas, que lhe dão a nota caracteristica e es
pecial na America, vê-se que o seu papel é de uma extraor
dinaria importancia, importancia que o leva até, em certos
casos, a tutellar o Presidente da Republica.

Sr. Presidente, quando aqui s,e discutiu a organização do
Poder Legislativo, appareceu uma emenda equiparando o
subsidio de deputados e senadores. Sinto um certo mal estar
e embaraço em tratar desta questão ...

O SR. ALMEIDA BARRETO - Mas· eu não tratei della.
O' SIlo THOMAZ DELFINO - Não tratou o illusDre General

desta emenda; mas tratarei eu della, por minha conta e por
meu risco, nesta tribuna de desassombro e coragens, porque
presinto o ataque mascarado á existencia do Senado.

As democracias são accusadas de mesquinheza, de odien
tas e invejosas, de confundir a egualdade com o rebaixa
mento universal e o nivellamento absoluto de bons e maus. do
.Justo e do injusto, e é preciso, de uma vez para sempre, des
truir o preconceito, e tornar evidente a calumnia dos seus
inimigos.

Si vêm para o Senado homens de· mais edade do que os
'que vêm para a Camara dos Deputados, não é justo que, tendo
mais encargos e deveres na sua vida particular, haja uma
disposição que lhes dê mais garantias?

Si o Senador é obrigado a estudar mais ... (Não apoiados
e contestações). O Senador é naturalmente um homem que
deve ter comsigo uma vasta cópia de saber e experiencia ....
(Continuam as contestações.) Não se póde negar a experiencia
c os conhecimentos que se adquirem pela edade.;.

O SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Não aroiado; os pa
peis, são os mesmos.

O SR. THOMAZ DELFINO - Desde que, além das funcções
legislativas, que têm, tambem, os deputados, o Senado tem as
judiciarias e executivas, o Senador é obrigado a desprender
se mais de si e dos seus, para acudir convenientemente ao des-
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empenho dos seus encargos, impostos pelas urnas, e á Nação
cabe, a seu turno, velar pela dignidade do seu representante.

Demais, é principio corrente na democracia que nos serve
de modelo e de exemplo, na America do Norte, que os cargos
publicos devem ser bem remunerados. .

Nesse paiz, Sr. Presidente, ao lado das disposições for
maes da Constituição Federal, ha usos que a pratica e a ur
gencia de governar têm consagrado: assim, quando surge uma
questão em que os dous ramos do parlamento divergem, a
Camara nomeia uma commissão, o Senado outra, e, juntas.
formam ellas o comité de conferencias, que decide da diver":'
gencia. E' dessa maneira que comprehendo a indicação do
Sr. General Almeida Barreto.

Ao deixar. esta tribuna, direi gue ha, na questão que' se
debate, a conSIderar a sua opportunidade, opportunidade que
distinguirei quanto á materia em si. á sua discussão e á sua
'collocação na grande lei. ,. ,

Que a materia é opportuna,' é fóra de.. duvida; nós aqui
nos achamos com pode,res constituintes, para organizar a
NaQão e levantar a arca-santa dos nossos direitos e liber
dades. (Trocam-se diversos apartes.)

Que a díscus,são é opportuna, é fóra de duvida; /p,ela
ordem, justificando emendas, de todos os modos imaginaveis.
os assuIDptos têm tido nesta Casa a mais ampla e lata ,dis
cussão, graças., SI' . Presidente, .á interpr'etação dada pOT
V . Ex. ao Regimento, honrando ademoeracia, que exige
uma· tribuna liberrima.

Quanto á collocação o'PPortuna da indicaçãD, depende
eUa, primeiramente, do criterio individual do seu auctor, e,
depois, de saber si será ou não aeceita pela Casa.

Tendo, pois, mánifesladlo minha opinião como melhor
pude e me ,Doi possiveL deix{) á tribuna para quem rr: elhor
,possa esclarecer o assumpto e melhor a saiba o'Ccupar. (Muito
bem.: o orador é cumprimentado.)

O Sr. Ubaldino do Amaral - Sr. Presidente, vou t.omar
parte nesta discussãü, porque a indicação de que se tr~ta é
importante, se me afigura não ser, ~implesme?te, 1l2atena ~e
expediente, mas assumpto que páde ter larga ·dIscussao no selO
do proprio proj ecto cons'titucional.

A indicacãüdo nobre representante da Para.hyba m,e pa
rece digna <da maior ponderação. Ninguem d~lseonhece que
lhe deu orÍo-em a emenda apresentada por um Illustre repre
sentante da" B3ihia, rr:andan:do equi,parar o subsidio dos sena-
dores ao dos deputados. _

A questão do subsidio. Sr. Presidente, a questao de pre
rogativas em relação aos membros de uma e de outra Cama~a,
não póde deixar ·de merecer um cert,o reparo, quer na dIS
cussão. quer na votação. Ao vota~-se ~ eme~da., que apresen
tára o Sr. representant.e da BahIa, nao heSIteI em levantar
me para votar a favor: E si, I?orventura, a sua emenda fü~se
mais longe, si, porvenLura, CiUlzesse estabele?e~ em condlçoes
inferiores ao dos membros da Camara o SUbSIdIO dos membros
do Senado, ainda votaria a favor. Fina!me~te, quando ~e~mo
S.Ex. quizesseque 'os sena,dore~ nao tlvessem o .mmImo
subsidio, o meu vo,to seria egul"!J; Isto porqu'e,todas as vezes
que, em qualquer questão, eu possa, porventura, ter algum
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interesse, outro procedimento não me é dado . De resto se
nhQJ'.es! para mim .é uma questão secundaria esta questão de
SUbSIdIO. Estou dIspos~.? a acceitar qualquer solução. 6ej a
oA nosso trabalho ~ratUlLo, si entendem que isto está de ac
c~rdo co~_as pratIcas democraticas. Nada tenho que ver com
esta questao. O que me preocculP,a é a dualidade de leo-isla-
tUDa, que considero essencial nos governos livres. o

Sem :i.uas camaras, 8r. Pr-esidente, não é possivel a vida
da Repubhca. 'Dadas as vezes ,que houver uma só camara,
essa ha de pretender ahsorver tudo. E si quizermos um
e:xcemplo, não precisamos ir mB.ito longe, bast.a olharmos para
este Congresso, que, embora represente, unidas. as duas ca
ma!as, q1!er, entretanto, legisl,ar, adrr,inistI'lar 'e governar.
(Naa apowdos.) Esta tenaencia, senhores, está sendo de
monstrada a o3;da momento. .

O ISR. ARISTIDES LOBO - Não apoiado; não existe Lal
tendencia. ,

O SR. UBALDINO DO AMARAL - Lancemos os olhos para a
Historia, e havemos de encontr.ar a Convenção Franceza que
rendo tudo avassaUar, produzir,do o terror; ]:J.,avemos de en
cont.rar a Assembléa de 1848, e Napoleão como consequencia,
isto é, a neôCossidade da espada' para restabelecimento da
ordem.

Eu, portanto, ISr. Presidente, sou dos que JPensam que
ha necessidade de duas caJi:'3ras, e isto de accôrdocom {)
dogma democrati.co. Havendo duas camara;s, é. bem elaro e
logico que devem ser distinctas; e por isso não vot,ei, nem
votarei para que se faça da mesma fórma a eleição para
ambas" Devem ser distinctas em SUia origew, em suas
funcções, ,em seu tratament0.

Já fiz notar que este mesmoCongTesso mostrava a in
conveniencia das assembléas unicas. Um dos seus cuidados,
uma das suas preoccupacões é a extincção do Senado. Torno
a dizer, não faUo pro domo, sou Senador si et in quantum; sou
representante de um Estado, emquanto os Srs. Deputados
não mandarem o -contrario; mas isto -não influe, absolutamente,
logicamente, a diversidade' de suas origens, de suas funcçõ,es
em meu espirit,o. Si sustento a ne-cessidade ,de duas camaras,
e de suas attribuições, é porque estou convencido de que
:assim é indispensavel, de que isso é um 'benerficio para nossa
nacionalid3ide, um meio de garantir a ,1ibeI1d3Jde pela qual nós
anhelamos.

Entretant.o, si, não passando a idéa ,aqui aventada de re
duz·irem-se as func1\,1õ'es legis,laJtiv3is a, uma Camara só, nóS
formos pouco a pouco, mutilando a segunda Camara, ora na
fórma 'da eleicão mais tarde nas sruals aJitribuições,e depois
nos seus mei'os d~ vida. nos meios de subslistencia dados a .seus
membros. iremos .chegando indirect,amente, ao mesmo resul
wJdo. Não será ü ,Senado 'anniquilado desde logo, mas será
pelo menos apontando desde aqui, da Constituint.e, ao publico,
como uma >COlisa inutil, como uma cousa que se tolera, talvez,
por fav~r. .

Si a segunda Camara não fôr outra cousa maIS do que a
primeira na sua ü-rigem, nas suas atiribuioões, no seu tratJa
mento, será uma inutilidade, não passará de segunda:
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secção da Camara dos Deputados; não haverá razão para
distinguíl-a. Bem disse aqui, em aparte, um illustre collega,
logo ,depois da votação relativa ao subsidiü dos senadores:
«Egualem tambem a edade» . Com effeito si o Senado não
é rrais do que um prolongament,o, uma 2a divisão da Camara,
para que estabelecer oxigencias especiaes a seu respeito?
Exijam-se as meslIDas condições, seja egual o mandato, ou,
antes, extinga-se esta inutilidade chamada Senado.

Por isso, Sr. Presidente, entendo que o ilIustre represen
tante da Parahyba tinha razão quando levantou esta questão;
eIla é muito mais importante do que se afi>gura á primeira
vista. . -'-, v

UM SR. REPRESENTANTE - Questão de dinheiro.
O SR. UBALDINO DO AMARAL - Não é questão de dinheiro.

Pela IP,art,e que me toca, creio ter mostrado bem, erribora em
uma curta vida publica, que nã,o tenho nenhum apêgo a po
sições, que não tenho, até, nenhum geito, digamos assim, para
as funcções publieas, e que me acho tão indifferentemente,
Quanto aos meus comITodos pessoaes, em uma cadeira de Se
nador, como me achei junto a um balcão. (Muito bem.)

!Senti-me mais embaraçado, quando, ao entrar em meu
Estado, era recebido com urra hospedagem magnificente pelos
meus amigos, aos 'qU;lCS declarei que naqueIla terra eu era
um dos mais obscur,os filhos do povo.

E hoje, como hontem, não acho a menor difficuldade em
<:leixar a cadeira de Senador, para exercer a profissão mais
humilde que haja, para voltar a ser caixeiro de balcão ou a
ensinar operarias adultos em escolas nocturnas; e posso as
severar ao nobre representante, ,que rr..e deu o aparte, que
quando me sentir mal nesta cadeira, não terei a menor du
vida, e talvez não esteja longe o dia, em renuncial-a.

Não trato, Ip,ois, dos subsidias, mas de uma questão im
portantíssima para minha Patria; já pl'ovei que não era quesrtão
de subsidio, votando a favor <:lo. emenda do Sr. representante
pela Bahia, para não se pensar que podia dominar-me o in
teresse pessoal; e Yütal'ia pela nenhuma remuneração, pela
gratuidade do cargo de Senador, uma vez que· qualquer dos
nobres coIlegas a propuzesse.

O SR. OLIVEIRA PINTO - A gratuidade seria um erro; não
seria derr..ocratico; cahiriamos na plutücracia.

O SR. UBALDINO DO AMARAL - Este incidente veiu trazer- .
me um a~gumento .contra a unidade âa legislatura, mostrando
como se póde em uma questão insignificante destas, eolIocar
qualquer repr'esentante em posição difficil, embaraçosa e cons
trangida, como aquelIa. em que esrtamos.

Com razão pede o JIlustre representante da 'Parahyba que,
quando se tratar de funcções respeciaes.~e uma ou outra C::
mara, não possa sómente, 'Ü numero deCIdIr, P?rque s~ tornarIa
então pefeitamente justificado o que eu dIsse: nos outros,
el€itos como senadores, estariamos á mercê dos Srs... Depu-
tados. (Apoiados.) I.

Mas, Sr. Presidente, não sei como, pratIcamente, se possa
pôr em execucão a idéa do nobre representante. Actualmente
sorr..'os ° Congresso Nacional, e não podemos aqui esta;belecer
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distincções entre senadores e ,ãeputados. Havemos de ,nos suh
metter a esta fatalidade do numero. Si os nobres represen
tantes quizerem extinguir o Senado, puderão extin"ouil-o. Es
tamos tratando de uma Constituição. Portanto, tudo o que
podemos fazer nesta questão, é pedir-lhes reflexão, para que
/p,rocedam do modo mais conveniente. Mas, nomear uma com
missão no seio do Congresso, tirada do Senado e da Camara,
para resolver questões de Drdem constitucional, não me pa
rece pratico. E é por isso que, com pesar, não poderei dar o
meu voto á indicação do illustre representante da. ':'~'arahyba;
limitar-n:e-ei, se tiver occasião, a chamar a atte:::i.gão do Con
gresso Constituinte para a gravidade da materia, esperando
que e11e, sem nos fazer favor (aos senaàores principalmente),
e considerando apenas o interesse rpublico, proceda como en-

. tender ,mais acertado: - si parecer que s6 urra Camara deve
ficar, adopte-se esta disposição; mas, si tiverem de ficar duas
camaras, neste easo, haj<:; logica, começando p~lo princirpio,
isto é, dando-lhes fórn:as de eleição differentes e distinguindo
perfeitamente as funcções, os tratamentos, os encargos e as
vantagens de cada uma; por que s6 deste modo se correspon
derá á dualidade da legislat"cra. Tudo o mais será desdobral"
uma em duás camaras.

Eram estas as observações qe tinha a fazer, pedindo ao
Congresso e a V. Ex., Sr. Presidente, desculpa de ter tomado
a sua attenção por tanto tempo. (Muito bem; muito bem.)

O SR. RETUMBA - Pa110u muito bem e com patriotismo.
Fica a discussão adiada pela hora.
Compareceram mais os Srs.: Fonseca e Silva, Nilo Pe

çanha, Urbano Marcondes, II1:<a,nhães Barret,o, Cyrillo de Lemos,
Oliveira Pinto, Viriato de Medeiros, Virgilio Pessoa, França
Carvalho, Baptislta da Motta, Fr6es, da Cruz, Alcindo Guàna
bara, I,opes Trovão, .Jaüques Ourique, Ari'stides Lobo, Furquim
Werneck, Thomaz Delfino, Antonio Olyntho, Badar6, Paci
1"ico Mascarenhas, Gabriel de Ma~alhães, Chagas Lobato, Jaeob
dár Paixão, Alexandre Stockler, Francisco Veiga, Goncalves
Chaves, Viotti, Dutra Nicacio, Corrêa Rabe11o, Manoel Ful
gencio, Astolphc Pio, Aristides Maia. Gonçalves Ramos, Oosta
Macihado, Paletta, João de Avelar, Fereira Rabello, Ferrei<ra
Pires, João Luiz, Martinho Prado Junior, Bernardino de
Campos, Francis.co Glicerio, MOl'aes Barros, Lopes Chagas.
Domingos de Moraes, Adoll]:;no Gordo, Carvalhal, Angelo Pi
nheiro, Mursa, Rodolpho Miranda, Rodrigues Alves, Alfredo
Ellis, :Moreira da Silva, Rubião Junior, Fleury Curado, Leo
poldo de Bulhões, Guimarães Natal, Antonio Azeredo, Bellar
mino de Mendonça, :lvIarciano de Magalhães, Fernando ,simas,
Lauro Müller, Carlos de Oampos, Schmidt, Lacerda. Coutinh?,
Antão de .Faria, Julio de Castilhos, Borges de MedeIros, ASSIS
Brasil Thomaz Flores, Ab,rew Homero Baptista, Rocha Osorio,
Cassiáno do Nascimento, Fernando Abbott e Demetrio Ribeiro.

Deixam de camparecer, com causa, os Srs. : Floriano Pei
xoto Ruy Barbosa Saraiva, Ql:.intino Bocayuva, Cesario Alvim,
AquÚino do Amàral, lVIartinho Rodri;gues, Theophilo dos
Santos, Oiticica, Leandro Maciel, Medrado, Fonseca Hermes,
Conde de Figueü'eclo, Ferreira B'randão, Co~ta Senna! Alvaro
Botelho, Francis.co do Amaral, BuenO de PaIya, CesarlO ,Motta
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Junior, Paulino. Carlos e Carlos Garcia, e, sem causa. os
81's.. : .Cunh~ Jumor,. Rangel Pestana, Ramiro Barcellos, Joaquim
F~I1~lO, Joao ISeverlano, ISaldaIiha Marinho, Lauro Sodré, Nina
Ribeiro, Mat~a Bacellar, Coutu Cartaxo, Rosa e Silva Gon
ç~al,:,es FerrClra, JuvencioJ de Agui,ar, Pereira de Lyrà. João
Y18Ira,Seabra, Bel"llardo de Mendonça Marcolino de Moura
Leov~g'ilclo~ F;lgueiras, Sampaio Fe<ITa~, Mayrink, Domino"o~
Jesmno, Tv.mhaes, A.lbel'to Brandão, Joa'quim Breves L~üz
Mural, Enco Coelho, João Pinheiro, Leonel Füho 'Carlos
C~agas, Am?ric,o L2-1Z, F'eliciano Penna, Domingos IPo'rto, Do-.
mmgos Rocha, .3arao de Sant,a Helena Luiz Barreto Almeida
Nogueira, Costa Junior. Antonio Pr~do. Caetano 'de Albu
qu erque, Por8ira da Costa, Victorino Monteiro, Ernesto ,de
Oliveira, Alcides Lima e Menna Barreto.

O SR. PEDRO AMERICO (pela ordem) requer pTorogação da
hora.

O SR. ALMEIDA R\RRl>""I'O (pela ordem) diz que o ,Sr. Pre
sidente mandou annunciar, no Diario Offícial, que a primeira
parte da ordem do dia ~eria até 1 112 hora.

O SR. PRESIDENTE - A ordem do dia dada peloPresiclclltc
marca até '1 hora .

. O SR. PE:ORO AMERlCO (pela ordem) - Ha poucos mo
mentos, depois de cita::.' um docurrento do actual pontifice a
reS1peito do trabalho em dias santificados, houve quem me
acoimasse de demasiado ca,tbolico. Digo acoimasse, porque,
para alguns, esse qualifi-eativo equivale a uma accusação.
Ora. e,omo -certos appeHidos tendem a alienar sympathias ne
cessarias e uleis aos ·oradores, ·creio deve;' declarar que não
tenho ácer0a de religião nennuIT'a idéa preconcebida. Sou um
simples artista, um cultor da Philosophia. um discipulo da
Historia; e a experiencia tem-me aconselhado a imparcialidade
e a tolerarrcia, como duas virtudes dignas deste seculo e de
uma sociedade que se constitue sob o estandarte da ,demo
cracia. (lvluito bem.) Por .consequencia, eu não posso' repre
sentar aqui crenças religiosas nem opiniões que tornem a
minha p.aI.avra menos insuspGita do que qualquer outra. Sem
temor -de o-ífender a religião de meus venerandos paes, de
claro que me ,creio livre, de toda e qualquer idéa preconcebirda;
c si eu fosse alguma cousa, er,a o que emPhilos-ophia se chama
- racionalista.

Não entro na politica cou! resentimentos. nem gratidão,
nem cousaque possa t,oldar em mim a independenci.a de ca
ractere o amor da Patria. (Muito bem.: interrupção.) Sr. Pre
sidente, vou aproveitar d.a palavra ...

O SR. PRESIDENTE - Não 'posso consentir que V. Ex.
discuta, quando pediu a :palavra pela -ordem para fazer um
reqUerimento de prorogaçao da ho'ra.

O SR. PEDRO AMERICO - Era para explic~r o meu pensa
mento a reslp,eito da dualidade da representaçao ...

O SR. PRESIDENTE - Convido o nobre Deputado a observar
o RegimentD.

O SR. PEDRO AMERICO - Mas ,cu não requeri prorogação
de hora?



.o SR. PRESIDENTE - Requereu, mas o nobre Deputilido
pãü póde fazer discurso sobre materia extranha ao seu reque
rimento,que nem sequer foi .:>inda votado ..

.o SR.//PEDRO A:MERICO -Nesse caso, s·ento-me ·e aguardo
cccasião opportuna.

, O SR. PRESIDENTE - O nobre Deputado não iQ1d~cou 'O
tenlpo da prorogação.

O SR. PEDRO A:NIERICO - Nem meia hora ·é preciso; ba.sta
alguns minutos. E' o que digo: um homem apresentar-se ..qui
sem auctoridade... .

'0 SR. PnE'SIDENTE - ObS'0I'VO que o nobI'c Deputwdo está.
fazendo outro ·discurso. e des'ta vez com a eircumstancia de
não ter a palavra . .

O SR . PEDRO A.J.VIEIUCLl -::;1 não lenho a palavra, calo-mo .
'Consutta,clo, o; !OongDes:so rejeita 'J;~requeII'imento dO'

Sr. Pedr'Ü Americo sob·re a prorogação da' hora, para ,con
tinuar a discussão adiada ela. indicação do Sr. Almeida Bar-
reto. .

E' em seg'u~da submetticlo á votação e rejeit3ido ü requeri- .
mentü do Sr. Tosta, l}anl. ,que ,amanhã não haja ses,são, por.
ser dia santificado.

S:EGUNDA PARTE DA ORDE,M DO DIA

DESEMN':TE DH VOT/\:ÇÃü

E' posLa a volos e rejeitada a emenda da 'Commissão ao
n. '2 ·elo art. 51 do projecto de 'Constituição, em cuja votação
se deu empate na sessão de 3 ·do corrente.

DISCUSSÃO DA SEcç,lo 1lI DO PRO.JEC'I'ü DE CONSTITUIÇL~O

Continúa a 1" discussão da secção Itr do projecto de Con
stituição, cüm as emendas apresent.adas.

O SR. ·LEOPOLDO DE 'BULHÕES (pela onlem) pede que,
como relator da Commissão, lhe seja dada de prefer'encia a
palavra.

O SR. PRESIDENTE .ueclara 'que, de, conformidade com o
requerimento, dará a palavra ao Sr. reprcsentallte .

.o SR. JOSÉ HYGINO (pclG ordem) diz que, sendo signa
taI'Ío do parecer com restricções, apesar de-não est'ar inscripto,
pede .a ipa,lavra e a pref·"rencia, vis'lo já ter havido um ;preee
ciente'.

O SR. PHESIDE:"'l'E dií' que, de accôrdo com o Regimento,
c SI'. renreStmtunte terá preferem.cia.

São 'lidas, apoiadas e entram conjunctamente em discussão
as seguintes

EMEI-:llAS
,Substitutivo ao art. 55

O SUDi'emo Tribunal Federal eompor-se-á de 22 juizes,
eles:-endo â magistratura de cada Estado e do Distrido Fe-

. ~
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<leral um juiz d'entre os seu:.i.pares de notavel saber e repu-
tação. ,"

S. R. - R. Nina Ribeiro.

Sejam os arts. 54 e 55 subshtui,dos por estas disposições:

l n

O Poder Judiciario será regulado por lei do Congresso e
pel~sdos esta~los, na parte que a. estes c-ompetir, tendo po~'
OrgaOS de. acçao.: ~m,.Supremo Tnbunal, com séde na Capital
da RepublI.ca .e J~ll'!'sQJocçao em todo o .Daiz, tribunaes de ap
pellaçao dlstrrbmdos pelos estados e Districtos Fedm'al na
razão de um tribunal par,a ca,da urr:a destas secções do teni
torio nacional, e os juizes ou tribunaes de primeira instancia,
qu~ cada Estado crear para si e o Congresso para o Districto
Federal.

2"

O Supremo Tri-bunal será mantido pelos cofres da União
e composto de um numero dE' juizes, que seja egual a-o dos
tribunaes {le appellação augmentado de um terço, sendo seus
membros em parte [iradüsl de todos os iribunaes deappel
laçã-o, pelo aeCesso do juiz rr:aif;, antigo de cada um desses tri
bunaes, em parte nomeados pelo Presi,dentB da ROIpublica
dentre os cidadãos que tiverem as qualidades exigidas na lei,
com approvação do Senado.

3"

Sempre que a vaga aberta no Supremo TriÍmnal referir-se
a juiz tirado de a1gum dos tribunaes de appellação ,a substi
tuição recabirá em juiz do mesmo Tribunal, de onde houver
salhido a,quelle cuja vaga tratar-se de preencher, de modo que
nunca deixe de haver. entre os men~bros do Supremo Tri
bunal, um juiz tirado de cada tribunal de appellação.

4"

Os tribunaes de appellação sustentados, tambem, pelos
cofres da União, serão formados pelo numero de juizes que
para cada um c1Ellles decretar: a lei fe,deral, e seus membros
nomeados pel-o Presidente da -Republica, sob proposta do t,ri
bunal, mediante as provas de habilitação 'que aquella lei
exigir.

5'
As propostas e nomeaçõcE' para (ribunaes de appcllaçãJ

só poderãO recahir em juizes da primeira !I1;stancia, Ol! do Es
tado a que pertencer o tri'bunal onele Yenflcar-se a vaga, ou
de qll aIquer dos estados (' do Dj~tri~to Federal, quando o caso
fOl" de yaJõa no tribunalelesse dlstncto.

6"

Caela Est.ado nomeará e manterá a exponsasproprias ,se-r:s
juizes de ,)rilneira instancia, e8ta,belecorá cond~ções de id~nel
daele para' a respectiva investi,dura e provera sobre tudo o
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mais que for attinente ao assumpto, guardados os /!l~ecMtos f
regras da lei federal. - Amphilophio e outros o

Fique por esta fôrma reàigido o art. 56:
Os juizes do Supremo TribuI).al e os dos tribunaes de ap

pelIação serão vitalicios, e só por sentenya poderão perder o
cargo ou soffrer suspensão. .

§ 1.0 (Como est,á no proje.cto.)
§ 2.° O Senado julgará os membros do Supremo Tribunal,

e este os dos tribunaes de appelIação, os quaes, por sua vez,
Julgarão os juizes da prin:'eira instancia, assim nos crimes
communs, como nos de resIP.Q]]sabilidade.

Ao § 2° do art. 57, in fine, accrescente-se: . o • e, bem
assim, jun.to a cada tribunal de aPIPellação, como delegado.
daquell~ funccionario, com as attribuições que a lei decla,rar o,
- Amphilophio e outros.

No art. 58 façam-se est.as .alterações:

e os conflictos entre auctoridades judiüiarias dt!_ nomeacão da
União, e entre ellas e auctoridades administrativas federaes ou
os governos dos estados. . _

2.° Julgcar, em gráo de-revista, as ,caulSas decididas defini
tivan: ente pelos tribunaes Ol.< juizes inferiores, segundo as
regras que a lei prescrever, sempre ,que houver violação do
Dir,eito, pela não applicacão deste, ou por sua falsa ou indevida
applicaçã-o. - Amphilophio e outros.
_ (Elimine-se o resto do art. 58, e, bem assim, as disposições

dos arts .59, 60 e ai.
Sala das sessões do Congresso Constituinte, em 3'1 de de

zembro de 189Q. - S. R. - Amphilophio R. F. de carvalho,
Gomensoro, José Hygino,' V. Damasio, A. Milton, com restri
ção quanto ao n. 6, André Cavalcanti, Joaquim Pedro, Custodio
de Mello, Leite Oiticica, Guilherme de Souza Serrano, F. da
Silveira, José Simeão, Rellarmino Carneiro, Francisco Ma
chado, Theodoro Alves Pacheco, A '. Cavalcanti, Paula Gui
marães, A. Falcão, Cesar Zama, Pedro Americo; Antonio
Joaquim do Couto Cartaxo, Garcia Pires, F. Sodré, Espirito
Santo, R.. de Villa Viçosa, F. Radará, com restricções, e Paula
.A:rgollo.

O SR. PnESlDE~TE - Ha uma emenda apresentada pelo
Sr. Pedro Americo, que só pôde. ter logar nas disposições
transitorias, pelo que será lida ,0pporCunamente.

O Sr. Leopoldo de Bulhões (Movimento de attenção) 
Sr. Pr,fsidente, senti não t,cr podido tomar parte no debate
que. aqui se travou sobre a, discrim:inação das rendaS",.

Essa questã,o é um ,dos pontos capitaes do problema fe
derativo, attentas as condiçõe& especiaes em que tem eI1e de
8er resolvido entre nós.

- Não me admiro, pOl'Lantc, de veI-a determinar, no seio do
Congresso, a divrsão dos partidospolitico~.:

Com effeito, Sr. Presl:dente,por occaSlao do debate sobre
as ,dí,fposições preliminar~s do projecto de QODStit.u~ção, dua~·
correntes de opinião aqUI se form~ram: uma defmlda e po-
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derosa, francamente a favor (j.a Federação; outra, mais fra;ca,
manifestamente Ü'ontra ella.

A victoria estava ganha, mas, infelizmente, muitos parti
darios da Federação, apavorados com a perspectiy;a de uma
banc,arrOlia imaginaria da União, desertaram dos seus po'sto,s,
bandearam-se para os ac:versar10s, e flZera'l1 maJlograr,
assim, o resultado da primeira campanhafederalisia que se
vravou neste recinto. '

O insuccesso, porém, nãCJ foi completo n.essa Inda: o
es,f,orço federalista conseguiu semp,re modificar o systema do
projecto, ,supprimindo-lhe o art. 111 e devolvendo mais um
imposto para os estados - o de industrias e profissões .

.Ag',ora, SI'. Presidente. nova campanha se,vai travar e,ntre
unitarios e federalistas, si assim me posso exprimir, a propo
silo da legislação separada e da dualidade ,da ma'gistratura:
campanha renhidissima, mais renhida ainda, si é possivel, do
que tôi a da dis~riminação das rendas, porque do re,sultado
della depende, pôde-se dizel) a sorte do regimen federativo
entre nós (Apoiados) , isto e, a paz, a união dos estados ea
integri,dade naeioml. (Apoiados. ) ...

Sim, senhores, só a Federação poderá manter essa inte
gridade; ,só eHa poderá abafar de vez o eSlpirito ,separarti,st:lJ,
que ens,anguentou .as paginas da npssa historia, e que ainda
está latente aqui, alli e acolá ...

UMA VOZ - Não ha separatistas.
ü :SR. LEOPOLDO DE BULHÕES -O facto protesta, infeliz

mente, contra a afrfirmativa de V. 'Ex.; e digam o que dis
serem, a Federação não se eomprehende sem o Est.ado sobe-·
rano ...

UMA VOZ - O Estado federal.
'O 'SR. LEOPOLDO DE BULHÕES -- ... emn o seu PoderLe

gislativoautonomo, reg'ulando as relações civis e commer-
ciaes. . . .

O SR. AMPHILOPHIO - Isto, sin:; islo é coherente.
O 'SR. LElOPOLDO DE BULHÕES - ... definindo o crime e.

comminando-Ihe a pena.
O SR. A:MPHILOPHIO - Isto é um systema. Está direibo.
O SR. LElOPOLDO DE.BuLHÕES - A Federação não Se com

prehende sem o !Estado com o seu Poder E,xecutivo indepen
dente ...

UMA voz - E' un1a Cor:federação, já não é Federação.
O .sR. LEOPOLDO DE BULHÕES - . .. ,e com 'Ü seu Poder

Judiciario egualmente autonomo.
Senhores, com a Monarehia morreu li unidade napolibca

e na administração; clesappareça tmnbem com ella na legis--'
larão e na ma~:dstratnra. (Muito bem.)

. Sejamos logicus. Si assiste ,108 IJSlac!o8 <I] üil'eilo de 1"or
muJar os seus cucligos pljiilicos, as suas constituü;õeH
(Apoiados); si pódem elles organrzal~ como entenderem o seu
Poder. Executivo.por,que não podeI:ao do mesmo modo for
mularas seus codig'os e organizar o seu Poder Judiciario?
(:1lJu iCldus c' upaJ'í 1;'1) .)
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iSenhore,s, quando se trata, não de méra descentralização,
mas de Federação, não em um regimen monarchico, n:as em
pleno regimen relJublicano,que se apregôa. federativo, nàJo
comprehendendo que haja republicano hisLorico ou não his!
torico que escrupulize votar a liberdade de legislação e a des
centralização da justiça. (Não apoiados.)

Infelizmente, pelos não a!poiados que acabamos de ouvir.
verificamos que não são poucos os que impugnam estas idéas,
errbora reconheçam que são ellas consect.arias do regimen
proclamado. (Apartes.)

Di'1idir8i. senhores, os adversarios da legislação separada
em dous grupos, para m(\11h01' orientar-me Inas respostas que
devo dar ás suas ohjecções.

Tratarei, depois, da dualidade da magistratura, acceita ,pela
Commissão especial, depois de largo debate, aceeitla pelo pro
jecto de ConstÍ'Íouiçãú que discutimos, ,aceeita já pelo Con
gresso, que votou pelo § iodo art•. 32" no Iqual se estabelece
que quando o Senado funceionar como tribunal de justiça, será
lJresidído pelo Presidente do Supremo Tribunal FederaL

Antes, porém. tomo en~ eonsideração um topico do bri
lhante dis'?urso cõm que o represent,ante da Bahia, ISr. Am
philopilüo, aqui rompeu o debate sobre a orga.nizaç.ão judi
ciaria.

Disse S. Ex. (Lê):
« ISou auctor de uma em:encTa' que, opportunamente apre

sentada á Commissão encarregeda de re.ver o projecto consti
tucional, {oi successivamente, approvada e rejeitada; emenda
essa que n~ereceLl do. partr de alguns dos distinctos membro'!
da Commissã.o um luminosissimo pa,recer em separado.»

Mais adeante disse S. (Elx. que o Sr. Conselheiro Saraiva
endossou com o grande prestigio de seu nome, talento, virtudes
e prudenci,a essa emenda .

Sr .. Presidente, lp·reciso informar ·ao illustre represen
tante da Ba:hia e a este ,Congresso do que se Ipassou na Com
missão por occasião de discutir-se a organização judiciaria.

Na 1" discussão corr:parecer,am apenas 16 membros, senr'lo
então approvada a emenda ,de ISr. Am:philophio por 9 votos
contr-a 7. Na 2" dis'Cussão, comparecengo todos os membros, e
depois de largo 'debate, foi rejeitada a emenda, acceita a dua
lidade da magistratura nos termos em que foi consagrada pelo
Proj ecto - por 1,'J votos contra 8. Por conseguint.e, não<;e
póde dizer, permitta-me o illustre representante, ·que a 'sua
emenda fosse a'D;provada e rejeitada pela Corrmissão, porque
~Ó foiapprovadaem 1" discussão e por uma mai,oria oc
r-asinnal.

O SR. AMPHILOPHIO - Deu-se o facto; V. Ex. 'Confessou
o fa'Cl o. (Aparte:;L)' .

O SR. LEOPOLDO DE BULHÕES -A Commissão compunha
se de 21 membros, e apenasl 16 tomara,m parte na 1" discussão
e na votaç.ão. Que val'or t('criá'. pois, victoria tão epl:lc1mera em
assumpto de ·tamanha importancia?

Quanto ao parecer do Sr. Conselheiro Saraiva, parece-me
que ha equivoco na apreciaç.ão dOI auel(or da '8'menda.

S .. Ex. 6 federalista. e como tal não póde votar contra ::!.
dualidade dlt magistratura, uma necessida,de na Federação.
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S. Ex. n~o endoSSOll o substitu>tivo do Sr. Amphilophio;
tenho a,qUl as suas palavras. S. Ex. extranhou que á União
se reservasse a maior cópia dos recurSos. reduzindo DS es
tados á miseria, in:possibilitando-os de 'pagarem bem aos
seus magistrados, ,quando larga e generosamente aquinhoava
a magistratura federal.

Eis o que disse o SI' . Conselheiro (Lê):

«E' escarneo, senão perig;o, deixar, por exemplo .que a
União tenha UIJ1a justiça largamente aquinhoada e que· ao~ .
flstados faltem os recursos para dar as dignidades da :rcagis
tratura, as condições de independencia. O projecto Amphi
lophio, neste particular, é o que melhor consulta os interesses
federaes. .

Faça-se para a União um orçamento com a receita neces":
saria ás despesas indi"pensaveis: os estados ·que, explorando
todas as outras fontes de receita, habilitem-se a caminhar
para o progresso.

Desde o momento em que ficar definitiva e lealmente re-'
solvida a q~estão da Federação e esta nada mais temer, eIle
orador cessará sua idéa política.»

(Jornal do Gomme"rcio de 28 de Dezembro de 1890.)
Conseguintemente, não de've o Sr. Amph ilophio contar com

o auxilio do ,sr. IConseliheiro Saraiva, que, c.omo federalista, não
póde abrir mão de uma idéa capital no regimen, qual é a da
dualidade da magistratura.

O 'SR. FREDERICO BORGE'S -O Sr. Conselheiro Saraiva po
derá ser inconsequente, mas este é o facto: elle, aM, convidou
o Sr. Ministro da Justiça a ler o projecto do Sr. Arnphilophio.

O SR. AMPHILOPHIO - Já vê o nobre orador que eu não
inventei. Li, no resumo do Jornal do Gommercio, cousa diffe.:.
rente do que V. Ex. leu . Trata-se de um facto, e é preciso apu
rar a verdade.

O SR. LEoPOLDo DE BULHõEs - Nem eu disse que V. Ex.
inventou cousa alguma, m$ls, sim, que não interpretou bem o
pensamento do ,Conselheiro Saraiva.

O SR. FREDERICO BORGES - O facto é real. Elle será iu
consequente, mas o que disse o Sr. Amphilophio é a verdade.
(Ha outros apartes.)

O SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Sr. Presidente, os ouLras
topicos do luminoso discurso do illustre representante da Ba
hia serão naturalmente tomados em consideração por outros
oradores mais adestrados do que eu. (Não apoiados.;

O SR. AMPHILOPHIO - V. Ex. o é muito.
O SR. LEOPOLiDO DE BULHÕES - Não posso, sinto-me fraco

para cruzar armas com tão distincto contendor. (Não apoiados.)
O :SR. ARISTIDES MAIA - E V. Ex. tem ainda por si a boa

causa.
O SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Depois, Sr. Presidente, pre

ciso justifiear a emenda que tive a honra de sujeitar ao Con-
gresso, relativa á legislação separaqa. . .

Dividi os adversarios da legIslateão separada em dOIS
grupos.
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Ao primeiro pertencem aquelles que acreditam possuirmos
Ja a unidade do J)iireito e que affirmam serem as mesmas as
noss:as ne'cessidades, usos e costumes desde o Amazonas até o
Prata. Assegurando assim a unidade do Direito e a uniformi
dade dos costumes. concluem elles: «a pluralidade da legis
lação é uma cousa 'Ociosa, é um luxo de federalismo, é UIrl:a in
novação sem razão de ser, e que não deixará de ser perIgosa,
porque póde prejudicar aquelIa unidade juridica que a Monar
chia nos legou.»

Senhores, não me parece difficil responder a estes argú~
mentos. Em primeiro logar, teremos de facto a unidade do Di
reito ? Respondem - não - as decisões dos juizes (Apoiados),
os arestos dos tribunaes. (Apoiados; muito bem.) Poderemos
ter unidade nas leis, nos codigos, mas. não nos factos. Quantas ,e
quantas disposições legislativas não deixam de ser 'executadas
no interior, porque, aO formulaI-as no Rio de Janeiro, o legis
lador não attendeu ou não poude attender ás condições esne
ciaes de cada Estado? 1 (Apoiados; muito bem.) Quantas vezes
o proprio juiz, já não digo da mca, já não digo das coma·'cas
afastadas do sertão, mas das proprias capitaes, vê-se obri
gado a dispensar na lei, colIahorando, assim, com o legislador,
para accommodar-Ihe as disposições ás condições especiaes do
meio em que tem de applical-a? (Apoiados; muito bem.)

O que é a nossa jurisprudencia? Haverá maiór pande
mania do que esse, que atordôa, que endoudece e desespera os
nossos legistas?

Lembrou-se um dia o parlamento, para fazer a luz nesse
amontoado cahotko de decisões judiciarias, de conceder ao Su
premo Tribunal de Justiça a faculdade de tomar assentos? Nã'o
poude o Tribunal tomar um só. E, á parte as difficuldades que
a propria lei creou ao exercic,io daquelIa faculdade, o Tribunal
não poderia exercel-a com efficacia. corri vantagem, attenta a
diversidade extraordinaria das decisões judiciarias. (Apartes.)

Será preciso. senhores, não um esforço de raciocinio, mas
um esforço de imaginação. para se acreditar que nós temos
unidade do Direito; será preciso, tambem, muita imaginação
para se affirmar que os usos e costumes do Pará, por exemplo,
são os mesmos do Rio de Janeiro ou Rio Grande do Sul, que os
costumes do Ceará e da Bahia não sejam differentes dos de
S. Paulo e de Minas Geraes. Não. senhores, o clima, a confi
guração do solo, a producção, a falta de relações frequentes
entre esses estados, a segregação em que vivem. são constan
tes factares de differenciação entre elles, differen(üação que
mais se accentúa á medida que o elemento extrangeiro se lo
caliza entre nós pela colonização.

, Penso que são illogicos, Sr. Presidente, os que. affirmando
a unifDrmidade de nossos usot e costumes, combatem a legis
lação senarada. Si é real essa uniformidade, os codigos esta~

cloaes hão de, necessariamente, reflecfil-a. e, assim. ficará pro
vadaa tão fallada unidade do Direito. Onde, pois,' o perigo da
legislação separada?

Dar-se-á caso que os estados queiram á viva força fazer
'Obra nova em materia de direitos privados. pelo simples desejo
de innovar ? Não é de esperar-se. e a provã de que não se dei-'
xam arrastar por exaggeros de innovação, já tivemos na con
fecção de suas leis organicas, de suas constitui'cões, que, domi
nadas do mesmo espirito, só differenciam-se naq1ilelles P9'f1tOS
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em que as condições especiaes de cada um deIles trouxeram
como consequencia disposições tambem especiaes.

O que succedeu no dominio do Direito Publico, succederá
infallivelmente, no dominio do Direito Privado, que, além de
tudo é .defendido, como ninguem o negará, pelo espirito con-
servador. .

Observa Glaude Janet, na sua obra 'Estados Unidos Con
tempor·aneos, o que, anteriormente, já havia O'bservado T'Ocque
ville - que a mania de legislar, geralmente, não se exerCB
sobre as materias fundamentaes do Direito Civil, e que as
principaes instituições auxiliares do bem têm escapado até
arqui·, em seus princ.ipios essenciaes, aos gollp:es do espirito in
novador, salientando-se os legistas pelo seu respeite á tradição.

iGhambrun, no seu notavel trabalho, ainda incompleto,
sobre 05 Direitos e Liberdades nos Estados-Unidos, reconhece
que a legisla'ção separada tem conc·orridopara manter e con
solidar o direito historico inglez.

INão, senhores, a unidade do Direito entre nós é uma
fi-cção, e não póde deixar de seI-o, porque as leis são a con
sagnção dos costum"es, e os costumes não são, não podem
ser, uniformes em toda a IRJepublica.

Disse algures um escriptor: - A unidade da legislação,
quando assenta na uniformidade real dos costumes, PÓdB
ser um patrimonio de incalculaveis vantagens; quando, porém,
~m,posta na falta daquelIa uniformidade, sobretudo em paiz
novo, em via de formação, sem caracter definido, não vale o
preço por que é paga, é um mal, é uma tyrannia.

Senhores, um illustre collega, notavel pelos seus talentos
e pelo seu saber, par1:1 me convencer da uniformidade de nos
sos costumes, ponderava .no....§eio da Commissão dos 21: «que °
roubo no Amazonas o é tambem em S. Paulo e no Rio Grande
do Sul, e o que é homicidio em Minas Geraes o é tambem em
Goyaz e Matto Grosso; para que, pois, vinte codigos penaes ?»

ISi este argumento pre,valecesse,deviamos censurar o Go
vernoFrovisorio por ter mandado organizar umCodigo Cri
minal para a Republica.

Podia ter poupado esse trabalho e essa despesa, adoptando,
decretando o Codig.o Criminal francez, ou o portuguez, ou o
hespanhol, porque, afinal de contas, o que é roubo ou homi
cidio naquelles paizes o é egualmente no nosso. (ApoiadlOs (J

apartes. )
Senhores, precisamos distinguir a uniformidade dos cos

tumes da unidade moral. Esta pôde existir, creio que existe
mesmo em nosso paiz; existe em todas as nações 'que formam
o mundo occidental e têm a mesma civilização; mas a uni
formidade dos costumespóde não existir em douspaizes vi
zinhos, por exemplo: Portugal e Hespanha; póde não existir
em circumscripções de um mesmo paiz, como nos cantões da
Suissa, nos estados norte-americanos. nas eX-lprovincias do
Brazil. .

O segundo grupo, Sr. Presidente, dos. adversarios da le~
gislação separada. confessa que ella é um sectario do regimen
federativo, reconhecê, que nós não temos unidade do Direito
nem uniformida'de de costumes, mas diz que não estamos pre
parados para tanto progresso e. tanta liberdade, que devemos
conquist~l-os evolutivam~nte, porq1!~ a Fede~ação, leva~a ás
suas ultImas consequenclas desde .]'a, póde por em perIgo a
integridade nacional.
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UM SR. REPRES'ENTANTE - Tambem diziam que não es
tavamos. preparados para a Republica.

O SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Para esses senhores a
idéa é acceitavel, mas deve ser realizada mais tarde; negam
lhe a opportunidade, accreditando que a unidade de legis
lação, na actualidade, é um laço de união, é uma garantia .da
integridade da Patria. Senhores, não ha erro de consequenclas
mais funestas e perniciosas dõ que esse.

Adoptando um systema de governo de typo adeantado,
como é a Republica Federativa, devemos ser fieis· aos seus
principias, sob pena de vermol-o falsear na pratica, não cor
responder ás exigencias, ás aspirações do paiz; esterilizar suas
forças em luctas frequentes, e desorientar e perverter o es
pirita publico. '

Comprehendo que um paiz possa chegar ao regimen fe
derativo, por evolução, passando, como o nosso, da centrali
zação monarchica para a federação republicana; o que eu não
comprehendo, absolutar;nente, é que, destruida ,a Monarchia,
proclamada a Republica federativa, se queira adaptar por
partes o novo regimen. Ou hem a Republica unitaria, ou bem
a Republica federativa. (Apoiados.)

Considero a Republica unitaria uma desgraça, mas não
acho que seja menor desgraça a conciliação impossivel entre
os dois systemas, porque trará os inconvenientes de ambos sem
as suas vantagens.

Senhores, o principio unitario, tanto nas monarchias, como
nas republicas, sempre antagonico, sempre em lucta com o
principi-o federativo, acabará. após luctas estereis, por sub
mettel-o, ou será vencido por e11 e. Poupemos ao nosso paiz
estas luctas inglorias, estas agita'~ões improficuas, que só ser
vem para retardara nosso progresso e viciar o caracter na
cional.

Senhores, a nossa historia, a histo"ria de um paiz vizinho,
mostram-nos quão fa11azes e cheias de perigos são estas con
ciliaçõ:es entre dois systemas tão OIPpOStos e tão diversos. Ten
támos essa conciliação em 183'4', e todos nós sabemos da sua
inefficacia e impres1tabilidade.

O Acto Addicional foi logo e logo nullificado ou abafado
pelos meios os mais irregulares, sendo o seu descredito pro
clamado como uma grande victoria do espirito de ordem sobre
o de anarchia.

A necessidade de reivindicar a autonomia local agitou
de novo o paiz, que, não se satisfazendo mais com a simples
descentralização administrativa, reclamou a Federação. Re
sistiu-lhe o principio unitario, resistiu a todo transe, até que
esboroou-se com o regimen politico que o personificava.

A Federação está, pois, triumphante e' de posse de todos
os' espiritos, como aqui disse o Sr. Ministro da Fazenda.
Por que opp(,r-se á sua consagração completa na nossa Con
stituição?

Porque não deduzir della todos os seus consectarios na
turaes? Porque negar-se a opportunidade neste ou naquelle
ponto das nossas instituições?

A Republica Argentina bem earo tem pago a sua infide-
,lidade ao principio federativo. O seu legislador constitu
cional, em 1853 e em 1860, tratou de conciliar o unitarism.o
com o federalism.o, creando estados-provincias, estabelecendo
uma religião de Estado ao lado da liberdade de cultos a
unidade de legislação ao lado da magistratura dupla, ~enira-
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lizando muitos serviços que deviam ser' descentralizados. As
consequencias desse amalgama não se fizeram esperar. Todos
conhecemos as commoções por que tem passado a Republica
Argentina. desde a sua independencia, quanto tem sido vi
ctima da tyrannia de caudilhos audazes e ferozes, que con
quistando á mão armada o Poder, a têm prejudicado enorme
mente em seu desenvolvimento, em sua prosperidade. A
Constituição de 1853, votada pelo Congresso de S. Nicoláo,
revista em 1860, não trouxe remedio para os males que affli
giam a futurosa Republica. Levanta-se a provincia de Buenos
Aires, que se negou a submetter-se á Constituição, e, á frente do
general Mitre, se impôz á Republica, derrotando Urquiza em
Pavão e destruindo, assim, o governo constituido.

Mas as commoções não cessaram; as agitações continua
ram, manifestando-se por o~casião das eleições presidenciaes
de Avellaneda, Rocca, e, finalmente, no governo de Juarez
Celman, cujos escandalos e horrores estão sendo descobertos
e commentados.

UM SR. REPRESENTANTE - Ahi estão as consequencias da
Federação.

O SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Não é isto consequencia
da pratica do governo federativo; provém da conciliação im
possivel do unitarismo com o federalismo, que produziu as
hybridas instituições argentinas, que nenhuma garantia offe
recem. (Apoiados. )

Senhores, tenho para mim que si a Republica Argentina
fosse fiel ao principio federativo, si tivesse sabido resolver o
seu problema politico, como os americanos o souberam, a
Republica Argentina téria evitado grande parte das desgraça3
que a têm abatido.

Houvesse a Republica Argentina dado vigor aos governos
locaes, garantindo-lhes a mais completa autonomia, teria con
tentado as provincias e posto um dique ás luctas que as
rivalidades entre portenhos e provincianos determinavam;
teria constituido nas provincias centros de resistencia contra
as invasões do governo central; teria creado um governo na
cional, bastante forte, para garantir a defesa exterior e a
ordem interior da Republica, e fraco bastante para não tentar
a absorpção das liberdades locaes e a corrupção da politica
provincial.

Si assim, Sr. Presidente, se tivesse constituido. a Repu
blica Argentina, teria sido possivel a creação daquelle par
tido immoral dos incondicionaes. denominado panal, engen
drado por Marcos Juarez, irmão do Presidente da Republica e
por este dirigido? essa commandita, de que faziam parte todos
os governadores das provincias e que se instituiram para explo
rar a fortuna publica, e que levou a Republica visinha á ban
carrota, a uma desorganização geral, a luctas sanguinolentas?
Não, certamente.

Não estamos longe, senhores, de soffrer o que os argen
tinos têm soffrido, si, como elles, não soubermos nos inspirar
nos grande ensinamentos da politica americana; si, como
8l1es, quizermos conciliar o que é inconciliavel, formando uma
Constituição éccletica, que não satisfará os estado(l, que não
será amada e acatada pelo povo, que será violada a cada
momento com applausos de todos, e, finalmente, que não po
derá servir de garantia aos poderes publicos e aos cidadãos.
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Senhores em que consiste este mecanismo político admi
ravel que te~ feito a felicidade e a gloria do. po~o america~o,
e que é objecto de constante estudo e medItaçao dos SOClO
logoos e publicistas? .
~ Não ha quem o ignore, não ha quem o não conheça; mas,

como aquelles que mais o estudam e a elle se referem es
quecem-no, não raro, nas occasiões de applical-o, permitta-~e
o Congresso que em ligeiras palavras recorde os traços prm
cipaes das instituições americanas.

Ezra Seaman denomina governo dualista o systema de
governo americano, porque elle crêa para o serviço dos in
teresses sociaes, para a defesa e protecção dos direitos dos
cidadãos, dous organismos políticos vivos, distinctos e inde
pendentes: um é o governo nacional, outro o governo dos
estados.

O municipio desapparece no Estado, mas este mantém
sua vida autonomica em face da União. São duas potencias
que se-respeitam e raramente se encontram. A linha divi
soria das resp,ectivas competencias está traçada na Consti
tuição. Os interesses internacionaes, os interesses geraes da
communidade e os das unidades federaes - os estados -- são
da competencia da União; os negocios interiores, os interesses
locaes da competencia dos esta:dos. E' nesta discriminação,
que deve ser perfeita e completa, que está todo o segredo da
Federação.

O SR. SERZEDELLO - Este é o systema que queremos
transplantar para o nosso paiz.

O SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - O governo nacional tem
completa liberda.de no exercicio de suas attribuições; orga
niza os seus serviços como entender; dá-lhes a direcção que
lhe apraz, sem audiencia dos estados.

Os estados, a seu turno, gosam da mesma liberdade no
exercicio dos poderes que lhes pertencem: legislam, admi
nistram e julgam sem nenhuma dependencia, sem nenhuma
intervenção, sem nenhuma tutella do governo nacional ..Tanto
o governo nacional, com -o dos estados, ·têm o seu Poder
Legislativü com amplas attribuições. A União tem seu Poder
Executivo independente e forte, como os estados o seu. A
União tem a sua magistratura, que só decide os pleitos es
peciaes que lhe são affectos; os estados têm tambem a sua
magistratura, que decide os negocios que por sua natureza
lhe são proprios. A União tem o seu regimen administrativo
e o seu funcionalismo, os estados têm os seus. São dous
apparelhos, duas engrenagens distinctas. que não se encon
tram nem se chocam, o governo nacional e o dos estados. Si,
porventura, ha chQque entre elles, apparece a magistratura
federal dirimindo os pleitos, conjurando os conflictos que
surgem, e, assim, ordena o movimento, restabelece a har
monia do mecanismo.

Dizia Boutimy:« Não poderá fazer idéa do governo ame
ricano quem se limitar a estudal-o na Constituição Federal.
Esta Constituição, sem as dos estados, é vasia de sentido e
il}comprehensiv.el, tal a cohesão, a dependencia intima e re
cIproca que eXIste entre -esses codigos políticos».

E' ~ste, senhores, o systema federativo que queremos
applicar ao nosso paiz. E' esta a Federação que pregavamos,
e que temos sempre propagado, e deante da qual recuou o
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uHimo Ministerio da Monarchia, que, aliás, se dizia, tambem,
federalista, porque tinha um programma de larga descentra
lização.

Foi esta corrente federalista que solapou e derrocou as
nossas instituições; que triumphou a 15 de novembro; que
levou o governo revolucionaria a proclamar a Republica fe
derativa; que preparou o espirito nacional para o novo
regimen.

E' de ver-se, senhores, que mentiremos ás nossas idéas,
que falsearemos a Federação, estabelecendo a unidade de le
gislação e de magistratura na nossa Constituição, porque essa
unidade f\ absolutamente. incompativE'1 com o regimen poli
tico a que nos referimos.

SE' votarmos a unidade de legislação e a unidade de ma":
gistratura, teremos org'anizado um governo sui generis para
o nosso paiz, teremos feito tudo, menos a Federação. Teremos
destruido a Monarcl1ia na politica, na administração, ~. a con
servado no Direito Privado e no Poder judicial.

Deixemos-nos de vãos receios! Encaremos a Revolução de
15 de novembro, facto unico na Historia e que recommendou
á admiração do Mundo o nosso paiz, com a elevação de vistas
com que deve ella ser estudada: tenhamos coragem para de
duzir dessa premissa todas as consequencias que ella encerra.
O povo brazileiro está preparado para as instituições mai"
livres e adeantadas, e quem duvidar disto não tem missão
a cumprir no seio deste Congresso.

O povo pacifico por excellencia, que conquistou a sua
inclependencia sem grandes luctas; qUE' depôz com grande
calma o seu primeiro Imperador E' o re-exportou para Eu
ropa, por não poder supportal-o; que fez a abolição por es
forço proprio, sem indemnização, levando por deante o Im
perador, ministerios, camaras e partidos; que fez a Republica
em um dia, sem commoção alguma, respeitando a familia
imperial e todos os seus direitos, é, sem duvida, o primeiro
povo do Mundo, digno e merecedor de todas as liberdades.

Para terminar, senhores, suscitarei uma questão.
Antes, porém, permitti que responda, por ter deixado de

fazel-u, a um argumento contra a legislação separada; dizem
os inimigos da pluralidade. da legislação, que ella' póde affe
ctar a integridade nacional.

. Senhores, essa pluralidade existe na Suissa e nos Estados
Unidos, e não me consta que lá tenha produzido a desinte
gração que se receia, ou que se annuncia. (Apartes.)

Não invertamos as cousas: é a oppressão que gera a
revolta, e em todo o tempo a tem gerado (Apoiados); é a cen
tralização de direitos e de interesses que melhor podem ser
attendidos nas localidades, que tem produzido o espirito se-
paratista entre nós. (Apoiados.) .

A Inglaterra bem o comprehendeu, e, por isso, não rega
teia liberclade de legislação ás suas colonias ...

UMA voz -Menos á Irlanda.
O SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Refiro-mp ás colonias; e

não me consta que a Irlanda o séja, mas sabe o collega que
os homes-rulers hão-de triumphar e que já se pensa emfe
deralizar-se a Grã-Bretanha.

A Australia desde 1840 ou 1850 possue liberdade de le
gislação; todos os estados australianos· são v~rdacleiros estados



republicanos, presos á mãi-patria por alf?umas leis e pelo
o-overnador que é nomeado pelo governo mglez.
" Alli, 'senhores, a liberdade de legislação, em vez de pro
duzir a dispersão, pelo contrano, tem despertado a idéa de
uma Federação australiana.

No retrospecto do Jornal encontro, ainda, um topico, que
confirma o que acabo de dizer. (Lê):

«A Australia ·occidental obteve instituições analogas ás
que têm funccionado com bom e;x:ito nas outras partes delIa;
o pensamenlo da Federação australiana. acceito em Londres.
produzirá brevemente uma Constituição federal dos estados
unidos australianos, segundo o voto do congresso de Mel
bourne, em fevereiro.»

a SR. AMPHILOPHIO - No Canadá existe tambem a le
gislação separada.

a SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - E' verdade: no dominio
do Canadá, que pertence á Inglaterra, encontra-se tambem a
legislação separada, e o que é de admirar, o governo cana
dense permitte que as proprias provincias federadas de
Quebec e antario, etc., tenham, por sua vez, a legislação in
dependente. Não me consta que a liberdade de legislação
tenha enfraquecido os laços do dominio canadense; pelo con
trario, os tem fortificado, tem, até, augmentado essa Federa
ção, attrahindo para ella outras colonias inglezas, como Ma
nitoba, Colombia Britannica e a ilha do Principe Eduardo.
lI". liberdade traz a paz, a união e a fraternidade, e o arrocho
auctoritario, a tutella, as destroem.

a SR. JosÉ HYG\NO --.: Insignificante será a diversidade
das leis entre os estados.

a SR. LEOPOLDO DE BULHÕES-Eu l'esponclerei a V. Ex.
que não é só para a completa satisfacção das necessidades
l'egionaes ou locaes que eu peço a pluralidade de legislação.
Ella tem outro alcance. Todos nós sabemos que a 'Sociologia
não está ainda formada, que os seus principios, as suas leis
ainda não estão formulados para guiar e 'esclarecer o esta
dista, que. a cada momento chamado para resolver problemas
sociaes, vê-se obrigado a - estribar-se em um empirismo es
treito, para não precipitar-se no vago de theorias abstractas
e metaphysicas, dos systemas politicos os mais diversos.

A int1'oducção do methodo experimental na Sciencia
Social liberta-nos do dominio do empirismo. Esse methodo
consiste na pluralidade de legislação. Limitando-se a acção
legislativa no tempo e no espaço, elIa melhor corTesponderá
ás necessidades sociaes, tornando-se mais intensa, mais efi'i-caz
e .mais activa. Uma assembléa legislativa é um laboratorio
de experimelltaç.ão social; dando uma a cada Estado, com
amplas attribuições. teremos mulLiplicaclo esses labol'atol'ios.
propulsorcs do progresso nacional.

Para não alongar-mr em consideraç<3c§ tlJeOJ:icas,' darei
U\1l exemplo, que -rn'ani[estal'á, r:lan\ll1i;nte, u"meu pensamento.
Quer-tic CCilT',erter em lei umo, idéa nova qualquer, levantada
por um publicista ou já aeceita e consagrada pela experiencia
de um outro paiz, a liberdade de testar, ou o voto cumulativo,
por exemplo. No seio do Congresso Nacional ella encontrará
muitos obstaculos, terá de yenf8r muitos escrupulos c p1'e-
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conceitos, porque terá de applicar-se a todo o paiz; mas na
assembléa de um Estado não será assim; poderá, facilmente,
vingar, interessando apenas a uma parte relativamente pe
quena da população. A experiencia, que seria. temerosa no
paiz, torna-se sem perigo no Estado. Adoptada a medida,
ou se ha de recommendal-a por suas bôas consequencias, e
neste caso será logo acolhida por muitos ou por todos os
estados, que virão gosar de suas vantagens, generalizando-'l8,
assim, no paiz, independente da acção' do Congresso Nacional;
ou dará máos resultados, hypothese em que será logo re
vogada, servindo, ainda, o exemplo para instrucção dos outros
estados. Graças a este methC1do experimental, os Estados
TInidos estão estudando e adoptando, successivamente, sem
perigos e sem luctas, muitas e muitas reformas, taes como
o systema Torrens, o homestead, a representação proporcional,
voto. das mulheres, etc.

Mas, voltando á minha these, continuarei a mostrar que
a Federação, tal como ella é e deve ser, reconhecendo ao
Estado o direito de ter a sua legislação civil e penal e a sua
magistratura, longe de enfraquecer, avigora os laços da so
lidariedade nacional.

A Australia não se desprende do Reino Unido, o Canadá
eontinúa fiel á mai-patria, as suas provincias estão unidas e
pacificas; a Suissa vive feliz e os Estados-Unidos servem de
exemplo ao Mundo inteiro pela, tranquillidade de que gosam,
admiravel progresso e pela garantia de que cercam a liber
dade do cidadão.

O laço federativo, diz Leon Donnat, é uma garantia se
gura da unidade nacional; foi elle que levou o Oéste a se
pronunciar pelo Norte, salvando a Republica Amclricana, em
bora certos interesses o prendessem ao Sul; foi elle que
salvou a Republica helvetica, em 1847, quando sete estados,
instigados pelos jesuitas, rebellaram-se e quizeram separar-se.
Impellido por elle, a Australia do Sul monta um regimento
para auxiliar á mãi-l)atria na guerra do Trans1waal; o Ca
nadá offerece dez mil homens á Inglaterra para a guerra
turco-russa, e o ~stado de Victoria propõe-se, em 1878, a
enviar canhoneiras a Suakim. Elle surgiu entre as provincias
unidas da Hollanda em 1579, e entre os estados e principados
da Allemanha em 1871-

Elle, concluimos, e só elle manterá a integridade de
nossa Patria e conduzil-a-á aos seus destinos, garantindo-lhe
a paz, a prosperidade e a gloria.

A questão que, para terminar, eu .levanto, é a seguinte:
o regimen federativo produzirá entre nós os resultados que
tem produzido na America do Norte? Essas instituições
anglo-saxonias se acclimarão em um paiz latino, affeiçoado
pela raça, pela indole, antecedentes historicos e costumes, a
instituições de typo differente, como as franco-romanas?

Aquelles que combateram a Monarchia, que fizeram a
propaganda da Federação e da Republica, não podem duvidar
um momento da Jilossibilidade e vantagens da applicação im
mediata das instituições americanas ao nosso paiz. Si essa
propaganda, feita com tanta tenacidade, com tanto talento, ha
tantos annos, pela imprensa e pela tribuna, não preparou o
espirito publico para o nosso regimen, então devemos de
sistir uma vez por todas de pregar idéas e procurar dou
trinar o povo.
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Mas não a propaganda produziu todos os seus effeitos,
penetrou, em' todos os espiritos e está de po.sse delles. Como
pôr-se em duvida os seus resultados depols_ de 1~ de ?-o
vembro? O que explica esta curiosa revoluçao senao a .Im
petuosidade da corr~nte fede~alis~a?

Dizia-me ha dIas um cIdadao Illustre, que representa
entre n6s o papel que Thiers representava e~ França, que
o ex-Imperador devia estar profundamente ferIdo e magoado
pelo facto de ,que, aliás. rueve estar:. convencido, de, que a
Monarchia não tinha raizes no coraçao. do povo brazIleIro, ~
que si foi facil derribaI-a, mais facil está sendo a .organi
zação do regimen que a substituiu.

De facto, senhores, a Monarchia não tinha, e nunca teve,
raizes no nosso s610, como o tem aqui confessado os repu
blicanos historicos e os não historicos.

Mas a Monarchia não era o Sr. Pedro'de Alcantara, era
o systema unitario, era a centralização. Combatia-se o pri
vilegio dynastico, mas combatia-se com maior esforço a es
cravidão das provincias ao Centro, que as corrompia, em
pOI1recia e tyrannisava.

Destruida a Monarchia, o nosso dever, hoje, é fazer a
Federação, sem vacillações, sem receios, certos de que esse
systema de governo, si já não fosse praticado na Suissa e nos
Estados-Unidos, podia-se dizer que foi inventado para ter
applicação em nosso paiz.

Paiz vastissimo, sem mares interiores, de população dis
persa, de communicações difficeis, pácifico, rodeado de nações
amigas e fracas - o Brazil está destinado a ser para a raça
latina, na America, o que os Estados-Unidos são para os
anglo-saxonios.

Os seus antecedentes hisLoricos são mais ,favoraveis á
Republica e á Federação do que á Monarchia, que acaba de
repellir de seu seio. As instituições livres não são apanagio
dos anglo-saxonios.

O SR. ESPIRITO SANTO dá um aparte.
O SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Um escriptor notavel,

Chambrun, faz a respeito algumas observações, que eu peço
licença ao Congresso para ler:

Diz elle: (lê)
«Os povos que quizerem adoptar as instituições ameri

canas, deverão fazel-o com a maxima reserva:
1.0 Porque as 'tnstituições, ali, baseam-se, na tradição

nacionaL representam o espirito publico.
2. 0 Porque os Estados-Unidos, nascendo, não quizeram

seguir os passos de outras nações. Queriam organizar um
governo capaz de garantir aos cidadãos as vantagens da li
berdade civil e religiosa. O leitor europeu decida até que
ponto as fórmas americanas podem ser transportadas para as
nações que têm um passado monarchico, onde a centralização
tem lançado raizes profundas e onde a acção exterior tem-se
tornado uma condição mesma da existencia nacional.»

E' claro, senhores, que este escriptor dirige-se aos eu
ropeus e não aos americanos, as suas palavras não se enten
dem comnosco. Ponho, mesmo, em duvida essa originalidade
que eUe descol;Jriu no systema americano; porque Seaman
discutindo esta questão, nos mostra que os membros da Con~



venção de Philadelphia foram beber estas idéas nos artigos
de alliança das provincias unidas da Hollanda e. nos da
Suissa.

Mas, senhores, na applicação do systema federativo ao
nosso paiz devemos attender ás condições especiaes do nossO
meio. que são bem diversas. das do meio americano em 1789.
(Apoiados. )

Os americanos passaram da dispersão colonial para o
regimen confederativo em 1777, e deste regimen chegaram á
Federação em 1789. Nós vimos da unidade monarchi-ea para
a Federação.

O processo a 'empregar na organizaçi1o das nossas insti
tuições eleve ser outro, e bem diverso.

Lá, os estados eram fortes, estavam constituidos e for
mados; no CjLl'C s~ tratava era ,justamente de cortar poderes
dos estados, para com elles formar-s·e o governo nacional; aqui,
pelo contrario, a União póde-'se! considerar formada e consti
tuida, ao passo que os estados não o estão.

Lá, o movimento era centripeto, 3Jqui ,é centrifugo.
1'~' por esta razão, senhores, que nã:o me preoccupo muito

com a União, e sim com os ,estados.
li União tem muitos advogados' (Apoiados), tem em cada

Ministro um defensor, tem um patrono muito forte - o c:he,fe
do Governo Pl'ovisorio, futuro Presidente da Republica; a
União está de posse de todas as fontes de renda (Apoiados),
tem marinha de guerra e25 .000 homens armados, ao passo
qu-e os estados têm guardas nacionaese um luzido batalhão
de credores. (Riso.)

Por esta razão é que, conservando o art. I6r, que,riamos
alargar o 8° da Constituição.

O Governo Provisorio, que rupresenta a União, tem se
deixado dominar pelo espirito centralizador e unitario.

Para convencerm0"7nos disto, senhores, é bastante lembrar
queelle não consentiu 'que nós tivessemos os nossos :governa
dores acclamados no período revolucionario; que nos deu um
reg'ulamento eleitoral, cujas! disposiç'õles muita gente diz que
não salvaguardam precisamente a liberdade do voto,e que,
por um decreto ultimamente expedido, revogou as .constitui
ções de muitos 'estados, determinando ml1 modo esp'ecial para
a eleição dos primeiros governadol'es. (Apoia~los_)

A intcneão do Go'yerno Provisorio é clara ,e evidente 
apl'essar a organização dos estados, mas as 'boas int.enç~õ:es não
podem jusEfical-o. (Ap01:ados e alguns apar-tes.) Seria pre
feriyel que tivesse feito desde l'Ügo politica federalista, attenta
a calma que existia no paiz.

}'\.cho que cr Gov,erno Provis{)rio tem exag,g;erado muito
a sua funcção reórganizadora (Apoiados; muito bem), princi
palment!' quanto á, nossa vidaeconomiea e financeira, onde,
aliás, tem prestado inolvidaveis serviços. A exaggeração,
norém, comprometteu as finanças, e com finanças desorga
;lizadas não l)óde Ihaver boa e sã poliLi.ca. ,

,,Jú tivemos occasião de ver que o c1ej'icit ú argulltento, em
favor do unitarismo, e qUe aisoluçâo do p'roblema federath'o
tornou-se mais complicada por causa das difficuldades fi
nahceiras aetua'es. Os ,estados querem viveri sobre si e saber
e, que é que lhes pertence; a vida, em commum com o Centro,
não lhes agrada, e ,justamente por causa de deficits, molestia
cl1ronica, de que soffree que é contagiosa.



o Sr. J\linistro da Fuzimcla, ,ljue Lenl estudado o ilossci
problema financeiro p01' muitas elf} suas faces, deix-ou de
encaraI-o pela mais seria e importante, que é a conversão elo
moia circulante.

,Senhores, o papel-moeda é uma das maiores ualamielade~
publicas (Apoiados); com ella não se. póde comparar nem a
guerra do Paraguay nem a sêcea do Ceará.

a SR. ,sElRZEDELLiO dá um aparte.
a SR. LEJOPOLDO DE BULHÕES - a papel-moeda uausa-nvs

tão grande p'rejuizo, que 'Ü' Sr. 'iVHniEitro ela Fazenda, em um
dos seus llotaveis tI'abal,hos. em lima elas suas brilhantes ex
posiç'Õies ao genBralissimo, disse (lê) :

« A tabella junta mostra-nos que cllln v uambiv a .:2:2,
temos um prejuizo annual de 227 mil conbos. v que. representa
uma reducçào maior de 20 0/0: à) p'ara -os negoDiantes, llOlJ
lucrolJ. ele suas -operaç'õ1es; b) I para os consumidores, no lJon
sumo;' e) para o Estado, nos direitos de entrada. E ",i o
eambio descesse a 20, esse prejuizo avultaria a 30 %'

Si agora encararmos 'essa in:fluencia funesta no· tocante
á fortuna publica em geral, os resultados são i'abulosos.

Caleulando, oomo já se féz, plausivelmente, em réis
10.00'0.000: 000$1000 -o capital nacional,ch~garemos aos dados
seguintes:

ollU.UUO:OOO$UUO

:31::';'11.01110 :000$000

2.270.000 :10100$000

1.740.000:000$000

10.000.000:000$OO'Ü

16 de dezembro de 1889:
Ao par , .

24 de dezembro de 1889:
216 d .. Pei:da 3,80/0 ou .

'23 de janeiro de 1,890:
2.5 d. Perda 8 % ou .

8 de março de 1891()1:

23d. Perda 17,4% ou .
22 de março de 118190:

122 d. Perda 22,7' % ou .
15 de abril de 1890:

21 d . Perda :28,5 % U1J............ :.: . ~:!.(I. OUO : 1.1111 )~nIIO o-
. I

POIS, senhCor8s, '.I nobre Ministro da Fazenda. em '\ez de
encaminhar ascousas no sentido de abreviar a existeneia üessa
desgraça nacional, pelo eontrario, tem: lhe fornecido os seu,)
meios de vida, ',como nunca eIla os teve em nosso paiz.

a SR. SERZJ~DiELLO - Nãol apoiado .

. a ,sR. Lh'üPoLDO DE BULHÕEis--A convel'sáo das notas han
·carlas nas condic·{í.es em que foi prevista ou determinada não
é mais do que uma illusão, que custa-nos a compreh~nc1er
como p'oude ter sido acceita por um espir.ito tão Iucido tão
!preparado como o do ·Sr. Ruy Barbosa. '

a Sl{. AMAinO CAVALCAN'l'I-E' mais qne uma illusão.
JO



o SR. 8ERZEDELLO - Não apoiado.
O SR. M1ARJO CAVALCANTI dá um aparte.
O SR. SERZEDELLO - Tem uma base, hei de demonstrar

isto na tribuna. (Apartes.)

O SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - At;Btorizar emissões do
papel inconvertivel... (Ha diversos apar·tes.)

UMA Voz - OU4.)am O orador.
O SR. LEOPOLDO DE BULHÕES-Auctorizar emiss'oes e mais

emissões de papel inconvertÍ'vel e aguardar cambio ao par e
que se mantenha ao par por espaço de um anno, para operar
se a conversão, é o mesmo que, decretar-se o curso forçado
das notas bancarias por tanto temp'o quanto tenha de durar
o banco - -610 annos. . .

O SR. AMARO CAVALCANTI - Auctorizou a emissão sem
hase nenhuma.

O SR. SERZEDELLO - Não' há tal, ha hase, hei-de liquidar
isto· na tribuna.

O 'SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - O primeiro banco do Brazil,
fundado creio que em 1808, sob os auspicio') do Governo,
viu-se obrigado a suspender o troco de suas notas em 1819 e,
liquidando-se em 1829, legou ao Governo e ao r;aiz a somma
de 21 mil contos de papel-moeda. Já se vê que o microbio
installou-se nos pulmõ1es da nOssa nacionalidade antes da pro-
clamação da sua Independencia. .

O mal vem de muito longe, e si desenvolveu-se no tempo
da Monarchia, na R8\Publica toma caracter muito serio e
assustador.

Tínhamos na circulação 200 mil contos, que foram re
duzidos a 170 mil, segundo cremos, pelas retiradas ultimas.
Estamos ameaçados do duplo, e quem sabe si do triplo ou
do quadruplo? .

A substituição do pap'el-moeda da União por notas ban
carias p6de ter importancia para ella, porque, s6 se obrigou
a pagar por essa retirada um terço da importancia total das
notas em circulação; mas, nas relações economicas; nenhum
alcance póde ter, desde que continúa na circulação somma
egual, senão maior, de papel-moeda.

Senhores, eu' prevejo difficuldades muito sérias: o papel
inconvertivel ha-de depreciar-se dia a dia, á medida que for
vomitado nos canaes da circulação (Apartes); ha-de fazer
baixar o cambio na mesma prop'orção; os impostos pagos em
ouro, augmentando extraordinariamente os preoos dos generos
de importação extrangeira, tornando as nossas tarifas quasi
prohibitivas, exercerão sobre o commercio uma influencia de
primente e alarmante.

'Não me' apavoro, porque muito confio nas manobras in
esperadas do general Ruy Barbosa. S. Ex. tomou parte actb'a
na revolução social por que passou a nossa Patria com a li
bertação dos escravos; coube a S. Ex. a gloria de influir na
direcção da revoluoão política operada a 15 de novembro;
feche S. Ex. o cyclo revolucionaria, operando a conversão do
meio circulante, supprimindo o curso forçado. O 13 de maio.
,libertou a lavoura do peso da escravidão: o 15 de novembr;)
liberti>u os estados da tutell~ oppressora do Poder central; re-



gistre S. Ex. uma nova data libertando (} commercioe a in
tiustria das fluctuaQ,ões do cambio, oriundas do curso forçado.

Senhores, vejo desenJharem~se n~vens pesadas e negras
no horizonte do nossO mundo economlCO ...

O SR. AMAROGA.VALCAN'rI-E do nosSO mundo financeiro.
O SR.. LF-ClPOLDO lUtE BULHÕES - ... e do nosso mundo fi'-

nanceiro. . . i
O SR. AM:A.RIO CAVALCANTI -A herança é terrirvel.
O SR. LEOPOlJDO DE BULHÕES --- ... e, soldado recruta d1!-s

fileiras renubliüanas (Muitos não apoiados), amigo e adml
l'adoi' do Sr. Ministro da Fazenda, percebendo proxima. a crise,
não posso deixar de exclamar- General, alerta! (MtHto bem;
muito bem. O 01>ador é felicitado e abraçado pot' grande nu
mero de S1's. melnbros do Congresso.)

O Sr. Augusto de Freitas (pela or'dem) -:- Sr. Pres~dente,
,solicitei a palavra para pedir a V. Ex. um esclarecImento
sobre unJ artigo do Regimento. .

Parece-me que, quando o art. 23 do RegimentO declara
que nos debates terão preferencia os auctores de requeri':'
mentos e os relatores de commissão, teve em vista proporCional'
áquelles que forem auotores de requerimentos oU relatores de
pareceres de commissão, occasião de defenderem os mesmos
requerimentos e os mesmos pareceres.

Entrêtanto, Sr. Presidente, à digna Comníissão de 21 mem
bros, CIue, por uma singularidade, que não comprehendo, tem
tres relatores...

UMA Vüz-E que não deu p'arecE)r.
O 8R. AUGUSll0 DE FREITAS - Não deu parecer, parque·

V. Ex. viu que tres membros apenas dessa Commissão as
signaram esse parecer sem restricções, e os outros 18 o as
signaram salvando cada um o seu direito de votar pela Can'
stituição modificada conforme as suasconvic<;:,ões. (Ra um
aparte.) ,

Comprehendo perfeitamente o que se deu: foi a formação
instantanea de maiorias a proposito de cada artigo.

O SR. BERNARDINO D~ CAMPOS - Apoiado; foi justamente
o que se deu. .

O SR. AUGUSTO DE FRiRITAS - Foi isto, Sr. Presinente, que
determinou essas innumeras restricções, com que os dignos
membros salvaram os seus pensamentos, as suas convicÇlõ,es.

Mas, Sr. Presidente, volto, expressamente, ao ponto que
me trouxe á tribuna neste inomento, aliás bemcontrariádo,
por interromper o trabalho da sessão.

O Sr. DI'. José Hygino Duarte J?ereira, digno Senador
por Pernambuco, membro da Cómmissão e relator, conforme
declarou, assignando o parecer da ComnJ.íssáo, Sr. Presi
dente, deu Um parecer' em separado sobre organização judi
ciaria. EUe assignou o parecer com. restricções; entretanto,
declarou immediatamefite, e por um voto explicito, que com
batia o projecto de Constituição decretado pelo Governo
Provisorio.

Parece-me, Sr. Presidente, que, SeI1dg está ti convÍ,;çâo
d~ª§e ~:gno SenadQr, claramente manifesta nesse p1l,reêer, não



j3ódesel' dada a palavra a S. Ex. para defendêi' t1m tra~
balho que eUe não póde vir sustentar. (Ha urn apar1e.)

Parece-me que o nobre Senador não pode ser considerado
relator da Commissão nos term{)s em que deve ser entendida
Bsta expressão; isto é, para defender um varecer, que as
:::.ignou com restricoÕies, dando um voto em separado e tendo
assignado uma emenda apresentada pelo Sr.' Amphil{)phio.

O SR. MEIRA DE VASOONCELLOS dá um aparte.
O SR. AUGus'[10 DE FREITAS - Respondendo ao aparte do

digno Deputado por Pernambuco, devo dizer que, comquanto
o Sr. DI' . José Hygino, Senador pbr aquelle Estado, acceitasse
esse parecer da Commissão, nes:5a g'eneralidade, não está em
discussão o projecto da COIÍ1missão, para q,ue S. Ex. pudesse
gosar da p'refereuica dc relator; o. que está em discussão é a
organiz.ação judiciaria, e sobre 'esse ponto, especialmente,
S. Ex. deu um voto em separado; não póde, portanto, na qua
lidade de relator da Commissão, vir defender o parecer desta.
Essa é a duvida que sujeito a V. Ex., pedindo esclarecimento;
e V. Ex. deliberará como entender de accõrdo com o Re
gimento.

O S·R. PRESIDENTE - Não lha mais logar para resolver
sobre a duvida do nobre representante, porque quando aqui
cheguei já achei decidida a .questão; devo dar a palavra de
accôrdo com o que encontrei na Mesa em relação a essa
questão; portanto, vou dar a palavra ao Sr. representante José
Hygino.

o Sr. José Hygino (Movimento de attenção) - Sr. Presi
dente, o nobre lVIinistrp da Justiça, respondendo ás represen
tações que lhe foram dirigidas por diversos magistrados do
Rio de Janeiro, de Pernambuco e de outros estados, no sen
tido de ser. mantida a unidade do Poder Judiciario, teve oc
casião de eXp'ender as razões em que S. Ex. e o GIoverno
provisorio se fundaram para, preferir o principio da dualidade
admittido no projecto de Constituição.

Na mesma ordem de idéas e de consideraoões abundaram
os defensores do projecto no seio da Commissão Especial dos
21, quando ahi se debateu a materia da organização do Poder
Judiciariü,e ainda ha pouco as desenvolveu brilhantemente o
joven e talentoso Deputado por Goyaz, que me precedeu nesta
tribuna.

Devendo cu crer, por isso, que aquellas razões do nobre
Ministro da Justiça, são os argumentos capitaes dos defensores
da dualidade da justiça, sobre ellas versarão as considera
çôes que pretendo fazer no intuito de justificar o meu voto em
favor da emenda substitutiva apresentada pelo illustrado ma
gistrado, Deputado p'ela Bahia, que baseia o seu systemasobre
o principio contrario - o da unidade do Poder Judiciario.

As razões contidas na respüsta do nobre i1VIinistro aos ma
Igistrados screduzcm a duas: uma de theoria e outra de con
veniencia política. A primeira se formula por este syllogismo:
os estados que fazem parte de uma Federação são verdadeiros
estados, e como taes, soberanos. Ora, a soberania comprehende
o Poder Legislativo, Executivo e Judiciario. Logo, os estados
federados não podem deixar de ter Poder. Judiciario, sob pena
de ficar mutilada a sua soberania.
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A conclusão deste raciocinio, SI', Presidente, é rigorosa
mente logic~; a premissa, porém, de que ella decoyre - a
soberania dos estados federados - me parece radIcalmente
falsa (Apoiados e não apoiados) .

. Sei Sr. -Persidente que a tribuna parlamentar não é
propria' para neHa apurarem-se questõles escolasticas.

O SR. AMPHWOPHIO -E:sta tem todo o cabimento.
O SR. JOSÉ HYGINO - Ais -constituições e as leis Se faz,em

para as relações concretas ,da vida nacional e de-yem ser ~on
sideradas, antes de tudo, sob um ponto de VIsta pratIeD.
(Apoiados.)

Mas, Sr. Presidente, quando os defensores do pro.jecto de
Constituição se baseam em pura theoria e della tIram os
argumentos com que sustentam abstractamente um syste~a
inteiro de organização judiciaria; quando fazem d:ess.a .theor2a
o eixo em torno do qual gyram todos os seus raClOClllIOS, nao
se póde levar. a mal que os que impugnam ne,sta parte o pro
.jecto se envolvam, tamlbem, em questões ac~de!ll~cas e, para
dissipar erros de doutrina, invoquem os prlllcIpIoS, os p'os
tulados mais elementares da Sciencia sobre o que seja a so
terania, o Poder publico, o regimen federal.

Antes de entrar nesso exame, devo advertir que não me
parece isent,a dei perigos a th:eoria da soberania dos estados,
maxime quando preconizada e apregoada por um membro do
Governo, collaborador do projecto ne Constituição. e\ que lhe
dá., assim, uma cOllsagração official.

O SR. A~ARO ÜAVALCAN'I'I - Na America é theoria morta.
O SR. CAMPOS SALLES (Ministro d(J, Justiça) -Estou com

o Direito Publico moderno.
O SR. JOSÉ HYGINO- O illustrado Ministro da Justiça não

ignora a importancia que essa theoria teve na historia dos
Estados-Unidos da America do Norte, a influencia que exerceu
sobre os destinos da grande nação norte-americana.

S. Ex. sabe queella .foi alli a bandeira, em torno da
qual se a'g1ruparam os partidos que, obedecendo a tendencias'
centrifugas e desvirtuando a indole da Federação, considera
vam a Constituição como um pacto, e reclamavam para os
governos locaes o direito de declarar nuHas as leis federaes
contrarias aos preceitos constitucionaes ou offensivas dos in
teresses particulares dOiS estados, S. E.x. sabe que esse falso
princip'io não. cessou de agitar os espiritos e de excitar as
paixões partidarias, {)s adias e as rivalidades entre os estados,
senão depois que os seus defensores, levando-o' até as con
sequencias eÀ'ixemas, appellaram para a urtima ratio e suc
curirbiramno campo de biatalha. (Apoiados.)

Já em 1798 e 1799, sob a influencia de Madson e de
Jefferson, aliás c'ollaboradores da Constituição, os estados da
Virginia e do Kentucky tomavam resolnçiií1es, nas quaes se de
clarava que os estados federados eram soberanos e indepen
dentes. Foi, porém, um dos mais habeis d'entre os estadistas
do sul; o senador John Cal1houn, ,quem fundou a escola da so
berania dos estados, formulando o: pondo em voga a celebre
doutrina da nullificação. Della se proyaleceu em 1!R132 a Ca
rolina do Sul para declarar nullo e sem 'Vigor o bill federal
sobre tarifa aduaneira promulgado por Andrew Jackson; acta
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{{e rebeldia,rfu8 expoz a União 30s'p'erig'6s de uma guel'1'a
civil .

A' donfrina da nulIificação succedeu a da secessão, .fran
. camenfe defendida peloe; continuadores das idéas de Calhoun,
bem como a da neutralidade ou não coerção, que não era mais
elo qne uma variante dacruel1a.

Dada a diver~encia dos interesses dos estados escravistas
do Sul e dos estados industriaes do Norte, era de prever que
taes idéas produziriam todas as suas consequencias fataes.
Veina guerra civil de IBM a 1865: e com a derrota doses
tados dos partidos do Sul a theoria da: soberania dos estados
ficou de tal modo desacreditada que o Norte vencedor não
julgon necessario consignar na Constituição. emendada depois
da gUflrra da secessão. uma declaração expressa em sentido
contrario para prevenira resurreição da escola deCal'houn.

Assim. a Ihistoria política dos Estados-Unidos nos dá a
prova pratica De que a theoria da soberania dos. estados não
se compadece com a indole, com a essencia do regimen federal,.

UMA Voz - Soberano nos limites traçados pela Consti
tuição.

OmRA voz -Então não é soberania. é questão de Direito
Positivo. . .

O SR. JosÉ HYGINo-A Constituição americana creára um
SuprAmo Tribunal para jul!gJar os conflictos entre a União e
Of; estados, e, entretanto, estes, em nome de sua soberania,
arrogavam-se o p'oder de declarar nullas as leis federaes.

O SR. CAMPOS SALLES (MinistrO da .Justiça) - Não ha so
berania que não soffra limites.

O SIl. JosÉ HYGINO- Tomarei daqui ha pouco em con
sideração Q aparte de V. Ex., par~ mostrar que a soberania
não soffre outros limites senão os que são postos pelo proprio
poder soberano. (Ha outros apartes.)

Si passarmos do terreno dos factos para os livros de
sciencia. afim de procuNl.rmos ahi a filiação e o desenvolvi
mento das idéas dos publicistas sobre a questão de saber a
quemcahe a soberania no regimen federal, veremos que em
primeiro lagar occorreu a idéa de considerar-se a soberania
dividida :por partes aliquDtas, digamos assim, entre a União e
os estados federados.

Foi .Jorge Vilaitz, o publicista que, modificando as idéas
rep'resentadas por StalhI e outros, formulou a theoria com a
maior clareza e precisão, sustentando que, na Federação, a
soberania não pertence exclusivamente nem á União, nem aos
estados, mas a ambos, isto é, a cada um nos limites de sua
competencia. (Apoiados.)

E' esta a theoria da divisão da soberania, que, segundo
mo parece, o nobre Ministro da Justiça defende. (Apoiados.)

Em certos dominios da vida publica. diz Waitz, SDherana
é a União, em certos outros. soberanos são Ü'sestados federa
,dos. Como a União, os estados federados são verdadeiros es
tados, e para cada um deIles a primeira necessidade é que
sejam independentes de um poderextranho.

A simplicidade e a apparente clareza desta theoria, apa
drinhada por um nome 'illustre, deram lagar a que eIla se .
generalizaf;se e reinasse quasi que exülusivamente na .sciencia
do Direito Publico.
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Mas. rlepois que a f6rma federal. adoptad~ por à.ous
povos da Europa, a Suissa e a Al1emanha. attrahm, especIal
mente. sobre si a attenção dos pub1i.cistas, e d~do o pr?gresso
que alli têm tido nestes ultimos annos o DireIto PublIco e o
Direito Administrativo. a these de Waif.z não podia deixar de
ser submef.tida a 11m nova e aprofundado exame, do qual re
sultou ficar banida da Sciencia como um puro empirismo.

Tendo os traba1:hos de professores distinctissirnos, como os
Jellineks. os Lahands, posto em toda a evidencia que a so
beraniaé Hna e indivisiveL que na Federação a soberania
pertence á União, ao passo que os estados federados são enti
dades autonomicas e investidas do Poder publico, a theoria ele
Waitz perdeu os seus sectarios e não tem, hoje, mais do que
um valor historico.

E' esta these da autonomia e não soberania dos estados
federados que quero demonstrar, Sr. Presidente; e para que
nossa fazel-o com a conveniente clareza. releve-me V. Ex.
~e eu tome para nonto de partida o conceito da Confedera
cão e o da Federação. denominações technicas de duas f6rmas
de governo, que se distinguem por caracteres diversos e es
S'enciaes a cada uma dellas.

O SR. AMPIIIVOPHTO - A' Federação é a f6rJ'!la. interme
diaria.

O SR . .JosÉ 'HYGINO-O processo historico pelo' qual as
confederações e as federaç:ões se formam p6de ser identico;
mas. de orbinario. a Confederação, obedecendo a um movi
mento de integração poliUca. se converté em Federação. E' o
que suceedeu com os Estados-Unidos, com a Suissa e a
Allemanha.

Estados independent,es. constituidos por p'ovos da mesma
raça, da mesma língua, vinculados pelas mesmas tradições,
ou pelas relaçõ1es de vizinhança territorial, se amam per
uetua e indissoluvelmente para concentrar M suas forças.
tendo sobretudo em vista a defesa externa.

,Si os estados que assim se aggremiam constituem nm
orgão central, que representa apenas os governos. ahi está a
Gnnfederaçãn. Neste caso. os estados alliados conservam a sua'
indrpendencia e. por consequencia, a sua soberania.

O orgáo c.entral é uma dieta: umaassembléa de embai
xadores. que não tem direitos proprios, mas, s6mente, os qu"
os governes lhes delegaram.

As relações entre os estados aniados s'e fundam em um
nacto. e conservam o caracter de relações contractuaes ou de
Direito Internacional.

D'ahi resulta que oorgão central não tem acção sobre o
terr:itorio, nem ,sobre osc4dadãos; as suas resolu~ões s6
obng?rri os governos,' e "para que sejam executadas nos re
spectIvos territorios e obriguem os resp'ectivos ctdadãos. é
necessario qn8 os governos as publiquem e façam executar
com{) leis dos seusestaàos.

li Historia conhece os typos mais divers{)s de confedera
ç;ães, desde a celebre liga arc1haiea, na antiguidade hellenica.
até a Confederação das Provincias Unidas da Hollanda. a Con":
federação Germanica. a Con:l'ederação dos Estados-Unidos, se
gcmdo o pacto de 1781; mas todas se assignalam. por este
caracter constante e essencial- os estados confederados são
soberanos, e formam, simplesmente, uma .~ocierbJ,de, qUe não é
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11ma entidade distincta dos socios, nem tem outros dir'eitos
scnãú os que lhe são delegarias pelos sacias.

Gomo o fim externo - a defesa - ,exi<gle uma certa com
mnnidade rie interesses internos, é natural que os estados
ronfrderarios tendam a formar uma união mais, perfeita.
Q'nanrio ell es levam a concentração politica de suas forças ao
ponto de constituir acima de si um Estado novo, uma enti
dadr distincta delles mesmos, com 'orgãos e direitos lP·roprios
- a11 i está a Fecleracão.

A Federação, Sr.' Presidente, é uma união de estados, mas
é, antes de tudo. uma união nacional; e nisto se distingue
profnndamen1.e da Confederação. que não passa de uma al-
liança perpetua de estados soberanos. .

':'\aô relações externas, como nas internas, a Federação
apresenta-se como um todo organizado e distincto dos estados
q11e lhe srrvem d'e membros: não se funda em um pacto, mas
em U!l1a Constituição: as relações entre o todo e as partes não
são relações internacionaes. e sim de Direlto Publico. Os seus
orgãns estão investidos de' direitos magestaticos, que não são
rielrgaçõeô dos governos, mas emanações da soberania nacional.
Os orp.-ãos da União exer'cem, Dois, a sua auctoddade. o seu
irnpel'ium. não só sobre os estados 'que a compõem, como sobre
o tcr1'iforiop os cidadãos, incumbindo a estes um duplo dever
de obediencia e de fidelidade para com os governos locaes e
pal'a ,~om '0 governo federal. -

Em uma palavra. si a Confederação é uma sociedade de
Pstarios independentes, a Federação é uma pessoa juridica su
perior aos estados que lhe são membros, e, como toda a pes
soa, tem orgãos, direitos proprios e vontade autonomica.

Tal é a admira,vel fórma p'olitÍca. desconhecida na His
toria e nova na Sciencia. que, sem plano preconcebido e s6
mente por forca das ci,rcumstancias. appareceu pela primeira
;vpz na Consfituiç1io norte-americana. de 187'81. (Apoiados.)

Isto posto. pergunta-se: A quem pertence a soberania no
r-PldnlPll fr·flera1. á União. aos estados federaes. ou a ambos.
i'pgunr]o a theoria da soberania nor partes alíquotas, que os
noJ)]'(' ~.Iinisll'i1 ela JustiGa defende?

Corno as boas clefiniÇlêl.is faeilitam a soIuçã,o das questões.
\'. Ex. nw p"'l'mittirá ainda: Sr. Presidente. qu~ inquira qual
.; o ('(me'''ik r'i,Q,'or'o,samentp sl".ipntifieo do que se" (,'hama
,\"ol/.rl'an.'t:rr .

Hi o nobl'f' representante pela Bahia, auctor da emenda
suhstitutiva, o disse: E' a potestas suprema. Sim, a. soberania
é o poder supremo. aquelleque não reconh'ece acima de si
nenhum outro poder a que, Juridicamente, deva prestar obe
diencia. Soberano é o Estado do Brazil, porque não ha na
T'ena nenhum outro Doder a que por direito eIle deva subor
dinar-se: soberanos são os ,glov,e,rnos da França. da Inglaterra.'
dos Estados-Unidos. porque estão constitui dos em condições dr
independencia. de modo que nenhum outro poder. nfmhuma
vontade extranha póde por direito· impor 11m limit,P ú sua
vontade absolutamente autonomica'-

.ora, si a soberania é a potestas s1Il))'('?Jw. o quI' é supremo
não tem f;ráos. não (; suscep'tivel dI' an,Q,'merJl o. npm elp dim í
nuiç,ão: é uma quantidade irreelucti'\'el.

O SR. A]\IPHWOPHIO - Muito bem!
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o SR. CAMPOS SALLES (Ministro da Justiça) - iM'as póde
encüntrarlimites em outra soberania.

O SR. JOSÉ HYGINO - Si a soberania é o poder supremo,
não póde ,haver meia s~berania, sobera:nia divi_dida, deIle?-
dente, diminuida, mas, somente, S'oberanla, ou nao soberanIa.
(Apoiados e apartes.) , _

Perdão. Juridicamente, o poder so'b1erano· nao soffre
limites que lhe sejam impostos por outro poder; não póde
soffrer outros limmtes senão os que a si mesmo imponha por
suas leis ou tratados.-

Alargai, como e qU3;nto quizerdes, o circu!o sobre o qual
uma personalidade, seja de Direito Privado ou de Direito Pu
blico, possa exercer autonomi-camente a sua actividade. Por
muito amplo que seja o dominio da sua livre vontade, é claro
que si, debaixo de uma relacão qualquer, essa entidade es
tiver sujeita a um sup'erior legitimo, cessa ipso facto de ser
soberana.

P,oder 'soberano. que está por direito adstricto a receber
preceitos obrigatorios emanados de um outro poder, é uma
nagrante contradiCão. uma perfeita contradictio in adjecto.
(Apoiados e apartes.)

.'\.1.tenda o nobre representante. Trata-se de um limite
juridico, e não de fado. Todo poder humano é de facto li
mitado. e póde ser limitado pela força. Mas o canhão não é
um limite de direito.

Si, pois, a soberania é o poder supremo, segue-se. inelu
tavelmente, que a soberania é una e indivisiveL Dividil-a ,~
(destruil-a) em suaessencia. (Apoiados..)

No mesmo ferritorio e sobre o mesmo povo não podem
existir duas soberanias: ellas se destruiriam, ou acarretariam
a dissolução do Estado.

Si o Estado é um organismo e si todo organismo é uma
unidade, dous poderes soberanos existentes no mesmo Estado
deshuiriam eSSâ unidade. (Apoiar:Zos e apartes.) .

A quem eompete. pois. a soberania na Federação '?
:Grf'io que a ques-tão está resolvida.
Na FederaçãCi não 11a aut,ro poder supremo qUt~ ,) da

União. isto é. a soberania nacional. Os Cirgãos da' UniãCi são
os orgã,os da soberania nacional. como ali'ás o diz rnuito 001'
,·ec.tamente. Ci 'arL t5 do pro;ieel.o. Os goverllos 'locaes estão
sujeitos á 'Constituição e .is kis federaes.· á ao(;ãd ,~ CiscaI i
zacão do Governo federal; por consequencia, os governos locaes
têm um poder su'bo,rdinado, o que quer dizer-um poder não
soberano. (Apartes.)

Ma,; diz-se - e neste sentido recebo .apartes de todos os
lados: A soherania dos estados federados significa. sómente a
indep'endencia com que os glovernos locaes se movem 'no
circulo de actividade que lhes pertence.

Poàeria limitar-me a responder que essa independencia
.w'lat-iva não é mais a soberania. e que osnohres defensores
rIo projecl.o. reduzindo a ,sobe,rania dos ,estados a ta:rs
propo-r(:õies. fIe facto a aniquilam e abandonam as suas po
siíCões. Mas irei mais adeante e ponderarei o seguinte. E' uma
chimf"ra suppür. como obsf"rva nm distincto pensador. que Og
lwgocios e os inf·el'esSf"s publicas púclem se,r divididos em duas
partes, df" tal modo que sobre cada uma delIas reine um poder
completamente isolado.
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E' tão imp'ossiveJ fragmentar, E'sphacelar a vida nacional
como a vida humana! Os fins do Estado, todos os seus in
tere-::;ses e instituicões mais ou menos se tocam e se condi
cionam-. Não se p~de tro,car uma murallha dhineza entre os
ne~ocios e interess'f,S publicos, e dizer aos governos locaes:
!Além dessa muralha vós vos movereis no mais completo isola
mento e independencia !...

Surgem, por exemplo, os conflictos de competencia.
A quem cabe resolveI-os? São os estados que fixam os

limites das aUribuic'ãet::: políticas da União, ou é, pelo con
trario, a União que determina os limites daesphera de accão
dos estados? (A]Jrn-les.)

S5 uma destas du as solucões é possivel. Si me disserdes
que á Uniãr. é'ahe resolver os conflictos de competencia, fi
xando os limites das attribuiCJÕ1es dos governos locaes, como
dil-o o ;Jrojecto, que para este fim crêa o Supremo Tribunal
Federal, orgão da União. eu concluo aue, mesmo no camp'o de
aetivicladr reservada aos g-overnos locaes, eIles rece'hem a
accão da União e são. juridicamente, obrigados a conformar-'3e
cllm as nurmas que lhe são dadas. (Apoiados e apartes.)

Ainda mais: a União tem o poder de refo-rmar a sua
ConstituiCão. isto é, p6de alargar ou circumscrever a esph:era
de sua competencia. e por consequencia alargar ou circum
screver a esphera da coinpetencia dos estados.

A que fica, então, reduzida essa independencia, essa sobe
rania dos estados, cujos poderes podem ser reduzidos '6 li
mitados, juridicamente, por uma vontade. por um poder que
está acima delles? (Apartes.) .

Perdão, s,enhore§; a União é uma entidade distincta dos
estados e superior aos estados . A União tem ürgãos, tem von
tade autonomica. As leis e resolucões da União são a ex
pressão da soberania nacional, e não a expressão da vontade
individual dos estados . E', pois, rigorosamente certo que os
estados recebem a lei de um poder que está acima delles. Não
ha negaI-o.

Tambem de nada serve dizer que o poder da União é
limitado pela Constituicão. Ninguem o contesta. Mas a Gon
stituiCão não é uma lei federal? Não p6de a União reformaI-a
pa·ra augmentar a somma de seus poderes? Não depende isto,
s6mente, de sua vontade, observados os tramites· constitucio
n3!es ? Logo, virtualmente, a União p6de ter todos os poderes.
ou, por outros termos, o poder da União é, absolutamente, au
tonomico e independente, e isto é o que se chama soberania.

. O erro da escola de Waitz, Sr. Presidente, provém de
confundir-se a soberania com o -Poder publico, tomando-se
estas duas expressõ,es como sYDonimas, quando não o são.
_ A. soberania é indivisivel. mas todos concebem que se póde

dividir as funccões do Poder publico.
A eXistencia de duas soberanias no mesmo Estado é in

concehivel: entretanto. todos concebem que no mesmo Estado
podem existir' dous pàderes publicos, uma vez que um se
subordine ao outro.

E' por confundir a soberania com o Poder publico, que
o nobre Ministro da Jusf:ica diss,e na sua resposta aos ma
gistrados que o caracter essencial do Estado é a soberania.
Não ha tal. O attributo essencial de todo Estado é o Poder
publico.

Ha estados não soberanos, como os estados va$sl:\lIos - o
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Egypto, por exemplo, com relação á Tuquia - e, no circulá
da civilização americana e européa, os estados que f~zem
parte de uma Federação. _ . . .

Não ha Estado, porém, que nao tenha esse ImpçrttCm, essa
vis cogendi et obligandi, que se chamia Pod~r publIco. qran1e
ou pequeno, soberano ou não soberano, seJa :: Repubhca de
Andorra ou a de S. Martinho, se.la o ImperlO de todas. as
Russias ou ° Imperio britannico, com a sua cinta de repubhcas
democraticas lançadas em torno do Globo, todo Estado tem
IPoder publico. e s6 o Estado o p6de ter. .

A soberania não é mais do que uma quaUdade do poder
publico, e assignala a independencia desse p'oder com relação
a aualquer outro.

- Ora, Sr. Presidente, si o Poder publico, pelo facto de
subordinar-se a outro, cessá de ser soberano, não se segue
dahi que fique aniquilado: p6de continuar a exercitar-se, au
tonomicamente, sobre um circulo de activid8,de maior ou
menor.

Assim, si os estados, que fazem parto de uma Federação,
perdem a sua soherania pelo facto de entrarem na União, não
perdem por isso o Poder publico preexistente e continuam 3.
'exerceI-o na esph)ra de acção que a Oonstituição federal lhes
deixou. Os estados federados ficam sendo autonomicos e con
tinuam na posse do iPoder publico, que lhes pertence por
direito proprio e não por delegação.

O SR. MAIA - Mesmo assim, eIles têm poder supremo.
O 8R. JosÉ HYGINO - O phenomeno que se observa na

Federação. não é a divisão da soberania, o que seria um contra
senso; esse phenomeno é o desdobramento do Poder publico.
a coexistencia de dous poderes, o dos estados federados e o
da União, aqUBlle subordinado a este.

Dest'arte temos a seguinte gradação: no Estado uno e
simples, comot'rao Imperia do Brazil. Iha uma soberania e
um só Poder publico ; nas confederações ha tantas soberanias
quantos são os estados confederados: nas federaç'õ'es ha uma
s6 soberania - a soberania nacional - e dous poderes pu
blicos, o poder da União e o dos estados federados: poderes
coordenados pela subordinação: deste á:quelle.

Esta é a doutrina sã, Sr .. presidente, f6ra da C]ual nu.lla
salus est. (Apartes.)

Conheço o art. 4' da Constituição da Suissa. aue V. Ex.
cita. Ahi se diz qUe os cantões têm uma soberania limitada.
O que é soberania limitada pelo poder da União, isto é, por
llm poder superior. senão mera autonomia? Substituam-se
as palavras soberania limitada -por autonomia. e ess,e art. 4'
ficará correcto no fundo e na f6rma. .

UMA VOZ - Definiu muito bem.
O SR. JiOSÉ HYGINO - ,Julgo ter demonstrado a minha

these.
VOZES - Perfeitamente bem; lucidamente; bri1hante

miente.
O SR .. JosÉ HYGINO - Os estados federados não são so

beranos, mas entidades políticas, autonomicas e inv:estidas do
Poder publico jure proprio.
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Sendo assim, está destruida a p'remissa do syl1ogismo do
nobre Ministro da Justiça, e a sua conclusão cai por terra, a
Questão de saber quaes são as attribuioões politicas do Go
verno federal e qua,eS3JS dos gov,ernols loca,es não p6de 6'er
I'esDlvida pelo falsD principio da ,saberania dos e's,tados, uma
vez que a soberania pertence s6mente á União. O que se
deve inquerir é a1:ié onde vai, onde deve pal:ar a autonomia
dos estados feder3Jdos ...

UMA voz-A isto s6 a observação praticap6de responder.
O SR. JOSÉ HYGINO-POr outros termos: o que cumpre

inquerir é quaes são os interesses nacionaes que devem entrar
na cc,mpetencia da União e quaes os inte,resses que devem ser
deixados á autonomia dos estados.

A priori e em termos a:bstracíos, Sr. Presidente, a Scienci3
não p6de fornecer uma reglra fixa, uma formula app'licavel a
todas as federa:(}ões e em todas as phases do seu desenvolvi
mento. Os negocias que o Governo federal reserva para si
variam de Federação a Federação, não s6 quanto ao numero,
como quanto á intensidade com que o Poder legislativo ou
administratÍ'YO da' União actua sobre taes e taes interesses.

Na Allemanha, o Governo federal não tem attl'ibuiçõe~
sobre a instrucção publica: na Suissa, o Governo federal p6de
não s6 crear esta:belecimentos de instrucção superior, como
fiscalizar o modo por que os cantões observam os preceitos
constitueionaes sobre a instrucção primaria.

Ainda a respeito daqueHe,s negociüs que palY'cem 'se.r de
caracter exclusivamente federal, como os negocios externos,
observam-se variantes: na Al1emanha QB.... estados, na Suissa
oc cantlõ1es, conservam, a este respeito, al!giUmas attribuições
que lembram a sua passada independeneia. Por outro lado,
negocias miudos que, por sua natureza, parecem ser locaes, a
União pôde, por circumstancia,s peculiares, reservar. p'ara si,
como se observa na Suissa, onde a policia das florestas e o
rompimento, do g1elo DD S. Gothardo são, at.é certo ponto,
nrgoeios federaes.

Consequentemente. a questão de saber Dnde deve ser tra
çada a linha divisoria entre os negocias da competencia da
União lê' os da competencia dos estados é uma questão con
creta (Apoiados), que o Direito IPosHivo r'csolverá, tendo ein
attengão os precedentes historicos. as Íl'adiç'Õ'es, as necessida
des matrriaes, mora'cs e sociaes (los rimos., (JYhútos apoiados.)'

Sendo a Federação uma fórma intermediaria entre a Con
federação e o Estado uno e simples, é claro que a Federação
p6de ap'r,esentar os mais diversos gráos de concentração po
\itica quanto aos interesses e fins internos da communhão.

Tudo quant.o a Sciencia p6de dizer a priori é que se
devem considerar como naci{maes aquelles interesses que. por
sua natureia, são indivisiveis ou pedem uma regulamentação
uniforme a bem da conservação da commullhão. ou con;w con
dição do commercio social. Entram nest'c numero os ne
gocias externos, o Exercito. as :finanças federaes. a moeda, o:;
pesos c medidas, 'O servic,o postal e tambem a ,justiça ...

O 8r.. AMP'HIf!OPHIO - A justiça não é necessidade local.
O SRI. ;J;oRB HYGINO - A jústiça aff.ecta todas as relações

'ãa vida civil. Digo mais: Nos estados modernos. cuj os go-.
vernos dcv'em ser' conforme as leis, exercitando a sua activi-
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dade denh;o dos limites da ordem juridica, a justica áHecüi.
tambem, as relações da vida publica, e, por consequoocia~ é
um ramo de administração, que inter·essa,em g~raL_as relaço:e:;
dos cidadãos entre si, e não sÓrnente as dos cIdadaos de uma
provincia ou de um municipio. .

Sob ,este ponto de vista, a justiça é um inter.esse emmen
temente nacional, tanto ·quanto a moeda, os correIOS e ?S t~le
grapho:", que facilitam as .t~ansacçõ~ e .a.s commumcagoes,'
e. por isso. devem estar sUJeItas a lelS umformes. . _

Si na· Federação a unidade da moeda e a da legls'laçao
aduan~ira são admitt{das porque facilitam as! relaçlÕ1es econo
micase mercantis; si o telegraplho e o correio são serviços
federaes porque facilitam as commnnicaç1ões, parece que a
unidade do Direito e da justi\;a, tendo por fim assegurar aus
cidadãos em iodo oi territorio de sua Patria os mesmos di
'1.'8itos e as mesmas garantias para a ·eHectividade desses di
reitos, estão no mesmo! casO' e não podem ser incompatíveis
com o pro:!:,iramma do regimen federal. (Apoiados.)

O ::lR. ESPIRlTO SAJ.'1110 - AI justiça é indivisÍ'V1el, é una c
unica.

O SR. Jos}5 HYGl1'lID - Concluo, pois, que nada lIa nos do
minios da theoria que e)Cclua di? uma Constituição federal, por
incompativel com a F.ederação, o princip)o da unidade do Di
reito e da justiça.

Desçamos, porém, das regiões abstractas da theoria para
(l terreno das conveniencias politicas, e procuremos resolver a
questão em face dos factos concretos, dos antecedentes histo
ricos e dos' interesses dos povos, para osquaes legislamos.

E nesta parte tomo em consideração a segunda razão· al
legada pelo nobre Ministro da Justiça - a da conveniencia da
dualidade da justiça -'- da qual divirjo tanto quanto da pri
meira.

Em que pese ao joven orador que me precedeu nesta tri
buna, não vacillo em affirmar que somos um povo comple
tamente unificado: a mesma raça, a mesma historia, os mes
mos costumes, o mesmo Direito, a mesma língua.

Temos um só Direito pela mesma razão por que fallamos
a mesma língua; aquelle e esta são os dous symbolos vivos
(ia nossa nacionalidade. O nosso Direito ·é tão antigo quanto
este corpo social: cresceu e desenvolveu-se com elle; é a
nossa common law; é um patrimonio nacional (Apoiados) .
Ma~baratal-o, fragmentaI-o, entregandq ás assembléas legis
latIvas dos estados a faculdade de legIslar sobre as materias
juridicas, seria não sámente um crime de lesa-patriotismo,
senão tambem um gravissimo erro politico; pois no momento
em que se affrouxam laços materiaes de dependencia, cum
pre que se apertem os vinculos moraes de união, e a com
munhão do Direito é um vinculo tão forte quanto a communi
dade da língua. (Apoiados.)

O Governp. Provisorio não commetteu este attentado nem
est.e erro po!iti~o,. p~is, sabiamente, _manteve no projecto a
umdade do DIreIto. 1jmha todas as razoes para proceder assim;
nenhuma o induzia a admittir o principio contrario. .

Não se confundam, Sr. Presidente, as relações de ordem
administrativa comas relações de ardeU! juridica. Aquellas
são essencialmente mudaveis, variaveis conforme os logares
os tempos, as circumstancias.' ,
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Não ha,· talvez, na Europa ou na America, Estado pro
g'l'eSsivo que ém 20 ou 30 annos não tenha alterado as suas
leis e regulamento$ administrativos; e . ~sta é a razão por
que taes leis não se prestam a ser codIfICadas.

As relações juridicas, porém, são relativamente estaveis,
mudam lentamente acompanhando pari passu a evolução 50
mudam. lentamente, acorp.[Janhando pari passu a evolução so
Ordenações PhilipPinas, decretadas ha 'Cerca de tres seculos.
Ainda hoje se invocam. principios e regras do Corpus Júris
com o mesmo acerto e justiça como no tempo dos Gaios e
dos Ulpianos. (Apoiados.)

O Direito de familia ll:OS estados do Norte não differe do
Direito de f,amilia nos estados do Sul, O mutuo, o mandato,
a compra e venda não mudam de principias ou de natureza,
conforme se transpoem as fronteiras de uma provincia para
outra. Em materia criminal podemos dizer com Carrara que
os crimes são entidades ontologicas conhecidas, previstas e
definidas nos codigos das nações cultas.

As relaçõesjuridicas sup.Qorlam, pois, uma regulamenta
ção uniforme no seio de um povo, como o nosso, que habita o
mesmo territorio, vive sob o mesmo regimen politico, tem ós
mesmos costumes, mesmo gráo de civilização.

UMA voz - Haja um codigo universal.
O SR. JosÉ HYGINO - Refiro-me ao Direito de todo povo

Cíue, por sua homogeneidade, constitue uma Nação, e póde e
deve ter Direito nacional, e não a povos de costumes QU
CIvilizações diversas. A prova pratica da estabilidade e da
uniformidade das leis do Direito em um paiz dado está em
que· ellas podem ser codificadas. (Ha um aparte.)

Não contesto que certas relações juridicas se prendem a
condições locaes, nem a conveniencia do que a tal respeito le
gislem as assembléas dos estados, como, aliás, propõe a Com
missão com relação aos crimes policiaes, á locação de serviços
dome'sticos e agricolas, etc.,

- O SR. FRANÇA CARVALHO - Já é uma concessão, valha-nos
isto!

O SR. JosÉ HYGlNO - E' uma concessão da mesma na~
turezá daquella que· nos fazem os defensores da separação e
diversidade de legislaÍ/"Ões, quando propõem que sobre fallen
cía, moeda falsa, etc., legisle s6mente o Congresso.

Por outro lado, SI', Presidente, do systema contrario á
unidade do Direito seguir-se-iam os maiores inconvenientes.
Inveslidas as assembléas dos estados da faculdade de legislar
sobre 6 Direito, a pouco e pouco irão diversificando as legis
lações em materia commercial, civil e criminal.

O Estado A terá tal legislação sobre letras de cambio,
no las promissorias, prescripção, sociedades anonymas, Direilo
Maritimo, etc. No Estado B, não se observarão precisamente
as mesmas regras, e dahi difficuldades nas transacções entre
as respectivas praças.

A mesma diversidade se introduzirá· no Direito CiviL
Aqui o casamento será indissolu~lel; alli, se admittirá o di...
vareio; aqui, haverá a liberdade de testar; alli, vigorará o 1'13
gimen da legitima; aqui, o conjuge e os parentes do finadq
serão chálg'!-dos ásucéessão em tal ordem; alli, a Ordem será
º-iverªa.: -



Em materia. oriminal a diversidade ~os .~odigos: creará
serios embaraços á administração da justlça e dará.Jogar a
frequentes conflictos·. . . .

. O cidadão de um Estado, que residir em oatro, aohar-s~-á
collocado na situação de um extrangeiro, e, c0!D0. e~rangelr~,
terá de invocar o seu estatuto pessoal, os prlllclplOs do Dl-
reito Internacional Privado. . . .

E, assim, o pernambucano· que resldlr na Bahla,. o ba-"
hiano que se acn.ar em Pernambuco, terá antes de tu.do o sen
timento de que é cidadão de Pernambuco ou da Bahla, em vez
.'18 ter bem vivo o sentimento de que é cidadão de uma Patria
êommum. (lYI-uitos apoiados.)

O regimen de legislações diversas sobre. relaçõe~ da vid.a
c;ivil tende a separar e isolar os povos, erear barrmras aríl
ficiaes entre os estados, e está em completa desharmonia com
os preceitos do projecto, já sanccionados pelo Congresso, quo
sup};)rimem as alfandegas interprovinciaes, os pedagios e as
taxas itinerarias para facilitar as relações commerciaes, o
desenvolvimento industrial e economico de todo o povo brazi
loiro. (Apartes.)

O SR. MAIA - Nos Estados-Unidos o cidadão de um Es-"
tado não se julga extrangeiro em outro.

O SR. JOSÉ HYGmp ,.- Pelo menos está na situação de
um extrangeiro, pois tem de invocar os principios do Direito
Internacional Privado.

Ainda' ha pouco o nobre Deputado por Goyaz nos fazia a
apologia da diversidade das legislações, porque cada Estado
seria um laboratorio p'ara a formação do Direito. Eu penso
que dahi não poderia vir senão o atrazo, a decadencia da
pratica e da sciencia juridica. Onde existe 'um Direito nacional,
elle é o objecto da cultura de todos os praxistas, de todos
os jurisconsultos, de todos os tribunaes e escolas juridicas do
paiz, e, por essa cultura commum e, por assim dizer, inten
siva, recebe o impulso que o levará a acompanhar os pro-"
gressos da civilização e a corresponder á.s exigencias sociaes
da Nação. Onde, p.orém, ha tantos direitos quaIitas são as pro
vincias, o atrazo e a rotina serãoeffelios da dispersão das
forças intellectuaes daquelles que se dedicam isoladamente
a cultivaI-os. O grande laboratorio do Direito é a 'consciencia
nacional esclarecida pela Sciencia; e o Direit9, uma vez fQr~
mado, actua por sua yez sobre .os costumes e a moralidade dopovo. - - - - - - . - --

Servir-me-ei de um símile· para melhor traduzir o meu
pensamento. .

Supponha-se que não tivessemos uma lingua· nacional e
Que cada um de nós se expressasse no dialecto mais ou
menos corrompido que se faUa em seus estados.

Em vez da beBa língua de Camões, que todos os nossos
homens de letras cultivariam e affeiçoariam como um instru
mento apto .para expressar ~odos os matizes do pensamento,
todas as dellcadezas do sentlmento, teriamos a giria do pau
lista, que abre os 6 Ó, ou do paraense, que converte os 6 Ó em
leiro. (Hilaridade.) .

O SR. SERZEDELLO - Protesto qUânto aoPa~á. .Em. 1>131'4
nambuco troca':'se O' é por í. !,-f~
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o Si'l.JoeÊ HYGINO - A nossa situ;tçiio ê! pois, est<f:
temos um Direito nacional; possuimos um bem precioso; rea
lizamos um ideal, que para outros povos cultos é sómente
uma aspiração.

Dada a existencia de um Direito nacional, não ha que va
cilIar sobre o typo de organização judiciaria que nos convém:
é a unidade do poder que tem de administrar justiça. Entre
:uma causa e outra ha relações necessarias. Si o Direito é uno,
deve haver um Supremo Tribunal, que casse as sentenças
julgadas definitivamente pelos tribunaes superiores dos es
tados, quando essas sentenças forem proferidas contra o Di
reito vigente.

E' bem de ver que, si os. tribunaes superiores dos estados
applicarem soberanamente aos casos occorrentes os codigos
<la Republica, as interpretações e as phrases diversas e, at'~,
as rivalidades e os interesses loca0s, como diz DubarIe, intro
duzirão a pouco e pouco a diversidade no seio desse Djl'eitc:,
cuja unidade o legislador quiz manter.

Estabelece-se, pois, o seguinte dilemma: ou admittis a
unidade do Poder Judiciario. consoante com a unidade do
Direito, ou, para salvar o principio da dualidade desse Poder,
sacrificaes o nosso. Direito nacional, para voltardes ao re
gimen da Edade Media. (A:[oOiados e não apoiados.)

Os defensores do projecto allegam, em sentido contrario,
que é assim nos Estados-Unidos. Nós devemos admittir o sys
tema da duaJ1dade do Poder Judiciario pe,la razão obvia de que
esse systema vigora na grande RJepubJi.ca da Americ,a do Norte.

UM SR. REPRE8ENTA.NTE-Não é só por isso.
UNIA voz - As circumstancias são muito outras.
O SR. JOSÉ HYGI:NIo .-:-. Não é tão diverso o nosso caso?

Imita-se, mas não se copia uma Constituição extrangeira!
O Congresso de Philadelphia, que confeccionou a Con

stituição de 1787, tinha de crear um governo nacional, lu
ctando contra o espirito particularista e egoistico nos estados
que estavam na posse da plenitude do Poder publico.

Não havia ainda o sentimento de uma patria commum; o .
cidadão não conhecia e não amava senão ao seu Estado: a
União era um ser completamente abstraeto. ;

Os obstaculos oppostos por esse estreito espirito lücal
punham em risco {) exito da obra patriotica dos Washingtons
e dos Hamiltons.

Nestas . condições, podia aquella Constituição ir além de
ponto a que chegou em materia de organização judiciaria ?

Os estados tinham os seus tribunaes, o seu Direito cosb 1

meiro e estatutario. Os auctores da :Gonstituição não tenta
Tam expungir o passado: respeitaram, pelo contrario. o es
tado de cousas existente e flanquearam a difficuldade, creando
uma justiça exclusivamente federal. e bastante para proteger
a lei federal em toda a sua extensão.

Nós, porém, temos leis escriptas e uniformes sohre o Di
reito, Juizes e tribunaes constituidos sobre as mesmas bases.
e o projecto reserva para o Congresso Nacional a faculdade
privativa de codificar as leis civis, commerciaes e criminaes
da Republica.

Que ha de commum entre aquelle estado de cousas e o
nosso, nesta parte, e o systema logico e coherEmte da Consti
tuição norte-americana, e o do nosso projecto de Constituiçã-0l
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que cr';a duas justi'ças independentes, Quando o Direito é um
só, e põe fóra da protecção da justiça federal os codigos fe
deraes?

Vejamos como o mesmo problema tem sido resolvido em
outras federações.

Ahi esbá a pa·cifica e democratica Suissa.
Os cantões j'rancezes. allemães e italianos, de que ella se

compõe, tem legislações diversas sobre o Direi,to, e tribunaes,
cuj a organização não é uniforme. . ._

Estreitados os vinculos da União pela ConstItUlçao rJe
1tiU;, que Jundou a Federa'cão, era de prever que se Jormaria,
n de fael0 Jormou-se, lima eorTente de opinião em favor da
uni:l'icafjão do Direito. Essa opinião averiguou-se, sobretudo
desde 18G6. manifestando-se com insistencia em conferencias
de juristas; de el,~putados dos eantáes e no seio' elo Congresso
Naeional. A Constituição de 1874 veiu em parte aUendel-a,
pois investiu o Congresso ela attribuição ele legislar sobre va
rias materias de Direito 'Civil, bem como sobre fallencias P.,

em geral. sobre as relações commerciaes.
Usando· elessa importantíssima attribuição, o Congresso

decretou em 1883 o coeligo elo Direito das Obrigações da Re-
publica Helvetica. .

Na Suissa não ha outro tribunal Jederal senão um tri
bunal central com séde em Lausanne, modelado' pelo Su
premo Tribunal Federal elos Estados Unidos, isto é, constituido
para julgar as questões suscitadas entH~ os cantões, ou entre
pstes e a União. A administraç.ão da justiça compete aos
Gant"ies.

A Consiiluií,:ão rif' 1874, poreJXl, tendo '~m vista a nnifi
cação do Direito, auetorizou o legisladora alargar a compe
tencia do Tribunal Federal, para assegurar a execução uni··
forme das leis federaes sobre materia j1:< ridiea.

Foi o que fez a lei de 24 de junho de 1874, estabelecendo
o principio de que, nas causas de valor suvt:rior a 3. OOU Jran
cos, regidas por leis da Republica, coubeo'3e appellação dos
tribunaes dos cantões para o Tribunal Federal; e. 3,ssim, o Tri
bunal Federal,sobretudo depois da promulgação do Codigo
Commercial, Jicou tambem constituido como tribunal de Di··
reito commum e de appellação com r_elacão ás jJstiças dos
cantões, o que impo,rla dizer que se unificou o Poder .Judi··
ciario na medida da unificação do Direito.

Si na Suissa forem adoptados um Codigo Civil e um 00
digo Criminal para toda a Republica, unificados fiearão ao
mesmo tempo o Direito e a justiça pela C'ubordinaç,§o dos tri
bunaes elos cantões ao Tribunal Federal.

A Federação helvetica nos oi'ferece, pois. um typo de or
ganização judiciaria muito diverso do typo norte-americano.
Não ha na Suissa duas justiças parallelas. mas a justiça dos
cantões. subordinada á justiça Jederal.

A Allemanha nos ofJerece um terceiro typo.
A Federa,;;ão germaniea veiu Jundar a naoionalidade aí

Irmã, creando um governo nacional para povos da mesma raça
e da mesma lingua, sem prejuizo da autonomia - da mais
larga ,'Utonomia dos reinos, ducados e grão-ducados. princi
p",dos e republicas, que Se uniram pela Constituição Cle 1871.

'Centralizaram-se sómente os grandes interesses nacio
naes, os meSlllOS que o projecto do Governo Pro\ isorio cen
traliza. Com razão entendeu-se que. neste numero deviam
entrar o Direito e a justiça.
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Para levar a cabo a unific&ção do Direito, complemento da 
abra patriotica que a -Federação veiu reaiizar, era necessario 
vencer as maiores difficuldades, pois vigoravam nos estados 
federaes direitos diversos, o romano, o francez, o germanico, o 
saxonio, o prussiano, e cada Estado tinha o seu systerna de 
organização judiciaria, resultado ela extrema diversidade ela 
Edade 1!.\l:edia. 

O patriotismo allemão venceu todos os obstaculos. Foram, 
successivarnente, promulgados o Codigo Criminal, o commer
cial, o do processo civil, o da organização judiciaria, e está 
sendo elaborado o Codigo Civil. 

O Codigo de organizaçãD judiciaria estabelece as bases 
ela organização dos tril)unaes, e deixa aos governos locaes 
todas as faculdades quanto á creação deSSf:!S tribunaes, seu 
provimento, e tudo o mais quanto se refere ·á administraçfüi 
da justiça nos seus respectivos territorios. 

O unico tribunal constituiclo pelo Governo Federal é o 
Supremo Tribunal, com sécle em Leipzig, que tem por fim 
cassar as sentenças elos tribunaes superiores do,s estados, 
quando forem contrarias ao Direito em vigor. 

Unificou-se, pois, o Direito, e, como uma consequencia 
necessaria, unificou-se a justiça, sem que por isso o Governo 
Federal se immiscua na administração da jusLiça dos estados, 
que ficou pertencendo a estes, exclusivamente. 

Estes factos me auctorizam a concluir que a unidade do 
Direito, a posse e goso de um Direito nacional é um ideal dos 
povos cultos; que a unificação do Direito pede a unificação d'.1 
justiça pela creação de um supremo tribunal de revista; em
firn, que a unidade cio Direito e da justiça é compatível com 
o regímen federal.· - . 

Sou f_orçado, Sr. Presidente, a resumir as considerações 
que pretendia fazer, quer sobre o projecto, quer sobre a 
emenda substituliva, porque vejo que está a findar o tempo 
que o Regimento-do Congresso me concede. 

O SR. PRESIDENTE - Tem apenas dous minutos. 
U:M :SR. REPRESENTANTE - Continuaremos a -ouvil-o com 

muito J?razer. (Apoiado_s.) · · · 

O Sn.. Al\IPHILOPHio - Tem fallado como um mestre, 
que é. (Apoiados.) 

O SR. JoSE' HYGINo - As vantagens que nos promettem 
os defensores do projecto, resultantes da descentralização da 
justiça, eu não as possa acceitar senão sob beneficio de in
ventario . 

. A justiça dos estados fica sendo independente, mas por 
que preço ? Com sacrificio do Direito nacional, cuja unifor
midade não poderá ser mar.tida, e prejudicados serios inte
re5-'!eS em materia ele administração da justiça, pois o recurso 

·de revisla é. tambem, uma preciosa garantia para as partes 
rias causas de grande valor, em que se ache empenhado o pa
trimonio ou a honra do cidadão. Nada haverá acima dos tri
bunaes dos estados, cujas sentenças poderão ser muitas vezes 
i~luenciadas por circumstancias do meio em que os juizes 
vivem. 

Quanto á justiça federal, a julgar pelo decreto organico 
que o Sr. Ministro da Justiça baixou, ella nos trará uma tal 
centralização, que será; praticamente,· inexequível. Basta fi
gurar alguns casos, para convencer!lll)-no? d!sto .. 



- 163-

Segundo esse decreto, haverá na Capital de cada Estado
um JUIz federal, cuja jurisdicção se extenderá sobre todo o
territorio do Estado. Entram na competencia desse juiz as
causas de Direito Maritimo, que, como V" Ex. sabe, ,Sr. Pre
sidente, são, por sua natureza, summarias. Supponha-se que
no Recife, ou na Capital da Bahia, um capitão de navio. acciona
o dono. ou consignatario da carga, para haver o seu frete. O
juiz fe_'eral processará e julgará a causa. Para quem as parte"
interpl cão os seus aggravos e os seus. recursos de appellação.?
Para o Supremo Tribunal, com séde no Rio de Janeiro!

Q SR. AMPRILOPH1o - O réo pronunciado em Goyaz re
correrá para o Rio I

O SR. JosÉ HYGINO - Arriba um navio ao porto de IvIo~
soró, deCaravellas, ou a qualquer outro onde nãO haja juiz
federal. Perante quem o.capitão interporá o seu protesto, que
deve ser interposto em 24 horas? A quem rE?quererá provi
dencias urgentes, como o alijamento, deposito ou venda da
carga, a venda do navio, auctorisação para tomar dinheiro a
1 isca, etc.? Muitos dias decorrerão antes que as providencias
legaes possam ser -dadas, pois não l1aver'á no lagar uma aucto
ridade a quem os interessados se dirijam.

Um morador de Petrolina, nos sertões de PernambucJ,
traz uma demanda com um seu vizinho, morador no Joa
zeiro, do outro lado do S _ Francisco, nos sertões da Bahia. A
eO.usa correrá no .Recife, ou na Capital da Bahia, perante o
juiz federal. Si este tiver de ouvir testemunhas que morem
naquelles sertões, lá irá precataria para as justiças locaes,
comquanto a Constituição diga que a jurisdicção da justiça
federal não póde ser delegada. (Apar'tes. ) .

O regimen da justiça federal é este, segundo o decreto
do nobre Ministro •. A inquirição de testemunhas fóra da pre
sen({a do juiz será a regra nos pleitos, cüjas partes não resi
direm na Capital, onde correr o feito.

Entram tambem na competencia do juiz federal, segundo
creio. as causas da Fazenda Nacional.

Ó SR:' CAMPOS SALLES - Entram,. por- certo.
O SR, JosÉ HYGINo - As causas fiscaes são ainda mais

numerosas e não menos summarias do que as de Direito .iYla~
ritimo.

O contribuinte remisso no pagamento do impGsto soffre
uma penhora executiva, é processado e julgado. Para quem
aggrava, para quem appella? Para o Eupremo Tribunal, que
5e acha nesta Capital!
'. Creio, tambem, que o juiz federal tem competencia para
Julgar, além \([os crimes politicos, os crimes de responsabili-
dade praticados por 2mpregados da União. .. .

O !2R..CiuvIPOS SALLES (iY1inistr'o da Justiça) - Os que
forem affeeiosá competencia da j.ustiça federal.

O SR. JOSÉ HYGINO - Desde que haja uma justica fe
deral. os funccionarios e empregados da União, que COll1met
terem crimes de responsabilidade, não podem ser processados
o j.ulgados senão pelo j.uiz federal. Sl1pponha-se, pois, qUe um
conectar, um agente fiscal da União é pronunciado e preso em
Manáos. Para que tribunal o réo preso recorrerá da pronun
cia ? Ou não recorrerá, ou ha de interpor o seu recuT'so paraº Supremo Tribunal Federal I



Ora, Sr. Presidente, recurs'Os, como os de pronuncia, ag
gravo, appellacão, não podem ser interpostos para um tribunal
central, sem offensa da primeira condição de uma boa orga
nisacão judiciaria, tsto é, que os juizes e tribunaes se achem
perto dos justicaveis, problema este que a legislacão do Im
perio resolveu tanto quanto era possivel resolvel-o em um
paiz vasto como o noss'O.

Comprehende-se que para {) tribunal central se intRrponha
o recurso extraordinario de revista, que não suspendE a exe
cucão da sentenca, e sómente cabe nas causas de grande valor,
depois de julgadas em 1" e 2" instaD-cia, e quando não tiverem
sido guardadas as formalidades substanciaes do prO<:lesso, ou
a sentença ror contra direito expresso. N:ão estão no mesmo
caso oS recursos ordinarios, sobretudo nos processos erimi
naes e nas causas summarias, como as fiscaes e de Direito Ma
ritimo.

Uma tal centralizacão é, praticamente, inexequivel;e,
para remediar o mal, ou augmentar-se-á consideravelmente '1
numero dos juizes, creando-se tribunaes federaes de 1" e 2"
.instancia, ou delegar-se-'á uma parte da jurisdicção da jus
tiça federal aos tribunaes dos estados, o que não se compadece
com o principio fundamental do systema do proj eeto.

Não é dos menores inconvenientes que acarreta o regimen
do projecto a existencia de duas magistraturas parallelas e
constituidas em condições muito diversas.

Os juizes seccionaes, collocados nas capitaes, vantajosa-
mente retribuidos e completamente independentes, formarão
uma especie de noblesse de robe ao lado da parte mais nu
merosa da magistratura, cujas eondições não serão muito mais
seguras do que a dos nossos professores primarias.

Hade sueceder entre nós O' que se observa nos Estados
Unidos. A magistratura dos estados é alli inferior, a todos
os respeitos, á magistratura federal. As partes empregam
todos os mei-os para porem-se á sombra da justiça da União.
(Apartes.)

O Supremo Tribunal Federal, constituido como juiz su
premo das constituicões e das leis dos estados, e, ainda, da
constitucionalidade das leis federaes, chamado a julgar os
ministros e -o proprio Presidente da Republica, é a chave da
abobada do novo edificio politi co .

O enorme poder desse Tribunal serrá a salvaguarda ou a
perda da Republica.

Entretanto, como o projecto {) constitue?
Compor-se-á de 15 juizes tirados dentre cidadãos, que

tenham 35 annos de edade e 6 de residenciq. no paiz, e sejam
pessoas de notaveZ saber.

Assim, o Presidente da Republica, chefe, talvez, de UI!l
partido e sectario do principio em voga nos Estados Unidos,
de que os de~poj()s pertencem ao vencedor - for the victors
spoils, poderá compôr aquelle Tribunal com creaturas sua.,
e lançar a sua espada de Brenno na balan~a dos poderes pu
blicas _

A emenda substitutiva, Sr. Presidrnte, tem mais em
8ttencão a nossa situação e consulta melhor os nossos inte
resses, segl'ndo me parece. do ql 1 e o pro.iecto, cu.io mereci
mento está em ser cópia de uma Constituição extrangeira.
, O pensamento que presidiu á organização do Supremo

Tribunal Federal, como prefpõe a emenda, é, incontestavel
mente, 6uperivr ao do projecto.
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Esse tribunal compor-se-á, além de um certo nume~o. de
juizes tirados dentre os cidadãos que ten~am os reqUl~:nto~
legaes, de tantos juizes quantos forem os trIbunaes superIOres
dos estados, dando cada um delles um dos seus membros.

A presenca no Supremo Tribunal de juizes tirados d?s
tribunaes superiores dos estados não é urna serIa garantIa
para esses e, ao mesmo tempo, um penhor da .idoneidade e ex
periencia dos mem1ros do mais elevado trIbunal da Repu
blica ?

Não me sobrando tempo para entrar na apreciação das
particularidades da' .emenda, refiro-me ao que o seu illus~
trado auctor j á disse a tal respeito desta t1\ibuna. .

Devo, porém, declarar que não me parece essencIal ao
systema adaptado na emenda a intervencão do Çloverno Fe
deral na nomeacão dos juizes dos tribunaes superIOres dos es
tados, mesmo nos termos restrictos em que a emenda o ad
mitte, quero dizer, sendo esses juizes. tirados dentre os do Es
tarja em cujo tribunal superior se der a vaga, e mediante pro
posta deste.

Não tenho duvida em acompanhar os que pensam que l)

provimento e o custeio dos tribunaes superiores dos estado:>
devem. incumbir exclusivamente aos governos l()caes.

O SR. AMPHILOPHIO - Eu acceito essa modificação.
O SR. JOSÉ HYGINO - O principio que defe:1do não é o da

centralização, mas o da unidade do Poder Judiciario.
O SR. AMPHILOPHIO - Apoiado.
O SIc. JosÉ HYGINO - O principio da unidade da justiça

pede que os tribunaes superiores dos estados se subordinem a
um tribunal central, que, em gráo de recurso e nos casos pre
vistos por lei. julguem as questões resolvidas definitivament.e
pelos tribunaes superios dos estados, e, assim, uniformize a
jurisprudencia, cassando as sentencaF ofiensivas do Direitú
em vigor. O que se contrapõe a esse principio. não é a des
centralizacão, mas a independencia dos tribunaes locaes su
periores. Note-se que o projecto, apesar de crear duas rr.a
gistraturas, estabelece em parte essa subordinação, pois con
fere ao Supremo Tribunal Federal a attribuicão de julgar as
decisões dos tribunaes dos estados sobre habeas-corpus, bem
corno- a de rever os feitos crime. A justica será uma s6, desde
que se der a mesma suhordiúacão em 'materia civil e con....
mercial. .

O recurso de revista é o instituto necessariú para unificar
a justiça e manter a unidade do Direito.

Não é possivel nem desejavel, Sr. Pre'sidente. que se abra
um valIo, que se opere urna completa solução de' continuidadt;J
entre o passado e o presente, principalmente no que respeita
a uma instituição que é a garantia SUlP,rema da inviolabilidade
do Direito.

E' á sombra tutelar do Poder Judiciario que se acolherão
os vencidos de todas as causas e de todos os partidos. E' pela
protecção desse :Poder, instituido para ser a viva vo.r: legis, qUt~

converteremos as liberdades outorgadas na Constituicão em-
eutras tantas liberdades praticas. .

Si queremüs imitar a sabia Constituicão norte-americana
não basta que reprodur,amos o texto dos seus artigos, é neces':
saria que saibamos, tambem, corno os membros do Congresso
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do Philadolphia, alJiar o ospirit:> de innovação ao e3pirito de
conservantisma. adaptando velhas instituições a uma nova
ordem de causas. .

Ha naque]]a Constituição. diz .J. Bryce, muito pouca
consa nova. e alltras tão antigas como a MagrlCi Carta. As

velhas insWuicões, accrescenta e11e, aquellas que mais fundas
raizes lancaram no passádo. são, justamente. as que provaram
nlelhor.. . . .

Nós temos a boa fortuna de encontrar um Direito na
cional e um Poder Judiciariounificado no momento em que
r:.os constituimos emR:epubJica federativa.

I,onge ele destruir esse legado do passado. demos uma
})fOva. tanto do nosso bom senso pratico quanto do nosso
patriotismo. conservando a unidade juridica. e adap;anc1o :3
unidade judiciari:i a nova fórma polHica, que adaptamos .

. E" esfe o meu voto. .

VOZES - 1\fllito bem! Muito bem!
(O orador é cum.pl'imentado e abraçado P01' m.uitos Se

nhON?S representantes.)

O SR. BADARó - Obtendo a palavra pela ordem. diz que
a hora já vai hastante adeantada, e pensa que o tempo. desti
nado para as sessões, sendo dequatr,o horas, está prestes a
terminar.

Por isso. consulta ao Sr. Presidente si não seria mais
conveniente suspender a sessão, ag'uardando-se o orador pa~'a

fa]]ar ria sessão seguinte, afim de poupar aos seus mustres
colIegas o desprazer de ouvíl-o em hora tão ade.antada.

UM SR. REPRESENTANTE - V. Ex. é sempre ouvido com
muito prazer.

O SR. PP,ESIDENTE - Não posso attender a-o nobre orador,
porque isso seria infringir o Regimento .

O SR. 'BADARÓ -,Neste caso os nobres Deputados vão ter
o sacrificio de ,ouvir-me. .

o Sr. 'Badaró começa dizendo que poucas vezes ter-se-R 
um orador encontrado em condicões -tão difficeis como o que
esiáactualmente na tribuna. .

Dons dos mais distinctos membros do Congresso, um re
p"espntanclo as aspirações da mocidade, e outro as tradições
ela Sriencia. acabam de fazer· se brilhantemente applaudir.

O Sr. Dl'. Leopoldo de Bulhões desenvolveu as doutrinas
que inspiram, actualmente, toda a mocidade braziJeira.

O ,Sr. DI'. José Hygino fallou c-om uma profiéiencia de
mestre. . '

Ao óuvir, porém. as suas !profundas observações, lembra
va-se o orador dos tempos do Imperio, em que os seus esta
distas combatiam a'Quelles que pregavam a Federação.

De todos os systemCls de Federação apresentados a,o Con
gresso, o do Sr. Dl'. Bulhões é o aue está mais de accôrdo
com os verdadeiros prirwipios fec1erâJistas.

AlIi estabelece-se- a doutrina que ficou. implicitamente.
promettida pelo Governo Provisorio. quando, a 15 de novembr,)
ele 1889, publicou o decre,to sob n. 20. .



'O Oongre.~so não ignora quo naquelle decreto dizia-se 
francamente ás províncias que daquella data e;m deante 
teriam a categoria de estados. 

Quando o projecito da Ocnstituição foi publicado todos 
quantos _receperam com enthusiasmo o decireto n. i Úveram 
urna des1llusao. 

O orado.r vai-se dar ao trabalho de um ccmfronto. para 
li10strar a differença entre o que se prometteu e aquillo que 
sujeitou-se á deliberação do Congresso. 

O Sr. Dr. Campos Salles, que no tempo do Imperio foi 
um dos que mai.s se bateram pelas doutrinas federalistas, ao 
assumir o Governo foi -obrigado a enrolar sua bandeira, para 
não erear embaraços aos seus collegas de gabinete. 

O 0rador não póde acceitar o que se estabelecie na Con
stituição relativamente ao Poder Judiciaria porque é um 
amalgama de principias oppostos. ' 

O systema da Confederação helvetica é uma cópia do que 
se r.stabeleceu na Confederação americana. 

A Confederação argentina serviu-se dos mesmos moldes 
rla Confederação americana. modificando-os em alguns ponto;;. 

Tratando-se de organizar uma nova Confederação, a .dos 
Estados Unidos do Brazil, ·o orador diz que a nenhum desses 
syslornas se filia este que nos é apresentado no projecto -Je 
Cnnst.ituicão. ' ·: -1;~ ! ·;-1::_-: 

Referindo-se ao projecto do Sr. Amp.hilophio, diz ·que.' 
si se vir forçado a pronunciar-se entre o systema organizado 
ipela deputação rio-grandonse. o systema apresentado na 
Constitui cão e o systema do Sr. Amphilophio; necessaria
mente optará pelo da bancada rio-grandense; mas, si o orador 
si vir apertado entre o do Governo e o do Sr. Amphilophio, 
opta por este, porque, si elle tem a grande desvantagem de 
não consultar as circumstancias financeiras do paiz, tem o 
grande merito ele ser harmonico. 

O orador vê, no projecto de Constituição. fallar-se na Su
prema Oôrte de justica. que vai ser composta de indivíduos 
que tenham, simplesmente, as quaiidades para Senador, 

A conclusão logica é que o primeiro Presidente da Re1)u
blica po:derá formar um Supremo Tribunal inteiramente á 
sua feicão. -·· :·. 

O systema da Constituicão ainda vai mais longe na in
correccão com que org'.lnizoi: o Supremo Tribunal Federal. 

O 'orador não vê em nenhum dos paizes, que ha pouco 
citou, uma organização que se adapte perJeitamente a esta. 

Onde q recurso de habcas-c.oi·pns, intentado contra um 
juiz de primeira instancia, póde ser repetido perante a Su -
prema Côrte Federal ? -

Considerando a Suprema Côrte de Justiça como uma 
creacão especial, como um poder que tem mais funcção ipo~ 

lítica do que funcção propriamente judiciaria-. o orador não 
póde adrnittir que se procure confundir attrilmições que, 
naturalmente, pertencem ás outras auctoridacles dos tribunaes. 

(O 81•. Presidente ·J'eassitme a sua .cadefra.) 

o orador concilue. analyzando as idéas que pregava () 
Sr. Ministro da Justiça no tempo do Imperio e .a politica que 
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tem seguido quando governo, mostrando a contradicção entre 
uma e .outra. 

Fica a discussão adiada, pela hora. 
Vai a imprimir o seguinte 

PARECER N. 3 - J89 

Licença ao deputado F1·ancisco Nm·i~. Sod1·é Pe1·efrrt 

A Commissão nomeada, de accôrdo com o art. 20 do 
Regimento Intemo, para conhecer da licença solicitada pela 
deputado pelo Estado ela Bahia, conselheiro Francisco i\faria 
Sodré Pereira, tendo em attrnção os. motivos que Justificam 
esse pedido, é de parecer que se lhe conceda a dita licença. 

Sala das commissõrs. 5 de janeiro de 1891. -:-- João da 
Silva Retumba. - Vi?'ailio A. D amasio. - Garcia Pfres. 

O SR. PRESIDENTE designa para amanhã a seguinte ordem 
elo dia: 

Continuacão da 1 • discussão da seecão III elo pro:ieclo d.: 
Constituição. · -

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 25 minutos da tarde., 

25" SESSÃO, EM 6 DE JANEIRO DE 1890. 

P1·esidencia do 81·. Pi·uclente de Moraes 

.Ao meio-dia, faz-se a chamada, á qual respondem cs 
Srs.: Prudente de i\Ioraes, Paes ele Carvalho. .João Neiva, 
Eduardo Gonçalves, Domingos ValenLe, Leovigildo CoPlho, .Joa ... 
quim Sarmento. Francisco i\fachaclo, c\ma1~0 Cavalcanti. Almeida 
Barreto, Joaquim Cruz, 'rheocloro Pacheco. Tavares Bastos, 
:r.osé Bernardo, João Pedl'o, :Silva .Paranhos, Silva Canedo, 
Monteiro de Barros, Freclericr, Serrano, Ubalcli_no elo _-\.maral. 
Bezerra ele Albuquerque Junior. Campos Salles. Cesario Alvim, 
Pinheiro Guedes, ,João Luiz, l\IanoC'I Fulgencio, Palett.a. As
Lolpho Pio, .Pacifico Maseareuhas, :\ vellar. Coerêa Rabello. 
Costa Machado. Fran0isco Veiga, Chagas Lobat10: Gabriel clP. 
Magalhães. Viotti, Baclaró, Dut;ra ·Nicacio. Ferreirà Pires. Aris
tides i\Iaia, Bernardino de Campos, :Lopes~. Chaves, Car\1alha.l, 
Domingos ele Moraes, Adolpho Gordo: Moreira qa .Silva. Rubião 
Junior, Augusto de Freitas, Amphilophio, Antonio Eusebio, 
Seabra, Paula Guimarães, Prisco Paraíso, Cust.oclio de i\Iello, 
Belfort Vieira, Pedro Americo, •Felisbello Freire, Cyrillo de 
Lemo::;, -Cassianc elo Nascimento. i\Iatta Bace.!lar. Antão de 
Faria. · .Toão E'arbalho. Nascimento. Demetrio . Ribeiro, Antonio 
Azeredo; .Tosó i\fariànno, Roclrignes Fernandes, Costa Ro
drig·nes. Rocha Osorio; Gahino Br;:;nnl'o. Tnrlio rln Brasil. Ba
ptista ria i\Iol.ta. SchmiclL. Luiz de _-\nclrade e ~\.1·isti'des Lobo. 

Abre-se a sessão. 
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E' ·lida e. sem debate, approvada a acta da sessão ante-
cedente. · ! - · ~: 

E lido e, sem debate. ap.provado o ,parecer n. 3 conce
dendo licença ao Sr. Deputado Francisco Sodré, parà ausen
tar-se por 20 dias desta Capital. 

Comparecem mais os Srs.: José Hygino. Julio Frota. Ra
miro Barcellos, Pinheiro Machado. Raulirío Hor-n Joakim 
Katunda, Manoel Barata, Virgilio Damasio. Oliveira Galvão. 
Gil Goulart, Joaquim Murtinho, Americó Lobo. Amorim 
Garcia, Mursa, Lauro i\iüller, Alfredo Ellis, Mciráes Barr-0s, 
Jacob da Paixão, Arthur Rios. Bezerril. Borges de Medeiros; 
Assis Brasil, Oliveira Pinto, Julio de Castilhos, Homero Ba
ptista, Angel-0 Pinheiro, Alcides Lima, Rodrigues Alves, Fer.:. 
nanclo Simas. Thomaz Flores, Antonio Olyntho, Retumba, Ale
xandre 1Stockler, Bellarmino Carneiro, Gonçalves Chaves, 
Carlos Chagas, Leopoldo de Bulhões, José Bevilaqua, Barbosa 
Lima, Carlos ele C!lrnpos. Pereira da Costa. Pires Ferreira, 
Nilo Peçanha, Espirita SanLo, José Avelino, Bellarmino de 
Mendonça, Justiniano ile Serpa, Marciano .de Magalhães, An
frisio Fialho, Annibal Falcã0. André Cavalcanti, Nogueira 
Paranaguá, Guimarães Natal, Nina Ribeiro, Pedro Chermont, 
Lauro Sodré, Milton, Lamounier. Rodolpbo Miranda, Uchôa 
Rodrig11es e Meira de Vasco:ccAllos. 

Deixaram de comparecer, com causa, os Si·s.: Florianó 
Peixot.o, Ruy Barbosa, Fonseca Hermes, Eduardo Wanden
kolk, Quintino Bocayuva, Sara.iva, Cesario l\fotta Junior. Aqui
lino do Amara,], Henrique de Carvalho. Martinho Rodrigues, 
'rheophiJ.o dos Santos, Oiticica, Leandro Maciel, [Francisco 
Sodré, Medrado, Conde fle Figueiredo, Matla Machado, Ferreira 
Brandão, Costa Senna, Alvaro Botelho. Francisco Amaral, Do
mingos Porto, Bueno ele Paiva, Paulino Carlos, Francisco Gli
cerio e Carlos Garcia; e, sem causa, os Srs. Cunha Junio-r. 
José Secundino. Antonio Baena. Theodureto Souto. Firmino 
da Silveira. .José· Simeã.o. Pedro Paulino. Coelho e Campos. 
Tllornaz Cruz. Laper, Braz Carneiro. Rangel Pestana, Generoso 
Marques, Esteves Junior. Luiz Delfina. Joaquim Felicio, João 
~everiano. Saldanha Marinho. Joaquim de Souza. Serzedello, 
Cantão. Gasemiro Junior. i'\f:lson". João Lopes, Frederico 
Borges. Gorn;:alo ele Lag,os, Almino :it'f'onso: l\iiguel Castro, 
EpHacio. Couto Cartaxo. Sá Andrade. 'l'olent:rno de CarvalJ:io, 
Rosa e 8il\·a. í-hmcalYes Fm·rei1·a . .-ilrneida Pernambuco, .lu
veneio de Ag:niar,· Raymnndo Bandeira, Pereira de Lyra, João 
de Siqueira. João Vieira, Bernardo de Mendonça, Pontes de 
lVIiranda. Ivo elo Prado. Oliveira Valladão. Paula Argollo. 
Tosfa Zama:- Garcia Pires. l\farcollino Moura, Santos Vieira, 
Santos Pereira. Dionisio ·Cerqueira, Leovigildo Filgueiras, 
Barão de S. :Marcos. P:arão de Villa Viçosa, Muniz. Freire, 
At.havde Junfor. Sanipaio Ferraz, Jacques Ourique, Mayrink, 
Furq.uim \Verneck, Vinhaes, Tbomaz Delfina. Fonseca _e Silv.a, 
Urbano l\farcondes l\Ianhães Barreto. Alberto Brandao, Vi
riato fle Medeiros.' Joaquim Breves. Virg·ilip Pessoa. França 
Carvalho. Luiz Murat. Alcindo Guanabara, Erico Coelho, Fróes 
ela Cruz. -João Pinheiro, Leonel Filho. Americo Luz. Feliciano 
Penna. 'Goncalyes Ramos. Domingos Rocha. Ferreira Rabello, 
Barão de Sánta Helena. i\farl inho Prado Junior, Luiz Barreto, 



Costa Junior, Antõn!o Prado, · Almeida Nogueira, Fletirv 
Cura,do, Caetano de Albuquerque. Lacerda Coutinho. Vict.o:.. 
rino Monteiro, Ernesto de Oliveira. Abreu, llfonna Barref.o ,,, 
Fernândo Abbott. 

ORDEM DO DB. 

DISCUSSÃO DA SECÇ.fo III DO PROJECTO DE CONSTITUIÇ.:\o 

. Continúa a 1 ª discussão da secção III do projecto ele Con
stituição com as emendas apresentadas. 

O Sr. Augusto de Freitas (*) - Singular phenomeno. 
Si•. Presidente, desenrola-se, neste momento. no seio do Con-
gresso Constituinte Braziieiro ! · 

Singular contradiccão, que deve servir de exemplo e licão 
a nós, representantes dos differentes estados. e quo, simpfos
mente, vem attestar que, ao .-p,asso que a Revolução de 15 de 
no\rembro foi uma grande conquista nos campos da demo
cracia. aquelles que hoje. neste recinto, se reunem, em nome 
dos direitos do povo, aquellei" a quem cabe organizar :i 
Republica federativa, Mcuam tímidos deante da liberdadr .. 
deixando' transparecer o 1pensamento de centralização. que rlo
mina-lhes o espírito, e ;ior tal fórma. que, ao envéz de virmmi 
neste momento libertar o paiz. vimos escravizal-o. ao envez 
de virmos plantar a Republica democratica, vimos fundar n 
Monarchia de8centralizarla. ao envez de virmos dizer: - A 
União -\rem dos estados-, vimos. rememorando as nhantasia<: 
da Monarchia. decretar que a Uniiío, p07' .rn·aça de Deus. con
cede alguns favores aos estados ! (Apoiados; muito bem !) 

Singular phenomeno, singular contradicção, disse ao co
meçar, sr. Presidente. porque. quando, hontem. no seio deste 
Congresso, uma phalange de democratas, desses que eom
prehendem a grandeza çlos sem; deveres, agitando a questão 
federalista, ,Por meio da emenda, que partiu da honrada re-
presentação do Rio Grande do Sul, procurava firmar as baseil 
;pµra a solução da magna quesf ão. financeira; quando tentawi 
limitar a cornpetencia da Uniã-o, definindo os seus direito.:;, 
discriminando as rendas, englrandecendo os· estados, ser.n 
abater a União, cujas prerogativas.~ cujos direitos decorrem 
do pacto constitucional; quando, em nome da pura doutrina 
federalista. lançava-se essa idéa dernocratica, capaz de rea
lizar o self-anve1·nment, a grande aspiração dos povos que 
cnminham, obedecendo $empre ao desenvolyimento · progres
sivo de suas instituições. essa emenda era, francamente. apoiada 
por muitos dos diversos representantes que vêm hoje, rene
gando as suas idéas de hont.em. contraria.ndo a orienf.açlb 
democratica, que então dictoü-lhes o procedimento, defender a 
emenda apresentada ao projecto de Constituição, na parte 
relativa á organização judiciaria. emenda que encerra em. si 
esta grande verdade dos tempo:;; da Monarchia: - a União, a 
Nação, é tudo, os estados nada valem. (Muito bem.; apoiados.) 

(*) Este discurso, publicado em appendice na primeira 
edição. substitue, com as correcções feitas pelo orador, o que 
aqui se achava. 
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_ Eis .Por que. Sr. Presidente. dizia eu. ha dias, ou ô Brazil 
nao esta preparado para a Republica federativa, ou não sa
bemos o que seja Federação ! 

li essa occasião, ~r. Presidente, quando discutia-se a 
questao da discriminação das rendas, votei contra a emenda 
apresentada ao ·art. 6º do projecto de Constituicão. pela ff ... 
>lustrada representação do Rio Grande; mas, para · que não 
p_arecesse pensar eu, que viris. a Federacão para o Brazil poci 
um systema de organização financeira diverso daquelle, qur, 
era consubstanciado na P.rnenda a que refiro-me, disse então. 
nor occasião da discuss11o de um requerimento, gue tive a 
honra ele sujeitar 'ú illustrada apreciação do Congresso: VQ.Lo 
pelo systema elo projecto de Constituição, com a modificacão 
que lhe trazem outras eméndas, não porque seja' este o vér
cladeiro systema federativo, mas porque, em um período de_ 
o]'ganização · democratica, qilando não temos finanças, quando 
tudo é a confú.são que nos legou a l\fonarchia, quando o proprio 
Governo não nos póde dar informacões exactas sobre as fi .. 
nança::f da União e dos estados, não é licito sujeitar-se aos 
preceitos absolutos e imperiosos da Sciencia Politica a orga
r~ização financeira do paiz; e eu transijo com os principias, 
rpor. bem da União e por conveniencia dos estados. (llfüitci 
bem_: mu•ito bem.) 

Assim, Sr. ·Presidante, podia dar o meu voto, porque. 
salvando as minhas convicções democraticas. obedecia, to
davia, ao imperio das circumstancias. Aquelles, porém, qut1 
acceitaram essa emenda. dizendo que sómente della nasceria 
n regímen federativo, não têm o direito de vir hoje defender 
a emenda apresentada ao proj ecto de organização judiciaria. 

Tenho visto. Sr. Presidente, desta tribuna erguerem-S13 
os maiores hynÍnos ao regímen federativo; mas, quando os 
nobres representantes dos different.es estados querem dar 
applicação aos principios qm::· def()ndem, ou cahem em erro, 
relevem-me a expressão, ou entregam-se a sophismas. 

E' assim que o nobre representaili:e do Estado de Pernam-
buco, o· Dr. José I;rygino Pereira ... ~ . -· 

O SR. JosÉ HYGI"o - Nã0 sophismei. 
- o SR. AUGUSTO DE FREITAS - Si de alguma sorte esta 

expressão molestou a -v. E:s:., queira desculpar-me. 
Como dizia. o illustre rep·esentante de Pernambuco vein 

hontem dizer-nos: - A União é a unica soberana. os estados 
são entidades autonomicas .. Os estados ·recebem da Uniãó o 
que ella lhes dá. os estados têm apenas o Poder. publico. 

Senhores ! Si quizesse, ou si me fosse permittido desta 
· tribuna dirigir uma pergunta ao illustre professor. dir-lhe-ia 
apenas: Que é o, Poder publico senão a expressão da sobe
rania? 

Senhores. ou este Poder público. que o nol)re represen
tante' reconhéce pertencer aos estados. é méra concessão da 
União, e, então, não teremo~ a Republica fed~rat.~va, e sim. um 
simples governo descentralizado, que poderia tao bem viver 
sob a fórma de Re,publica unfü:ria, como sob a· fórma monar
chica. ou S. Ex. reconhece que o Poder publir,o Pertence. de 
direito aos estados, como a mais alta expressão de sua sobe
rania, e, então, no regímen federàtivo, a União não é· a. unica 



-., 172 -

sobe~·ana, os estados não são apenas entidades autonomicas 
(Muito _bem; apoiados.) · · 
~ · Foi, em um. momento como este, Sr. Presidente, quando 
"',e proc~rava umr a grande Nação americana pelos laÇtos da 
Federaça:o, quando tentava-se, em bem dos interesses 
con:~mns, crear essa poderosa nar,ionalidade, unificando a 
P_Gl_1t1ra claquelles diversos estados independentes, sem sacri
fJC10 de sua autonomia, que formaram-se rio seio do Con-
gresso C?nstiLuinte dous grandes partidos. · 

_ .A:qu1, era o Partido Conservador, o partido da cenlrali
zae:;io, a que pertence o illustre representante. de Pernambuoo, 
P.ss1111 como. o nobre re;presentante da Bahia ... 

<? SR. A.1\1PHILOPHIO - Y. Ex. não me comprehendeu: 
eu disse que a soberania está no povo. (Ha outros apartes.) 

o SR. AUGUSTO DE FREITAS - s. Ex. não precisa reve
lar-se tão agitado, tão zangado. 

Si, porventura. Sr. Presidente. adulterei em uma pa 'avra 
todo o engenho. todo o artificio do illnstrado repre~entanfe 
da J:!ahia, traduzidos nessa emenda, que apresentou, devo dizer 
ao Congresso que. antes de tudo, é S. Ex. o culpado; e o é. 
porque. Sr. Presidente. o illustre representanfe ela Bahia nã0 
publicou até hoje o discurso que aqui profedu ... 

O SR. AMPHILOPHIO -.A razão é porque ffUero fa.Har se
gunda vez, para expôr todas as minhas idéas, .n qu~ não ;pude 
fazer da primeira. 

O Sn. AUGUSTO DE :FREITAS - S. Ex. foi mais adeante, 
não permittindo que o reclactor ·elos debates désse no Diario 
Offícia!. o extracto do seu discurso. 

V1j, pois, que, por maior que fosse a att.enção por mim 
dispensada ao discurso ele S. Ex .. pelo muito que merece-me, 
não poderia !:{arantir inteira fidelidade na exposição · das 
icléas · emittidas: mas devo dizer que não adulterei o pensa
mento do illustre repre~tante da Bahia, porque o ~iscurso 
ele .S. Ex. não foi maigcijo que a oração hontem bnlhante
menle> proferi ela 1)e!o nobre i;e:r.i-resentante de Pern~mbuco. 

Os digno;; coritrnclores do projecto ele organização judi
ciaria disseram que o Estado tem o Poder publico, qua a União 
t .=-m a soberania . 

. o Sn. c\?.IPHILOPHIO - Não apoiado: eu disse que o POV·O 
Jinlrn. n snh(•ranin. (Ha oufros a1ia1·tes.) 

o Sn. AUGUSTO DE FREITAS - Perci'õe-me V. Ex., que é 
tão inimigo dos apartes. que tanto se cqntr~ria co~1 elles. 

Não direi que V. Ex. tra•g:a o proposito de mterrmnper
me ... 

O SR. AAIPHTLoPmo - Si estou clnndo apartes, é para 
clrfendrr-me. 

O Sn. AUGUSTO DE FnEm\S - Pnrece-me qne o rnomenlb 
nfí n é o ma is opportuno. 

O Sn. :\i\IPHILOPHIO dá um fl·P·ari.e. 

o SR. AUGUSTO DE FREITAS ·Si o nobre representante 
quizf';:se -andnr com os yerdadeiros principias do Direito mo-



tlerno, n~ qu~ d~z respeito ao regímen de uma organizaMo 
d_e_~ocratica, havia de reconhecer que ha uma soberania da 
Um ao, . as~m1 ~omo ha. U?1a_ soberania dos estados: aquella 
tem direitos 1mprescnptlve1s ~orno nação, direitos que se 
exerc~m, em uma es~!1era supenor, direitos que decorrem do 
P1:ºP:'.IO pa-~t·~ que 1irma a F.ederação; estes, como aggre-

. miaçoes pohtwas, autonomas e mdependentes, cómo elemento~ 
component~s :dessa ent1<lade abstracta chamada ·União têm 
t~mbem, d1!'eltos, que lhes são proprios, direitos que se' exer~ 
?itam_ n9 c1rcul~ de seus t.erritorios, e que iPÕem a salvo das 
mvasoes ela Umao a sua complexa organizacão administrativ·i 
e economi0a. (Muito bem_: muito bem. Apoiados.) ' 

U:>r ::;n. HEPllESEN'rA><1'E - Esla é a verdadeira doutrina 
<lemocralica 110 regímen federativo. 

O Sa. _\:l\IPH~LOPHIO - Penso de modo inteiramente con-irario. · 

O Sn. AUGUS'l'O uE FHElTAS - Sr. Presidente o nobre 
rep:·esent.ant~ e quantos _defendem a emenda apresentada, 
estao esquecidos ele que vier<:i.m a este Parlamento em nome 
dessas idéas, que querem hoje destruir e falsear ! (Apoiados.) 

E' em nDme dos direitos ·dus estados ... 

O Sn . .:\.'fi;IPHILOPHIO - V. Ex. está occupando-se da 
minha pessoa. 

O SH. AuGUS'l'O DE Fnm'l'AS - V. Ex., Sr. Presidente, 
JJem está vendo o quaulo é inJusl-o l!Ommigo o iUust.re repre
sentante da Bahia. 

Não fali o aqui, t'1·. Yresidente. senão e111 satisfacção de 
uni compromisso. 

Quando tive a homa de dirigir-me ao cljgno eleiwraclo 
da Bahia, disse, concretizando todo o meu pensamento em 
uma expressão: - Que1·0 a Fedei·ação com todas as suas lo
r1icas .consequencias. 

E foi em nome deste principio francamente sujeito ao 
julgamento dos meus conciclactãos, que aqui vim. Tenho, pois, 
o dever de obedecer ás leis do mandato, leis tanto mais impe
riosas, quanto reconheço a enorme responsabilidade que sobre 
os representantes ela Nacão pesa neste grave momento, em 
que clecidiii10s do futuro 'deste grande paiz. _ 

Não é ele extrauhar, portanto, que eu, em nome da Naçao, 
analyse o procedimento e as idéas da·quelles que, como o 
nobre representante ela Bahia, que tanto me interrompe, 
adaptando a emenda dE; que ;'iC' trata, dir-se-:ia que ~ent~m-sc 
ainda presos ás remimscencia8 da l\fonarchia constit1;w10nal. 
(Muitos apoiados.) 

O SR. A:llIPHILOPHIO - Prove-me isso. 
o SR. AUGUSTO DE FREITAS-Hei de prcival-o, Sr. Pre-

sidente si V. Ex. m'o permittir. . . 
H~i de provar que o nobre represenlaLe Lia Bahia, 

adaptando esta emenda, não ~ez mais do. que adaptar a Repu
blica ás modalidades do reg1men _decah1?0. 

E ao terminar perguntarei ao 11lustrado auctor d.a 
emenda: Que veiu fa~er no Brazil a Republica, quaf!dp querei-; 
que o regímen inauglJ,rado a, 15 de novembro, mod!fwando os 



costumes, affectando a organização politica e administrativa 
do paiz, não affecte, egualmente, a organização do Poder Ju
dfofarió ? . (Muito bem.) 

Fallàis em nome de um principio, defendeis um systema 
politico, que chamais de organização federativa; reconheceis 
que novos dii:'éítos e novas obrigações surgem das relações 
jurídicas inherentes ao regímen de Federação, e quereis con
servar na Republica a mesma organização judiciaria que 
tínheis na Monarchia [ · 

Eis, Sr. Presidente, o desvio a que obrigou-me o aparte 
do honrado representante da Bahia, cujos talentos sou o pri
meiro a re~onhecer. 

O SR. .fu."\1PHILOPHIO - Foi V. Ex. quem me provocou, 
em vez de cumprir o seu dever. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS - Como provoquei a V. Ex. ? 
0 SR. AMPHILOPHIO - Está na consciencfa de todos. 
O SR. PRESIDENTE-Peço ao nobre representante da Bahia 

que permitta que o orador continue. Quem tem a palavra 
é o Sr. Deputado Augusto de Freitas. · 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS. - V. Ex. está vendo, Sr. Pre
sidente, que o illustre representante da Bahia é tão pouco· 
generoso commigo, que diz . occupar-me eu de sua pessôa, 
quando o meu fim é, manifestamente, outro. 

Sr. Presidente, não entrei neste Congresso, permitta-me 
· V. Ex. que o diga, como um moço sahido hontem dos bancos 

da Academia, e que aqui viesse iniciar sua carreira. 
Aqui entrei, Sr. Presidente, depois de dez annos de vida 

publica no seio dos partidos políticos. . 
Alistado nas fileiras do Partido Liberal, eu era um de

mocrata, que queria ver realizadas todas as conquistas da 
civilização, todos os progressos da idêa liberal. 

E quando, nos ultimos dias do regimen decahido, o Go
verno remettia ao povos do Norte o herdeiro da Corôa; 
quando procurava-se, por esse meio facil, a titulo de passeio, 
cimentar convicções monarchicas, que o Governo via profun
damente abaladas em todo o paiz, como simples promotor 
pliblico da Capital da Bahia e como liberal. mas um liberal 
da democracia, eu achava-me ao lado do Partiào Rapubli
cano, que era apedrejado na praça publica. (Muito bem). 

Já vê V. Ex. que não é aqui que venho fazer a minha 
educação politica. 

Da politica dos partidos, que viveram no regímen pas
sado, fui testemunha calma e fria, que observou com inteira 
imparcialidade o sacrificio, ·que se .fazia, dia por dia, no seiq 
do parlamento e á frente do Governo, das idéas, em nome 
das quaes conquistava-se o poder e a confiança da Nação. 

Parece-me, pois, que saberei cumprir o meu dever, ins
pirando-me nos dogmas da moral democratica, independente 
da advertencia do nobre representante pela Bahia, 

O SR. A:MPHILOPHIO -Não estou fazendo advertencia; 
respondi, apenas, á provocação de V. Ex .. 

. Ó SR. AuGus'ro DE FREITAs-=-E quando, Sr. Presidente, 
dirigia-me ao eleitorado do Estado da Bahia; quando apre
sentava o programma de idéas, que defenderia 110 parlamento 
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por occasiao de confeccionar-se esta grande obra - a Consti
tuição politica da União -, dizia aos meus concidadãos: 
Acautelai-vos, voltai as costas .ás seducções do Poder, exercei 
livremente o vosso direito, porque a compressão official, fal
seando as instituições, mentirá á Republica, anniquilando-a, 
como iUucliu a lVIonrachia. (Muito bem.) 

Eu, que assim procedi ·em respeito aos princípios poli
ticos da escola democratica, tenho o direito de suppôr-me, 
neste parlamento, um legitimo representante do Estado d:i 
Bahia. 

O Sa. UBALDINO Do AlvIARAL-:--Mas isto não é privilegio 
de V. Ex. 

O Sa. AuousTo DE FREITAS - V. Ex. comprehende, Sr. 
Presidente, que não posso deixar de responder ao aparte com 
que lionra-me o illustrado representante do Paraná. 

Não é privilegio meu, sem duvida, nem tal diria; mas 
não fui eu quem se ·levantou no seio deste Congresso ·para 
propõr e defender o adiamento da organização definitiva dos 
eEtados, porque o regulamento eleitoral não deixa que s. 
Nação escolha os seus legitimas representantes. . 

Si -tivesse de dar o meu voto para a revogai,ção do re
gulãmento eleitoral, neste momento, pelos motivos que apre
.sentaram os illustres representantes que defenderam · essa . 
moção, esquecidos de que não podemos ir além da nossa 
missão de Congl'esso Constituinte, antes ele· fazel-'o, resignaria 
o meu cargo; porque, eleito sob o domínio deste regulamento, 
eu não representava a Nação, não poderia clictar a sua lei 
organica. (Apoiados; apartes; niiiito bem.) 

Istn é que seria logico; isto é que seria digno. (Apoiados 
e não apoiados. ) · 

Volto, Sr. Presidente, ao assumpto espe0ia~. de nossas 
attenções. 

Dizia eu que, quando. na .. A.merica do Norte a celebre 
Assembléa Constituinte procurava firmar â organização po
füica da União, em torno desses princípios formaram-se os 
grandes partidos. De Washington até Lincoln, ele J effersou 
até i\Iadison e John Calhoun, extendem-se as grandes bata
lhas sustentadas entre o Partido Republicano descentra'iizador. 
partidario da autonomia dos estados, liberal, e· o Partido 
Republicano centralizador, conservador, que re.,;tringia os di
:·.,itos dos estados, negando-lhes a soberania. 

Vingaram, Sr. Presidente, felizmente, as grandes idéas 
na confecção do pacto constitucional; e quando, a proposito 
ela questão Me. Culloch contra o Estado ele i\Iaryland, o 
Poder Judiciaria dos Estados Unidos, a quem cabe, por uma 
tradição immorredoura, o dever ele firmar todo o alcance do 
preceito constitucional, teve de pronunciar-se sobre a verda-

. cleira 'posição dos estados no meio da União, um dos ma~3 
notaveis jurisconsultos da A.merica, o Chief Justice Marshall, 
dizia: «O nosso Governo vem; directamente, do povo, e delle 
tira a sua força. · · · 

. O assentimento dos ef'iaclos, agindo na qualidade de so
beramos, resulta da convocação ele uma Convenção consti
tuinte. 
· Por este meio a Constituição era submettida ao povo, que 
tinha plena liberdade de acceital-a ou rejeita!-a... . · · : . · . 
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A sua acceitação clefi"nitiva creava uma obrigação pei'
feila, ligando de então em deante os estados. 

iDe outro lado, o Governo central, investido de attrilmi
ções determinadas, não pócle exercer senão estas; elle é ao 
mesmo temp9 limitado em seus pode1'es, e sobemno na e!l
phe1'a de sua acção. 

Quanto aos estados, cada um possue os oi·uãos essenciaes 
de uma e::nistencia independente.)> · 

.. Abundando nestas icléas, vendo na União a resulíante 
legitima de um congTaçamen[o dos estados sobera110.,;. reco
nhecendo nestes o elemento vital componente deste grande 
todo chamado Nação, estudando a índole elo verdadeiro re
gímen federativo, um illustre escriptor, o Duque ele Noailles, 
em uma recente publicação, diz:· - «A Republica cios Es
tados Unidos não constitue mais um governo centralizado do 
que uma simples Confederação de estados soberanos. Alli 
existe uma fórma mixta, complicada pelo exercício de duas 
soberanias distinctas ... » • 

Quando fundou-se a União, o vovo, em quem reside o 
J>oder supremo, em vez ele despojar o Estado de sua au

. tonomia, retirou-lhe apenas os poderes cuja posse era jul
gaç!a indispensavel ao Governo central para salvação da 
collectividade e protecção dos direitos individuaes. 

Dahi duas auctoridades, soberana cada unia, na sua es:
phera de acção respectiva. 

Eis, Sr. Presidente, o que é a Republica dos Estados 
Unidos. 
· - E nem se peuse, por um instante, como. aqui tem dilo 
illustres oradores, que sómente nas confederações, e não nas 

. -Organizações políticas que obedecem ao regímen federativo, 
existem duas soberanias, que gyram no circulo limitado de 
sua esphera de acção. Ouvi, senhores, as opiniões ele illustres 
publicistas. 

Lastarria, nas suas Lições de politica positiva, concluindo 
um bello estudo sobre organizações democraticas, diz: «A 
condição unica da existencia do self :-uovemement é reco
nhecimento das soberanias locaes no regímen federativo». 

Picot, no seu estudo sobre a orgai:J.izaçãó judiciaria nos 
diversos paizes da Europa e da America, affirma, ainda, que 
em toda .Federação ha duas ordens de poderes : o Poder local· 
de cada fracoão de territorio, independente na esphera de 
suas attribuições, e o Poder central, que serve para uuir, por 
um laço commum, as soberanias particulares. (Apoiados. ) 

Eis. Sr. Presidente, as doutrinas ensinadas pelos mais 
illustres publicistas, - doutrinas que decorrem da observação 
e do estudo pratico deste regímen de organização politica. 

Ouvi, porém, Sr. Presidente, dizer-se, ha dias, neste re
cinto, que na .America do Norte procurava-se unir estados 
independentes, ao passo que nós temos de romper os laços de 
uma centralização excessiva, temos de dar autonomia aos es
tados, o que tanto hasta para que, pela diversidade de si
tuações, não devamos procurar inspirações. na historia ela 
organização política daquelle paiz. 

Foi justamente, Sr. Presidente, a soberania absoluta das 
colonias americanas que fez demorar, pelo largo espaço de 
dez annos, a organização definiiiva dessa Republica. . 

As nossas situações são diversas, sem duvida, e ahi está. 
a nossa felicidade; porque, segui;ido uma observacão que li1 



si me não falha a lilemoria, em uma _obra inlilulacla -A. na
tu1'eza e tenclencia das instit'llições liv1·es, cscripta pelo il
lustre Grimkc, um lJOYO que constilue uma communhão in
d iYisa'. 1 crú, pr.el'.istunent.c, :oob1·c oulro, que se ache na situação 
dos Estados Unidos, a Yanlagem ele que o reconhecimento elas 
,;oberauias locacs. ,;endu 1 ral1al110 de todos, menor será o 
risco ele que essas soberanias exerçam influencia perturlJa
c.lora ::sobre a acçüo central. (.-1.poiados; muito úcm.) 

O S1t. C.-L\!POS SALLES (Minisl1·0 ela Justiça) - Perfeila
mentc. 

o SR. AUGUS'!'O DE FHEITAS - E' por isso, Sr. PresiclenLe, 
t1ue não perco de vista as grandes difl'iculclacles que acom
panharam a Nação americana, e peço lições á sua historia . 

.Antes ele entregar-me especialmente á analyse ela emencla 
apresentada pelo nobre representante da Bahia, - emencla que 
mereceu o apoio ele representantes de diversos estados, per
rnitta-me v .. E:s:., Sr. Presidente, que clirija, ligeiramente, 
a minha attenção para alguns topicos do discurso hontem 
proferido pelo illustre representante elo E::;tado ele Pernam
buco, em defesa dessa emenda. 

S. Ex., em um momento de verdadeiro enthusiasmo, 
como que lançando um ·repto a quantos impugnam as_ suas 
illéas, disse-nos: Que soberania é essa dos vosso.s estados, 
que encontra limites na soberania da União.? ! 

O SH. JosÉ HYGINo dá um aparte. 
o SH. AUGUSTO DE FHEITAS - Si o nobre representante, 

Sr. Presidente, tivesse reflectido um instante, veria que o 
argumento de que serviu-se é uma espacla ele dous gumes, 
e que nós outros, que sustentamos eslas idéas francamente 
democraticas, poderiamos,· tambem. perguntar-lhe: Que sobe
rania é essa da vossa União, que encontra limites nos po
deres· dos estados ? (Muüo bem; muito bem.) 

O SH. JosÉ HYGINo-Não ha tal. .. 
o SR. AUGUSTO DE FHEITAS Sr. Presidente, ou o nobre 

representante auctor .da emenda, e quantos a sustentam, hão 
de chegar a esta conclusão, fatal para· o regímen democra
tico, erronea perante a Sciencia, ele que .na . organização repu
blicana federativa os estados·· Lêm poJeres por delegação da 
União, ou SS. EEx. hão de convir que ha poderes inherentes 
aos estados, corno estados, como entidades autonomicas, como 
entidades independentes, e, neste caso, a União, . a unica so
berana na opinião de SS. EEx., encontra o limite dos seus 
poderes nos poderes dos estados. (.4.17oiados.) 

O SH. JosÉ HYGINO O limite da União é imposto pela 
. in·opria União. 

o Sr.. AuGus'ro DE FREITAS -Ah ! Perfeitamente. Já previa 
este· aparte elo nobre representante. e agradeço ter-me pro
porcionado o momento ele clar a S. Ex. a verdadeira resposta. 

O limite ela soberania ela União· é imposto pela propria 
União, disse-nos S: E:s:. O limite da soberania do Estado, 
respondem-lhe os democratas, é imposto pelo proprio Es
tado, desde que entra neste grande pacto chamado Federação. 
(.4.poiados; nwito bem. ) . 

E sabe V. E:s:. por que ha esse· limite? 
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o regimen federativo, Sr. Presidente, originou-se, não 
de uma concepção abstracta, não de_ uma com~inação theori~a 
de principias, mas da força das c1rcumstancias, d~ nece~s1-
daele elo. au,\:ilio reciproco entre os e_stados, _que nao. p~diam 
ter uma vida independente, que nao podiam assistir ao 
desenvolvimento progressivo de suas instituições, ao engran
decime:ato de suas industrias, ao augmento de sua riqueza, 
sem esse pacto. 

Ha, Sr. Presidente, na vida dos povos, como na vida do 
homem, phenomenos desta natureza. · 
· No estudo do homem, vemos ao lado da vida intima, da 
vida propriamente organica, a vida de relação, a troca dos 
auxílios. 

Applicai, senhores. esta observação aos estados, e tereis 
caracterizada a Federàção, que é a sociabilidade entre elles. 
(Muito bem.) 

Porventura, deixa o homem de ser soberano, porque não 
póele, sem o auxilio ele seus semelhantes, satisíazer as exi
gencias e o desenvolvimento de sua organização ? 

Ha limites para ·O poder da vontade, determinados pela 
imposição absoluta da necessidade da vida em sociedade, e 
esta · vida de relacão limita a soberania individual, assim 
como a vida de relãção, no regímen· federativo, limita a so-
berania dos estados. (Muitos apoiados.) · . 

Eis por que não póde o illustre representante de Per
nambuco encontrar no regimen federativo o Estado como en
tidade independente, nd. verdadeira ·accepção desla expressão, 
com soberania illimitada; S. Ex. ha de ver sempre, .neste 
regímen, a soberania do Estado limilada, e traçado o limite 
pela força das circumstancias e. pelo gráo de desenvolvimento 
do paiz que se fórma. 

O SR. J osÉ HYGINO - Isso é de facto: o que quero saber 
é si existe ou não limite jurídico; e tanto basta p'ara que 
desappareça a soberania. 
· O ·sR. AuausTo DE FRElTAS -Bem vê V. Ex., Sr. Pre
sidente, que tenho necessidade de interromper a cada instante 
o raciocínio que levo, em demonstração do meu pensamento; 
e não posso deixar de extranhar que, quando todos os ora
dores que combateraII1 o proj ecto de organização judiciaria, 
foram ouvidos coni a attenção a que tinham direito, o mesmo 
não aconteça com aque1le que primeiro ergue sua voz em 
defesa deste projecto, com aquelle que aqui teni procedido 
com inteira independencia, porque tem dado diversos votos 
contrarias a artigos da Constituição decretada, mas que é 
partidario ·decidido do regímen federalista, e que pensa que 
o nobre Ministro da Justiça curvou-se ante os preceitos mais 
rigorosos, mais absolutos, de :um systema democratico, esta
belecendo a dualidade na organização do Poder Judiciaria. 
(Apoiados.) · - · 

. UM SR. REPRESENTAN'!'E - Não se esqueça de que S: Ex. 
declarou-se, hontem, vencido nesta parte do projecto. 

O Sll. CAMPOS SALLES (Minist1·0 da Justiça) - Está en-
ganado. (Ha out1·os apa1'tes.) · 

o SR. AUGUSTO DE FREITAS---., Não foi nesta parte; foi em 
relação á diversidade de legislação, que é cousa differente, 
como demonstrarei opportunamente. 
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Quando, Sr. Presidente, o digno representante de Per
nambuco ve-se em diHiculdades para responder aos argu
mentos qus contra sua theoria são levantados, quando S. Ex. 
encontra a limitação da soberania da União pelos poderes dos 
estados. e a limitação da soberania . dos estados pelos direitos 
da UPião, exclama ainda: Dai-nos os limites jurídicos. 

Eu já contava com esta resposta, e comprehendo que um 
professor de Direito Publico ... 

O SR. EsPIRITO SANTO - V. Ex. tem argumentado con
fusamente sobre este negocio de limites das soberanias. 

o SR. AUGUSTO DE FREITAS - V. Ex. acha que sou con
fuso? 

O SR. PRESIDENTE ---' Peço que consintam que o orador 
continue. 

o SR. AUGUSTO DE FREITAS - As interrupções são tan
tas ... 

Unr SR. REPRESENTANTE _:_ Entretanto, está fallando com 
muita clareza e discuiindo perfeitamente. 

o SR. AUGUSTO DE FREITAS - No meio de muitos outros 
defeitos, não tinha ainda descoberto este, que impede-me de 
ser comprehencliclo pelo digno representante ele Pernambuco, 
o Sr. Capitão Espirito Santo. S. Ex. me relev:ará, por gene
rosidade» attendendo a que não é acto de vontade. 

· Quaes os limites jurídicos desta soberania? - pergunta n 
illustrado representante ele Pernambuco. . 

S. Ex., Sr. Presidente, que. hontem, com tanto brilhan
tismo, defendeu a emenda aq projecto de organização judicia
ria, que sustentou não ser o regímen féderativo um regímen 
de abstracções, e sfm um regímen de organização pratica, 
recua ante a logica conclusão ·de que o limite do Poder dos 
·estados está nas necessidades da Uúião, e o limite do Poder da 

"União está nos direitos do Estado! 
O SR. JosÉ HYGINO dá uri.1 aparte. 
o SR. AUGUSTO DE FREITAS - Peço perm1ssao para lem

brar a V. Ex. que hontem não o interrompi uma só vez. 
O SR. JosÉ HYorno - Peço, apenas, licença para um aparte. 

não quero interrompel-o. · . . 
Este pensamento faz crer que confundo a guestão de con·· 

veniencia política com a questão jurídica. Qüando disse que 
o Poder na União não tem limites, referi-me a um limite ju-
rídico e não de facto. · , · 

o SR. AUGUSTO DE FREIT . .\.S - As ultimas palavras. do hon
rado representante de Pernambuco são o desenvolvimento da 
proposição hontem por S. Ex. emittida neste recinto. 

· Quaes os limites jurídicos da soberania da União? 
· Em que pese, Sr. Presidente, ao illustrado representante. 

cujos talentos merecem a minha maior admiração, não possó 
furtar-me ao dever ele declarar que nunca poderia esperar 
que no fim do seculo XIX, quando tud,o caminha, quando pro
cura-se organizar as nacionalidades pelos preceitos do Direito 
Publico, banindo-se os dogmas do Direito Divino, ·quando 
tudo tende para a demonstração mathematica, quando ~ Scien
oia não é mais o resultado de concepções abstractas, e sim da 



evolução logica das instituições, quanuo sé procura alcançai• 
um preceito de Direito politi·co, como um phenomeno da :vida· 
physica ... 

O SR. ESPIR1To SANTO dá um aparte. 
VozEs - Continue, está demonstrando muito bem. 
O SR. AUGUSTO DE FRElTAS - Si o nobre representante de 

·Pernambuco se não magoasse. desta tribuna pediria ao 
Sr. Presidente e ao Congresso que abrissem espaço, logo após 
a defesa que faço do projecto, para que S. Ex., categorica
mente, respondesse e anniquilasse as minhas proposições. 

O SR. EsPrn1To SANTO --'- Estou inscripto, vou fallar. 
. O SR. AUGUSTO DE FRElTAS - i\Ias V. Ex. ha de concordar 

que um aparte só é licito. em um parlamenlo, ' em questões 
desta natureza, quand01 tráduz uma theoria, quando encerra 
um systerna. · 

Quando, dizia eu, Sr. Presidente, os principias jurídicos, 
os preceiLos ela Sciencia política e do Direilto surgem da r'e
torta, póde-se dizer irrompem da evolução social, apreciaveis 
corno os phenornenos physicos, o illuslre representante vem 
perguntar-nos, em direito abstracto, quaes os limiles da so
berania da União? 

Si tratassernos de um Estado un.itario, de um corpo com
posto de parles homogeneas, diria a S. Ex.: O limite da so
berania nacional é o direito das outras soberanias; o limite 
de uma soberania está no direito das outras nacionalidades. 
(Apoiados; muito bem.) 

O SR. JosÉ HYGINO - E' um poder absoluto, juridica-
IUente. · 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS .....:.. Mas, Sr. Presidente, tratan
do-se de um regímen de. organização federativa, quando a 
vida parte, não da nacionalidade, como enl idade abst raci a, 111:1.s 
dos eslados diversos que a compõem, quando pensamos em 
fazer um Constituição politica democratlca, vasada sob os 
moldes federativos, o que importa o reconheciinenlo. da auto-' 
nomia e independencia dos estados (Apuiad11s). responderei 
a S. Ex. : O limite da soberania da União no exterior é o di~ 
reilo das outras nacionalidades; no interior, é o diri?ito d.:is 
estados. (Muitos apoiados.) 

São estes, Sr. Presidente, os unicos princípios que reputo 
verdadeiros sobre o assumpto. . . · · 

O SR. JosÉ HYGINO - Isso importa dizer que não teIU li
Inites. 

O SR. AUGUSTO DÉ FRE1TAS - Si eu disser· que o direito 
da União não tem limites, direi que a União representa um 
governo centralizado, direi que os estados não mais organiza. 
rãa o seu systema de administração interna, não mais deli
berarão sobre o que diz respeito á sua vida intima, não mais 
regularão o exercício do Poder Legislativo e Judiciaria, não 
Inais e:i;:ercerão taes attribuições por direito proprio, corno en
tidades autonomas, e sim por delegação da União, o que con
traria as regras .do regímen federativo. (Apoiados.) 

E' . este, senhores, o limite do direito dos estados e dos 
direitos da União. 

Disse eu, Sr. Presidente, que os ·principias do Direito 
Publico surgir!J.m dos factos, que no prog;'esso d~s nações, no 
sell desenvolv1rnento, corno no desenvolvimento dos ho·mens, 
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as :faculdades vão se extendendo e ganhando direitos de ci-. 
dade. . 

E' por isso que não póde V. Ex., Sr. Presidep.te, encon
trar nas diversas nacionalidades. qualquer que seJa o desen
volvimento da Humanidade. qualquer que es.ia a conquista da 
democracia. dois . governos · federati'vos perfeitamente eguaes; 
porque. si o limite da soberania da União. si o exercicio dos di
reitos dos estados depende do gráo de desenvolvimento ?- que 
tenham attingido. a Naoão será mais ou menos céntrahzada, 
conforme puderein os estados viver mais ou menos indepen
dentes. 

Eis o principio unico na doutrina da Federaoão. 
E' assim, Sr. Presidente, que, em abono de tal asseroão, 

vê V. Ex .. na Constituição americana a maior amplitude pos
sivel deixada aos estados para a sua organizaoão interna,; a 
Uniãn trata. exclusivamente. daquillo aue affecta as relações 
juridicas de Estado a Estado, e de cidadão a ·cidadão ele· estados 
differentes. 

No que diz respeit.o á vida interna desses estados. a União 
abre mão de seus dirf)itos? Não. não abre mão;. os estados lhe 
não concedem o direito de intervir. (Apoiados.) . 

Retiro a expressão, Sr. Presidente, seria um erro em Di
reito Publico moderno. 

Ao passo que vê V. Ex. isso na organizacão federativa dos 
Estados da America do Norte. si dirigir as vistas para a Alle
manha, irá encontrar o período da manifestaoão mais franca, 
do desenvolvimento mais admiravel elas tendencias centra-

. lizadoras e absorventes. 
1 Alli verá V. Ex .. como disse o illustre ·Dubarle, estudando 
o Codig:o de org·aniza~.ão judiciaria desse paiz. qiie o espirita 
centralizador, que a unificaoão da magistratura foi um meio 
de salvaoão para o Imnerio. . 

Nós. porém. Sr. Presidente. não temos um· Imperio a 
salvar. (Apoiados.) · · 

o SR. CAMPOS SALLES (llfinist1·0 ela Justiça) - Muito bem. 
O SR. Auaus'l'o DE FRET'l'AS - A Allernanha, formada pela 

.aggrerniacão de estados independentes. sentia que as con
quistas democraticas podiam affectar a Corôa. e era mistér 
e,:frpifnp ns l~l'n::: rln TTnií'ín. era mistér constituir essa gran1e 
potencia no seio da Eurnpa. · 

O R11 .. TosÉ HYmNo - Na opinião de Dubarle isfo foi um 
complemento. 

O SR. AUGUS'l'O nE FRET'l'AS - O nohre representante ele 
Perna!11huco não póde contestai: o pensamento que acabo de 
enunciar. · · 

A unificar,.ãn foi insnirada nelo pensamento de garantir 
os direitos cio Tmperio .. no meio daquelles diversos estados 
ela Frrlrrarão onrle ::i ~nhr1'ania ia rlP~envnlvPndo-~r rlia a dia . 

. Não temos um Tmperio a salvar.· disse-o, porque ·.este 
cnhrn fata~menfe, e o c1ue cumpre-nos neste momen'o é salvar 
os estados,· elementos vitaes desta grande União. (Apoiados.) 

O SR .. JOSÉ HYGINo - Na Confederacão allemã a c·imtrali-
zaoão é ele· interesse nacional. · 

. o SR_. AUGUS'l'O DE FREITAS - Sr. Presidente, não pode
ria acre.chiar que os illustres representantes de Pernambuco e 
da J?a}11a f!JSSern pedir inspirações ·á organizaoão política e 
adm1mslratrva da Allemanqa, paiz da centralizaoão; não po-



deria suppôr que no seio do Congresso Constituinte brazileirci, 
depois de proclamada a Republica de fórma federativa, um 
representante da Nação viesse trazer-nos a Confederação da 
Allemanha para- norma de nossos actos, no momento de con-
stituir-se esta grande nacionalidade! · 

O SR . .MORAES BAnnos - Urna Confederação de reis não 
serve de exemplo a uma Confederação de povos. (:lvoiados.) 

. O SR. AUGUSTO DE FREITAS-Sabe V. Ex., Sr. Presidente, 
por que na .Allemanha unificou-se a magistratura? 

Os nobres representantes, que apoiam as suas opiniões 
nesta organização, esquecem-se de que a unificação da ma
gistratura na Allemanha foi um erro. de organização política. 

Quereis saber por que, senhores? · 
. Quando na Allemanha as soberanias locaes desenvolve

ram-se na orbita do Direito, quando manifestava-se a franca 
autonomia dos estados confederados, quando· a Iegislação civil 
variava, de ponto a ponto, modificando-se segundo os costu
mes e as raças, o Imperio allemão sentiu enormes embaraoos 
para a manutenção da paz pela garantia dos direitos, porque 
as questões de ordem constitucional, as questões de Direito 
Publico reproduziam-se, dia por dia, entre os estados; e, então, 
não sendo possível firmar a competencia do Poder Legislativo 
para julgal-as, porque seria desnaturar a sua missão, ao en
vez de crear-se a justiça federal, de competencia limitada, em 
auem residisse o espirita da Naoão e a quem coubesse .iulgar 
âs questões que originam-se dessa ordem de relaoões ju
rídicas inherentes ao regímen federativo, commetteu-s_e o 
grave erro de organizaoão política, unificando-se a rnagistra.,. 
tura, transformando-se urna Confederaoão em um paiz homo
geneo, mutilando-se a soberania dos estados, a quem negou-se 
o direito de organizar o seu Poder Judiciario. obedecendo ás 
condições de- seu territorio, ao desenvolvimenfo dos povos, ás 
modalidades de sua existencia. (Muito bem.) 1 

E sabe V. Ex. o que succedeu? ,. 
Devo, antes de tudo, dizér a V. Ex. que, de 25 membros 

que compuzeram a Commissão encarregada de dar parecer so
bre o projecto de unificaoão judiciaria, qúando apresentado 

· este a· 29 de outubro de 1874 ao Presidente do Reichstag'. 15 · 
eram magistrados. · 

Parece que, •tratando-se da questão de reforma judicia
ria, quando abre-se um vasto campo para as suas ambições, 
os magistrados, por muito respeito que se lhes preste, são sus
peitos na opinião que emittem ... 

o SR. AMPHILOPHIO - Isto é uma qffensã. 
0 SR. AUGUSTO DE FREITAS - Não estou offendendo a 

V.: Ex.; e si o fizesjle, o Congresso não me prestaria esta atten
çao, com que tanto me honra. Sou incapaz de offender a quem 
quer que seja; digo, simplesmente. que. de envolta com a or
ganização racional do Poder Judiciaria no regimem federa
tivo, vai uma que$.ão de interesse, que, aliás, no meu enten
der, tem sido mal comprehendidó pelo illustre representante 
da Bahja. 

UM SR. REPRESENTANTE - Os mais interessados são os 
mais competentes. 

O SR. L-rvrPHILOPHIO dá um ·aparte. 
O SR_. AUGUSTO DE FREITAS - Para que vem V. E:s;. mo

ver essa mtriga em um recinto tão respeita-vel ? 
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Sr. Presidente, não venho irrogar injurias a pessoa al
guma; porque, si o fizesse, faltaria ao respeito que devo ao 
Congresso, ao respeito que devo a V. Ex., que tão generosa
mente procura manter-me nesta tribumi,, contra as interru
pções, que succedern-se tão a rniude, ao respeito que devo a 
rr.im proprio: não acceíto, pois, o aparte do nobre represen
tante, que se revela tão cheio de ira. 

Antes de proseguir, Sr. Presidente, devo dizer, e perdôe
me V. Ex. esta digressão. que quando em principio do anno 
passado, achando-me no Estado da Bahia, fui convidado pelo 
Club Republicano para inaugurar as suas conferencias popu
lares, invocando os erros da l\~onarchia na organização dos 
poderes, dissera então: que a magistratura neste paiz era uma 

· dependencia do l\'Iinisterio da Justiça, que o magistrado era 
transformado pelo Governo em um agente de eleições; e assim 
exprimindo-me, Sr. Presidente, longe de irrogar urna in.iuria
corno então se disse, a esta classe, que respeito, eu defendia os 
seus direitos, porque queria, hontern como quero hoje, a ma
gistratura independente, autonoma, illustrada, conquistando 
as posições por um direito, antes que .por um favor. 

O SR. A:MPHILOPRIO - A minha emenda reali:.a isto. 
o SR. AUGUSTO DE FREITAS - Então V. Ex .. confessa CIU8. 

não havia magistratura neste paiz, e sim uma turma de lio
inens commissionados para o exercício do mais importante 
dos pod·eres sociaes, mas sem garantias; porque, sen~ores, o 
magistrado independente que, no desempenho dos seus sa
grados deveres, investia contra as usurpações do Poder, era 
punido com uma remoção, a titulo de accesso! '(Apoiados.) 

Si, porventur.a, . Sr. Presidente, eu quezesse descer aos 
factos, recorria ao nome d~ um dos mais illustres magistrados 
deste paiz, cujo corpo descança em uma sepultura aberta na 
estrada de Goyaz ... 

Sabe V. Ex. por que? (Pausa.) 
Permitia o Congresso que eu não explique o motivo da 

remoção desse tão il!ustre quão infeliz magistrado.· 
Quando sustentava estas idéas, Sr. Presidente, não tinha 

por fim lançar uma offensa- á face da mag·istratura deste paiz; 
querendo que se transformasse o Poder Judiciaria em urna 
grande força politica, querendo que o magistrado pudesse 
dizer - Eu represento um poder social, - encontrava,· para 
robustecer a rninhà opinião, as grandes palavras do illustre 
philosopho escassez David Büme, quando dizia-nos que todo 
o systema político da Inglaterra, o Exercito, a Armada, as 
camaras, serviam, apenas, de meio para attingir-se um _nobre 
fim - a conservação da liberclad.e elos seus grandes juizes ... 
(Muito bem,.) . . .. "'.'. 

Quando aqui discutia-se, ha dias, a questão das incompa-::. 
tibilidade - questão que. o Congresso' mandou que fosse re
solvida por lei ordinaria :-, não tratava:..se, porventura, do 
iritere·sse d.e diversas classes? . · 

Quando o nobre representante de PernambÚco. a pro
rosito da eleição presidencial, sustentava a emenda, que é 
urna perfeita contradição com as theorias por S. Ex. defen.., 
elidas posteriormente nesta tribuna; quando diz} a S. Ex. que 
a eleição do Presidente devia ser feita por voto directo, repre-· 
sentando, porém, cada Estado um volo, o que importava re
co~hecer a s_ua soberania, idéas que S. Ex. esqueceu logo 
apos, para vir defe_nder a emenda apresentada pelo nobi·e 
Deputado pela Bahia, ao systema de organização judiciaria, 
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emenda que acredito não passará, ou será approvadii com o 
protesto daquelles que inspiram-se nos preceitos scientificos 
do regimen federativo; quando S. Ex. assim procedia, não 
defendia, porventura,. os direitos e interesses dos estados? 

Em todas as questões ha interesses, de indivíduos, de 
classe ou de corporações, f)m jogo; e dizer que o. magistrado 
os tem, não é injuriai-o. 

iR:eleve-me o CongTesso esta digressão, a que arrast0u-me 
o aparte do honrado Deputado pela Bahia. 

Na Allemanha, dizia eu, Sr. Presidente, á unificação da 
magistratura, a despeito da competencia que ficou aos estados 
para a organização da. legislação, está succedendo um grande 
movimento social, para a reconquista dos direffos usurpados 
pelo Poder central, para firmar-se a attribuição dos estados. 
no tocante á organização elo Poder publico, expressão de sua 
autonomia. (Apoiados. ) 

Nos Estados Unidos, Sr. Presidente, quando as revolu
ções :;ociaes foram irrompendo, quando o choque ele interes
ses excitava os demagogos, e levava-os ao extremo da procla
mação da soberania absoluta dos estados,· foi o Poder Judi
ciaria o salvador da União Americana, foi a justiça federal, 
e;rn quem reside o espírito da nacionalidade, que constituiu-se 
a guarda da Constituição, proclamando-a o vinculo da união 
dos estados. contra o qual não era licito tentar sem sacrificae 
aNação. (Afuitobern.) ·· · 

Não era uma olygarchia judiciaria, senhores; a soberania 
dos estados era. sempre respeitada, e manifestava-se, até, na 
reforma da Constituição, a qual era sujeita ao voto do podf>r 
competente sempre que dous terços dos estados _propn
nham-n'a. 

Concordement.e com os Estados Unidos. a Suissa. em re
cunhe.cimente da soberania dos seus cantões, exige ·que tres 
quartas partes destes manifestem a sua opinião, para que a 
reforma constituicional possa, percorrendo os tramites legaes, 
ser d ecret&.da. 

E', senhores, que aquelles que confecc10naram esta;; 
constituições democraticas comprehendiam que a Federação (~ 

llm pacto entre povos, e que sómente aquelles que o firma
ram têm o direito de alterai-o. 

V. Ex. comprehende, ·Sr. Presidente, c1ue não posso, 
como dese.iava, extender-me na analyse do Poder Judiciario. 
no estudo ele sua organização intima nos Estados-Unidos e na 
Ruissa. na apreciação ela complencia ela justiça federal deanl.e 
ela justiça cantonal ou dos estados; mas, si me é permitt.icln, · 
direi, apenas, aos dignos_ representarrtes que aC!ui mm clefrm
rlido a emenda apresentada allegando que na ·suissa i> mani·
festa a tendencia para· a unificação judiciaria e .para a unifi
cação do Direito, que SS. EEx. esquecem-se de que lá mesmo 
levanta-se no seio ·do povo um protesto contra esl a iiwasãn. 
que abala a autonomia dos cantões, e que traduziu-se prla 
creação ele recursos para a justiça federal ele causas julgadas 
pela justiça cantonal. 

E foi, creio, Sr. ,Presidente, 110 proprio Tribunal Federal, 
· que se levantou este protesto contra o acto que, desnaturando 
a justiça federal, extendeu o seu noder. conferindo-lhe atfri -
lmiç.ões que lhe não pertencem. (Apoiados.) 

O Sn. C,L\rPos SALLES (Minisfi'o da .Justiça) -Apoiado; é 
exacto. 
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O SR .. AUGUSTO DE FRE!'l~:\S - Durante cinco seculos. Sr. 
Presidente. a Suissa viveu como Renublica federativa.· sem 
ter, entretanto. a sua jusli\.a :t'ederal. - ·. 

_-\.s qucstõe::: intercantnnae,; e1·a111 decidida;; pela .iu:::tiç:1 
arbitral, creacla pelas allianças a base do Direito Publico ele 
então. · 

.A mesma d ifi'iculclaclc. porém, que surg·iu na "\llemanha e 
que ahi determinou a unificação da magistratura, o clesenvol-

. vimenlo elas questões que a:t':t'eclavam. as rela('.ões reciprocas 
elos cantões, :t'izeram desapparecer o .iuizo arhitral. que vive:1 
até a Revolu_ção Franceza, e que: substit.uido pelo voto ela 
Dieta. 'reappareceu em 18-15, parn dar togar, em 1848, á 
creação cio Tribunal Federal. cu.ia compelencia sómente em 
187 4 foi de:t'inida (si bem que em parte sacrificando-se as 
principias que lhe deram origem), traçando-se a sua esphera 
de acção, extenclendo-se a sua -auctoridade até as questões 
regidas pelos princípios do Direito Publico, questões até então 
julgadas pelo Conselho Federal. · 

Feitas estas considerações, 81·. Presidente, que demon
stram a existencia das soberanias locaes. estudada, á face elos 
princípios, a organização do Poder .Judiciaria· nos governos 
federativos, desço a uma analyse detida ela emenda apresen
tada pelo nobre representante ela Bahia. 

Não me era licito acreditar, Sr. Presidente, que, quando 
se inaugura o regímen federativo, quando os estados trans
formam-se em entidades autonomas,· quando pelos seus legí
timos representantes se fazem ouvir neste scenario em que 
tem de ser firmado o pacto constitucional. quando nova ordem. 
de direitos promana das novas relações jurídicas, que de-
0.orrem elo regímen clemocratico, que viemos fundar no seio 
:leste Congresso, se viesse offerecer uma emenda desta na
~ureza, que pouco mais é elo que o systema ele organizaç,ão 
udiciaria que tínhamos nos tempos ela l\fonarchia. (Alguns 
ipoiaclos. ) 

Quando, em 1834, a Assembléa Constituinte entregava-se 
o estudo da organização judiciaria que mais consentanea 
JSSe com OS princípios democrat.icos que, dominando O espi
ito dos _liberaes claquelle tempo, impup.ham a· descentrali-
1ção como medida· salvadora elo paiz · e propulsara do pro
resso elas províncias, proclamaYa-se o direito de organizarem 
~tas a sua magistratura de primeira instancia, hoje, quasi 
O annos rlepois, vem o nobre represenf.ante da Bahia apre
mtar essa mesma idén, eomn a unica posRivel, a unica ac
dtavcl em um paiz cuja Jórrna de goYcrno é a Hepublica 
:cleral.iYa. · 

\\ 
O Sn. Al\IPHILOPHTO En quero que lrn.i a hoje o _que não 

huYc no regímen passado. 

O Sn. AUGUSTO DE FnEITAS V. Ex. está tão nervoso ! 
'.'1·mitta-mc eonlinuar a analysar a emenda apresentada. 

Quando estas velhas id1~as. Sr. Presirlente. não podiam 
T hoje ~1cceitação, porque era pouco. porque ·a Republica 
fo. podia querer sóment.P isto, porque ·seria restringir a au
:mornia dos est.aclos. n11Jtilanclo o Poder publico. legitima ma
ifestação ele sua aulonómia. porque seria confundir a orbita 
entro ela qual giram os poderes do Estado ·com a esphera 
e ac(:ão do:=; pocle1'es da União. é que o ·nobre representante 
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vem trazer-nos, em nome da '.Federação, este planei de orga-
nização judiciaria ! . 

Não parou, porém, ahi o nàbre representante. . 
Depois de conferir ao Estado o direito .de organizar a 

sua magistratura de primeira instancia, depois de reconhecer
lhe a competencia para firmar as tegras, que de".em de
finir a capacidade scientifica dos magistrados, garantir a sua 
independencia e regular a investidura, engrandecendo a sua 
magistratura para fortificar o Direito, o nobre representante, · 
coherente com as idéas que defende, faz intétvir a mão, 
sempre enfadonha, do Poder central, para a nomeação dos 
membros que compõem o. tribun·a1 ele segunda instancia. -

O SR. A1vIPHILOPHIO dá um aparte. 
UMA voz - Vamos ouvir o orador. 
o SR. AUGUSTO DE FREITAS - V. Ex. mostra-se tão zeloso 

de sua emenda, que não desculpa a um profano autopsial-a. 
O SR. AMPHILOPI-no - O nobre representante tem toda 

competencia. 
o SR. AUGUSTO DE FREITAS.- Que preceito de Direito po

lítico, que principio de ordem social, que razão de conve
niencia publica póde justificar a intervenção da União para 
e. nomearão dos membros elo tribunal de segunda instanci.a 
dos estados, .quando confessa o auctor ela emenda que ao Es
tado cabe organizar a sua magistratura de primeira instancia 
pelos moldes que entender ? (Apoiados.) 

Reconhecem os signatarios da emenda o direito de re
gular o Eslado a formação de sua primeira magistratura, da 
quella perante quem se pleiteam todas as causas, obedecend 
ás condições financeiras, attendendo á extensão territoria 
o direito ele exigir as provas de cornpetencia intellectual : 
scientifica, a faculdade de firmar as regras para a garanti 
ela indepenclencia, e vem, entretanto, dar á União o direi~ 

ele nomear os m6mbros do tribunal de segunda instanci, 
quando o Governo não póde afastar-se ele urna lista de d03 
ou trcs nomes de magistrados de primeira instancia, do pr
prio Estado, que lhe são indicados pelo tribunal ? 

Senhores, si sois logicos, si obedeceis a um systema, :i 
curvais-vos ante os 1)rincipios rigorosos elo Direito Publio, 
que não perrnittem que os poderes do Estado, na sua c
ganização, afastem-se elos princípios da Sciencia, sob pena .e 
estabelecer-se um amalgama incomprehensivel, um regímen .e 
transição, contra o qual hão ele protestar os propagandists, 
que se levantarão amanhã, no clii) em que fechar-se e.e 
Cong-resso Constituinte, dizei-me: Que pócle justificar eia 
interve!'lção ela União para nomear por tal fórma os memb1s 
elo tribunal ele appellação, cuja competencia, attendei-me, i
nhores, é limitada ao julgamento, em segunda instancia, QS 
causas julgadas pelos magistrados de primeira instancia. !e · 
nomeação exclusiva dos estados ? · 

l\-Iais logico, mais de accôrdo com a razão, seria queo 
nobre auctor ela emenda viesse dizer-nos: O tribunal de E
pellação, como a magistratura ele primeira instancia, pertere 
ao Estado; quem nomeia o primeiro, nomeia o segundo; qun 
estabelece as condições de capacidade scientifica e de inc-

. pendencia para a organização da magistratura de primea 
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instancia, estabelece-as para a segunda. (Muitos apoiados; 
miâto bem.) 

· O SR. ANTONIO EuSEBIO - Apoiado; nada póde justificar 
esta desegualdade. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS - Isto é que seria logico; isto 
é que seria estabelecer um systema. 

O SR. A.1vIPHILOPHIO - V. E:s:. não leu o meu proj ecto. 
(Ha outros apartes.) · 

O SR. PRESIDENTE (ao 01'ad01·) -Previno ao Sr. Deputado 
que está terminada a sua hora. 

o SR. AUGUSTO DE FREITAS - Eu appello pç.ra a bondade 
ele V. E:s:. e. especialmente, para a generosidade dos que me 
ouvem, e peço a V. Ex. que consulte ao Congresso si me 
concede alguns instantes mais. 

VozEs- Póde continuar. 
O SR. PRESIDENTE - Não posso fazer a .consulta, parque 

a isto. oppõe-se o Regimento, que marca, expressamente, uma 
hora para cada orador; e o Sr. Deputado já. e:s:cedeu vinte 
minutos. 

VozEs - Tem havido tolerancia para muitos. 
o SR. AUGUSTO DE FREITAS - Neste caso, Sr. Presidente, 

como o costume vai faze.ndo lei nesta Casa. a generosidade 
de V. Ex. permittir-me-á concluir as minhas observações. 

Isto é que seria um systema. eu o disse, Sr. Presidente; 
e, entretanto, ouvi a um dos' illustres oradores que occuparam 
esta tribuna em defesa da emenda ap·resentada, que o nobre 
l\finistro ela Justiça, na organização judiciariu, admittida no 
projecto de Constituição, não obedeceu a um systema ! 

Senhores, si ha entre as organizações judiciarias que 
regem os povos alguma que tenha obedecido ás leis de uma 
combinação systematica ·e scienitfica, é esta que se projecta 
para o;:; Estados Unidos elo Brazil. (Muitos a1Joiados.) 

A União americana, partindo· do syst.ema federálista. mais 
tarde receosa. após a guerra ela Seccessão, deixou que a ma
gistratura federal conquistasse comp-etencia, que não tinha,, si 
bem que sobre assumpto de importancia somenos. · -

A Suissa. por mal entendido interesse da União. per
mittiu que o Tribunal Federal chamasse a si attribuições que 
lhe não cabem e que desnaturam a sua missão. 

Entretanto, senhores, defini a esphera de acção elas duas 
mag·istraturas; firmai em lei as suas attribuições; prescrevei 
as suas com:;etencias para a apreciação do direito offendido; 
clei:s:ai que corram parallelamente as duas soberanias; e não. 
receeis conflictos. · 

Limitai a competencia da magistratura federal ás ques
tões que affectem interesses de ordem política, ás questões 
em que a União é interessada para salvar os laços ela Fe
deração; dei:s:ai o Direito Privado sob a protecção da magis.:. 
tratura do Estado; collocai a União como entidade abstracta, 
superposta a tudo, e o progresso se fará, e o Poder Judiciaria 
no Brazil occupará o nosto que lhe foi destinado na Amerfo'l 
elo Norte. (Muito bem.) 

Mas o nobre representante precisava justificar a ultima 
part~ de sua emenda. O nobre representante permitta-me ... 
eu já tenho receio de dirigir-me a S. Ex. . . . . 
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O SR. AJ\IPHILOPHIO - Oh ! não ha razão para receio. 
O SR. AUGUSTO DE FRElTAS Y. Ex. permitta-me elizer

lhe com toda a franqueza ... 
O SR. A.lVIPHILOPHIO - Toda, pois não ? 
o SR. AUGUSTO DE FREITAS~ ... ele um moço. que pela 

ç primeira yez tem assento em uma assembléa política, e cuja 
responsabilidade vai comprehenclenelo que se accentúa, dia por 
dia, deante elo grande desenvolvimento que para o paiz advirá 
desta Constituição política, ou deante cio g-rancle. movimento 
social, que o sacrifício elo regímen federativo determinará; 
permitta-me S. Ex. que eu diga: Essa intervenção elo Poder 
central para a nomeação cios membros cio tribunal ele se
gunda instancia nos estados foi o prologo com que o nobre 
representante quiz preparar o accessb elos magistrados elos 
estados para o Supremo Tribunal Federal. 

S. Ex. precisava justificar este accesso; mas, si fir
masse a competencia exelusiva cio Estado para a composição 
de sua magistratura.· tanto na primeira, corno na segunda 
instancia, não poderia encontrar o élo pelo qual fosse mais 
tarde o membro do Tribunal ele Appellação chamado a r.xercer 
as suas i\mcções no ·Supremo Tribunal Federal. 

Era este, Sr. Presidente. o pensamento que justificava 
esta parte da emenda cio nobre representante; mas S. Ex. 
recuou mais tarde, sem querer, porque acloptou um systema 
eclectico. que envolve· uma org·anizac,ão inacce itavel. 

S. Ex. veiu dar ao Congresso, a todos os dist inctos re
presentantes que· reflectirem um momento sobre este projecto 
rle organização judiciaria, o direito de dizerem: A Yossa 
emenda não traduz mn syst.ema politico, vós a conclemnastes. 

Quereis ver. senhores ? 
Quando o nobre representante ela Bahia apresentou essa 

emenda, depois de commetter o erro, em o·rganização judiciaria, 
releve-me a expressão, que não tem por fim magual-o ... 

O SR. .A.i\IPHILOPHIO - Não rnagôa-rne. 
o Sil. AUGUSTO DE FREITAS- ... ele dar á União o di

rei.to de intervir na organização rlos trihunaes ele anpellacão, 
cuja competencia é limitada á .iurisclicção territorial, S. Ex. 
veiu dizer-nos: O Tribunal Ferleral se cornnorá ele tantos 
membros quantos forerí1 os tribunaes ele appellação, dos quaes 
sahirão por antiguidade, e mais um terço que o chefe ela 
Nação escolherá entre os cidadãos rle notavel saber. . 

Dizia mais S. Ex.: Dou á União o direHo ele nomear um 
terç~o dos membros elo Supremo Tribunal Federal. em attenção 
á natureza deste Tribunal, ás attrilmições politicas e admi
nistrativas que vai exercer. 

Aqui está, senhores, a conclcmnação ela emenda. 
Si S. Ex. conhece perfeitamente que o Supremo Tri

bunal não é ela natureza claque1les que applicam as leis elo 
Direito Privado ... 

O SR. A.i\IPHILOPHIO. - Applica ambas,. 
o SR. AUGUSTO DE FREITAS - V. Ex .. que é tão inimigo 

de apartes, e que, até, pediu-me que não lh'os elésse. por que 
me interrompe tanto ? · 

O SR. PRESIDENTE - Si o nobre representante fôr res
pondendo aos apartes .... 



O SR. Auaus'I'o DB 1!1nmr1i,1.s ~ PromeLlo a V. B:x .. não i·es~ 
ponder mais. _ _ 

o digno auclot da emenda, comprehendendo que o :::\u
premo Tribunal Federal tinha, como na União americana, 
como na Suissa, attribuições excepcionaes; que era antes um 
poder político; que não tinha de applicar as leis do Direito 
'Privado, mas leis constitucionaes, as regras elo Direito Pu
blico; que exercia atlribuições administrativas, attenta a na
Lureza. cio regímen rede;' ativo; que girava em uma esphera 
superior, como sentinella v·ig·ilante para a guarda ela Consti
tuição e das leis federaes, destas leis que regem as relações 
entre os estados; S. Ex., ifüo podendo mudar a natureza deste 
'rribunal, mas não julgando regular compól-o sómente com os 
membros tirados elos tribunaes ele appellação, magistrados que 
entregaram toda a sua existencia ao estudo do. Direito Pri
vado, permilte que seja augmenlado o Tribunal ele um. terço, 
e que . a. nomeação vá recahir sobre indivíduos de notavel 
saber, extranhos á magistratura. 

Senhores ! Ou o nobre representante convirá em que só
mente esta terça parte dos membros extranhos á magistra
tura, e que S. Ex. permitte que entre para o Supremo Tri
bunal, tem competencia scientifica para julgar as questões 
co.nstitucionaes, para exercer todas as attribuições que, por 
lei, cabem a este Tribunal, e, neste caso, não tem justificação 
plausível a entrada dos membros elos tribunaes ele appellação; 
ou S. Ex. aí'firma que estes representantes ela magistratura 
elos estados têm a competencia intellectual precisa para o 
exercício de tão elevadas attribuições, e, nesta hypothese, nada 
po.derá justificar essa faculdade, dada ao chefe ela Nação, de 
augmentar o Tribunal com um terço de cidadãos extranhos á 
magistratura. (jJfilito bem; mnito. bem.) 

UM Sa. REPRESENT.rnTE-Isso é logico, é irrespondível. 
o SR. AUGUSTO DE FREITAS - o proj ecto ele organização 

judiciaria, Sr. Presidente, admitte no Tribunal Superior 
juízes, bem como cidadãos extranhos á magistratura; mas 
deixou ao chefe da Nação o _direito ele julgar ela erudição ·da
quelles que vão ser investidos de tão nobres funcções, fis
calizado o exercício deste direito pelo Senado, em sua sa-
bedoria. / . / . 

O Poder Executivo tem a faculdade de ir buscar os mem
bros mais clistinctos ela magistratura elos estados, bem como 
os mais notaveis jurisconsultos, que vivem fóra della. 

Si receaes o patronato, condemnaes ele antemão o Senado, 
a mais alta corporação poliLica do paiz, cujo assentimento 
é necessario para que se tornem effectivas as nomeações. 
(Apoiados.) 

Eis as idéas do projecto, idéas que eu ·abraço, porque 
considero a magistratura federal a salvação das instituições 
da naci_onaliclacle brazileira; porque acredito que, neste pai1., 
está reservado ao Poder Judiciaria um posto de honra egual 
ao que occupa elle em todas as federações, especialmente na 
America do Norte (Apoiados), onde salvou· a União após as 
gTancles l;uctas da Seccessão. 

Quereis ver, senhores ?, 
Quando, Sr. Presidente, o illustre :Marshall, presidente 

do Supremo Tribunal, foi consultado pelo chefe da União 
sobre a cons.titucionalidade da creação de um banco nacional, 
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sobre a legitimidade, em face da lei política, do principio do 
monopolio bancario, elle respondia-lhe: Ficai em vosso posto; 
decidi a vossa questão com o Poder Legislativo; resolvei como 
entenderdes, que nós, Poder Judiciario, julgaremos mais tarde 
o vosso procedimento, sustentando o vosso acto. ou .nullifi-
cando a lei que ferir a Constituição. · 

Tenho visto, Sr. Presidente, combater-se o projecto de 
dualidade da magistratura, sustentando-se a necessidade dé 
um tribunal supremo, meio unico, no entender dos impugna

. dores, de manter-se a uniformidade da jurisprudencia. 
Concedesse-me V. Ex. mais alguns minutos, e eu mos

traria ao Congresso o que foi a jarisprudencia neste paiz, nos 
ternp·os do Supremo Tribunal ele Justiça. · 

Entreti:rnto, Sr. Presidente, a unificação do Direito não é, 
nem póde ser, o resultado de um decreto do Governo (Apoia
dos); a uniformidade da jurisprudencia é a resultante legitima 
da fiel execução ela lei, da exacta comprehensão de seus pre
ceitos. (Apoiados; muito bem.) 

Organizai, senhores, com sabedoria a vossa magistratura 
nos estados; estabelecei regTas reguladoras da capacidade 
scientifica elos magistrados de p·rimeira, como de segunda in
stancia; firmai, rigorosamente, a sua indepentlencia, offere
cendo-lhes as mais amplas garantias, e os seus julgados obe
decerão ao mesmo criterio scientifico em todo o paiz, e dahi 
advirá a unificação do Direito. (Muito bem.) 

Eu não quero, repito, esta unificação decretada pelo Go
verno; não desejo a continuação deste tribunal supremo, .que 
nunca realizou seus fins neste paiz, estabelecendo um Direito 
uniforme, - tribunal que, mesmo em França, a despeito da 
centralização, que alli domina, não consegue o r,lesidemtiim que 
determinou a sua creação. 

Pensaes, porventura, senhores, que coD1 esta creação da 
magistratura iederal ficará abatido o nível da magistratura dos 
estarios ? l)ensaes, acaso, que não podem estes, pelos recursos 
de. que disp·õem, constituir a sua magistratura, nas desejaveis e 
imprescindíveis condições de independencia, .para que seja ga
rantido o direito individual pela observancia exacta ela lei ? 

Então, senhores, a questão se desviaria do terreno do di
reito que têm os estados de organizarem o seu Poder Judi
ciario, par:i cabir no. plano da organização financeira. 

· Resolvei p·rimeiramente esta magna questão; habilitai os 
estados para a vida autonomica, e tudo estará decidido. 
(Apoiados.) 
· Quanto ao abatimento da magistratura dos estados, de 
que fallou o nobre representante de Pernambuco, no voto que 
deu c·m separado, eu poderia lembrar a S. Ex. que, quando · 
no Estado da Virgínia reunia-se a Assembléa para approvar a 
Constituição da União americana. Patrick Henry, um do$ 
grandes propugnadores da Independencia, dizia: Acceitemos a 
magistratura federal, que se crêa neste pacto constitucional, 
porque é imprescindível em face do novo Direito, que surge 
da nossa nova po:-;1;50, e façamos .votos para que ella seja 
independeu! e, f'uberuna e nobre, como é a magistratura dos 
nossos estados. 

Eis o papel, senhores,, que eu quero para a magistratura: 
J.:Jrazileira, transformada em um centro para onde hão de con
ver!!'ir todas as forças da Nação. (nlilito bern.) 
- ·~ Egtretanto, que quer Q nobre representante da BahJa 't 
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Quer, Sr. Presiàente, que o Supremo Tribunal seja composto 
pela antiguidade, a lei mais fatal, e que neste paiz produziu os 
mais desastrosos effeitos ! (Apoiados.) 

S. Ex., Sr. Presidente, manifestou um espírito verdadei
ramente centralizador, revelando que vinha do Partido Con
servador ... 

O SR. A?>IPHILOPHIO - Não· vim de partido algum. 
O SR. AUGUSTO DE F:REITAS - S. Ex·. foi p'residente em 

urna siLuaçfio conservadora. 
S. E_x. crêa um tribunal de appellação na Capital de cada 

Estado, para ~·:lgar em segunda instancia as causas decididas 
pelos juízes de primeira, esquecido das fataes co:il.sequencias 
que decorr.eram, no regímen passado, deste systema de orga
nização dos tribunaes superiores. 

Quando te:il.'ho deante dos ol!hos, Sr. Presidente, um pro
jecto de Constituição do Estado da Bahia, promulgada pelo 
honrado Senador Dr. Virgilio Damasio, e obra de um dos 
mais. respeitaveis magistrados, de um dos mais notaveis .ju
risconsultos qne este paiz tem tido, o Conselheiro Luiz An
tonio Barbosa de Almeida (Apoiados), cujos talentos mais se 
vão accenlu::<nclo, á medida que os annos se succedem; quando 
:yejo <lhi apresentar-se uma organização judiciaria racional, e 
que obedece ás exigencias do meio em que vai 1:;e desenvolver, 
compondo-se os tribunaes de app·ellação, de momento, com 
juizes das comarcas vizinhas á <laquelle que proferiu a sen
tença, para que as partes conLendoras vejam com presteza 
resolvido o seu direito, garantida a sua liberdade em toda a 
plenitude; quando vejo creado o Supremo Tribunal de Jus
tiça com attribuições excepcionaes e de natureza diversa; 
qu:rndo \"f'jo, ernfim, ceder á lei do progresso a organização 
judiciaria nos estados; vem o nobre representante da Bahia 
defender a icléa da conservação deste Tribunal, unico de se
gunda instancia nos estados, legado do reg·imen passado, com 
todo o seu cortejo de centralização ! (Apoiados.) · 

Foi ainda, Sr. Presidente, em nome da unidade da juris- · 
prudencia, que neste Congresso combateu-se a dualidade da 
magistratura. . · 

Devo dizer a V. Ex. que neste ponto, principalmentê ... 
O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre rep'resentante que 

Ja está muito excedido o tempo que lhe é · concedido para 
discutir. . . : 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS - Perdôe-me V. Ex., e con-
ceda-me alguns instantes mais. · 

V. Ex. comp'rehênde, Sr. Presidente, quanto teria eu :que 
dizer ainda sobre este projecto ele organização judiciaria, con
substanciado na emenda apresentada pelo nobre representante 
da Bahia; quanto teria eu que dizer ao nobre lYiini13tro da 
Justiça, cujos talentos admiro e, mais que tudo, cuja unifor
midade de princípios, cuja systematização de idéas demo
craticas tanto invejo, sobre o systema adaptado por S. Ex. 
no projecto ele Constituição, systema que entendo dever soffrer 
uma pequena modificação, e sobre o decreto de organização 
<la jusliça federal, que, si estiYesse neste momento em dis
cussão, pediria licença ao Congresso para indicar os pontos -
em que parece-me dever ser alterado. 

Neste sentido, Sr. Presidente, permittir-me-á V. Ex. 
que apresente um~ emenda, pela qual ficará o Chefe da Nação 
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assentimento do Sup·rem11 Tribunal. 

Quero, Sr. Presiclenl1:~, que fique e~k Tribunal respon
savd pela escoliia cios ml1gistraclos da primeira inslancia da 
jlisli\:a federal, t:orüo é o Senado pela escolha dos membros 
qne co111r1õem a ,-eguncia inslancia, - restricção esta imposta 
ac direito do chefe ela :\ação pela importancia das at.t.ribúi
i;õçs rnnferidas a esta justiça. · 

Calo-me, enLretanto, .Sr. Presicl.eule, em attenção ú ordem 
de Y. Ex., (]UC, aliás, revelou-se de uma bondade sem li
mites; e, como não sei .si Lerei occasião de tomar parte na 
:2" discussão do projecto de Constituição, o que desejo, entre
tanto, para desenvolver estas idéas e emiltir a minha opinião 
sobre a grave questão ela discriminação das rendas ela União e 
dos estados. clern dizer. com ·a maior fran(]ueza, aos dignos 
representantes, que tanto honram-me com a sua attenção, que, 
si quizerem v-otar pela unidade da magistratura, si quizerem -
acceitar este systema eclectico, proposto pelo nobre rep're
senlante ela Bahia, systerna que mutila o regímen ele orga
nização política e administrativa, que o paiz ambiciona, tor
nando r> Poder Jucliciario ela União incapaz de cumprir a sua 
missão de hoje, elevem, primeiramente, retirar o voto, (jue 
deram orn fayor cio al'L. 1 º elo projecto ele Constituição, onde 
está escripto que a fórum federativa é a fórum de governo do 
Brazil; i:•, enlão, Lerão feilo desapparecer a Coroa, o velho 
Imperador liberal, a antiga centralização monarchica,· dando 
ao paiz, em troca elas instiluiç1ões deca;hidas, uma Republica 
centralizada, e um chefe, cujo despotismo se firmará na lei, e 
tanto mni;; ·gr'H'"'' quanto será exercício ú sombra ela liberdade. 
(Avoiados.) 

Senhores, eu elevo ainda, ao· deixar esta tribuna, dizer-v-os, 
])'orque é urna convicção profunda, que alimenta o meu es
·pirito, e que uão o abandona: A unica questão séria que ha 
neste paiz é a ela separação dos estados; e si este Congresso, 
que reuniu-se em nome da Federação, votar medidas como 
esta - a unidade da magistratura - o mais profundo golpe 
que se póde desfechar no regímen federativo-, a propag·anda 
em prol dos grandes principi'os clemocraticos continuará, no 
Nort.::J conw 110 Sul: e, então, senhóres, quando estas idéas ca
hirem na alma da Nação, teremos de assistir, simplesmente, á 
conquista elos direitos hoje usurpados pela União, ou á sepa
ração dos estados ! 

Tenho conclui elo. (Jluito bem_: muito bem. O orado1' é fe
licitado pu1· a1·wule nnnie1·0 de S1·s. rep!'esentante.1· e pelos 
S1's. Jlinisfl·os da .Tustii:a e do Intel'ior.) 

O Sr. Gonçalves Chaves (Jiovimento de attençlfo.: silencio) 
- t;r _ .Pre:::iclenf C', Srs. representantes. Bem poucas vezes o 
acces~::• a esla l1·iJJUna ha ele ser tão clifficil, como no presente 
debate, (Jue os clistinctos oradores, que me, precederam, tanto 
têm illustraclo. 

Parece, Sr. Presidente, que seria preferiYel que, no mo- · 
mento, eu abandonasse a tribuna e deixasse que outros re-
1)resentant·es mais competentes (Muitos nüo apoiados) se em
pen'hassern na discussão. 

Sr. Presidente, os dignos repre.sentantes da Ba'hia e Per
namlmco collocaram a questão sob um ponto de vista, que me 
parece escapar ú esphera prop'ria elos parlamentos. (Apoiados.)· 
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Os honrados represenlantes Jizeram deslizar a discussfi•.1 
do terreno político, do lerreno prait.ico, para as especulações· 
~;éienti:licas, para as doutrinas methap1hysicas. (Apoiados.) 

Sr. Presidente, não venho offerecer uma contestação ás 
opiniões cios nobre:; representantes. tão luminosamente enun-
dadas em seus discursos. · 

Traz-me á tribuna, apenas, o inluito ele sustenlar algumas 
t>menda.,,;, que ! he a -honra ele submetler á consideração cio 
C~ngresso. E, porque estas cm~ndas importam acceitação, por 
mmha p1rl e, rio systema cons1gnaclo no projecfo constitucio
nal, em sPus elementos hasieos e na quasi l.ot:alidade de suas 
disposii;õ'es organica:;, l•2nliu necessidade, ·Sr. Presidente, de 
oppór ligeiras considerações ·ás opiniões auctorizaclas dos hon
rados representantes, fJue tanto se >têm salientado nesta tri
buna. com os applausos de todos nós. (Apoiados.) 

.Sr. Presidente, o eixo desta questão Lem sido a distincc.1o 
de duas soberania:-;: uma local e outra nacional. O honrado 
representante de Pernambuco, mestre Cfa'J sciencias jurídicas e· 
s-ociaes. com a elevação ele um talenlo admiravel. estudando o 
asswnpf.o sob ·um ponto de vista particular. doútrinario. di
vag.ou brilhantemente, procurando dernonstra·r que era incom
patível a soberania local com a soberania nacional, sendo 
aquclla nullificada por esta, que a limita; e soberania limitada 
não é soberania. 

Sr. Presidente, quando, após os desastres da Confederação 
norte-americana, a ruína quasi dos estados, que ficaram im
possibilitad.os de estabelecer um governo regular, Hamilton, ri 
grande natriola americano, poz-se á frente do movimento unio
nista. por essa occasião, surgiram as mesmas duvidas, formu
laram-se as' mesmas objecções que o nobre representante de 
Pernambuco aqui enunciou. Então, senhores, perguntava-se si 
era possível ]iaycr uma soberania local e uma soberania nacio-
nal, c-onjunctamcntc. ' . 

Então se inquiria si era possível, si se podia cornprehen
der que o individuo fosse cidadão de um Estado; por exemplo; 
da Virgínia, e, ao mesmo tempo, cidadão americano ? E' o que 
não póde admit.t.ir ·o nobre representante de Pernambuco·: como 
ser-se cidadão hahiano e, ao mesmo temp·o, cidadão hrazi
leiro? 

.Mas. senhores. terminada a polemica no terreno das dou
trinas, o facto rcsi)oncleu ela maneira mais salisfactoria a essas 
duvidas. O facto foi a creação ela grande Republica americana, 
que, apesar de um seculo de vida, não se tem enfraquecido, e, 
muito prln enni.rarin. de dia para dia ganha força e c::;plcndCll·, 
assombrando ·o Mundo eorn u de~cm·uJvimenl o rle :;eu pro
gresso. (Apoio.dos.) 

Penso, Sr. Presidenle, qm~· a resposta que o Congresso dos 
Estados Unidos do Brazil. ao formular a sua ConstiLuição po
lítica, ha de dar ás duvida:; e ás objccções lrwanlaclas pelo5 
honrados reprcsenlanles, ha ele ser fondada nas mesmas espe
ran!)as, ha de ser a mesma c1uc foi dada pela Republica norte
americana úquclles que duvidavam da p1·atieahilidacle ela sua 
organização federativa. (Muito bem.) 

Sr. Prcsiclente, não quero, nem tenho compctcncia para 
entrar no estudo das 1 hcorias, que se podem contra pôr ás clou
f.rinas sustentadas nela honrado representante. (Muitos mío 
apo'iados.) 

iEntretant_o, senhores, sempre direi: A soberania nacional, 
que é a razão, que é a intelligencia, que é a vontade popular,· 

j3 
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é, pDr isso, uma força moral, un. direi to supremo. A soberania, 
portanto, realmente, é una e indivisivel na sua origem, na sua 
essencia. (Apoiados; 11mito bem.) 

1,i\:Uas, a soberania não se exerce ppr si, tem necessidade de 
orgãos para agir; na organização cios apparelhos pelos quaes se 
manifesta e actua, a soberania não se destaca da sua séde, ape
nas delega, determinadamente, poderes. (Apoiados.) 

E' sabida, todos os Srs. representantes conhecem, a dou
trina que resulta da escola revolucionaria franceza: - a sobe
rania destaca-se do povo e vai residir nos seus constituintes, 
nos seus delegados. · 

üYias os resultados praticDs dessa dputrina têm sido fataes 
á França, fazendo resvalar a Nação do regímen da liberdade 
para o regimen do despotismo. (Apoiados.) 

Esta doutrina tem creado a omnipotencia parlamentar, que 
tem sido sempre funesta a todas as nações em que tem 
actuado. 

A verdadeira doutrina, a doutrina americana, a doutrina 
francamente liberal, a doutrina democratica, é que a soberania 
não se destaca do povo; que o povo não abdicq., não nullifica 
o seu poder, apenas commette parcellas desse poder, faz dele-
gações parciaes, determinadas. (Muito bem.) . · 

Eis, portanto: a soberania, que é una e indivisível na sua 
origem, na sua essencia, divide-se, limita-se na sua mani
festação, no seu objecto, no seu exercicio. (Apoiadoos; 1n:uito 
bem.) · · 

Si isto é verdade em principio, quando se trata da orga
nização de poderes publicas, não se póde deixar de parte o 
facto. · 

Ora, qual é o faclo incontestavel, palpitante, palpavel ? 
E' que, ao lado de certa ordem de interesses, que affectam :i 
communhão, ha tambem interesses de ordem particular, ha 
tambem aquillo que é positivamente a vida lpcal. (Apoiados.) 

U:tvIA voz - Perfeitamente. 
O SR. GoN,ÇALVEs CHAVES - Ora, Sr. P1·esidente, si a 

soberania, indivisivel em sua origem e em sua essencia, deve 
crear para o seu funccionamen-to orgãos com delegação de 
poderes determinados, que impede que na creaç.ão desses po
deres dê plena satisfacição áquelles interesses de ordem di
versa, _organize, por meio de seus orgãos especiaes, a vida local, 
isto é, crêe os poderes locaes e os poderes nacionaes ? 

O SR .. CESARIO ALVIM - Apoiado; muito bem. 
O SR. Go~ÇALVES CHAVES - Assim, Sr. Presidente, para. 

mim, a questão está perfeitamente resolvida no systema fe
derativo, consagradD no project.o de Constituição. (Apoiados.) 

O SR. BADARó - Não apoiado. 
O SR. GONÇALVES .CHAVES - Dá-se plena satisfacção aos 

interesses communs, geraes, internacionaes, e á vida local; 
são interesses distinctos, mas harmoniilos, pelos quaes se ma
nifesta a vontade nacional; são organismos que ·precisam 
apparelhos funccionaes diversos e gue são forças vivas de 
todas as sociedades. principalmente daquellas que se desen
volvem em um grande theatro, que occupam, como no 13'razil, 
vastas regiõt~s. E' principalmente nestas .~ociedades que os in
teresses lDcaes e interesses communs ou, nacipnaes si deli
.mitam mais; portanto, Sr. Presidente, parcrce-me que não têm 
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razão os illustres representantes, quando não podem conciliar 
a soberania local e a soberania nacional. (Apoiados.) 
. A questão póde ser de palavras, porém, eu me_ satisfaço 

com esta denominação; chamem á soberania ctos estados au
tonomia administrativa e política; mas autonomia que crêa 
poderes não subordinados a {)Utros poderes, poderes inde
pendentes que têm plena liberdade para regular todos os 
interesses; que são relativos á vida local, são, portanto, po
deres soberanos. (Apoiados.) 

Sr. Pres_idente, o segundo ponto em que o nobre repre
sentante da Bahia assentou a impugnação ao projecto de Con
stituição, basêa-se no estudo, que fez, de legislações compa
radas, da leglsiação suissa e da legislação allemã. 

P'ara S. Ex., a unidade do Direito e a unidade das insti
tuições. judiciarias não são a resultante de regimens políticos 
unitarios, mas se conf{lrmam, tambem, com o systema fe
derativo. 

Sr. Presidente, não me pareceu feliz a lembrança de in
vocar o nobre representante d[! Bahiaa a legislação da Confe
deração allemã; me pareceu que S. Ex. não havia apreciado 
devidamente a exactidão das disposições a que se referiu. · 

Todos sabem que a Confederação allemã nã{l se organi
zou sob o ponto de vista democratico; todos sabem que não 
foi para manter a liberdade, que o Imperador Guilherme e o 
seu poderoso Ministro organizaram o systema federativo al
lemão; todos sabem, Sr. Presidente, que a creação dessa Con
federação prende-se a rnzões ... 

O SR. CHAGAS LOBATO - Políticas. 
O SR. GoNçÀL.VEs· CHAVES - ... supremas, de or(l.em 

politica. (Apoiados do Sr. Cesario Alvim e de outros senho-
res.) . 

O SR. CHAGAS LOBATO - Foi um presente de ·gregos que 
Guilherme fez á liberdade. 

O Sn. GoNÇALVES GHAVEs - Sr. Presidente, ha vinte 
annos, póde-se dizer, o continente europêo não é senão um 
acampamento de exercitas inimigos; ha vinte annos o con
tinente europêo está de armas ao hombro, e a Prussia, que 
é o Estado preponderante dessa C_onfederaç.ão, esforça-se para 
manter a sua hegemonia na raça allemã e na política européa; 
e precisa concentrar todas as forças ·do Imperiq allemão. 

Dahi, senhores, vem esse trabalho de concentração ou da 
unificação da legislaçã_o federal allemã ... 

O SR. AmsTIDES.LoBo-E lá é direito; aqui, µão temos o 
direito; . o d~reito, lá, é secular. 

D SR. GoN,>QALvlES CHAVES - ... esse trabalho de absor
pção, por. parte <la Prussia, lento, mas efficaz, dos•. estados 
confc:derados, é a política, prussiana, dictada, segundo Blun-
tschli, pela logica das cousas. · 

l\Ias, Sr. Presidente, em relação á Suissa, que ha ? 
E' verdade, Sr. Presidente, que o ·POV{l suisso, demo

crata por excellencia, dedicado ao trabalho e á paz, e que 
occupa uma posição especial na Europa, povo neutrp, sof.frc, 
entretanto, a influencia do meio. 

A Suissa, cercada de potencias . militares e inimigas, teve, 
tambem, necessidade de obedecer -a esse nwvimento de con
centração, afim de se preparar para alguma eventualidade em 
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· que. seja nec~ssaria U1!1a aci_:.ão commum e rapicla de defe<;a 
nac10nal; clah1 a necess1dacle que tem a Suissa ele caminhar 11111 
p.ouco, para a unificação, sob a influencia desta idéa. 

. Nei:n se diga,. ~r. P'resiclente, que, si semelhante tenden
~ia .act_u~ no esp1r1to do povo sui.sso, ella só diz respeito ás 
rnst1tu_içoes govern13:mentaes, e não ás instituições judiciarias. 

_ N ao, Sr. Presidente; porque as instituições judiciarias 
nap _se :pocl_eJ? ~!estacar das instituições politicas; as insti
tµ~çoes Jucliciarias são o complemento elas institüirões po-
lltrnas. · 

O SR. AMPHILOPHIO - Um ramo das insLituições po-
líticas. . · 

O SR. GONÇALVES :ç.mwEs - São o espelho, o. comple
mento. O pensamento c!Irector é ·o mesmo, e clahi é que vem a 
concentração de todas as forr,.as vitaes ela nacionalidade suissa, 
para mais larga unificação ele suas instituir,ões. 

l\ías, Sr. Presidente, esse trabalho de unificação é lã o 
largo, tem tão grande significação; como quiz dar-II1e o nobre 
representante pela Bahia ? 

Sr. Presidente, o nobre representante pela Bahia deu-se 
ao trabalho de ler trechos ele um escriptor, que tambem co
nheço, de Demonbynes. Por esta razão peço a V. Ex. e ao 
Congresso peri:nissão para ler trechos deste mesmo auctor. 
dos quaes se vê que o pensamento elo nobre representante foi 
além do pensamento cio escriptor. 

Antes disso, porém, Sr. Presidente, analysarei as insti
tuições judiciarias da Suissa. 

O nõbre representante da Bahia asseveroü que havia um 
movimento centralizador das instituir,.ões judiciarias, porque 
f.?>ra creado um tribunal federal, do qual dependiam todas as 
jurisdicções inferiores; e no domínio elo Direito Privado enu
merou as materias contidas no art.. 04, da Constituição suissa, 
que passaram para a competencia federal . 

O SR. A:MPHILOPHIO -,--- Eu disse que na Suissa a justiça 
federal concentra-se em um só tribunal. 

O SR. GONÇALVES ·CHAVES ---, E que esse tribunal tem a 
revisão de todas as causas. 

O SR. Ail'IPHILOPIIIo - De todas. não, da grande par~a 
que a legislação tem commettido a esse tribunal. 

O SR. GONÇALVES CRAVES - Bem; mas -o nobre represen
tante sustentou que havia. um trabalho de concentração ... 

O SR. A.~rPHILOPHIO - Posleri01'mente á Constituição . 
. de 1&74. 

O SR. GONÇALVES CHAVES - ... e que o Tribunal Federal... 
O SR. Ai\IPIIILOPIIIo - Alargava sua esphera. 
o :SR. GoNÇAL\'Es CRAVES - ... alargava sua esphera, 

comprehendencló, além das materias propriamente federaes, 
outras, que pertenciam á competencia dos estados. 

o SR. AlYIPIIILOPIIIo - As leis fecleraes é que Yão, de 
dia para dia., alargancl-o essa esphera. 

o SR. GONÇALVES CRAVES - .Vejamos qual a ~sphera de 
acção do TribÚnal Federal da Suissa. Elle funcc1ona; como 
tribunal de cassação, funcciona como tribunal que decide em 
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Primeira 11 ultima. instancia, e como tribunal de appellaçã·a .. 
Pelo art. 35 da· lei que orirnnizou esse tribunal. elle conhece: 

1 º, dos recursos de cassacão. dos de revisão e rehabili
tação nas causas criminaes, çle s;.ia competencia; 2°, dos re
cursos contra as sentenças dos tribunaes cantonaes, que as
sentam sobre transgressões das leis fiscaes federaes. 

·Como_ tribunal de cassação. por conseguinte. • elle não 
rxi:rce scnao_ funcçoes federa_es. não decide das rr.lações de Di
reito que nao affectam os mteresses federae.s e que só per-
tencem ás competencias cantonaes. • 

!Gomo tribunal de primeira e nltima inst.ancia, elle. co
nhece: 1º, dos negocios communs: 2º. daquelles para os· quaes 
as legislações federal e cantonal o fazem competentes: 3º das 
causas que só interessam os particulares. si estes. de ~om
mum accôrdo, as snhmcttem á sua decisão e o. seu valor é 
ele 3. 000 francos, pelo menos . 

. O SR. A:MPHILOPHio - Vê que a sua esphera vai além 
dos negocios federaes. · 

O SR. GONÇALVES CHAVE§ - E' nm engano. Quanto á~ 
materias classificadas em segundo Jogar: - ou são federaes 
por natureza. ou soffrem uma desclassifir.acão, parqne · affe
ctam interesseB federaes. Elias comprehendeni; sobretudo, 
questões relati'rns a carilinhos de forro: r o nobre représen
r ante sabe que os caminhos de ferro. na Suissa, pertencem á 
Confederação. 

O SR. AlVIPHILoPHio cJoá, um apartr. 
O .SR. Go:c-7çAr"vEs CHAVES - A lei federal, ou a cantonal, 

;is faz fccleraes. não indefferentemente, mas tendo um cri'
terio. que é o interesse federal. 

Restam as cansas que os particlJlàres levam ao 'T'"ihnnal 
Federal. Sr. Presidente. Esta faculdade, que tem o Tribunal 
Federal. de conhecer ele causas entrr. particulares. onan·do 
estes provocam-lhe a acção, não implica com o systAma fe
derativo. no sentido de cercear ou ele tornar rlesnecessa"ias 
as instituiC}ões Judiciarias Jocaes, porane. senhores, nesse 
systema. não ha, riem póde haver, absol11ta separarão entre 
as instituições nacionaes e as locaes, como ele nação para 
nação. (Apoiados.) . 

São orgãos diversos, mas -orgãos qnr. coexistem e vivem 
harmonicamente. como partes ele 11m todo. . 

1Tratanclo elo Trib1inal Federal da União americana. diz 
Storv que nada com mais seimranca conduz á harmonia. á paz 
àos 'estados. do q1rn essa facnlclacle. one têm os cidarlfíos ele 
levarem. por accôrclo. as suas questões ao Tribunal Federal. 

· NestA caso, Sr. Presidente. o 'T'ribnnal Feclr.,,af fnncciona, 
não tanto como um t.ribunál jndiciario propriamente, mas 
como arbitro. Os cidadãos têtn o clirr.it.o de desaforar os sens 
litigios dos .i11izes competentes e confiar a sna decisão ao cri
terio ele cidadãos. ele meros particnlares, dr. sna escf!lha. 

E~ o que permitte a lei suissa em relação ao tribunal su-
prrior. • _ 

Esta faculdade, pois, não· colhe a bem da argumentacao. 
c; 0 nobre Deputado: é um principio de Dir0ito. que não. pod_ia 
deixar de existir, como exisf.r.. em nenhuma o:2'an !zaçao 
judiciaria federal. E' um appe.\lo que fazem os c1dadaos ela 
:justiça daquelles dos quaes podem suspeitar para um tri-
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bunal commum, -o mais graduado do paiz, e que se exercita 
por um principio de equidade, de política. de harmonia. 

Vê, pois, o nobre representante que o Tribunal Federal da 
Suissa não representa o papel que S. Ex. entende que real-

' mente representa. ' · -
E, Sr. Presidente, estas idéas acham-se confirmadas pelo 

que diz De_monbynes. . · 
Peço a V. Ex. licenoa para ler um pequeno trecho rela

tivo á materia. (lendo) : 
« Póde-sfí dizer que o Tribunal ·Federal tende a centra

lizar a acoão judiciaria na Confederação, conforme as prescri
pções .da Constituioão de 1874, sobre os negocios communs, ou 
si as legislações cantonaes o tornam competentes, ou, mesmo. 
si as partes estão de accôrdo para litigar perante elle; mas 
a lei não lhes confere. nem no crime. nein. sobretudo. no ciwl. 
o poder de firmar a· unidade da ,jurisprú.dencia na Confede
ração, o que, em França, constitue 'a mi.ssão importante _da 

· Cõrte de Cassação.» 
O SR. Al\íPHILOPHIO - Foi o que eu disse. 
Eu não o disse que. a lei deJero compelencia como tribunal 

de revisão. mas digo: O tribunal não tem suprrior a si, quem 
é 'que mantem a unida d é da jurisprudencia? Não é esse tri
bunal? 

Ó SR. GONÇALVES CHAVES - Sim, mantem, assim como os 
tribunaes cantonaes mantêm a sua .iurisprudencia. Ha na Con
federação suissa uma dualidade. 

O SR. AMPHILOPHIO - l\fas não paralella, successiva, • u 
disse. 

O SR. GONÇALVES CHAVES - Como não parallela, si as jus-' 
tiças cantonaes funccionam independentemente ? 

Em relação á Allemanha. diz Demonbynes (lê) : 

«Desde a Constituição do Imperio, grandes esforcas têm 
sido feitos .para crear uma legislação commum a toda a Allema
nha. En!rotanfo. f pra das .iurisdiccões por leis do Imperio. a lei 
nova. cedendo. ::;pm duvida. á influencia ainda assaz ;poderosa 
das. irléas parUcularistas na- Alle-manha, teve de conservar 
muitas ,iuridições particulares e consentir em certas reservas. 
qno rlão a caàa um dos rstados confederados a fanilidade do 
applicar rlivnsamente o regímen novo. No ponto de vi ata de 
organizacão judiciaria, a lei abandona tí.s legislações part.i
culares ele cada Estado o cuidado âe regular ao; alçadas ,iu.ji
ciarias, e. salvo para a Côrte Suprema do Imperio, as condições 
àe admissibilidade, de nomeação. rle accessos ele vencim'ento.'l 
elos magistrados. » · 

Eis até onde vai a apregoada unidade allemã. 
O SR. AMPHILOPHIO _,_ Esf.es t.ribunaes não julgam de ne

gocios que podem ser conhecidos do tribunal supremo do Im
perio; são negocios da cornpetencia dos estados, das leis que 
não são exequíveis fóra do Estado. por isso que o legislador 
foi obrigado a transigir com as idéas particularistas. 

O SR. GONÇAI,VES CHAv"Es -.i\fas, Sr. Presidente. partindo 
dos seus princípios. o nobre representante chega á seguinte 
conclusão - unidade elo Direito e unidade das instituições· ju-
diciarias. ' 

Senl;lores. na ·1" pame, em relação ao nosso pai:i;, estou de 
pleno accôrdo com o nobre representante. Entendo que esf.a 
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questão de unidade do Direito Privado. nos systemas federà
fivos. não póde .s·er resolvida a priori. E' necessario contar-se 
com ·as antecedentes. com a formação historica. 

E' certo que nos Esmclos-Unidos as colonias, que tinham 
ir-stituições diversas, que provinham, algumas clellas, de racas 
differentes e tinham uma Iingua diversa, que tinham legisla
c:.ões diversas, fundadas nos antecedentes, nos costumes e ha
bitas peculiares: é certo que seria urna irnprudencia, quando 
organizou-se o Poder Judiciaria na Amarica do Norte1 muti,., 
lar-se este traço característico do povo americano e uniformi
zar-se uma legislação, que era, por sua natureza, multip]a, 
(Apoiados.) · 

i\fas, em nosso paiz, onde ha homogeneidade de costumes, 
de raça, de lingua; onde os habitas são os mesmos, um Direito 
Privado constituído, seria temeridade . abandonar essa con
quista de transcendente alcance politico, para cedermos ás idéas 
da escola experimental, que, em ultimo caso, tende para a uni
dade do Direito. (Apoiados.) 

i\Ias, si já temos esta unidade. vinculo poderoso de na-· 
cionalidadé, por que não aproveitai-a ,e irmos forçar a na..., 
tureza das cousas, a índole do nosso Direito, tornando-o mul
tiplo e vario ? 

Entretanto. partindo deste facto, não posso chegar á se
gunda conclusão do nobre represent.ante: da unidade do Di
reito descer á unidade das instituições judiciarias. 

Não; o Direito é uma forca moral: o Direito precisa de 
orgãos para ser applicaclo. r :"ão as instituiçfíes judiciaria-> 
que lhe dão viela e acção. 

Eis aqui o ponto sobre o qual se basêa a razão de di
V•3rsidade, em nosso paiz. ela organização .indiciaria. Ha cer. 
tamente um fnndo commum rle princípios. rrue são a ga
rantia da líbrrrlarle e ria jnsfiça; mas Prn paiz em cujos estados 
ha differença nas concli~ões rlo povoarnenfo e de adeantamento, 
a const.ifnição rla magist.ratnra. regras de processo. recurs'.Qs, 
alçadas. condições da celeridade dos proeessos não podem 
ser uniformes. (Apoiados.) .. 

Se as condições do paiz podem diversificar, como de facto 
diversificam de um para outro Estado. para remediar isto é 
preciso a diversidade de organizaoão judiciaria, de maneira 
aue s.e adapte a cada Esfadn com as nccessirlades rle cada um 
delles. 

Outra razão é que, reconbecida a autonomia local, a auto~ 
nomia política dos estados (não digo soberania porque a 
palavra parece que desagrada ao nobre Deputado, que a não 
tolera)... · · 

O SR. AMPHrLOPHIO dá um aparte. 
O SR, GoNOALVEs CHAVES- ... mas reconhecida a autonp-. 

mia elos estados para organizarem os poderes pub1icos respe
ctivos. sem nenhuma rlepenrlencia e Ruborr'linação, por .c-on.se
quencia. soberanamente. seria mnfjlar essa autonomia, neg.àr-
1he a instifufoão rfo Poder .Turliciario. 

E. Sr. Pr.esirlente. si. norvenf.ura. negassemos aos e.stados 
a facnlrlarle de sua ·org-anízari'ío jurliciaria. a que ficaríamos 
reduzidos? Que teríamos conse:rnirlo com .o regímen federal, ,sj 
prevalecesse o projecto rlo nobre Deputado? 

'Senhores. o nohre Deputado não vai adeante das faculda
des do Arto arldicional. Pelo Acfo addicion.al. nós Unham.o.s .o 
corpo legislativo,- nós tínhamos ·a instituição da justiça de 1ª 
instancia, que é o que quer o nobre Deputado,_ com uma diffe-
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rcnça: que não tinham a:S províncias presidentes el,ectivos mas 
todçis sabem que os partidos políticos, nos ultimos dias do Im
peno, estavam dispostos a fazer essa concessão ás províncias. 

. O SR. ~íPHILOPHIO - Segundo o meu projecto os juízes 
vem cios estados para o Supremo Tribunal de Justiça'. 

. O SR.GONÇALVES CHAVES -Ainda peor; é uma restricção 
ocl!osa. 

Assim, Sr. Presidente, parece-me que não tem rnziio je 
ser a emenda apresentada pelo nobre Deputado. · 

Como disse, concordo com S. Ex. e sustentarei com o 
meu voto a unidade ... 

O ~R. Ai\í?HILOPHIO - E quanto ás leis ele processo, como 
as consideraria? - · 

O SR. GONÇALVES ÓHAVES-Considero-as como fazendo parte 
elo que se chama organiza{'.ão judiciaria (Apoiados.) As insti
tuições judiciarias devem pertencer aos poderes publicas cios 
estados . 

.Acgora, Sr. Presidente . .feitas estas observações sobre as 
icléas enunciadas pelo nobre Deputado pela Bahia, e pelo il
íustre Senador por PernarDlrnco, peço a V. Ex. e ao Congresso 
benevolencia para. rapidamente. justificar algumas emendas 
que tiye a honra .ele apresentar. · 

A primeira emenda diz respeito ao arL 55 do pro,iecto ele 
Constituição. 

Diz o prijecto: (lê) 

Senhores, a minha emenda consigna outro systema para a 
nomeação dos membros do Supremo Tribunal Federal, consi
liando o principio polit-ico com as garantias, que não se devem 
negar á magistratura. 

Concordo que seja a escolha fei'ta pelo chefe cio Poder Exe
cutivo, mas com approvação do Senado, sendo o veto do ·Se
nado um correctivo aos abusos possíveis cio Governo. 

O projeclo não garante á magistratura federal ele primeira 
instancia accesso na sua carreira. E' verdade que o tribunal 
supremo, investi elo ele um carac! er eminentemente polit.ico, 
que drlle faz -- o granrlr pilar rla Corno;! iluiç.ão. uma e;:;
per.,ie de poder moderador, clrstinado a manf.Pr o rquili!Jl'io rle 
todos os poderes ela Federação; é verdade, cli.go, que Asse tri
lmnal deve ser constituidn soh a influencia rle moLiYos que nem 
st:mpre serão satisúiitos com a nomearão de magisLratlos. nwrn
menCe, por antiguidade. (Apoiados.) 

Por outro lado, é preciso chamar á magistratura federal 
os primeiros talentos, as vocações decedidas e as a;ptidões pro
vadas, e para isso faz-se indispensavel que se abra ao magis
trado ele primeira· entrancia uma carreira. que elle tenha 
c!Gante de si o Supr.emo Tribunal. 

Não basta remunerai-o bem, garantir-lhe a inclepenclencia 
da vicia: dê-se a sua parte á gloria. ás aspirac.ões legitimas e 
nobres cio homem. (Apoiados.) · 

E' verdade que o projecto constitucional não. nega á ma
gistratura de primeira enlrancia o accesso ao Supremo Trilm
nal. mas drixa ao arbítrio elo chefe elo Poder Executivo a es-· 
rolha. Ora. é no intuito de limilar esse arbitrio. ele regularirnr 
Ps;;a l'uncç:.ão, que. cu ápresento a minha emenda. 

Elia confere no Prr::;ielente da Republica o rlireif.o ele livre 
nomraeão de mem])l'os do tribunal supremo, nos termo:;; do 
arl. 47. n. 12, com a approvação do Senado, na razão ele um 
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terço desse tribunal, que se compõe de quinze ministros: o 
prehenchimento dos outros dous terços se fará por nomeaçãc 
do Presidente ela Republica. mas dentre os juízes federaes mais 
ant,ig·os. · 1 . . 

Parece-me que deste modo se conciliam todas as con
veniencias de orei em publica; e tanto mais, quando na mate
ria cio paragrapho unico desta emenda eu instituo. para a pri
meira investidura cios magistrados federaes. o concurso. E' 
dentre elles que hão de sallir dous terços· dos ministros do· 
Supremo Tribunal. E' preciso, pois, que presida á constituição 
de magistratura ele primeira instancia o maior criterio e a mais 
efficaz garantia.: e o concurso é o systema que melhor conduz 
a esse resultado. · 

Parece. que esta materia teria melhor cabimento em uma 
lei organica; mas ella, para mim, é tão ponclerosa. o arbitl'io 
elo Governo deve sei· cerceado tão peremptoriamente, que julgo 
que nas disposições constitucionaes deve-se determinar o pro-
cesso, o meio, o systema que melhor corresponda ao fiµi de 
uma boa escolha da magistratura. (Apoiados.) · 

Senhores. não é este o Jogar mais proprio para passàr em 
revista todos os systemas, todas as combinações que os publi
cistas têm engéndrado para uma bôa escolha de magistrados. 

Nos paizes democraticos. é verdade que prevalece a escolha 
por eleição. 

O SR. CHAGAS _LoBA'l'O -. E' o peor dos systemas. 
O SR. BADARÓ Na America do Norte está provando muito 

bem. 
Ü SR. JUS'l'INTANO DE SERPA E OUTROS REPRESENTANTES -

Não apoiado; está condemnaclo. 
O SR. GONÇALVES CHAVES-Na America do Norte ha, hoje. 

nrn movimento em contrario a esse systema (Apoiados); e basta 
urna consideração:· é que a escolha electiva humilha o magis
trado. colloca-o na depenclencia elo eleitor. (A21oiados.) 

E não são os factos que o demonstram? Quem ignora os 
acontecimentos gravíssimos que têm se dado nos Estados-Uni
dos? Quem rfosconhece a existcncia do famoso synclicato de 
:'-lova-York. Pm qne rnilharPR flp milhõrs foram delapidado::: 
j)OJ' uma r·ompanhia qiw havia avassallaclo n gnve1·110 mrnu
cipal. n rn1·po !P~d:<l·al.in1 r._" prilwipalmPnfP. a mag-i;;tratura 
lnr·al ? · 

Basl.a Psi P farl n. para ronrlrmnar srnw 1 hanf r ::iysfema. 
ahsolut.a111e111lc cnnf rnrin anR nossos cosLmncs. ;is· nocossirlacles 
e ús aspirações de nossa sociedade. (Apoiados.) · 

A nomeação pelos corpos legislativos traz os mesmos in
ePnvenientes, porque faz ela escolha do magistrado um negocio 
político e parlidario: a escolha pélos corpos judicia rios tem, 
tumbem. o inconveni0nlr dr constituir Pl11 nl~'garchia o Poder 
Judiciaria. . 

Pi·evalece, portanto, a escolha pelo Poder Executivo, mas 
com criterio e garant.ias que a experiencia tem confirmado pelo 
syf)I ema do concurso. 

Senhores, o concurso foi rstabeleciclo na França em 1875, 
1wln i\Iinir;frn ria .Tusl i,ça Dufaure; e um nolavel publicisf,a dá 
f 1'sf Pmunho rir quP PRlr r;~·stPma ciP comi i 1 uiçii.o ria magistra
tura lPYanfou immrnsamenfe o nível da magistraf.nra franceza, 
rlrnmanrln para Pila os fa!Pn!os mais hrilhanf.es. 

O SR. A?-rPmLoPmo - Folgo muito que V. Ex. esf.eja ele 
accôrdo commigo neste ponto, que consta elo meu projecLo. 
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O SR. GoNÇALVES CHAVES - E' verdade que annos depois 
cahiu a instituicão do concurso. mas convém, tambern. dizer
qGe desde então decres(\,eu o nive.l da magistratura franceza. 

O que todos sabem, porém, é que esta instituicão cahiu 
deante da intriga dos advogados sem causas e da conspiracão 
das commissões eleitoraes dos districtos (Apoiados); mas os 
publicistas francezes lastimam que. ella tivesse desapparecido. 

A Italia, que está hoje á frente. dos estudos .iuridieos, con
sagra o concurso, obtendo os melhores resultados. 

Na Allemanba, um povo que sempre procede systernatica 
e scientificamente, tem-se estabelecido o concurso· para as pri
meiras nomeacões da magistratura. 

Dizem que o concurso nem sempre garante a melhor es
colha: de accôrdo; póde realmente não garantil-a, mas o que 

e• verdade é que, quando menos. o concurso ass2::m1'a uma es-· · 
col11a relativamente bôa. · · 

O SR. CHAGAS LOBATO - Limita o arbítrio. 
O SR. GoNÇALVES CHAVES ......., O concurso tem a incontes

! avel vantagem de afastar os ineptos. os incapazes. 
O SR. CESARIO ALvrM (Ministro do Interior) - E' de no

bilitar ·o candidato. (Apoiados.) 

O SR. GONÇALVES CHAVES - E' verdade. A capacidade 
moral é. tarnbem, condicão imprr~cinrlivr,J cio magisf.rado. e D 
lei estabelecerá o modo pratico de se apúrar essa condicão. 

Sr. Presidente, si, c·onforme a emenda que tenho a honra 
de Justificar, a magistratura federal ele 1ª instancia tem de 
fornecer membros ao Supremo Tribunal. si ella deve-se pre
parar, não só para rlecirlir qnesfões rl0 Dfreil.o Priva.do. senãn 
tambern para conhecer de negocios mais transcendentes, quer 
de ordem administrativa, quer de ordem política, parece que 
todas as cautelas devem ser empregadas, af.im de que a ma
gistratura federal seja a melhor, intellectual e moralmente. 
(A.poiados.) . · 

Corno já disse. o summo interesse. que disperta esta ma
teria leva-me á fixar em f.hese constitucional o principio que 
deve regular a escolha, limitando o arhitrio rlo Poder Exe
cutivo. ao qnal. pelo projrcf.o rle Const.itnicno. 0sh'i rommet -
tida a nomeacão dos magistrados. 

Nas monarchias. Sr. Presidente. o. soberano. cercado de 
suas prerogativas rriagesfaticas. tem interesse. para não de
clinar na opinino publica. de manter certas reservas na es
colha dos magistrados. executores da lei: ent.retanto, no re
gímen republicano. nos governos democraticos, em que o chefe 
do Estado é, tarnhern. o chefe de nm partido ... · 

O SR. BADARÓ · Não deve ser. 
Ü SR. JUSTINIANO DE SERPA E OUTROS REPRESENTANTES 

E' e deve sei-o. 
O SR. GON(:MNES CHAVES... em rpw 01lr representa a 

opinião t.riumphant.e da maioria. fallando e agindo em nome 
de uma rlelegaono immerliaf.a. recente. quasi ac.tiial, os actos do 
Presidente da Repuhlica. mesmo injustos e violentos são, de 
ordinario, cercados e cobertos pelo prestigio que lhe advern 
das foroas populares, da soberania nacional: elle tem· razão 
contra todos. (Avoiados.) 

Uma outra emenda que tive a honra de apresentar, Sr. Pre
sidente, tem por fim sanar uma lacuna. que escapou na re
daccão da Constituicão, na parte referente ao § 2º do art. 56. 
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Diz o § 2º , (lendo) : "O Senado julgará os membros cb 
Supremo Tribunal Federal e este os juízes federaes infe
ri ores." 

. Senhores, a primeira observação que tenho a fazer é que 
este artigo está deslocado, devendo. antes. achar-se nas cli~ -
posições relativas ás funcções elo Supremo Tribunal. Entre
tanto, não foi esta a questão de ordem que me levou a fazer 
considerações sobre o mesmo artigo. 

Senhores, todas as vezes que a Constiltuição refere-se a 
cri.roes, distingue, com razão, os crimes ele responsabilidade do;; 
crimes communs, como acontece no art. 58 e em outras di
versas disposições connexas, commettendo ao Senado o julga
mento dos crimes de responsabilidade de .funccionarios de certa 
categoria. · 

Entretanto, neste artigo, não faz nenhuma' distincção e 
dá ao Senado a competencia plena, ampla, para o julgamento 
dos crimes commettidos pelos membros do Supremô Tribunal; 
de .sorte que estão ahi comprehendidos não só os crimes com
muns. como os de responsabilidade. 

Mas, Sr. Presidente, pela disposição constitucional. o Se
nado só póde julgar os crimes de responsabilidade, e não póde 
impôr outras penas que não sejam as da perda do cargo e de 
inhabilidade para servir em outro emprego. 

Conseguintemente, o Senado não póde julgar os crimes 
communs dos ministros do Supremo Tribunal Federal ... 

O SR. CHAGAS LOBATO - São julgados pelo proprlo Tri
hmal, pelos seus eguaes. 
· O SR. GONÇALVES CHAVES - Bem; não está ahi declarado, 
e a minha emenda é neste sentido . 

O SR. CHAGAS LOBATO - Ah! Bem. 
O SR. GONÇALVES CHAVES - E. nesse caso, ou o Senado ha 

de violar a sua competencia, estabelecendo penalidades que não 
estão previstas na lei, ou ha ele remetter os crimes communs, 
pára que tribunal? Para o tribunal commum. para o jury. 

Mas, senhores. aqui ha uma injustiça: é que os membros 
inferiores da magistratura têm o seu tribunal especial, que é 
o proprio Supremo Tribunal Federal, não só para os crimes 
communs, como para os de responsabilidade, e, entretanto, os 
membros do Supremo Tribunal Federal, superiores em hierar
chia. não têm esse privilegio ou essa competencia especial nos 
crimes commnns, e vão ser julgados pelo jury! 

O SR. Al\1:PHTLOPHIO - Dá licença para um aparte? Pelo 
pro,iee1to do nobre Ministro da Justiça, não é assim: os juizes 
de secção são julgados pelo Supremo Tribunal de justiça só 
nos crimes de responsabilidade. 

O SR. GoNÇALVES CHAVES - Não discuto o decreto do nobre 
Ministro, discuto o artigo constitucional. 

O SR. CA1\1:POS SALrns - O decreto de 11 de outubro, in.:_ 
terpretando, nesta parte, a disposição constitucional, dispoz no 
artigo 10º. que os membros do Supremo Tribunal serão julga
dos pelo Senado nos crimes de responsabilidade. 

O SR. GONÇALVES CHAVES - Bem; neste caso, V. Ex. cor
rigiu a disposição constitucional. 

O SR. CAMPOS SALLES - Não; interpretei-a. apenas. bem 
vô que essa é uma these constitucional: a lei orclinaria a 
desenyoJve. · · 
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O Sn. AMPHILOPHIO - E a respeito elos juízes de secção é 
. a mesma cousa . 

O SR. GONÇALVES CHAVES - Não Lrato dos juízes de secção; 
trato dos juízes membros cio Supremo Tribunal. 

O SR. A::\IPHILOPHO - São estes mesmos e os de secção. 
O SR. GONÇALVES CHAVES ---'- lVIas o facto é que a Consti

Luição- distingue em todas as partes os crimes de responsabili
dade cios crimes eommurrs; entretanto. nesta parte,· confun
de-os. e o nobre j\Iinistro da Justiça, interpretando a Consti
tuição. teve de corri_gil-a ... 

O SR. A:!\·~PHILOPHIO - Em relação a ambos. 
O SR. GoNÇALVES CHAVES - ... e, por isso, entendo que, 

apesar da interpretação rnuilo juriclica clacla por S. Ex. o 
Sr. M:inisLro da Justiça, a elucidação ela questão deve ficar 
consignada na Costituição, mesmo porque, neste caso, a parte 
referente aos juizes inferiores irá para o artigo 58, onde· se 
trata das attribuições do Supremo Tribunal de justiça. 

O SR. CAMPOS SALLES - E tratando-se, principalmente, ele 
materia criminal, toda a precisão· e clareza não são demais. 

O Sn. PRESIDENTE - Obsel'\·o ao nobre re1wesenl anl e que 
está finda a hora. 

O SR. GONÇALVES CHAVES - Farei ainda uma unica con
sideração sobre outra emenda. relativa ao art. GS. n. L 'I'l'ata-s:3 
aqui ela competencia que tem o Supremo Tribunal de Justiça 
para decidir os conflictos dos juízes ou tribunaes federaes en
tre si, ou os conflictos entre juízes ou tribunaes fecleraes e os 
dos estados. · 

Ha, portanto. uma lacuna, que é preciso sanar, incluindo-se 
Lambem os conflictos dos juízes e trilmnaes de um Estado com 
os ele outro. E' conveniente q\Je a decisão desses conflictos seja 
dada pelo Supremo Tribunal ele justiça, visto que nenhum dos 
Pstados - interessados tem competencia para isso. (Apoiados.) 

Sr. Presidente, cu tinha de fazer outras considerações, mas 
V. Ex . .iú annuneiou-mc que Pstá tei'minacla a hora. 

Em vista da latitude quP V. Ex. tem permittido ás cliscus
si'ies. NI pretendia .refe1·ir-rne a uma parte do discurso do illus-
1 re Sr. Conselheiro Saraiva, quando denominou ele velharia e 
de tolice a eleiç.ão cio Senado pela fórma por que está consi
gnada no projeeLo: mas reseeyarei para outra oceasião as obser
var:i"1es que dese.iava raze1· a Psi.e 1·1>speito. 

Tambern dese,jaria prnnunciar-me a respcilo das questões 
que se prendem ú. liberclade religiosa. Entretanto. V. Ex. annun
cianclo-me que está finda a hora, não me perniit.te dar algum 
desenvolvimento a este ponto. Direi, em summa, que pertenço 
á escola que faz da liberdade a garantia da liberdade, (Apoia
dos.) Lembra-me, Sr. Presidente, ter lido em um notavel es
criptor as seguintes observações: diz elle que a Constituição 
norte-americana de 1787 não tinha defini-cio bem a funcç.ão do 
Estado a cerl os respeit.os; foi necessario que Jefferson recli~ 
gisse e fizesse votar. pelo CongTesso a 1" eme11cla que, em 1789. 
garantiu a liberclacle de consciencia, a liberdade de reunião, a 
liberdaclc ele pelição e a lilwrdade c!P 1'Pligião 1wla separação ela 
Eg1•r.ia e elo Esl ado. 

l\fonicr, qtw é o eseripl.or a quem mr i'rfiro. accrcscenta 
qur Jefferson. recliginclo e fazendo decrrl ar essa medida, fir
mou a libe1·daclr no;:; Estados Unidos: que eonlemporanea ela 
d1'claração elos Dfreitos do honu·m. a emenda de .TeHers11•1 
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lhe é superi_o~· em conclusão e precisão, e constitue o facto éa-
pital da pol~twa, c~csclc u.m _seculo. . . 

Diz mais nfomer, refermclo-sc a França: Façamos ela dou
trina dessa emenda a· base da politica do futuro. 

Pois bem, Sr. Presidente, eu quero para os brazileirus, 
não para a politic~ elo fulmo, mas para ~-poliLirn cio prese~le. 
a:; liberdades consignadas nesta emenda. ::sao estes os votos ::;m
ccros, Sr. Presidente, que cu faço p_or mi_nha Patria, para que 
se.ja grande, prospera, poderosa, fehz e hvre! 

VOZES - Muito bem! níuito bem! (0 omdoi· é abmçaclo e 
cwnpl'imenlado por m·uil'os Srs. ?'ep?'esentantes.) 

O Sr. Espirita Santo Sr. Presidente, Srs. do Congresso. 
Tendo de uccupar-mc da questão judiciaria, começarei alg·u
mas elas considerações que pretendo emittir a respeito, pela 
proposição que constituiu a peroração do meu illustre prede-
cessor. representante ela Bahia. · r 

D·isse S. Ex. que, para aclmitLir a magistratura unilaria, 
é preciso riscar o art. 1° da Constituição. 

A proposição, senhores, em contraposição áquella que 
acabo de enunciar e que pretendo sustentar, confesso, apresenta 
seus visos ele paradoxo perante a sciencia politica, e, entre
tanto, affirmo: Em consequencia do art. 1 º da nossa Consti
tuição, precisamos manter um Poder Judiciaria unitario, por-. 
que não reputo condição essencial á Federação a separação da 
magistratura entre magistratura federal e dos estados. 

Confesso que deve parecer extranha a minha affirmação; 
e, para que não seja toma,da a ininha argumentação com sus
peie.ão de retrogrado e atazado, procurei, justamente, escolher 
os arg·umcntos que, tratando ele provar a minha these, ao mes
mo tempo sirYa-mc ele credencial para que eu não possa ficar 
em plano inferior, em materia ele liberdade, áquelles que se 
B.prescntam como grandes pregoeieos elo progresso.: e, até, pos·;o 
dizer áquelles que se revelam partidarios extremados deste 
puritanismo ele Federação, que, si, pelas suas proprias propo
sições, comprehendem bem o systema, parecem, entretanto, 
manter duvidas sobre elle. 

Assim, disse. o meu illustre antecessor - é que o caracte
rístico ela Federação é a troca de auxilio na vida commum. 

Ora, já se vê que quem mantem semelhante orientação a 
respeito ele um systema, eleve ter egual cunhá de valor a sqa 
argumentação. 

Disse. ainda. o meu illustre antecessor. que o Governo Fe
deral é o· poder· autonomico e inclependenfo elos estados, e, em 
seguida, contesta o discurso do representante ele Pernambuco, 
quando, em uma brilhante clemonstraoão, estabeleceu de modo 
preciso o que se chama a verdadeira soberania de uma nacio
nalidade, quando provou que não é possível ante uma sobera
nia outra soberania ele eg'llal valor e ele egual poder, assim 
corno não ::;e comprehencle soberania limiLada em seus poderes. 

Não pretendo tornar redundante a minha exposição, porque 
hasta ao Congresso a clemonstracão cio nobre representante de 
Pernambuco, que produziu uma serie ele argumentos irrefuta
:veis sobre o assumpto. 

Pretendo aclduzir arg-umenl.os em ordem cli·versa. con
forme a minha nrienl açãn; pretendo .provar que não · é in
compatível com a Federaç.ão a unidade ela mag·istraLura. Para 
isso recorrerei a uma dupla ordem ele argumentos: na pri
meira referir-me-ei ao terreno scientifico; na segunda pre
ten<lo voltar as vistas para o nosso Brazil, porque, até o pre-
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sei:lle, vejo cit.ar-sc. uma série de factos relativos a naciona
lidades extrangeiras, que pretendemos a todo transe imitar. 

Entretanto, voltar as vistas para o Brazil, estudar os 
seus meios de organização, estudar os seus elementos de vida, 
isso não se tem feito. (O S1·. Presidente volta a occiipai- a sua 
carleil'a.) · 

Para· demonstração da minha füese, vou estudar as 
funcÇJões regulares de um governo, o 'Papel que lhe é . tra
çado na sociedade, o que lhe é proprio, o que constitue a 
personalidade no homem. 

Senhores, o estudo da Política, como o do Direito, como 
o da Sociologia e o da Biologia, é, ele facto, natural; a obser
vação que sobre . elle devemos fazer, tem .pontos de contacto; 
os methodos lambem, muitas ·vezes diversificando de uma 
para outra sciencia, estão de accôrdo com os· phenomenos que 
constituem o obj ecto de seu estudo. 

Já 'se forani os tempos em que se considerava a entidade 
humana como excepcional neste reino immenso da Natureza. 

O homem tem como elementos constitutivos da activi
dade de seu organismo a impressão de reperoussão; de rriodo 
que esta acção communica-se até ao nosso cerebro, assim 
como as acções electricas através de um fio estabelecem uma 
ligação entre os pontos extremos. . 

Pois ben1, a transmissão das impressões p:hysicas através 
dos filamentos elos nervos sensi::veis consLitue modificações 
cerebraes, produzindo a sensação do objecto que a deter
minou. A synthese dos phenomenos sensíveis ·é a memoria, 
que consiste na permanencia das impressões produzidas no 
cerebro. 

Não pretendo fazer aqui um estudo completo de Bio
logia, mas, direi apénas ciue essas impressões, tendo logar em 
condições diversas, quer isoladas, Quer combinadas entre si, 
originam o ciue chamamos abstracção, comparação, juizo, 
raciocínio, pensamento, imaginação, reminiscencia, - tra
balhos esses diversos, que se resumem no que chamamos -
razão; e o complexp de todas eslas funcções parciaes constitue 
a intelligencia, que tem por objecto o conhecimento exacto 
da Natureza. A í'uncção ela intelligencia abrange, portanto, a 
funcção ela sensibilidade. . 

Sendo o homem um ser organico, a vida animal nada 
mais é do que a acção· constante de combinal.}ões e de com
posições chimicas determinando a substituição dos elementos, 
que são eliminados p·or outros novos. Con.sistindo a saude 
physica na regularidad~ de~sri substituição, .qualquer. per
turbacão que nella se de, or1gma um mal estar, exper1men- -
tando-se impressão inversa, no caso contrario. DaJhi a ne
cessidade espontanea de manter em condi(Jõ'es normaes taes 
funcções. 

Cada funcção diversa no organismo humano determina 
uma necessidade oorrespondente; essas, por sua vez, geram 
instinctos. A resultante das diversas necessidades organicas 
constitue a aotiviclacle animal, que dá origem ao instincto de 
conservação. · · 

As necessidades resultantes elas funcções sensitivas e iu
tellectuaes originam o instincto de curiosidade, que, actuando 
em combinação com o instincto de conservação, determina 
actos instinctivos ou inconscientes e actos ivoluntarios ou pre
s.ididos pela consciencia. Podendo qualquer desses aotos d~-
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terminar outros, constituem verdadeiros motivos de accão, 
devidamente apreciados pela intelligencia. 

Dahi uma série de acç;ã'es diversas, que se referem á 
actividade, de modo a ter lagar a escolha e a resolucão de 
empregar· um meio· para conseguir um fim, o que constitua 

. a funcção da vonLade. l\lanifestanclo-se esta espontaneamente 
em condições normaes e presidida pela intelligencia, diz-se 
que a yontade actua livremente. · 

A vontade,· p·orLanto, é a synLhese de todas as funccões 
cerebraes, P. constitue, por isso mesmo, a funcção mais tran
scenden t,e da individualidade humana. A liberdade é a acção 
normal da ·vontade. Si, por qualquer motivo, uina accão ex
tranha vem a influir directa ou indirectamente sobre a acção 
espoµtanea da vontade, esta fica coagida, e dá-se, então, a li
mitação, ou annullação completa da liberdade. · 

Comprehende-se que estou estudando esta questão, con
siderando o homem individualmente. Estabelecendo um con
fronto entre o 1homem e os demais seres, que, na ordem bio
logica, lhe são todos inferiores, nota-se ·que as suas funcções 
são capaze;: tle atüngir o. maio1· grão de desenvolvimento, são 
capazes da perfectibilidade relaLiva, tornando o 'homem apto 
para exercer maior acção no meio em que vive. 

Póde-se dizer, Sr. Presidente, que o homem é ·tanto mais 
homem quanto mais livre, pois .que dispõ'e dos recursos ne
cessarios a clesenvol ver as suas forças naturaes. 

Considerando, agora, que este ente dotado de qualidades 
tão raras, ao nascer é Jraco e ilwapaz de prover aos seus re
cursos (suus necessidades), o que não acontece a indivíduos 
pertencentes a outras classes animaes, corno poderíamos citar 
muitas, yen-ios que a sociabilidade é condição indispensavel ao 
homem. 

E, pergunto: Na- sociedade, qual é o .principio primordial 
que concilia o desenvolvimento indi'Vidual com a existencia 
do homem na sociedade, l'óra da qual elle não poderia viver ? 

E' qne a liberdade individual se -torne uma realidade no 
meio social . · 

A sociedade nada mais é do que um meio para o des
envolvimento individual. 

O desenvolvimento individual é o fim a que deve attingir 
a sociedade e tudo aquillo que a ella .pertence. 

Como, então, Senhores, p.oder conciliar a acção expansiva 
da liberd&de ele um individuo com a acção correspondente 
daquelles que o cercam? E' este, justamente, o problema, 
cuja solução consiste na concepção scientifica do Direito em 
Sociologia. . 

O Direito é o modo pratico de exercer a liberdade moral 
no meio social. O Direito consiste, portanto, em cada um 
exercer a sua liberdade de marieira a não tolher a acção da 
liberdade cios seus semelhantes no meio social. 

Jlt se YÔ que a icléa que fa1~u elo Direito é a mais el'eva<la 
possível. 

Urna yez que o ;homem é essencialmente livre e a so-
0ieclacle é mn meio uecessario ao seu desenvolvimento indi
vidual, a primeira conclicão natural ela vida em commum é 
tornar a sociedade uma garantia da liberdade, é exercer o 
homem o sou direito, é tornar pratico o exercício da liber
dade moral no meio social. 

-Agora, encarando a sociedade, tambem, por ·uma série 
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de considerações, que ::;eria enfadonho desenYolver aqui, di
r~u~os: A sociedade. lem uma organização analog·a ao in
d1y1cluo. 

. A soei edade não é, simplesrnenLe, uma agglomeração; ella 
forma um ser 01'.ganico, Lãa complexo como é o organismo 
humano. Ella Lem todos os predicados que p·odemos consi- · 
derar no individuo: pensa, sente e .quer; tem funcções como 
o indiYiduo. São JuncÇICles sociaes: as sciencias, as letlras, as 
artes, o commercio, industria, etc.; de modo que, assim corno 
o individuo se desen:volve, a -sociedade se desenvol.ve Lambem, 
e, bem assim, as suas funcções na .razão direcLa cio .e:s:erckio 
a que estão sujeitos. 

Corno espheras ele acção no individuo, lia a inLelligcm:ia, 
a ::;ensibilidacle e a vontade. 

A soc!eclacle, sei· organizado rnai::; complelo, Lambem Lem, 
como o individuo, a sua inlcllig·encia, a sua sen::;ibilidade e 
a sua vontade. Pois bem, quaes são as espheras de acção 
qtie ua ::;ociedaJc correspondem tb funcções cerebraes no 
individuo ·? O orgão da. intellig·encia na socieclacle é o indi
viduo propriamente ·dilo, isto é, o flgenle pensante no úrnio 
social. 

O orgão afJectivo Lia sociedade é a familia; esla é que 
constiLue a· esphera ele acção da sensibilidade no meio social. 
O orgão ela vontade social é o munícipio. 

Eis aqui a base elo go'v-erno livre; é no município que o 
homem, orgão ela intelligencia social, nascido ela familia, que 
é a sécle das funcções affectivas na sociedade, inicia os pri
meiros passos elas acliviclades collectivas peculiares ás ag
g\t'erniaoõc::; humanas. 

E' no 11mnicipiu que se clão as pequenas concrêlizações da 
vontade local. · 

Deante clcsles estudos ::;ociulogicos. considerando a soeie
<lade, que tem seus orgãos p·erfeitarneúLe clistinctos e as suas 
di"versas esp1heras ele acção 'Completamente cliscrirninaclas, 
con.;;er.vanclo. assim. a sua organização ;perfeita analogia 'Com 
a organizaçao hmríana, si é verdade que a principal regra 
para crear a cnliclacle 'humana e desenvolvel-a consiste em 
respeiU11· os ,;cus direitos incli'viduaes, Lambem deve ser rcg1·a 
absolnta que, para facilitar o desenvolvimento ::;ocial; Jevc-se 
attencler ús condições peculiares da sociedade de que se trata. 

Assim, Sen'hores, a sociedade é um meio para .a individuo 
e rpara o "en clese.nYolvimento intellectual e ap•erfeiçoamento 
morai: a~sim, perg·unL.arci, me clirig·indo, especialmente, aos 
distinélos 1·epublicanos do Rio Graücle elo 1Sul, foderalislas 
raclicaes: Tém Tazão os senhores quando dizem ljUe querem 
Feclerar;ão porque prégarani1 esle s~-stema polit.ico ha ·muito::; 
annos? · 

E' urna razão bastante parn que· uma fórma de guyerno 
se.ia em Loda,; a;; suas e:s:igencia::; aipplicacla a um poYo em 
part.ieu lat', pelo faclu de alguns a ~haverem prég-aclo ha rnuilo 
tempo '! 

O Sn. Rxé\UBO BARCELLOS - Onde demos isso Gomo mo
tivo? o SH. EsP11t1Tn S,\l\Tn - Eslú nus A,nnacs. Os ·11ovos são 
para as l'úrmas ele governo, ou as fórmas de g·overno para 
os povos? 

.U~r SR. REPHESEN'l'AN'rE - O Governo quer a ·Federação. 
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ó Sn. Esvmrro SA;\;TO - Quando !.ratamos ele reconslrui1• 
a nossa Palria, qual é o nosso .de.';er ? 

E", simplesmente, rullar os olho~. para as nações mais 
adeantudas l'll< i>i'U 1·egin1en goYcr1iarneuLal e transplantar [J'ara 
a nossa l'ai 1·in. a ;.:.rrna de <'ÕOYe1·no que ·e lias adoptam, não 
ciisp2n;.:amlu. filbl!!O. os // e rr cxprr'sso,; no regimen político 
da União americana ? 

Pet·g·Lrnlu: Q1wnla:; f1:·1 u:;h de l'eclet·alismo existem? Só 
póde lrnvci· i;rna. "1. lia r1:;-ei·:':'as ·? :\cho que póde haver· dif
fcrenf.e.3 fôi·urns d1• gw 1•1·110 1'c1foral. · lai!las c1uautos são os 
clescm·ol·\·irnent.os dos IHl\'US -a qui~ 1 em de sei· applicadas. 

Pnri anlo, ri igo: A nos:; a IJt'eut.:c11pa1:ão não eleve ocmsisLir 
em ! 1·ausf)ia1.t ;n para 11 Brazil lo elas as n11rrnas ela í'órma ;fe
deralista adoplarlas na Confederação amel'icana; o nosso fim 
é, adnptandn comn principio que a fr'>!'llla i'eclerálisla é ne
cessarrn e iw!isprn:;ay1.•l. arlapl al-a ao nosso Brazil. 

UM Sn. llEPHESE.:\TAl'\TE-,ll1i, ele accôrclo. 
O Sn. EBPI!HTU ·SAXTO -Bem. C.[1eganclo a esle ponto, 

direi: :\c~f.as condições, o ,sr .. fosé Hy~'Íno demonstrou que 
a disc1'ilílinação da .insli('.U focleral. e jusliça local seria uma 
exige11cia, si. po1·\·e11lura, livessemos clirnrsas nações ligadas 
por um t1·alado i nlernac.ional; e não pretendo desenvolver, 
l!crn p1·11\·ar, pois seria uma reclunclancia, 1.1ue não pócle haYer 
duas snbe!'anias: ficou este faclo bem demonstraclo. 

D<' modo q1.1c. entre 11ós. a soberania que é? 
)._ soberania é a synbhese ela vontade elos cidadãos em urna 

nacionalidade: n soberania é a resultante das autonomias
individuaes. · 

Qual a razão que deverá levar-nos a acloptar uma magis-
tratura local para estados ? . 

Parece mesmo, á primeira vista, que uma condição ela 
fórma clr~ go.,·crno federal é terem os diversos estados agentes 
exclusivan1enl.•' se11s e que representem os tres rsocleres po
li tfoos a ti' então discriminados. Diz-se mesmo que é uma 
condição para a l'úrma fécleral ha1rer magistraturas locaes. 

Desejava saber por que, si ihouver magistratura unilaria, 
não ha federalismo ? · 

Pe1'.gnnt.arei ainda: Por que a Federação é a melhor fórma 
ele governo livre? 

U"r 8n. REPHESEN'L\NTE-Scnhum dos sysl.crnas consigna 
a magisl1·alu1·n 11nilaria; dia se ·]Jipmln. 

n SH. ·l~Sl'IHITU f'Ai\Ti)- Vuu j)J'O\'al' que ,;, possível llltl 

"Y~'' e1na "" g-."·"i·1w f1'rle!'ê1l com rnagisl ral urn unil.aria. 
Sé!lhn1·1.·:.:. a l'órnm de goYeruu 11ã11 ,:. mai:; do que a mo

dal id<1rlr· qu" · il1•\·,. assumir o Estad11, l{IJl'l' dizer,' a represen
la\;ão "''' rwi:Jp1· :-:nc:ial rle;;linada a rna11iel' .11a_ sor;iedar:!e o' re
'"irf!Pll 1li:1 Di1·eil.o: e. allendcndo que Cf Direito e a liberdade 
·pratiea no 111Pio da :;ociéflacle, .iú :<r_, 1·0 que a{ questão capital 
e q11e 11 E:;lad11 se.ia organizado rir~ rnanf'il'lt la!, qur. o r!o
rnini11 du Dit·í~iln seja 11mél t'f'alidadP: dr'. nrnrin· qnc os l!l
divirl11os pns:;a111 1:xp'andi1· a aeeiio indiYirl11al alt'ave;1. do meio 
cm rJur~ Yi·\'(•111. alraw•z do espacn "du l1:mpo. 

Poi:< Jwrn. eonsid1.•ralldn o EsladfJ corno essa represeuta
(;.ão rln p'oclct· social, eomo essa dclegaçãg g·~nuina da_ sobe
rania nacional. cllo eleve ler uma orgamzaçao apropriada a 
bem precJl(: lte1; o fim que Um é proprio. 

14 
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Mas, tendo em visla que a acção do Estado consiste em 
tornar compatível a coexistencia do individuo no meio social 
estabelecendo para esse fim normas de acção se torna in~ 
di~IJ~nsavêl a discr~minaç~? . dos .po_de~es adàpt,ados a re;x:
lH'!m1r essas normas, a defm'.r os direitos com inteira pro
pneclade, e um outro apropriado á execução· de modo que 
ell!J.S _se lornem efficazes. Eis aqui, portanto, ~s dous poderes 
prmc1paes. 

i\Ias, como nem sempre póde :haver inteira clareza na 
definição ou na sua ~omp·rehensão por parte dos interessa
~os, ap~arece a necess1~ade do Poder Judiciaria, que nem por 
1ss_o dei:s:a -cio ser tão i1!1portanto cerno os dois primeiros, e, 
at~, este. fJOcler, concretizando o conceito da justiça, o con
certo mais transconclonte na Sciencia social, é a principal ga
rantia da liberdade. A juslica que é? O respeito ao Direito. 
O Poder Judiciaria, por si, assume importancia supre~a, 
allendenclo-se a que é elle o ·Verdadeiro guarda da· lei, como 
o legislador é que a formúla, e o Executivo o seu executor; 
e, por isso, dizemos que ·um governo! livre é aquelle em que 
a acção · desses poderes vem a ser verdadeiramente normal, 
ern que dessa acção resultam reaes effeitos no sentido de 

. :garantir a liberdade. ' 
i\Ias, ve,iamos as necessidades· que sobrevêm á organiza

ção de cada um desses poderes, para que o G,overno seja ef
i'ectivamente livre. 

Em relação ao poder que tem de formular a lei, vemos 
o Direito, uma das funcç:ões mais imp·ortantes da sociedade, 
como a Sciencia, desenvolvendo-se no meio social atravez do 
espaço e do tempo, apresen1iar modalidades diversas, que 
devem ser attendidas pelo poder que tem de definil-as com 
verdade, com precisão; o Poder Legislativo, portanto, neces
sita acompanhar as diversas. modificaç"ã'es do meio local, as 
diversas necessirlades da occasião, para que seja fiel ao pre-
ceito que pretende estabelecer. · 

De egual aptidão precisa o Poder Executivo para ter a 
verdadeira comprehensão das leis que representam esses va
riados interesses de occasião e de localidade; de modo que, o 
GoV'erno que não tiver essa propriedade não é um go'\rerno 
livre, não é um go-verno adaptado a ser a garantia da liber
dade pratica. 

l\Ias o Poder Judiciaria, qual é a sua funcção ? E' applicar
a lei aos casos vertentes, qualquer que seja a lei e qualquer 
que seja o lagar, em relação a qualquer individuo, e qualquer 
que seja o tempo. 

Pergunto: Existe debaixo do ponto de vista da Sciencia 
social, cm presença do Direito Publico, analogia .ele caracteres 
entro a natureza do Poder Legislativo e Executivo, de um lado, 
o a natureza do Poder Judiciaria ? . 

Existe paridade de circumstancias para que se estabe
leça jJaridade de e:s:igencia em relação a estes tres poderes ? 

Garanto que os senhores que sustentam a duplicidade da 
magistratura não me hão de provar que têm condições ana- . 
logas o Poder Judiciaria de -um· lado e o Legislativo e Exe
cutivo de outro. São condições diversas, perfeitamente dis-
criminadas. -- , 

Ao larlo da variabilidade dos interesses a que se referem 
o Poder Legislativo e Executivõ a exigir pr_opriedade de ada
ptação a essas v11riedades, existe a inva!'iabilidade dps i)'.lte-
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resscs ela jusLíça, superim· ü louas as paixões, sempre a mesma, 
estaveJ~ permanecendo immutavel atravez do tempo 'e do 
espaço. · 

Nestas condições, de onde pretender tirar relações de pa
ridade entre o Executivo e o Legislativo de um lado e o Judi
ciario ele outr.o, e querer concluir que elles devem ser repre
sentados por or.gãos competentes, sujeitos ás mesmas con
dições de e:s:igencia, ainda que. possam e devam as diversas lo
calidades, as diversas facções e aggremiações diversas de in
d iYiduo5 ler, yerdacleirnrnente, atLenclido a todos os seus in
teresses ? :3erá preciso isto ? 

Pergunto si se dá e:s:igencia cgual em relação á garantia do 
Direito, para que haja em cada localidade uma magistratura 
1rn1·ticulal' a ella. 

Seria preciso que ·me prnrnsscn1, Senhores, que o juiz 
que pertence a uma localidade, distribuirá a justiça com .pre
varicação, parcialidade e venalidade· quando tiver de jÚlgar 
em outra localidade. Si me provarem isto, eslai•á resolvida 
a1'Iirmativamente a questão. · ' 

.'.\las parece-me que se suppõe, sem fundamento racional, 
que o Estado que tem de ser julgado por um juiz .de outro 
Estado não obterá justi1:a, de modo que a f)robidade do juiz 
sejà uma condição eventual, ephemerâ, dependente apenas da 
localidade a que elle possa pertencer ! · . 

Isto é no 1c.úeno da Seicncia, em theoria. Digo - pre
tendi provar pela Sciencia que não é e.audição da Federação 
a magistratura dupla,· !PO;rque:, aliá.s, seria, preciso suppôr 
uma condição que não se verifica - a .variedade do· Poder 
Judicial'io a na1· da Yal'icdadc da lei. . 

Entendo - que pertencemos· a urna. patria una; não faço 
discriminação de, estados, senão cprno circumsci:'ip~ões de lo
calidades em que a administração e o Govemo devem. ter sua 
csphera propria de àcção, de rnancira a não ser embaraçada 
pelo Centro. · 

Não supponho que pfrtençamos n: nações disLinctas, 
que Pe:r;narnbuco, por exemplo, seja um ;Estado em relação ao 
qual os filhos dos out;ros estados sejam extrangeiros. 

Supponho uma patria una; disse. Nestas condições, a 
exigencia para o Go,·erno ex,ercer, de modo apropriadp ás nor
mas de progresso,,ns funcções que lhe são prnprias, não pre-
cisa rnai:; .do que -lÉÚ' o Poder Legislativo e o Executivo locali
zados, e, assim como o administrativo, com urna parte com
plementar deste. 

l\fas, o Poder Judiciaria: este, porque ? Quero que estes 
poderes sejam variaveis, os poderes Legislativo e Executivo, 
porque os infcrcs:;c;;, e1ú relação ao Dil·cito, variam .cm suas 
modalidades diversas, conformam-se rom as condições do 
clima. aggrerniação, ele.; de ri10clo que .devem ser aitendicla3 
tocla5 ·as- e:s:ig·enéias ele suas fórmas particulares, que pode as-
sumir o Direito. - . . 

Mas em relação ao .Poder Jucliciario, é diversa a questão. 
A lei, p;oclamada por quem quer que seja, é sempre a lei, e 
não vai influir sobre a maneira de julgar; 

O magistrad.o que não merecer con_fiança para j~1Ji\'ar os 
verdadeiros interesses, collocando-se acima das concl1çoes Je 
localidade, está em posição incapáz de possuir uma toga. Isto 
é pelo lado scientifico. 
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_ A.gora, e111 relação . á pratica .:_ no ··~razíl, que veinos '! 
.Nao quero .saber, exclusivamente, como. se lormaram as outras 
nações; já apresentei os princípios para poder sobre ellas 
raciocinar. Sahimos elo regímen da .Monarchia constitucional 
representativa. ·Tive occasião de observar que a· Constituição 
que regia essa fórma ele governo era uma lei muito regular 
como uma bôa combinação de governo pratico. · ' 

Entretanto, víamos todos os preceitos constitucionaes 
completamente mystificados. . 

A lei de nada valia; de modo que. havendo uma comb;
na~ão · bastal!-t~ ~ngenhosa en~re os poderes J.j:xecutivo, Legis
lativo e Judwrnr10, a harmoma elos poderes tão decantada era 
uma verdadeira chimera. · 

O Poder Legislativo era urna emanação elo Poder Exe
cutivo; o Poder Judiciaria, um instrümento deste; o Poder 
Executivo, concentrado nas mãos elo chefe elo Estado. 

-Era, portanto, uma fórma. ele governo absoluto·, disfar
çado/ em ·l\EonarcJ1ia constitucional representativa. Este é o 
facto. 

i\Ias, qualquer que fosse a applicação que dessem ú .Mo
narchia no Brazil, esta instituição tinha ele ~obedecer ao pro-
gresso. . . . . 

Hoje, aqui estamàs organizando a Republica. 
P·rec1samos descen.tralizar a . política; .:precisámos. dar ao 

Poder. Legislativo rnieios de ·acção, e aó Poder Executivo um 
verdadeiro agente, afim ele que todos os poderes se equili
brem. 

Pergunto: O projecto ele Constit.uiç.ão conseguiu seme
lhante resultado ? Esphacelou completamente um poder que, 
não sendo de todo UII\a ficção; éra u:in poder mal represen
tado em consequencia ele sua má organização . 

.Não m~ occupo agora elo Poder Legislàtivo, nem elo Exe
cutivo; pedia, porém, que os ·Senhores observassem as con
dições do nosso Poder Júdiciario, tal qual se acha concebido 
no projecto em discussão, consicler.ariclo o magistrado em re
lacão aos iuclividnos para quem lem elle de clistrfüuir jus
tiÇa e em. i'elação ás localidades en1 que cada uin permaneça, 
e comparemos esse poder com o Poder Judiciaria, constituído 
por uma magistratura una, tal como se achava elle constituído, 
que se ver,i!'i:)ará ter sido elle completamente sacrificado. 

O que não resta clu,-icla é que, no antigo systema, .o Poder 
Judiciaria precisava de ser fortaleeido de modo a Lornar-sc 
independente para rlistribuil' J 11::;1.ii:;a com mais garantias de 
imparcialidade. . · 

Um jüiz deve ser ·o principal defensor elas liberdades, a 
guarda elos direitos cios cidadãos: e, nessa ordem de intere~
ses, quaes são as necessidades a satisfazer ? A interpretai:;ao 
fiel da lei contra os sophismas cios interessados .. 

Os direito·s polit.icos, em particular, têm grartde alcance 
e transcendencia: mas {Juan to aos direitos, ém geral, elos 
cidadãos, a 'Hberclê1cle pratica, is Lo é, de constante uso, são elles 
que n.os interessam a todo momento; de maneira- que nós, .em 
vez ele ter forLalec.ido o Podei' Judicfa.l'i10, o temos enfra.quec1,do 
e peoraclo; o juiz ha de estar sujeito ás influencias elas loca-
lidades. . 

O magistrado entre os nossos funccionarios era um verda
deiro pária; cursaYa as academias por long.os annos, com 
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rfü:;ppnrlio enorme. para ohter um diploma scientifico e. depois 
de m11ito psfnrco e emnenh-o. um lozar de jniz. tenrlo de atra
vessar um loniso tirocínio nos mattos, nos sertões. vivendo com 
homens rudes; mocas academicos. que tinham adquirido u'ma 
carta peki seu merito e pelo seu estudo. viam-se rleante do iso
lamrmto de urna yerrladeira morte moral. Tudo isso é um sa
crificio irnmenso. 

UM SR. H.EPRESENi',\"'fE '\Ias. como sr nwlhora isS•} 
com a unidade da magistratura ? 

O :;:H. EsPrnvro SA?-:TO -- :11as. 1!1mois clessa;; proYações, 
cr11al u fuluru dn magistrado ? Elle desejava che>rar ao loi:rar de 
clesembargadol': nara rs.~e fim passaYa po1· diversas instan
cias: qnanclo chegava a .clesPmbargador, .iá era nm homem 
Yelho. clecrepi[o, completamente gasto pelos continuados sa
crifícios. 

Senhores. cn son o primeiro -a fazer inteira justiça aos 
nossos magistrados. Em regra. são homens pobres e hrmrados. 
;;;. quando algum· attingia ao Sunremo Tribnnal de Justiça era 
considerado como YPrdarleiro afort.nnado da sorte. ' 

Os ,;ens ordenados eram insufficientes, tão reduzidos, que, 
rleoois de 11rna longa serié de sacrifícios. só conse2uia o ma
gistrado deixa!' na 111iseria a familia~ E isso não é para admi
rar. porque e211al sorte tem quasi ·que todos· os homens di
pl01Dados nesta terra. 

Além disto. um magistrado_, como todo-,nmndo sabe, fi
ran1 sn.ieito. ligado. mesmo. ás e:x:igencias elo Governo, que 
trm feifn rlelle 11111 instrumento de seus caprichos políticos. 

n ;;'!{. .L\J.\!{11 C.\\'ALC,\NTI Pm'fltJ(•.-me: cu Lenho sido 
srrnpre rnagi.,frado. r ainda não flíi instrumento de ninguem. 

O ~R. EsPm1To SAN'fo !\feu collega, me refiro ao facto 
nm geral. sem" a menor intenção ele exaggerar; e o ànarte de 
V. Ex. não confesta o que estou affirmando. Senhores do 
Congresso. fal!o dos magistrados. com algum conhecimento de 
cansa. porque é uma classe a quo estou mais ou menos ligado. 

o SR .. AMARO CAVALCANTI - o que é verdade - e ahi é 
qur. está o rlefcito - é·que a eseolha de magistrados não tem 
si rio foifa rcg·ularmente, na altura ·da sua missão. 

n SR. EsPTRITO ·.?·ANTo. - Digo que os magistrados, em 
1'Pgra. são hom1ms probos. que 1oclos procuram cumprir o seu 
r!PYPr rnm a maxim~ dedir,ação. 

fí:\r Sn. REPRESEX'fAXTE - Todos ? 
n Sn. EsPJRJTn SANTO -' Fano relatfvamente. O nobre. 

Depu lado rlPYO saber que não ha nada absoluto neste mund_o. 
·I\Ias. Sr. Presidente. vou particularizar ainda mais. O mag1s
frarlo entre nós. effectivamente. tinha certas garantias: a vita
lieii:rladr. e a inan10Yibilidade. Pois bem, essa inamovibilidade, 
quP podPrú parecer urna garautia. nem .sempre,.; o era, mas, 
apenas. um rPcm·so de que o GoYe.rno lançava mao para ex~r
ePr p"r•ssã11 sub1·P o~ magisl.rarJo;; ·qnP se tornavam re.fraetarios 
aos s1'ns man·ejos. Eis o facto. · 

Em t.acs casos. Sr. Presidente. salta aos olhos que de
vPmo~ collocar a nossa ma>ristratura em condições de torna!." 
ef'ficaz a· zárantia e a liberdade do Direito. 
. o meio consiste em dividir a magistratura em federal e 
elos estados ? Ou, antes. o meio é ter o magistrado depen-
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dente da acção política elas influencias das localidades e, 
mesmo, do Governo central ? E' justamente esta a causa prin
cipal que sacrifica os interesses vitaes da magistratura. 

Já se vê que si, até então, a acção dos governos era no 
sentido de corromper a magistratura, hoje esta acção tor
nar-se-á completa e absoluta .. será tanto mais ferrenha e ac
centuada, quanto· menores forem as localidades em que ella se 
exercer, · 

E' assim que devemos esl,udar a nossa magistralura. 
Pergunto: Si, até então, o magistrado. em qualquer das 

pequenas Ioealidacles. se via impossibilitado de exercer, com 
verdadeiro desassombro, -a cargo que lh'e era confiado, esta 
difficuldade não cresce de ponto a tornar ainda mais difficil 
o exerctcio dô"s verdadeiros guardas das leis, dos verdadeiros 
defensores das nossas liberdades ? · 

o SR. RAMIRO BARCELLOS - Mas isso é prejulgar que os 
csf.ados não darão indepenclcncia a sua mag"istratura. 

O SR. ESPIRITo SANTO - Então, não se póde prejulgar ? 
O SR. RA:M:mo BARCELLos - Por qne raião snppõc qnc o 

juiz está na dependencia da-; auctnridarlAs lomies, si a sua no
meação não depende dellas? E$lá .prp,jnlgando a org~nizar,ão. 

O SR. EsPIRITO SANTO - Quer ver por que? Dantes o 
,iniz era nomeado pelo Governo. 

o SR. RAMIRO BARCELLOS '---Agora, será de fórma diversa . 
. O SR. ESPIRITo SANTO - Em que se funda o meu collega 

para dizer isso ? 
O 1SR. RAMIRO BARGELÜ>s - Porque está-se fazendo cousa 

diversa. Eis ahi. 
O SR. ESPIRITO SANTO - São os bons desejos cfo nobre 

Senador. 
O juiz, r:lantes, tinha, ao menos, a aspiraçãv ele chegar 

até o cargo de pri:neiro magistrado; ho,ie, elle vê o circulo ele 
sua carreira circlimscripto a uma pequena localidade .. 

Já se vê. nortant.o, érur o magistrado, no Rio Grande do 
Norte, -ou em Goyaz, por exemplo., qne tem limHadas as suas 
attribuicões a nma pequena localidade, sem recursos, sem 
prosperidade, está em condições de nm verdadeiro plehen cm 
relação ao lorde ( 1) magistrado federal. 

Fechar os olllos a isto e fechar os olhos :í wi·clarlc. Quero 
apenas accentuar os factos. · 

Já provei, Senhores. scientifieamente. que não é con
dição de federalismo a dualidade da magistratura, poraue já 

·provei que o Poder Judiciaria é de natureza e condirão di..., 
versa. e, mesmo, antithetica, porque, ao lado da divers!dade 
ele interesses a que t.êm de attender os poderes LAgislativo . •: 
Executivo. o. Poder Judiciaria. por sua vez, em taes cond1-
cões. deve se manter completamente inalteravel. 
• Na pratica, o que notamõs é que o Poder J~1dfoiario deve 

(1) Loi·tk é palavra emnreg-ada no inferior elo paiz com · 
a siµ-nifiração de - abastado, be111 posto, 
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ser um poder forte, para não ser influenciado. de rriodo a fal· 
sear o papel que lhe é traçado como se tem· dado entre nós, 
Assim, á vista do systema de entrancias, o Governo, a titulo 
de dar um accesso, não tinha eni vista senão deslocar ou fa
vorecer. a algum individuo protegido e sem habilitaçõ~s. 

Era e~se nm dos mares que atacavam os interesses da 
· nossa mag1stratnra, consistindo o outro defeito na iniciativ:i 
d~s governos para a nomeação dos magistrados; de modo CTllP, 
nao eram elles nomeados pela.s aptidões. cm vista dos tih1l0fl 
de competencia. nem pe1os seus dotes. mas pelo systema do 
patronato, do filhotismo e da politicagem. (Apoiados.) 

E' a isto aue devemos attender. (Apartes.) 
O estudo do Congresso deve ser um estndo pratico· ellé 

·neve conhecer os. defeitos qo mecanismo do Governo e apnli
car-lhes o remedia necessario. Não é olhando para a Suiss::t 
nem para n Allemanha: o Porler .Judiciaria deve ser indepen
dente,. e se evjdencia isso pelo estudo !'!cientifico, que con
stitne uma cirientacão mais segura e mais preciosa: e. assim. 
lembraria um recurso: era que os ma2"istrados fossem no
meados mediante provas de competencia. perante um tri
b1mal constituído _nor magistrados de ordem superior e clas
sificados em uma lista. para que o Governo, em presença desh. 
fizesse a escolha. 

Assim. seriam providos os. primeiros cargos da ·magis-
tratura pelos que tivessem exhibido provas de habilitacão: e 
rfahi por deante os cargos de accesso seriam providos medianto 

·rigorosa antiguidade. (:A.partes.) . · 
A proYa de cornpctcncia é muito melhor que a de antigui-

dade. (Apartes.) . 
· Isto é uma questão de detalhes. O meu collega não me. 

oppoz objecção séria quando provei rrue o systema da magis
tratura una é compativel com a Federação; na verdade. estr. 
é urn r]o,~ rrc1mrns qnanr'fo nfío ha ohjecçÕeR sérias para se 
on,ptirrm a anrnmc'!lfos seguros, a provas convincentes, ba
s0nrlas na Seienria . 

.. o SR. RAMIBO BARCELLOS dá um aparte. 
O SR. PRESiDENTE - Previno ao Sr. representante dr 

Pernambuco que a hora está terminada. 
O SR. EsPIRI'fo SANTO - Vou concluir. 
Sr. Presidente, .itÍlgo aue. em vista das razões arlr'lnzir'lns. 

lenho mostrado que sou dedicado á causa da Repnhlira e tenho . 
provado qnr~ não cS incompativel r,om o wstema ela Fedem.cão 
a unidade da mag-.istratura. que deve ser cercada de fodas ns 
garantias. porqne é, effectivamente, ella quem tem de garantir 
os nossos direitos. 

Não receio que de nosso desaccordo arrui no Congresso. 
auanto aos pontos da Constituicão. venha o esphacelament·J 
deste paiz. ou. como se diz. a separação. 

Creio ·na liberdade e creio no progresso: sou desses indi
viduas que só se assustam dos embaraços quando estes eff~
ctivamente se ,accentuam: não estou acostnrnado a crear ch1-
rneras rrúe me assombrem. 

O em que acrecfüo é qne devemos dar no ma!?istrado nrna 
carreira segura. de m~rneira que o Poder .Jur'liciario scj.a re!ll
mente forte, tão forte como deve $er o Poder :f_,eg1slativ0 
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perante o Poder Executivo. A não se fazer isto, a massa geral 
da população ha de sentir-se prejudicada, ha· de sentir-se em 
peores cnndições d.o que aque.llas em que esteve até agora. 

Nesta questão de magistratura, peço apenas que se obser- .· 
vem praticamente as nosssas condicões, que se veja o effeito 
fJlle produz praticamente o systema ele uma magistratura una 
ou dupla, maR, - repito, nraticamenle. sem granrles t.lleoria;; 
e sem olhar muito para as nacõrs exlrangoiras. olhando has
lante para n<'>s mesmos. 

Tenlrn dito. (~1Jluito bem_: mu'iln /Jem.) 

.'São lidas P apoiadas, para entrarem em cliscnssãn com 
o projeeto, as seguintes 

E·rnendas 

Ao art. 59 

Accrescente-se, onde convier, 'a seguinte· disposidío: 
Os litígios entre a União e corporai:.ões ou particnlares. 

S_ H. Sala elas .'<1°ssiJPs, 5 de janeiro ele 1891. - Chaves. 

An art. 59 A 

Substitua-se pelo segninte: 
As causas em que algnma das pari.e::; fundar a :rnoão Oll 

a rlefeza em disposições ela ConRf.il.nição Federal. -- Mol'((eH · 
Ba?"l'OS. 

Ao art. 59 B 

Supprimam-se as palavras: 
On entre cirlarlão~ rle estarlos fliYrrsos, divorsifirawlo as 

leis destes. - Mames Bm·1·os. 

Ao 1trt. 6i 
Accrescente-se: 
E. reciprocamente. a justira federal não pórle intervir 

rm CTllf'i'tõr;; ;;uhrnrl lida;; aos trilmnars rlos rstado;; .. nr"rn an
nulla-r. altrrar. 011 s11spencler, as clPci;;õe.s 011 orclenR rle;;t1;s. 
exceptuarlos -OR casos expressamente declarados nesta Consl1-
l.ni0ão. 

R. n. - Rala rias .~rssões. 6 ri•• ja1wfro clf' 1801. - JI01:r1r.s 
Ban·os. - A.clolpho Gordo. 

Fica adiada a discüssão. pela hora. 
O RR. PRESIDENTE r!Psigna para amanhã a seguinte ordem 

do dia: 
1Continuaeão rla J" rli;:;cnssãn rla Sf'CÇiio ill rlo projrcto GC 

Constituição - Do Poder Judiciaria; 

Di;;rnssão do tit.nlo segnnclo r .sPguintes. 
Levanta-se a sessão ás 4 1 [4 ela ta relé. 

} .. 
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26" SESSÃO, EM 7 IDE JANEIRO DE 1891

Presidencia do Sr. Prudente de Moraes

Ao nwio riia. faz-se a chamada. ii ,qual resnonrirm os 81's.:
Prudenlr rle Moraes. Paes rIr Carvalho. João Nriya. Francisco
']\lachado, Joaquim Sarmento. '"ravarrs Baslos. Campos Sallrs.
Frederico SerTano. Gil Goularl. Monteiro de Barros. D0min!';os
ViL.ente. Jos,'. S,'g,mdino. João Pedro. Antonio Barna. Almeida
Barre/o. F,irmino ria Silyeira. .Tos,\ Bcrnarrlo. Olivril'a Galvã:'l .
.\maro Cavaleanti . .Tos,'. Hygino. .los,'. 8imeão. Rosa Junior.
Joaquim Felicio. An1f'rico Lobo. Joaqnim dE' :~'0uza. Silva Ca
nedo. Silva Paranhos. Ubaldino ,lo AmaraL 8anlos .\ ndrarll'.
Raulino Horn. Ramil'o Barcellos. Pinheiro 1\lachado..Tuli'CI rIa
FY'oLa. João Luiz. Paletta. DRmetrio Ri'briro. Garcia Pirrs. Ma
noel Fulg-encio. Barão dr ViIla Viç:osa. Lopes Ghavrs. Fonseca
e Silva.' Ferreira Rabello, Nilo Pecanha, Carlos Garci a. A rthnr
Rios. .los,'. Marianno. Antão rle Faria. Pires Ferreira. Fran
nisco G1i,errio, João rle Avrllar. Moraee: :R'arros. Conto Cartaxo.
Francisco Veiga. Almeida Pernambuco, Cyri!lo rir Lrmos. Can
lão, Be1fort Vicir'a. UchCJa Roell'igllrs. Amorim Garcia, G011
ealo dR Lagos. Fclisbello Freire. TYo (lo Prarlo. Nasc imento.
Fetl'pira Pires. Costa Mar·,har/o. r.aet.ano rir Alh(](!Ili'rquf>, Ro
"ha 'Osorio, Gahino Besnuro. Virgílio Prssúa. Seahra. Cassiano
dn Nascimenlo, Bf'!larmino ele Mendonça, Viriato rj(· l\fedei
ros. Malta Bacellar·. Perlrn Amrrien. Ba6in ri,' 8. Marcos. Ba
ria!',',. nl/slorlio rI" lVfplln. Olivpir'a Pinto. Violl i. nnmingns r/e
Mnr'aes. Hl1hião JlmiOJ'. Prrrira dr Lyra '"rhollluz DrIfino. Au
gusto rIe Freitas. Enitacio. Schmirlt, Bezcrril, Lacrrrla Con
tinho. Homero Baptista. Lniz rir Anrlrarle. Borges dr Mrdei
ros.- Angelo Pinh8iro, Frederico Borp"es. Rorlrigurs Fernanrles,
Pedro Velho, Sá Andrade, André Cavalcanti. João Barbalho. As
tolpho Pio. 'CarvalhaJ, João LODes, Furquim Werneck. Rodol
]1'110 Miranda. Moniz Frpire. Athay,c1e .Junior, Dionisio Cer
qurira..\dol'pho Gordo. Flrurv Curaria. Eantista da Motta,
Frú"s ria Crnz, .JuJinrlr Oastilhns. A'hreu. Tnnocrneio Serze
rlr]]n. Pacifico Masearrnhas. Pri';('() Paraíso eCorr,~a Ha
helJo.

Abre-se a sessão.
E' lida. poe:fa r111 c1iscuse:iío. r Sr'lli drhafe HrllrOyac1a a

aela ela srssiío antrrrrlrnfr.
O Sn. PRESIDENTE - ''"rrlll a ralaYl':l o Sr. DI'mrlrin Ri

])Qiro,

O Sr. Demetrio Ribeiro - Sr. Presirlrnir. como V. E>::.
sabe. é bo.ie o 1° annivrrsari() rIa riecrr·tacão ria lihrl'rlac1e es-
piritnal em nosso paiz. .'

Não dese.ianclo que rste rlia nassassr em complrto silenci')
da n'adf' -dnCongl'rsso. tomri a rl,'Jihrrar;ão rIr sujritar ú -eon
sideraçã.o rlrsta .\ssrJYI1)lpa 11ma n>o~ão:' na '1na1. ao mrsmo
rempo qnr Sr rlá nn':1, manifestacão rIr ]011'1'01' áql1rllr aero
g'Dvrl'namentaL sr affirma positiyanwntr a solirJarierlarJe rio
'Congresso com o Tl1'jnripjo nolitico ria completa separacão
entre o esniritnal e (\ temporal. (Apoiados: muito bem.)

Acredito qne esta AssembJéa. em materia relig-iosa e rJOl1
trinaria. não é 110moglmea. Aqui se percebem. manifestamente,
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todos os matizes da Theoln::ia, todos os matizes dos livres
pensadores, bem como os sustentadores da )lova religião,
que, no futuro, segundo alguns, encaminhará com passo se
guro a sociedade á verdadeira felicidade. (Apoiados.)

O SR. BADARó - Diz V. Ex. muito bem: -segundo
alguns.

O SR. DEMETRIO RIBEIRO - IIVfias o que me parece incon
testavel é que a dignidade de cáda um dos doutrinadores, qual
quer que seja, o impelle a reclamar. em nome da liberdade es
pirituaL que as dontrinas possam entrar em confronto umas
com as outras, sem que nesse confronto possa concorrer, como
causa perturbadora, que o é. a influencia do poder temporal.
(Apoiados. ) - -

Quaesquer que sejam as preoccupacões individuaes, as
opiniões particulares e as crenças religiosas dos cidadãos que
constituem o Congresso, creio que elle representará perfeita
mente a opinião nacional, proclamando a completa separação
entre o e3piritual e o temporal.

Si, por: acaso, me engano; si, por acaso. é falsa esta apre
dação, terei occasião de ouvir os argumentos em contrario,
para voltar a sustentar a minha opinião.

Vou mandar lá Mesa a seguinte mo-ção (lê):

«Considerando qlJe a politic<s' republicana se basêa na
mais completa liberdade espiritual;

que os privilegias concedidos pelo poder civil aos adepto,,;
de qualquer doutrina, além de iniquos, por um lado, e 11l.lmi
lhantes, por outro, sempre têm servido para retardar o natu
ral advento das idéas e opiniões legitimas, que precedem li

regeneração dos costumes;
que as crenças religiosas destinadas a prevalecer não ca

recem rle apoio temporal. como a Historia o demonstra;
que, em face da crise espiritual que caracteriza a phase

adual da sociedade, é inutil e vexatoria a atttude tutelar do
poder publico em relação ás concepções theoricas, theologicas
ou scientificas; - _

que nas reformas políticas devem ser ponderadas as con
dições em que se acharem os serventl1arios das funcçõcs ql1tô
forem eliminadas:

O Congresso NacionaL reunido em sessão, no primeiro an
niversario do decreto ,que instituiu a separaçã'o da Egreja do
Esfarlo. re801\'on louvar aquelle8.cto g'overnamentaL af:fir
nLando rlest'arte sua E'ffectiva solidariedade com o prinoipio
publico da üompleta sepàraç,ã,o entre o espiritual e o temporal
e 511 a, naturaes consequencias praticas.»

VOZES -- lVÍLlito bem! Muito Fiem i
E' lida, apoiada e posta em disCllssão a seguinte

Moção

Considerando que a política repuhlí lana se basêa na maís
completa liberdade espiritual; . I • •

que os privilegios ~oncedldos pel?poder CIVIl aos ac1c
DtoS de aualquer doutrma. além de nJlquos, por uma lado,
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"e humilhanífés. por outro, sempre têm servido para retardar
o natural advento das idéas e opiniões legitimas, que pre
cedem a regeneração dos costumes;

" que as crenças religiosas destinadas a prevalecer não ca
recem de apoio temporal. como a Historia o demonstra;

que. em face da crise espirítual que caracteriza a phase
actual da sociedade. é inutil e vexatoria a attitude tutelar dn

. poder publico em relação ás concepções tbeoricas, theologicas,
metaphysicas ou scientjficas;

que nas reformas políticas devem ser ponderadas as con
dições materiaes, em que se acharem os serventuarios das
funcções que forem eliminadas:

O Congresso Nacional. reunido em sessão, no pri
meiro anniversario do decreto que instituiu a sepa
ração da Egreja do Estado. resolve louvar aquelle acto
governamentaL affirmando dest'arte sua effectiva solida
riedade com o principio político da completa separação entre
o espiritual e o temporal e suas naturaes consequencias pra
ticas ..

Sala das se.ssões. 7 de janeiro de 1891. - Demetrio Ri-
beiro. "

O 81'. Badaró - Sr. Presidente, releve-me V. Ex. si
mais" uma vez me levanto nesta tribuna para protestar contra
as repetidas moções que. constantemente, aqui apparecem
com o fim de enviar saudações ao Governo Provisorio.

Penso que o Congresso não se conduz bem, enveredando
por essa estrada; tanto mais que, na moção proposta ao Con
gresso, se vai elogiar um acto contra o qual se manifestou 3.
opinião maxima do paiz.

NUMEROSAS VOZES - Não apoiado! Não apoiado!
UM SR. REPRESENTANTE - A opiniã-o unanime é favo

ravel.

O SR. BADARÓ - Sr. Presidente, o dia de hoje é justa
mente o anniversario de um decreto que alarmou a conscien
(,ia calhnlica no Brazil (MIlitos não apoiados.)

UM SR. REPRESENTANTE - V. Ex. está só aqui.

O SR. BADARÓ - Estarei com o meu paiz, é quanto bas
ta-me.

MUITAS YOZES - Nã'Ü apoiado! Não está com o paiz; nós
tambem o representamos.

O SR. BADARó - O decreto foi assignado ~or todos os
membros do Governo Provisorio, e entre' elles figura o signa
tario da moção, o Sr. Demetrio Ribeiro.

UMA voz - Nada importa.

OUTRA voz - Foi um dos membros do Governo que mais
trabalharam pela Patria. (Apoiados. )

O SR. IB:AlDARá - Não digo o contrario. Mas, Sr. Presi
dente, o Congresso Nacional, estou muito certo que, a querer
proceder de accórdo com o que pensa a maioria dos nossos
compatriotas, deve recusar este cumprimento ao Governo Pro
visorio. .. (Muitos não apoiados.)
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UMA VOZ - A separação foi acceita por todo o paiz.
O SR. BADARó - ..., não só porque é um ataque ao que

1")('nsa a mai'oria rIos nossosconcida'Clãos (M1éÍtos não apoia
dos), como porque o Congresso nãó deve saudar o Governo
por actos que tenha praticadn no cumprimento do dever. como
pensa o auclor da moção. Penso que o Congresso deve ficar
dentro (las suas aUribuicões, r não dar força a actos que o
Go\"rrno Provisorio praticou unicamente porque descansava'
na força das rspadas e das bayonetas, (Muitos n170 apoiados.)

UNIA voz - Foi a opinião puLI ica.'
O SR, BADARó - Eu queria prestar inteira adhesão a esse

decreto: mas era preciso qur houvesse nascido de uma assem
blrla qur o virs;:;l' promnlgar rm nome (lo po\"o ...

UMA voz - Estamos aqui rm nomr do povo.

O SR. BADARó - ". c não fossr promulgado em nome
do Exen'ito e da Armada.

VOZER - Em nome da Na<;,ão.

O SR. BADARó - Tenho ip (IUe meu paiz nm dia. Cltlando
(lignan1l'1l1 f' 'SI- fi;;:PI' ['epn-sentar Ilesta Casa (Jluilos ni/u
apoiado., P ]Ji'ofpstos). ha de rassa (' semelhante drcreto. (Não
afim·ados. I

O SR. SERZEDELLO - Então seja o nobl'c- representantE'
I'nl1l'renjp r não acreiip laml)pn~ a Rppuhlira, ([11e estA nas
mosmas condiçõf'.s.

O SR. VIRIATO \')E MEDEIROS (pela onlem) reqUf'r o en
cerramento da discnssão, para que seja immediatamente vo
tada a moção do Sl:. Demetrio Ribe'To.

O SR. PRESIDENTE diz que não ha numero para ser- votado
o requerimento de encerramento.

Não havendo n1ais qUE'm peça a palavra. é encerrada a
discussão da moção. e adiada a sua votação para quando hou-
vr1' numero legal. '

Compal'eceram m·ais os S1's: Joakim Katuncla, João Se
ypriano, Bezerra de Albuquerque Juni-or. Manoel Barai a. Ely
~Pll Madins, Thpocloro Pacl1Pco, Joa'Quim Cruz. Luiz Del
fino. La]iM~. (i'l'nrro~o l\rarqup.~, Cunha Jllninr. 17homazCruz.
Wduarrln \Vancrpnkolk. Cesarin Alyim..Joaquim Ml.lrtinho. As
sis nr'asil, Rayn1llndo Ran'drira. Lauro ]\[[,1111'1'. Es,pil'ito Sanio.
Noguei r'a Paranagm\.Farbosa Lima. Antonio Euzehio. Gon
çalves Ramos. Pereira ela Costa. Costa Junior. Santos Pe
reira. Rodr~~mes Alves. Zama, Almino Affonso, Theophilo dos
Santos. Alfredo Ellis. Carlos fIe Campos. Antonio Olyntho,
Milton. Jnstiniano ele Srrl1a. Almeida Nogueira, Lnprs Trovão,
.nasemiro Junior, Rrtumba. Mareiano ele Magalhães. Alexan
dre Stocl,ler. Tosta. Dutra Ni·raeio\ Gabriel ele i\Iagaahães,
Thomaz Flo1'rs.l\Tarlinhn Praelo Junior, Fernando Simas, Mo
reira da Si]\"a', Alcieles Lima, Lamounipr. Gonc:alves Ferreira,
RI'ico CoPl'lJ[). Toleutino de Carvalho. Ju"encio cl'Ag'uiar, Leo
vogil(ln Fílgupiras. Miguf'!Castrn. lVIareolino (\ioma. Chagas
Lohato, França Carvalho. João Vieira. Oliveira Valladão,
Meira ele VasconcP!los. Fránci'sco Sod1'é. José Avelino. Vinhaes,
Anfrisio Fialllo. Bellarmino narneiro, Pedro Chermont, Gui-



1YJarâes Natal. Paula Guimarães, Alcindo Chlaríabara, G011-'
çalves Chaves' Jacób da Paixão. Eduardo Gonçalves, Fernando
Abbott. Nels~n. bomingos Jesuino, Nina Ribeiro, Victorino
MonteiÍ'o. José' Bevilaqua, Bernardino de Campos, .Joaquim
Breves Feliciano Penna. Al'istides Maia. Mursa, João de Si
queira: Aristides Lobo, 'Costa Rodrigues,' rndio do Brasil, Ma
nhães Barreto e Amphilophio.

DeixaiJ1l .de coniparecer, com cal.sa, os :::\1'8.: .Floriano Pei
xoto Ruy Barbosa, Quint.ino Bocayuva, Saraiva, Aquilino do
Amaral. Henrique de 'Carvalho, lVIartinho Rodrigues, ()itiCil~:i,
Leandro livl!aciel. Medrado. Conde de Figueiredo, Fonseca He"r
mes. Matta Machado. Ferreira Brandão, Costa Senna, Alvaro
lBotelho. Francisco Amaral, Domingos Porto, Bueno de Paiva,
Cesario' Motta Junior e Paulino Carlos, e, sem causa, os 81's.:
Lauro Soelrl\ .-\.nnibal Halcão, BelIal'mino de }lClndonca, Pontes
de MiranJela, Paula Argollo, S;mtos Vieira, :::\ampaio Ferraz, Jac
ques Ourique, MayrinJ, urbano Marcondes, Rangel Pestana,
Esteves JiuniOlr, Saldanha Marinho" Alberto Brandão, Luiz
Murat, J-oão Pinheiro, Pinheiro Guedes, Leonel Filho, Ame
rico Luz, ,Carlos Chagas, Domingos Hocha, Barão ele Santa He
lena, Luiz Barreto, A1l'LOIllÍo Prado, LeoiPoldo de Bulhões,
Ernesto de Oliveira, Menna Barreto, Theodureto Souto, Pedro
Paulino, Coelho e Campos, Virgilio Damasio e Braz Ca·rneiro.

ORnEM DO DIA

DISCussAo DA SEcçAo III DO PROJECTO DE CONSTITUIÇAo

Continúa a primeira discussão da Secção lIr do projecLo
de Constituição, com as emendas apresentadas.

ORGANIZAÇ',ÃO JUDICIARIA

O Sr. Tavares Bastos (ivlo?Jimento de attenção) - Sr.
Presidente, depois dos notaveis e brilhantes discursos profe
ridos nesta Casa sobre a oDganizaç;ão judiciaria, eu me julgaria
dispensado de entra·r neste debate, conscio de que nada mais
poderia adeantar s·obre a materia (Não apoiados), conscio,
mesmo, de que não poderia manter a diseussão na altura rt
que a .-'levaram os oradores que me precederam nesta Iri
buna (Niío apoiados), si não fosse o J'acf.n de Ier apresentado
um pro,jceto wJJslitulivo ao de Com:tiLllil:50, na parl.l~ refe
rente ;l. organização ,judieiaria, e não me corresse, pori.%o, r)

dever de fundamental-o.
E' o que vou fazer, em pouças palavras, não obstante Ler

passado despereebida por grande parte dos membr-os deste
Congresso a minha emenda substitutiva, pelo facto, naturaI
menl.e.'.I,· llii" 1"1' ·sido suj1sc.ripl.a por Ulll JWllW auelorizado
('ú70 IIj)()illriIlSI. luas J!eJo lJumif'dc ora'l.!or qlle 1('11] a 11on1'a
de dirigir a palavra ao Congresso. .

Sr. Presidente, cu não preciso fazer alllJi minha pro
fissão de fé política, para poder ser crido que, entrando nestQ
debate, não sou levad·o pelo d~ejo de contrariar ° Governo ou
fazer opposição a crualquer de seus distinctos membros;' me
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obstaria a isso o facto de ter exercido durante a Dictadura
um cargo de confiança politica, que sómente deiJi:ei para
tomar a~sento neste Congresso; não precisaria, tambem, dar
arrhas dos meus sentimentos patrioticos, porque desde muito
tempo tenho como meu evangelho politico o notavel livro es
cripo por meu fallecido irmão, o DI'. Aureliano Tavares Bas>
tos, - A Provincia, anele vejo delineado tudo quanto temos
foilo, o quo nos sorvÍl'cÍ ele guia para a l'oconstrucção do paiz.
(Muito bem.) .

E' verdade que nunca filiei-me ao Partido Republicano,
e,\ isso por um motivo muito simples: porque nunca fui repu
]IIÍl:ano. Kc:orto que quanclo cursava os bancos da Academia
tinha, como todo moço, certo pendor para as idéas democrati
cas, - pendor qUe ac'centuou-se no meu espirito depois que
li alguns livros em que se descrevia com côres vivissimas fl.
prosperidade e a grandeza dos Estados':'Unidos da America do
Norte. . ~lli !7~:1

~' as.sim que nesse tempo vogava um livro de Laboulay
- Pariz na Amej'ica, que li, assim como li Tocqueville, - De
mocmcia na America, Story - Cornrnentarios á Constituição
Americana, o Mignet - Vida de BenJarnin Frank.lin, sendo
que este impressionou-me tão agradavelmente, que, depois,
traduzi-o, e publiquei a traducção em uma folha que aqui
oxistia, orgão do Partido Liberal - A Reforma.

Depois, indo eu ,á Bolivia, em missão do Governo, tive
occasião de visitar diverso.s povos do PaciHco, e ahi vi com
meus proprios olhos que muitas daquellas nações só tinham
de republica o nome; que, debaixo do rotulo de governo repu
blicano, exercia-se o mais ferrenho despotism<r sobre o povo,
de modo que desvaneceu-se-me completamente esse enthu
8iasmo pela H.epublica, e a tal ponto, que, conversando uma
vez com um peruano, e fazendo-me elle ver que nós, os illO
narchistas, eramas escravos do rei, eu tive de retorquir-lhe,
lizendo que: antes ser escravo de um homem educado
desdo o seunasc'imento :para governar úm povo, do que es
cravo de um aventureiro que pelo a'Caso da revolução fosse
galgado ao poder.

Mas, depois, Senhores, que fui aos Estados Unidos e vi a
grandeza, a prosperidade e a pujança daquelle povo, com
prehendi que a fórma de governo era inteiramente indiffe
rente para a felicidade das nações; que tanto póde um povo
ser feliz sob o regimen republicano, conio sob 'O regimen mo
narchico; que tudo dependia da moralidade do governo e da.
fiel execução das leis; de modo que, regressando ao meu paiz,
nã·o me preoccupei mais com fórmas de governo; entreguei
me á magi3tratura, e só cuidei de fazer justiça aos meus ju
risdiccionados, até que; dando-se o movimento revolucionaria
do dia 15 de novembro, fui um dos primeiros a aplaudil-o,

.porque via que ·os ultimos governos monarehicos levavam o
paiz a tal declive, que era preciso uma nÇlva força que o con
tivosse em seu esphacelamento.

Eis porque, tendo sido juiz de uma comarca assaz appe
tecida, pela sua posiç.ão geographica e a,m,enidade do c~ima,

tanto assim que consta-me que o Sr. Mllllstro da Justrçaa
chama a sua perola do Norte, eu a deixei para me pôr ao
serviço do Governo Provisorio.

Jú se vê 'que, com estes sentimentos, não posso fazer op-
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posição ao Governo; tanto mais quando nelle se encontram
dous distinctos alagoanos, o inclyio chefe do Estado e o dIgno
Ministro da Guerra, o Sr. Marechal Floriano Peixoto.

Mas Sr. Presidente, si é verdade tambem que a Repu
blica é i~soque nós estamos vendo; si a Repüblica quer dizer:
o anniquilamento da justiça; si a Republlca quer dIzer: o
desapparecimento das garantias sociaes; si a Republica quer,
dizer: essa divida enorme que nos !la de assoberbar, pOIS que
só a importancia de juros a empl'ezas particulares attinge a
,uais de 60 mil contos; si a Republica quer dizer: a mordaça
'~a imprensa, como o acto de selvageria praticado contra a
.i'ribuna, cujos auctores não foram até hoje punidos, sendo de
'," üuirar que ainda se esteja procedendo a diligencias poli
_~aes para descobril-os, quando no tempo da 'Monarc11ia bas
,a-,-am cinco dias, em virtude do decreto de 22 de novembro
,:e 1871, para sê concluir o inqueritonos crimes mais atrozes,
I', uão obstante isso, os Srs. I1iinistr.os ainda se conservam
;l'CS05 ás pastas; si a HC1JUblica, digo, ha de ser o que estamos
-,'endo, então, fallo com o coraçã-o nas mãos, escusado era
ter expellido desta Casa o p11ilosopho que a habitava; seria,
mesmo, prgferivel que a deixassemos, porque talvez seus an
tigos inquilinos, levados por acendrado patriotismo, quizessem
ainda habitaI-a. (Trocam-se muitos apartes.)

Sr. Presidente, os oradores que me precederam nesta
tribuna trataram da questão judiciaria em sua generalidade;
cu, porém, vou-me occupar de alguns dos seus detalhes.

E' bem possivel, Sr. Presidente, que, no calor da dis
cussão, eu tenha que dizer alguma cousa que possa incom
modar, ainda que de leve, a algum dos ::'rs. membros; mas
peço a SS. EExs., peço aos meus collegas que me relevem si
alguma palavra inconveniente eu proferir, devido á falta de
pratica parlamentar, que 111e obriga muitas vezes a dizer I)

que não quero, deixando de dizér o que devo.
Senhores, é inteiramente desanimado que entro neste

debate, porque estou certo de que Lodos os esforços que eu e os
meus illustres collegas empregarmos para dotar o paiz com
uma organização judiciaria na altura do seu progress'o, serão
inuteis, porque esvá determinado que a organização judiciaria
que teremos ha de ser a que está. no proj ecto de Constituição,
confeccionado pelo Sr. MiIlistro da Justiçâ.

'UM SR. REPRESENTANTE - O procedimento do Congresso
mostra o contrario do que V. Ex diz.

O SR. TAVARES BASTOS - Não mostra tal: tanto assim,
qUe um dos nossos collegas já lembrou aqui que tal era a
certeza que tinha o Sr. Ministro de que o seu projecto de 01'
ganizaç;ão judicial'ia não seria alterado, que apressou-se em
erear os tribunaes federaes e nomear os respectivos juizes,
contra o que tenho por varias vezes protestado.

Com effeito, Sr. Presidente, sem que pretenda .demo
rar-me neste ponto, não posso deixar de dizer ao Sr. Minis
ti'o da Justiça, em que pese aS. Ex., que o seu acto foi uma
ilIcgalidade; e, fazendo a devidiJ, justiça ao nobre Ministro, es
tou convencido de que S. Ex. está arrependido de haver com
mettido uma tal prepotencia. Pois, haverá quem conteste que
S. Ex., com tal procedimento, violou o primeiro artig-o da

..con~tituição, referente ao Poder Judiciario, que,~lara e te:r:-
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1nmantemente, dispõe que a este Congresso Jompete crear os
juizes e tribunaes federaes ? Eis, Sr. Presidente, o que pre
screve o citad'Ü art. 54 (lê): «O Poder -Indiciario da União
teI1á por orgãos um Supremo Tribunal Federal. c.om séde na
Capitald0 RepulJlíca, e tantos juizes e tribunaes federaes, dis
tribuidos pelo paiz, quantos o CongressO erear».

-Iá vê V. Ex., ::11'. Presidente. que o nobre Ministro da
-Iusti,ça, exorbitando de suas aUribuições, ultrapassou as raias
da legalidade, porque den-se pressa, antes de qualquer pro,·
nunóamcnto do Congresso, em areal' tribunaes c .nomear
para elles os r0.speclivos j llizes e demais iunccionarios.

_8. Ex. ainda viuluu outro arlígo da Constituição, taxandu
os vencimeI1tO)i desses juizes, porquanto o art. 56, § 1°, pre
screve que esses vencimentos ~'Crão determinado,s por lei
do Congresso. Ora, si S. Ex. já organizou o Poder Judiciario
da Republica, já creou os tribunaes federaes, j á marcou os
vencimentos que devem perceber os respectivos juizes e de
mais funccionarios,que nos resla fazer,quando tudo já está
feito? Homologar esses actos de prp[Jotencia? Para isso. Se
nhores, .não precisamos Lomar tempo ao GoqgTesso. Urge, antes,
apressarlllos a cli,sCllssâo dessa Consl;ituit;ão, ,de modo que 3J,ossa
opaiz. som mais perda ele telllpo, entraI' no regimen regaI, re
freando nós. assim, as demasias do Governo.

Eis por ,que, Sr. Presidente, não ,llledemorarei na dis
cussão desta parte do proj ecto constituQional; mesmo porque.
depois de mim, outras vozes mais auctorizadas (Não apoia"
dos) hão ele examinaI-a, hão de discutil-a com os tal'entos qne
lhes sobram.

Disse, Sr. Presidente, que o íllustrado Ministro da Jus
tiça tinha violado a Constituição, creando tribunaes, nomeando
juizes e marcando-lhes vencimentos. Não foi só .. S. Ex.,
com esse açodamento, esqueceu-se, quando elaborou o decreto
de 11 de outulJI'O. de que a üonstituição havia creado tribu
naes fciJcraes nos estados; e S. Ex., ,deixando de parte a
Constituição. Cl"eOll jnizes ele secçã.o nos estados, em vez de
trílmnaes.ele mocloque clifficulLou. ou impossi'biTitou I) re
curso rias decisões d<1Jquelles juizes, que, peTa Gonstituição,
deviam ser interpostos para ,os tribunaes dos mesmos estados,
e destes para o Supremo Tribunal Federal.

Ora. S. Ex .. qlle tanto nos cita, nos preambulos de seus
IIp("I·I'Los. as ('lln51 it \l i('ões Ik o11'Lros .povos, esqueceu-se de :que
a ConsLiLui(:ão ela Su·issa. n:1 arL. ;]" lias cIisposii,ões l1'ansito
rias. determinava que a orS'anizai;ão el'(mllwtE'n("ia dos tri
bunaes só pnLrarÜllll em vigor d,wois lIe prom'ulg-adas as leis
fede1'aes: I~. enlxetanLu. ,13,. Ex.. antes de ser eliscntida e ap])1'O
vada a Constit.uii:iío. anLes ek serem fonmilallas (~ proll1l1l'
,;:-adas as Jeisfcdel'aes. ("I'COII tribllllal~s. nomeou juizes e 1l1al"-
cou-ll1es veneimentos. .

Niío sci, ::11'nlIorcs, lllll' sina DeI'segue a magisCraLura de
nosso Da iz, desele ]0nga elata.

,Já no tempo da MJonar("hia. ITa cl1a 11111a das ('.lasscs lia
s"-'0ieda,le qUI'm,I,i" soffl'i,ull a~ injustil:as cio C10V8rJlO (Apoiu
dos); a magistratura vivia desprestigiada c na mais francis
cana pobreza, e tão desprestigiada, que houve um presidente
de conselho de ministros que teve a audacia de dizer no Se
nado que a magistratura estava perdida, sem que, nem elIe



tlem os seus successores tratassem de dar~lbe o nece.ssal'l:i
presti:::io, collocando-a na posição que lhe competia como um
poder ~soberano e independente, como queria a Constituição.
(ApCtrtes. )

E quando pensavam os que. eom a aseenção ria Republ iC~t,
os seus direitos seriam respeitados, outras garantias lhe se
riam dadas, é quando presenciamos, consternados. desenvDl
,-er-se a mais desbragada perseguição contra a magistratura.

E' assim que todos os dias vemos juizes do Norte destcJ'
l'ados para o Sul. ~'. vice-vPl'sa, juizes elo Sul desterrados para
o N01'tP; () por Que convenicncias? (Aparte" diversos.)

Não tanto como agora temos presenciado; a perseguição
em nome desta -organização jucUciaria, que outra causa não ::\
senão verdadeira desorganização, nunca se deu no regimen
decallido, porque nunca vimos juizes de terceira entrancia se
rem removidos para comarcas de primeira entrancia contra a
vontade; e nos casos em que a lei isso facultasse, precedia
audiencia do juiz. formava-se-Ihe um processo, em que elle
se defendia, e deordinario burlava-se a intenção do Ministro
que tentava perseguir o magistrado.

Hoje isso não se dá; essas garantias desappareceram, e
por isso vivem os juizes aterrados; a queixa é geral, o clamor
é grande.

Entre as muitas injustiças commeitidas p.or S. Ex. o Sr.
Ministro, não p058'O deixar de mencionar a remoção do DI'.
Francisco Justiniano Cesar Jacõbina, juiz de direito da co
marca de Penedo, no Estado das Alagõas, para a de;3. :J3'ento
dos Perises, no do Maranhão, - magIstrado que, si alguma
culpa tem, é ser probo. intelligente, cumpridor de seus de
veres e de haver prestado muitos serviços ao 'paiz.

Estou capacitado, Sr. Presidente, de que o Sr. Ministro
foi illudido, fazendo tal remoção ...

O SR. ZAMA - Nisto tem razão, porque o Sr. Campos Sal
les é de bom coração.

O SR. TAVARFlS BASTOS -,... porque o juiz de direito a
quem me refiro não merecia tal perseguição, tanto mais
quandu f' pile (Jnt'l'ado di' 'fa1milia, tendo 'Cinco filha,smúüas, e
não tem meios para transportal-as para a nova coniarca
porque a ajuda de custo ,que lhe deram é insufficiente. "

O SR. ZAMA - Eua conheço.
O ~H. TAY.... RES B.\STOS - Pois benl. (. a IIiJll Juiz nessas

eircumstancias. que se remove de uma comarca ~omél a de
Penedo, lá margem do rio S. ,FrancÍ.sco, de facil accesso, para
a de S. !Bento dos Perises. no centro do Maranhão ?

UM SR. REPRESENTANTE - De CjLW entran,-ia (\ Penedo '?

O SR. TAVARES BASJOS - De 2".
UM SR. REPRESENTANTE - A oub;a é de 1"?
O SR. TAVARES BAST'Os - Nem tem entranc' ia, ser'ú a que

marcar I) Sr. Ministro.
Tem-se da'Cl,u. al-I', TlOIllCal,\ÕCS de ,juiz!',; para empregos de

eonfian(ja. afim SÓJl1Cl1L1' ele sel'em tirados das eomarcas 1'111

que se acham; por exemplo. o juiz de direi~o de Itapemirinl:
este pobre juiz foi removido dalli para chefe de policia do
Pará, sem ter pedido.

15
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No tempo da IvIonarchia um juiz de direito não podia ser
removido de sua comal'Ca para o lagar de chefe ,de policia, em
vütude do decreto de 22 de novembro de 1871; entret1lnto,
agora, nos novos moldes, o póde ser.

o SR. ZALYL\ - tambem têm sido removidos por conve
niencia politica.

O SR.' 'I'AVABES BASTOS - Sr. Presidente, dizia eu, e dizia
Ullla verdade, que no tempo da Monarchianão se, via isso.
O juiz de direito de 1" entrancia tinha, então, certeza de que
só poderia se·r removido para coroarca de 2" entrancia depois
de quatro annos, ou, para comarca de 3", depois de sete. O
.iuizde direito ele 2" entrancia tinha certeza de que só poderia
s!?r remoyido para comarca de 3", depois de decorri'dos quatro
annos de exercicio. '

O juiz de direiLo de 3" enLrancia tinha certeza de que
só salliria cialli para um tribunal sruperior. O desembargador
tinha t'1,mbem certeza de qLle deco1'l'illo certo numero de annos
viria para o Supremo Tri]:)u~al de JllsLiça; lagar que todos o~
magisLrwllos ambicionavam. Hoje todas essas esperanç.as
desappareceulll, 08 juizes vêem suas aspirações circumscl'iptas
aos lagares elos estado8 onde exercem sua judicatura. E, no
entretanto, O Governo Provisorio, logo depois da Revolução,
declaro.u qele respeiLaria os direitos adquiridos 1

O SR. ZM\1:A-A magistratura tem apanhado em ;:egra,.

O SR. 'l'AVARES BASTOS - A perseguição, a má vontade
contra a magistratura tem chegado a tal ponto, que os Srs.
:dinisll'o8 LÓlli aLl;;1ll8nlaclu os vencimentos de todos os em
pregados publicas, de modo que não !la hoje um porteiro ele
secretaria que não tenha tanto como um juiz de direito,
3: 600$; entretanto, quando os juizes, por intermedio creio
que do 'l'ribunal da Relação de S. Paulo, representaram ao
Sr. Ministro da Justiça, sobre a conveniencia de cuidar-se da
sorte da magistratura, de augmentar seus vencimentos, S. Ex.
respondeu: «Não posso, porque a Constituição não está
discutida, o Podel' ,J udiciari o não est,á organizado, não sabemos
qual é a esphera da competencia ele cada um dos estados sobre
sua olganização judiciaria, e, por isso, não podemos augmentar
os vencimentos elos magistrados.»

Mas S. Ex. não se lembrou de que a Constituição não
estava approvada, quando tratou ela crcação dos tribunaes, da
nomeação elos juizes para elles, e dos seus vencimentos.

ü SR. JOSB AVELINO -Mas ninguem recebeu ainda, está
tudo ú espera: o cobre está guardado. (Riso.)

UM REPRESENTANTE - Si devia estar guardado, para que
tanta pressa?

O SR. TAVARES BAs'ros - Senhores, que typo de orgalll
Z,((:uo judieiaria foi S. Ex. buscar para o nosso paiz?

Os illustres oradores que me precederam já mostrar'am
que esse typo não nos vem nem dos Es.tados Unidos, nem
da Colombia, nem do \Prata, nem daSuissa, nem da França:
de parte alguma. '

E' um t~ypo suí generis.



. Não foi dos Eslad,os Unidos, Sr. Presidente, porque a
Constituição lá foi logica: deu aos estados o direito de consti
tuirem sua magistratura como hem entendessem.

Tanto assim, que estados ha, 00mo Pensylvania, Georgia,
. Florida, New-York, em que a mag'istratura é electiva.,

LE, entretanto, a nossa Constituição, no arL 62, § 3°, t:r::t-:,
tando dos estados, diz: «Não será electiva a magistratura».

Pois, senhores, que logica é esta? Si o Governo não quer
a unidade da magistratura, por ser attentatoria da soberania
dos estados, si quer respeitar a autonomia deHes consentindo
que c"da um se reja como entender, e tenha, a sua organiza({ão
judiciÇl,:dCi, qual a razão por que se yai pôr um obice a, esses
estados, determinando que a magistratura neUes n1\o seja
electiva? .1 ~. I u,L~W.J

O SR. CAMPOS SALLES V. Ex. pôde aPJ;'esentar uma
emenda suppressiva. . , .

O SR. T.\VARES BASTOS Para que? Estou, até, arrepen,.
dido de apresentar o meu projeeto substitutivo.

Si ainda fallo. é fazendo um grande esforço s:obre mim.
E si aspirasse a ser parlamentar, teria um grande fa-yor a
dever a V. Ex., e era' ter-me P,i;oporcionado occasião de suJ;ür
a esta tl'ibuna, paril. estigmatizaras seus erro~.

Nunca :fui p::trlam.entar, era um simples magistrado, que
viv:ia no recesso de seu gabinete estudando Direito, diriminçlo
questões, e escrevendo sobre jurispruc\encia; e estava bem

longe de pensar que um dia sUlbiriaa esta tribuna ]3ara~aHar'

perante represf;lntantes da Nação, em um Congresso Qnde
exii,3te tmlp' o que ha de mais distín,clo nas lettras, s'ciencias e
artes de paiz.

Ü Si". ZA1\fil. :i\1.as fa,lla com muita pl'olfici\mcia.

O SR. TAVARES BASTOS - E foi V. Ex., SI'. IvItnistro,
que me deu a coragem para vir pugnar por esta causa." quo
parece justa. Mas ,venho como viPiâ um amig"Ü ao leito do
moriburido trazer um conforto, pois considero a, justiça do
meu pa.,iz nos paroxismos da morte. .

Venho apresentar, tão sômente, um pr~lesto 'contra tudo
o que se tem' feito sobre org:anização judicü!.ria,

UM :SR. l;{EPHESENTAl'l'l'E Pois, então, cO,.lXl,plei;e o seu
protesto. I . LL ~

O SR. TAVAHES BASTOS -' Senhores, tenho ouvido fallar
aqui em unidade e dualidade da magistratura; que não póde
havel' mJ.iclade ele magistratura em estad.os federaes:' que a
soberania resicl,o na lTnião:, que reside nos estados,segunà:o
alguns: e outros, como o 110bre representante pela Bahia, dizem
que dIa I.~xiste no povo. Eu digo, Senhor~s, qu~ a soberania
não existe llem nos estados, nem na, União,'n~m J;l.0 p,ovo:
existe na1'orç,:;i e tã,p sÓll)ente nÇ\. força. (Muito bem). 'Só o
(+over110 I.S sol;erau.o. (Não apoiar};os). :I;D si ü, Go,ve:rnô nã"e é
solH;lr"J;lo. si a sober::tnia, não J.:eside na fo.rça" pergunto: Quem
foiqu8 fez a Revoluç~o? quem derrocou as instituiçõ~~ do
noª~o paiz ? Foj o povo? Não. Fo.ram o Exercito. e,' a 1I'!!a-
rinba. ' .
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VOZES - A opinião l1acional. a opinião lJublic;:l.

O SR. TAVARES BASTOS - O povo estava em suas casas '1
cuidar de seus affazeres.

O SR. LOPES TRovAo - A :.Ylonalchia estava tão desmorali
zada, que os s~us' partidal'ios não a vi eram clefencler.

O SR. TAVARES BASTOS - O povo não estava machimmclo
contra o Governo. QUC1m fez a Revolução, que!m dep,oz a Mo
narchia, foi o Exercito, congraçado com a Marinha.

UM REPRESENTANTE - Foram o K\:ercib) e a Marinha. em
nOiffie da Nação, condensando as aspirações republ'icanas:

(Muitos apartes inlcf'!'ompem P01' alowm. ternpo o orador.)

O SR. PRESIDENTE - Atten(jão! Quem tem a palavra é o
Sr. Tavares Bastos.

O SR. TAVARES BASTOS - Eis, . ::h' .Pr·esidente, por que
não dou imlportancia ás expressões - soberania dos estados
e soberania da União, que, para mim, não passam de mera
ficção.

Desde que existirem duas magistraturas, uma ao lado da
outra, uma rica, outra pobre, uma trazendo c.iumes á outra,
o resultado será a confusão na applicação do Direito.

E par que esse sup·ersticioso respeito pela solbemnia dos
estados, quando tenros uni.dade delegislacão. unidade de di
plomacia, unidade ·de Exercito e :Marinhae. até, unidade ban
caria?

Pois os estados não ficariam <lutonomos se tivessem 'como
justiça local a dos juizes de paz pan!. as pequenas demandas
e o jury para o julgamento dos crimes, ficando tudo o mais na
esphera da compet.encia dos actuaes juizes de ·direito e tribu
naes de relação, com o accrescimo das attribuições que a Con
stituição conferiu aos juizes federaes?

Que tantas e tão importantes aUribuições são as dos
juizes federaes, que não possam ser accumuladas pelos juizes
de direito? Que litigios .Qão esses entre um Estado e cidadão.,
de outros, ou· entre estados extrangeiros e cidadãos brazileiros,
que ha mais de 50 annos nunca. se deram no paiz, capazes de
entreter a actividade de um juiz federal, e que justifique
sua creação especial e ·a tmorme despesa que ·eOlll f'ssa lna
gistratura se fará?

Senhores, ainda mesmoqlie se dê de barato que, pelo
facto de cada Estado ser soiberano e, por isto, dever ter sua or
ganização judiciaria, ·que, peTo facto do Estado ser autonOnlo.
não póde haver dualidade de magistratura, pergunto: Qual a
rasão por que o nobre Ministro da .Justiça foi sobrecarregar 03

est.ados creando . comarcas, quando nã,o lhes dá meios para
manterem os juizes? .

Do dia 15 de novembro a 15 de março. isto é, em quatro
mezes, foram nomeados 101 juizes ele direito. Sei disto, não pelo
relatorio do Ministro da Justiça, que até hoje não apparecell.
cmando no tempo da Monarchia. logo ao abrir-se a sessão 11'
g.islativa. ministros mandavam s'cous relat,oritos lás camaras, afim
de habilitaI-as nas discus"ões das materias que fossem sujeitas
ao seu conheciemnto.
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Sei que foram nomeados 101 juizes' de direito, pela. lisLa
de antiguidade ·dos ,juizes que costuma, annualmente, apresen
tar o Supremo Tribunal de Justiça.

Ainda mais, de 15 de março á presente data. isto é, em
nove mezes, têm sido nomeados meitos outros juizes par'!,
diversas com.arcas, de cujas nomeações temos conhecimento
pelos jornaes. Assim. sem medo de errar, póde-se dizer que
o numero de juizes de direito, de 560. que era, elevou-se a
mil (' tantos.

PeJ'gunto ao nobl'e lVIi::-, istro : Como os estados podem
pagar a' estes magistrados', quando o nobre Ministro não lhes
dá os meios necessarios ,pam satis.facção ,destas despesas e de
outras. como as das secretarias de policia, que passarão para
os mesm,os estados, já tão sobrecarregados?

Sr. Presidente. um dos estwdos 'que mais elementos de
prosperidadp tem é o de Alagôas. pequeno, pobre, mas com
um futuro fbrilhantp. que lhe assegura a uberdade do seu
territorio. a variedade de sua cultura. e o 'desenvolvimento
de suasindustl'ias. Entretanto, a 'despesa desse Estado está
oI'C,ada em 784 :808$768. e a receita pm 785 :983$70,2, de sorte
qUf' entre a rpCf'ifa r a rlespesa 11a apernas a differença de um
('onlo f' tanto.

o SR. .\MPHILOPiHIü - De saldo?

O SH. 1'AVARES BASTOS - Sim, de saldo.

O SR. AlVIPH1LOPHlO - Mas a Bahia tem um def'icit de
mil e tàntos contos.

O SR. TAVARES BASTOS - Esse resultado. que apresenta
o orçamento. foi tão sómente devido aos esforços do nosso
ro11f'Q'a I) Sr. Coronel Pe.dro P:aulino, que, como g'overnador do
Estado, levado pelo seu patriotismo e pelo entranhado amor
que tem áquel'Ia terra. oppoz-se. com vigor digne dos maiores
elof!ios. a desneoas desnecessarias. a muitas creações de co
marcas. que se lhe pediam, fez córt.es em algumas verbas. etc.

Alagôas tem 17 comarcas. Dando-se de barato que os
juizes de direito continuem a receber os ordenados actuaes de
3 :600$. e os nromotores os de 1 :400$ annualmente, temos
que o Estado despenderá com a magistratura nas 17 comarcas
85 :000$. Além disso. temos o Tribunal da Relacão, que. pela
Constituição de Alagôas. compõe-se de sete membros, impor
tanto na desnesa annual de 42 :000$. aue, aeldicionarlos aos re
feridos 85 :000$, perfazem 127 :000$000.

Ora, acreditam os senhores representantes da Nação que
seja possivel a Alagôas gastar 127: 000$ p.or anno só com a
magistratura?

UM SI{. REPRESENTAN'l'E - Mas. hão tem·novas rendas?

O Sft. TAVARES BASTOS - Essas novas rendas são elos im
postos de exportação, de industrias e profissões e territorial;
mas aqui já foi brilhantemente provado por varios repre
sentantes da Na·ção que os estados pobres não pódem manter-se
com ess:,s rendas. tanto mais quanto as suas despesas são
arel'f'scielas deste modo.

O SR. ESPJRITrO SANTo - lIa estados cuja totalidade ,cja,
renda não chega para pagar a magistratura,
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o SR. TAVARES BASTOS -'- Perfeitamente. Por e:Jtemplo, o
Estado da Parahyba tem 30 comarcas; precisa, pois. de réis
180:0'0'0$ para mantel-as. além da despesa com o Tribunal da
Relação, de que não poderá prescindÍr. O Espirito Santo tem
17 comarcas, e assim por deante.

UM SR. REPRÉSENTANTE - Só a relida da exportação dá
ao Espirito Sahto grandes recursos.

O SR. TAVARES BASTOS - Entretanto. Sr. Presidente.
quando se tratou aqui da discriminação das rendas. vi o nobre
Ministro ,da Fazenda dizer a nós. os estados pobres: «Tenham
fÍ3c,ipnf-io. rrSÜ'.',nr>I'l-se á sua sÓrte. fi bem da União». Mas,
ao passo que vi S. Ex. éxpimir-se desta maneira. não vi S. Ex.
dizer aual era a economia que pretendia fazer a hem dos
estados pobres.

pelo contrario. ouvi o Sr. Ministro da Fazenda dizer qne
a divida do paiz sobe a 200.000 :000$; ouvi o Sr. Ministro da
Fazeni-]n rli7rr rmr só nestr anno de rlictadura o Governo tinha
Q'nd() 9" ,M)I) :00(1$" mos. em aue gastou- o Governo esses
25.000 :OO(l$? l1prgunl,o eu. Porventura esfari'ío incluidas nes
ses 25.000 :000$ as ajudas de custo desses juizes de rJireito
nomparJos para díversas comarcas? Porventura estarão in
cluirJos nesses 25.000 :000$ esses 600: 000$. que dizem haver
custaçlo este salão. verdadeiro forno de cremacão?

Ora. a obrigação do Sr. Ministro era dizeí'., não que se
gastou tanto. mas no que se gastou. Não é que dpvidemos ,da
pnlavra honrMlado nobrr Minisb'o (A1Jartes): mas. flesde
que tinha gasto tão excessiva somma. em uma quadra todct de
paz. em que não houve movimento de forças, nem rr,belliõe<;
a debellar, era do seu deVer dizer em que se despenôeu esse
dinheiro. nos bahliitando, assim, a julgar do modo por que
dispoz dáS rendas publicas.

tTM SR. 'REPRESEKTAN'PE - Disso ha-de tratar-se na sessão
ordinar:ia. (Ra outros apm'tes.)

O SR, TAVARES BASTOS - Eu trnho o defeifo de não es'"
tudaí' discursos: por isso vou dizendo o aue mr oeeorre. sem
n r 'p()C'c,lmDcopsrk on!.rD ordem 011P n;'io sri"m C1izrr 'com fl'an
itueza a verdade ao paiz e, sobretudo. ao Estado que tenho a
honrct de representar.

Sr. Presidente. dizia que. ao passo que via o Sr, Ministro
(1:1. F,)'lr11da ;,Nl11~C'lh;ll' "OS rolarlos rn;e fivrssrm resi":macão,
não via. entretanto. S. Ex. mostrar-se ,disposl na, fazer eco
nomias: anfC's. nela confJ'al'i(), \,pi() a mais rlrcidÍl'lél lC'l1ell'ncia
para () ;í1Hm)rnfo SllDPrf]no dr desDesa,;;
, Ainda l1ct nouiOOS dias os jornaes noticiaram a creação de
um Tribunal de Contas. '

Cerlo. quando li essa noticia firmei safisfrilo. ctchei que
rssa creaç~o era convrniente; mas. rlepais dr ler a decreto. vi
01.10 rsse tribunal não seria mais do qne um ninho ele afi
lhad()s, r. nor isso, rnai~ 11ma' fon!p rlp drsprsfl.

Oomprehendo um Tribunal rle Confas oue tenha au("+o
rirJ;;.rle rir neC"ar rrrdstr() n Unle> r]-psnC'sa rlC'crpte>rla npl0 Go
vprno. nap;l rmr rS88 rlps1I0s" n50 sria n8ga nel0 7heso11ro:
mas um tribunal cuias decisões ni'ío tenham forca ohrigatoria.
dr modoqllr n1VTinistro p()ssa fazerdesnesas independente
11')('111e do rr~'ist1'o drsse iTihn11:t1. ]11'1','."111110. para C1nr serve?
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Para que serve esse tribunal, que é composto de mern~ros
nonlf'arlos ]'0]0 l\Iinistroda Fazpnda? E'. Senhores. o flscal
nompando os seus fiscaes, sem ser por e]]es fiscalizado!

DI' nl1r ,I'n'r, noi'. rrnito. mn 1'1'ilwnal dr Contas nestas
condirões. que acrédito não serem as mesmas pelas quaes se
]'I'~I'.,;' o rIa Franl'a. o rlêl 'Prl~irn. o rIr PorhJI<yal. O do Japão?

Entrelanto. daqui a al,zuns dias ha de vir um .regula
mento enorme. com a respE'rtiva fal1e]]a. ma.rcándo rárao pr-e
sidente do tribunal 30 :000$:20 :000$ para cada um do,s re
spectivos ministros. etc.. etc.. cortando-se assim, tlO largo.
como rruem corta em fazenda áJheia.

Quem procede deste módo póde. porventura. querer f!1z~r
economias a bem dos estados pobres? Póde, porventura.; VJr
dizer a psses estaelos: Consolai-vos, resigbai-vos?

Senhores. en não posso continuar por muito tempo. por
1111e ,;info-IY1e fatig'âr'!n e estou cansanrl0 a pac,ienciarlos meus
illustres ro]]egas.' (Nãn apoiados.) Mas. ~mtps. dr' terminar,
TJ1'l'riso di71']'-YOS 0111". si n:>ssar a 'or,zaniz(lcãú judi{fiaria
tal qual está no pr05ecto do Governo. a jusfiçà fica anicruillada.
nsi11izrs nas rom'Jrras ficam sujeito, ~ rfilldilhá!p;em politica
(' reduzidos ií miseria. Ql1alqbet ch0fe ])olitic'o que não CflIizér
o seu juiz. comhina-se com outro de comarca yisinha e diz:
Estolt mal satisfeito com o meu juiz. você fambem está mal
satisfeito rom o seu: vamos. pois. àesemharaçar-nos delles:
;)rreQ'imenfe sua g-ente. que en arre.!::-imentarei a minha, e na
rroxima abertura da Assembléa trafemos de suppr'ir a co
marca. Assim. Sr. Presidente, o juiz ficará sem eIla, ficará
reduzido a meio soldo, e isso por algum tempo. até que O'Go
verno rrmova-o p8ra romarca qnp nfio lhe ronvenha .. pois.
não spnrIo p,fa arpeifa. npn1 o meio soldo e1Te nerceberá.

Além disso, Sr. Presidente. V.· Ex. sahe aue os estados
m81 Y'Or10m D8Q'8r aos sellS pmnr0,Q:inos. Os nrofí'SSnr0S pub1i'
r:os vivem com os seus orrJenados sete e oito mezes sem rece
her. Os magistrados hão de viver nas mesmas circumstancias
I' sprfLo mllifas VI'Zí'S ohr'i,!2'ados ri recorrer ao vendeiro vi
zin]10 1181'81118 8rlr"anfarn orr1pnailo: e ai no magistrado que
crear 'letra si fão triste depemlpncia! ~

Eis a conting-enria a une firarií su5eito llm pohre juiz.
Eis aani a qne ficarií reduzidá a magistratnra neste P:liZi

SrnJ1orps. eu já five occasião de diz'er. e ainda hoje re
nito a1!p n80 eston fanandri JJ1'n rlt1rnn mca. E' yerdáde que fui
maQ'isl rarIo rl1lr::lnt8 17 annos. IVras. 110]1'. pm virlude desta 01'
~8niza6'io -Íudiciaria, me verei ohrizado a ahandonar' a car
reira. Estou nisposto a procnrar outra nrofissãn, que me as
,p!rure meios de .S\111sisfenria pai':l mim P. minba familin.
Não quero snj8ita1'-nle ií friste conting-encia em que ficari'ío
O~ in;7(" I' :'ifp n10srno os il1i:él'~ ferlpraps: porque estou con
vencido de que. a org-anizar\'ío .indiciar.ia que ífue.r nos imring-ir
o SI'. Ministro niío SI' mlnlp1':í Dor mllito fpmno.

Ha de dnraI' olrmpo nup (111r011 a rosa ne Malherhe. Essa
narle da (]rIDsfiflJirão lu rIl' spr rpfo1'marIa muito hreve. por
que não é possive.l CIlJe ê1 ma~istratnra fiqne assim aniquil
lada.

Spnllores. foi pm Yirfll(ll' rlesfas ronsideraf/ões CflIe eU
apresentpi um nrojPcto suhsliiutivo ao projer:fo lia Governo.
Neste pro.iecto trafei de conciliar 3. allionomi8 rIos estados
rom os interesses da jusiira e rIa arlministração 1lUhÍica.
Pelo projecto do Governo temos o Supremo Tribunal Federal
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e juizes federaes nos estados, e nada mais diz quanto ao resto
da magistratura. Pelo meu projecto eu crio um Supremo Tri
lmnal Federal com 24 memhros. Yinte e um tirados dos 21 es
tados, inclusiye a Capilal Federal, e tres nomeados pelo Pre
sidente da Republica, com approvação do Senado.

Eu crio juizes de direito em cada comarca, nomeados,
porém. pelos governos dos respectivos es1 ados. 118la fórma que
determinar a legislação de cada um.

O SR. AMPHILOPHIO - De accôrdo.

Ü 'SR. TAVARES BASTOS--iSi quizerf'm um juiz ,de direito por
concurso, seja por concurso: si quizerem que seja por aprl~

sentação do Tribunal, seja por apresentação do Tribunal: si
quizerem que se,ia de livre nomeação cio governo local, que
o seja.

Eu crio um Trihunal (la Relaçã,o com desembargadores ti
raclos cios juizes de direito, por antiguidade absoluta ...

O SR. AMPHILOPHIO - Ahi é que cI ivergimos.

O SR. TAVARES BASTOS - .,. e os membros do Supremo
Tribunal Federal tirados de cada Relação, tambem por anti
guidade absoluta .

. Bem "ei qIW 'a anligl1idade ah"oluta üfferrcr. com e-rfeito,
algumas desvantagens.

O RR. AlVIPHILOPHIO - Mas isto cohibe-se na lei ordinaria.

O SR. TAVARES BASTOS - Em todo o caso, a antiguidade
absoluta, pelo menos, é uma nresumpção rIr saber, é uma
pl'esumpção de pratica da nartp do magistrado. Os magis
trados fica:m, assim, ,@aranfi,dos.

E, depois, qual o sysfpmaql1P não fraz inconvenIente?
Imagina-se o 'mrlhor possivel para se crearem mag'istrados,
e eu pergunto: Este systema está isento dE' inconvE'nientE's?

O SR. AMPHILOPHIO - Por força.

O SR. TAVARES BASTOS - Quantas YE'Z8S não se terá o
nobre Ministro rla Justil;'a anependido dr muitas e muitas
nomeações que lem feito? (Ap01:ados.)

Portanto. rnfre a inconvenil'ncia da nonwação fpita pelo
(;ovE'rno. ou .por· antiguidadr absolula. arl,o 11110 ,; Pl'l'f"rivel
:I I1llrneal:iío por antignirlarle absoh1la.

() Sn. AMPHILOPHlO - E' que roarefa mais o arbílrio.

O SR. TAVARES BASTOS - Ainda no meu nrojecto inclui
algumas disposições beneficas, qUE' vão g'arantir os magi~

irados. assim. Dor exemplo. a vitaliciedade ra inamovibili
rIa-rj,·. I1r qne não ('op;itoll a GJnstih'il;'iío.

Pois. Sen'hore~. 11m .iniz qnr não co,ntacom a inamovibi
lidade nôde eXel;CeT' 'com certa inclrnenrlencia o cargo? Nunca.

Eis .por ql1erlizia l'vfingudti. tra-tanc1o da inamovibilidade
rlo .iuiz: Sem inamovibilidadE' não nôrlr haver juiz inrlepe.n
dente. e sem inclepenclE'ncia não pôrlp haver justiç'a. (Apoia
dos p o7(j'llrls aprl1"tps.)

Ppeo aos meus distinctos collegas que leiam E' meditem
8'0111'(' o- men nrojeeio. confrontem-n'o com o de Constiluiç1ío
p com o oue foi apresentado pelo distinclo renresentante pela
Bahia, o SI', DI'. Amphilop),in r procurem dotar o paiz com
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nma orga'Dlzaf,'ão judiciaria ,que corresponda á :sua grondeza
e prosperidarlr (Apoiadosl,na cel'!rza .~eque, SI passar essa
organizarão imliciaria ql1r sr achadelmeada na nossa Cons
titúição... a ,justiça desapparecerá completamente, d,~ nossa
terra, E de tudo podemos prescindir. menos de rehgIao e dE;
jusliça. porque sem uma e outra não príde haver paz, ordem e
liberdade (Apoiados.

O SR. AJ\IPHTLOPHIO - Nem seg'llrança dos direitos, é
verdade.

O SR. TAVARES BAs'ros - Por isso peço aos meus collegas
que deixem de lado qualquer consideração que lhes mereça o
nobre Ministro da .Justiça. e muita nos merece, não ha duvida.
mas q1lf' trJl] commrttirlo muitos errüs. tantos e tão gra'v,es,
SI'. Prpsidrntp. qur. quando prnso nr11ps. lpmlwo-mr d·" uma
phrase proferida por Benjamin Franklin no Congresso de
Philadelphia. Dizia o historiador dr Franklin qUI', quando
esse grande patriota subia os degraus da tribuna l)ara depo
sitar na urua spu voto sobre a Constituição, e11e, olhando para
um painel crup rpptresentava o Sol ,que nascia, disse:ra 'a um
amigo que alli se achava: - "Quantas vezes no meio das nossas
discussões longas e fastidiosas tenho pe.rguntado a mim mesmo
si a,quelle painel representa o Sol ao nascer ou no porntl"!
Hoje ve.fo; distindamente. ·que é o Sul' que se ,levanta. "

E Franklin tinha razão, porque a Patria Americana, pela
qual tinha tanto se sacrificado. por cuja independencia e li
herdade tanto havia trabalhado. dentro de pouco tempo tor
nou-sr granrlr. prospera, feliz, e digna da admiração de todos
os povos.

Pois bem, não vejo aqui nenhum painel representando a
aurora ou 000as'O, mas vejo alli um busto, emblema da nas
cente Republica; e, quando considero nos erros e demasias
do Governo, pergunto a mim mesmo si aquellc busto não se
acha com os olhos velados para não ver esses erros, que tanto
devem ter contrariado ao inclyfo chefe do Governo Provisorio,
que, como Benjamin Franklin. sacrificando-se pela Patria,
queria vel-a grande, prosprra c feliz. onde a ,justiea fosse o
haluartr da liberdade, r não o asvlo da mendicidadé ou o 1'8
fugio da ignorancia apan iguaf]a .. (i1fu,[f o llem. Muito bem. ()
omdor I: felicitado.)

E' submetlida ú-voLal:i'ío I' apPI'lwada a mOt:i'ío apl','sl'lllada
1)<'111 SI'. Dplnrtl'io Ri1wil'lI.

O SFt. PFtERJl)El':'I'I, - 'l'pm a p31a\T3 o Sr. Campos Sallrs.
Ministro da .Justiça. .

O Sr. Campos Salles (J"!finistro da h~sliça) (Jl1ovimento
(jer-al de attenção.. profundo silencio I - Sr. Presidente,
q:uando inscrevi-me para esLe dehate, fiz; desde logo o propo
slio de. ao subIr Ú esta trihuna. ahordar immediatamente a
questão, sem me ocüllpar. sequer il1l'irlrnlt'menf"r, dr assumptos
ex/ranhos ú ma/eria em discussão, e. principalmente, daquelJes
que por sua natureza se aeham fóra da competpncia desta
Assembléa. A materia que se "discute é tão impor
tante na sua vasta complexidade, que só por si hasta
para, occupm' toda a attenç;ão e todo o esforço daquelJes qur
deseJarem rlucldar o .presrnLr debatI".. Mas sou, infel'izmente
obrigado a afastar-me, ainda qUe ligeiramente•. deste pro:



positb. o discursô que acaba de' ser pronunciado obriga-me
a fazer preliminarmente algumas considerações.

O nobre representante de Alagõas, nas expansões que
acabamos de ouvir, não poude occultar os desgostos e apre
hensões que lhe causa a actual situação, nem a amarga sau
dade que experimenta pelo regimen decahido. Aprouve
tambem ao sentimentalismo pessimista.. do nobre represen:...
tante levantar censuras. directamente endereçadas, ao Minis
leria a meu cargo.

Senhores., ninguem mais do que eu applaude e respeita
ét~ convicções sinceras e a firmeza das crenç.as TlOliticas: 011.
portanto, não teria senão palavras de louvor e homenagem
ú coragem daqnolles quo, embora vencidos. se erguessem desde
lbgo, com a austeridade de uma nobre altivez. para affirmar
em face do paiz, com a tenacidade da resistencia. os seus prin
cipias politicos. Mas n3.o posso deixar 'de extranhar que
qUanclo o velho regimen cahia no meio elo silencio universaL
quando esse silencio eraaúCnas perturbado pelo rumor dos
applansds e pela agitação ria consciencia nacional em franca
adhesão â nova situação e ao novo regimen, comecem. no
orhtanto. agora. 'as resa]va, tardias (Apoiados.: muito
às oxpansões demoradas de mo sentimentalismo resuscitado
11l1ima hora.. .. 1

UMA voz - Já frias.
O SH. CAMPOS SALT.ES - ... no Instante em que não é mais

possivel ...

UMA voz - Um anno depois .

. O SR. CAMPOS SALLES - ... prestar braço forte e efficaz
drfez;] ao rrgimen condrmnado. (Apoiados: muito bem.)

Senhores. tive occasi3.o de testemunhar pessoalmente. 11.a
posição em aueme achei. o modo por que aT'parrceram as ma
nifrstarõrs do senlimento politieo nacional.

Devo declarar. antes de tudo, que tenbo rspecial aversão
a todas as questões ql.1e possam, mrsmo ele leve. tomar um
caractrr pessoal: evito quanto posso o individualismo. 1IIas.
em prrsença da extranha condncfa do nobre renrrsrntante.
parece que se me deve tolrrar dizer ([ur n50 é muito para lou
'nr-se o procedimento daauelles ane. tendo adherido franca
menta ao regimen republicano, tendo-o feito verhalmente 8
por escrinto. com toda a clareza. sem reservas e com todas as
apparencias de uma profuncla e leal sinerTidadr. a tal ponto
em" f,w0m .in]Q'aelos diQ'lloS di' rrcrr"'r commi"sõr o rle --eon
fiança deste (}ovrrno (fr1uitn bem '. todflvüL no" circums
tancias desconhecidas. venham. na hora de 11m -in.iustificavrl
desgoslo. quando o maíogro . das aspirações possa tornar
susneito o patriotismo. levantar nrotestos contra esta sit11aç80
e lembrar com saudade r1.nviclosa n re~'imen decahirlo.
(A1Joiados: muito bem: muito bem!)

UMA VOZ - Dai-lhes por ahi-.

OUTRA voz - Na occasino de manifrslarem o sen pen
samento. abandonaram o velho monarcha. Elle viu-sr só
sinho: seus cortezãos fngiram ele11e como quem foge da peste.

O SR. CAMPOS SALLES - Senhores, n50 traz o cunho da
sinceridade. permitta o nohre representante que o diga. a



queixa, a censura, .que. aS~ÍIn chega á hora em que sÓ póde
servir para denunCIar. mdlscretamente, a manifestação de um
despeito mal contido.

O SR. ZAMA - Por isso comecei logo cedo. (Riso.)

O SR. CAMPOS SALLES - Todos conhecem e. o ~aiz inteiro
tem testemunhado a conducta do Governo Pro':lsono com ~e
lação ao funccionalismo publico em geral. ~mgueI;n.dUVIda
de que com o anterior regimen tivessem pereCIdo os mLeresses
ele cerLa ordem (Apoiados.) . _

A Nação inteira comprehendeu que, com a desLrUlçao do
throno, com a transformaão total das instituiç~es, tinha~ d:es
apparecido tambem, e indispensavelmente, mUltos dos dlreIt~s
adquiridos (Apoiados c não apoiados): entretanto, a proprra
Naeão testemunl10u. o procedimento correcto, essencialmente
conciliador e moderado, que o Governo Provisorio tem ado
pIado em relação aOS funccionarios p.ublicos. (Muíf.o. bem.) Po~
de-se dizer que não houve um só mteresse sacnfIcado, nem
um direito preterido.

O SR. SERZEDELLO - Chegou a ser exaggeradamente mo
derado.

UM SR. REPRESENTANTE - Esquecendo, até, serviços dos
velhos republicanos, para não haver <;iescontentamento.

O SR. CAMPOS SALLES - De facto, muitas vezes o Ministro
ela Justica foi censurado, e, até, com certa asperez1a, por seus
proprios amigos, porque a todas as solicltaoões e esforços de
protenções que não lhe pareciam opportunas. respondia que
para a magistratUl'a não se havia interrompido o regimen da
legalidade; que, ao contrario, era indispensavel preserval-a de
todas as violencias, para que não soffresse a mais leve solução
de continuidade a justiça, que é o supremo fundamento da
ordem social. (Apoiados; muito bem). Fiz-me sentinella dos
direitos dessa homada classe, outr'ora tão desprotegida.

E, no emtanto.Seihh01'es, cleclUl'o Iealmen te. como membro
desse governo, que assumiu a responsabIlidade do facto de
:15 de novembro, que, entendo que o direito de uma revolução
triumphante não soffre os limites da legalidade. (Apoiados c
não apoiados. 1 Uma revohlCão traz ínt\litos, obedece a uma
corrente de idéas, tem principios a realizar e doutrina a appli
ear. (A.poiados.) A Revolücão seria Cl1Yarcle c se annulla
ria s! ~stacass.e em frente. d"e algu~s desses suppost os direit ôs
adqUIrIdos, deIxando, por ISSO, de 11' direito aos seus fins.

O SR. ERra0 COELHO - Mas não jJóde destruir um estado
de civilização. ,

UM SR. REPRESENTANTE - Não destruiu: aperfeiçoou.

. 9 SR. CAM,P0S SALLES -,- Não tem fundamento, portanto,
o IrrItante queIxume do nobrA representante eontra imao-i-
narias perseguições feitas á magistratura. "

Senhores, acabo de ser censuradotambem. como ouviu o
Con~E;sso, por um.acto. que deve ser explicado. Diz-se que
o. Mmlstro .da .Justlça antecipou o voto do Congresso, orga
lllzando a JustIça federal. quando o preceito constitucional
que lh~ servia de base, ainda não estava sanccionado pela de~
hberaçao soberana dos representantes da Nação.

'Senhores, devo dizer que me fazem grave in,justiça aquel-
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il's que aH,ribuem o m011 ]lrocl'dinwuto á intenção; ao pro
pnsito ele desreSpBiLal' a sn]lPrania I' a alld(widade do Con
gresso .. (Apoiados.)

No meio em que passei toda a minha vida politica, e onde
me achei sempre tão completamente afastado das regiões
officiaes, eduquei o meu espirito no maior resneito e no mais
profundo acatamento ao elemento popular. E' possivel que.
vindo de um meio tão diverso e para uma região tão extranha
aos meus habitos, não tenha podido apoderar-me ainda dos
costumes p das praticas do Governo. Mas o qlle posso asse
gurar ao Congresso e ao meu paiz, é que nunca perdi de vista
a minha origem republicana, nunca esqueci os compromis
sos contrahidos no pass,ado. (Muito bem.)

Por duas vezes, em situação da maior gravidade para o
paiz, achei-me, para a gloria minha o declaro, ao lado daquel
les que patrioticamente tinham deliberado introduzir um es
pirito novo no governo da nossa Patria. A primeira vez foi
quando alg'uns brazileiJ'os r('solveram dar francocom'bate á
lVIonarc'hia, lançando ào ,]Jaiz o notavel 'manifesto que a His
toria registra com a ,data de 3 (In dezembro de 1810, o 'qual
propunha como fórma de governo a Republica federativa. A
segunda vez foi ,qua,ndo os ,membros do Governo Provisorio
annunciaram ao paiz que estava destruida a lVIonarchia uni
Iaria eaue ia-se 'fundara Renublica fNlerativa.

No trajecto penoso de um a outro ponto, todos viram-me
sempre em toda a parte onde fluétuava a bandeira da Republi
ca feder3Jtiva. Foi ,dahi, dessa lucta incessante,auf' sahi para
occupar um lagar no Governo Provisorio.' Esta foi, porl.anto,
a preoccupação que eu trouxe commigo para o Governo, accei
tando, ',1l1i, o, rog'ar de 'honra uue m8 foi offerecido. Acceitei-o
nersuaôido de que a minha collabüração poderia ser ele alguma
utilidade na applicação dos principios da minha escola po
lítica.

Nestas condições, desde que o Governo Provisorio, ex
pedindo o decreto de convocação do Congresso Constituinte.
declarou que logo após o voto da Constituição ('. a eleição do
Presidente e Vice-Presidente da Republica se abriria um
inJervallo para dar logar á organização dos estados, e que só
posleriormente a esla organização se reuniria de novo o Con
gresso em legislatura ordinaria, entendi que lllt' cumpria
adeanlaJ' os /i'abalhos a cargo ,lo meu Ministel'io. Apoiados.1

() Sn..\RlS'l'IDES LOBO'- An[('cipOll-S('.
O SR. ClAMPOS SALLES (Vollando-sc para o SI'. Al'islicies

Lobo I-E,,·lácla,ro: si fiz anLes. clllt'ecipeí. Mas, qne tem isso?
Senhores, pensei que, para bem executar o pensanwnto

C'ol1t'clivo ,do Governo..qual era o ele apressar a tel'Jllinaç~ão c10
re~ámen nrovisoI'Ío, era neces"ario ocrue cada Ministro, em sua
pasta, activasse a sua acção, de tal forma que, ao terminar-se
o tabalho de org-anização dos estados, se achasse, nesse mesmo
instante, estabelecido o nleno regimen da legalidade em toda
a Republica, pois que já f'stariam instituidos os t1'0S podel'es
federaes. (Mu.ito bem..)

Todos comprehendem que. si outro [(,ra o pensamento
rIo GOyeflllo. isto é, si tivesse dleo inluito rI,' fazer fUllccionai'
o corpo legislativo ordinario immediatamenlf' apos a conclu~

são elos seus trabalhos constituintes, , ,



b SR. ARI5TJDE:5 LOBO - Seria welh01:.
O SR. CAMPOS SALLE8 - Convido terIr1lI1anLemente (j

illustre representante a ,vir a esta tribuna. sustentar a sua
opinião. E' muito facil levantar' censuras a. tudo e a Lodos
(Muito bem), nem é isso uma cousa que eXIJa grandes apll
dões; mas o que é diHicil, o que nem 1,oclos podem ,fazer, por
que nem todos os' cerebros têm força para tanto, é fundar um
plano, um systema de organizaão politica e oJferecel-o ao cri
terio nacional como a solução definitiva de todas as difficulda
des. (llluito bem,' muito bem,: apo'iados geraes e apartes.)

Felizmente. Senhores. conservo bastante co,lma e sereui
da,de de ani1110 para dar o' devido valor ás censuras e ,para 'COlll
prehender quando eUas me não pódem aLtingir.

Mas. como dizia. I) meu inLuito lancandoo decreto que
deu urg,anização á jusLiça federal Joi e:3'te que, ao terminal'
o Congresso o seu trabalho constituinte pelo voto da Consti
tuição e pela investidura do Poder Executivo, pudessem ficar
institnidos e organizados, simultaneamente. os tres grandes
poderes federaes, ficando, assim, terminada a situação revo
lucionaria, e legalizada a Nação (1!'Iuito bem.)

O SR. ELYSEU MARTINS - Isto é que é pratico.

SR. CA..l\1[POS SALLES - Mas, suppondo que por esse
excesso de respeito, mal entendido, para com o Congresso,
e adoptando aattitude que me é aconselhada pelos que me
censuram, eu me conservaslse retralüdo, inerte, esperando a
elaboração mais ou menos lenta dos estados, e que depois
disso se a,c.hasse die novo reunido estE' Congresso em ,l,egislatura
ordinaria,-suppondo, repito. que só então se comeoasse a
tratar da organização judiciwria: quem poder'á calcular por
quanto tempo esse processo prolongaria a Dictadura, que
todos os bons espiritos desejam Ver extincta (Muito bem;, e
a prolongaria na sua manifestaçãü talvez mais perigosa,
isto' é, na justiça do paiz? (lIIuito' bem.: muito bern,: apoiados
gemes.)

Houve, portanto, um sentimento democratico, um intuito
de elevado alcance pratico impellindo-me a apressar esta or
ganização, antecipando o Congresso.

Agora, respondendo a um aparte que acaba de ser-me
dirigido, direi que, todavia, não há neste procedimento des
respeito ao Congresso, nem menospreço á sua auctoridade le
gislativa: ao contrario, veem todos que não estamos tratando
de outra eousa senão de examinal: a questão e de deliberai'
sobre eUa. '

PorvenLLwa. preLendeu 'o Gu\'erno Provisorio arrebata:l' do
Congresso a competencia para resolver sobre o assumpto '!
Não; a discussão prova-o. Estamos pedindo ao Congresso o
seu voto soberano sobre a materia, que, aliás, está sujeita ao
debate. O que mais querem, o que mais exigem?

Figuremos agora as -duas alternativas. Supponhamos que
o Congresso approva a organização, tal como se acha no pro
jecto em discussão; quer isso dizer quc o Congre.sso Lerá
sanceionac1o os actos do Governo, isto é, que o Poder Judicia
rio estará definitivamente organizaào,e federalizada a jus
tiça. Supponhamos, porém, que o Congresso recusa a sua
sancldão ao plano adoptadono projecto: qual a consequencia ?
Desapparece esta organização do Poder Judiciario, desappa-
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rece, consequentemente, a, organiza,ção da justiça, feden1J, nada
11a feito, tudo se annulla, pois que tudo se prende á sorte deste
projecto de Constituição.' Teremos de começar de novo., ha
vendá, apenas, penlido o esforço empregado nesta tentattva
de antecipação. Mas não é isso, certamente, um motivo p,ara.
que elevessemos deixar de fazer a tentativa. (Apoiado~.)

Si, entretanto, como disse, o. Congresso der a s.ua sancção
ao projecto, teremos ganho cerca de um anno neste trabalho
ele reconsLrucção. (Apoiaclo~.) Creio que só isto b.\1staria p::wa
justificar o acto, que muitos censuram sem comprellender o
seu alcance benefiéo.

Senliores, devo outra explicação; porque todo aquelle que
tem uma responsabilidade politica deve saber definir e ex-
plicar a sua posit;tão e os seus acto.s. . .

Eu disse hapouco que tro.uxe para o Governo o cUJ::npro
misso de dar á nossa Patria a organização de uma República
federativa; e, sem duvida, teria fa)tado a, este cUB;lpromiS:so
si, tendo deixado passar o meu tempo qe gove~'no n?, e:st~tili':'
dade dos expedientes de secretÇl,ria, nã,o bpuvesse clfl,operado,
com a acção efficaz que me competia como membro deste g'Q':"
verno, para realizar o meu p.rogramma 1Üs.tor1co. . .

Eu trazia a responsabilidade das 1uctas e das tradições de
um partido, e era isso o que queria résa1var; pOirque, Se
nhores, devo elizer que vejo Clqui, nesta parte elo projecto
constitucional, que agora se eliscute, na organi?:ação do Poder
JLldiciario, os fun(iaB;lentüs do mais geIluino systema' í"epü
blicano e, ta,lvez, o unico toler'avel. (ApoiCldos e apw·tes.)

Passo agora a occupa,r-rne propii?,men,te. do' e4;ail18 do
11.1'05ecto, torr:ando em consideração, os principaes fundamentos
da contestaçÇio opposta ao systema aeloptado pelo GoverIlo,

Senhores, quandoêe tratava, ele lant;tar no projecto de
CoJ,lstituiçãp os lineamentos da organizÇ\ção d;OS tres poderes
politicos da Nação, a ma,gistratura, que já conhecia o pEmsa
mento do Ministro da Justiç<J, nessa parte, mostrou-se de a1
gum<J, sorte apprellensiv?" receosa do s<J,crificio dos seus in
teresses.

Uma parte dess<J, magistratm?, dirigiu urna representação
ao Governo. Provisorio, co.ndeJ,lIhando, ou, ?'ntes,. oppondo-se
ás idéas adaptadas. Então, respondendo á representação, tive
occasião ele apü.iar-me nos principios ger<J,es que presidiram á
essÇ\ organ1Z<J,ç~0. Disse qU(l não comprehendia a, Fecleração
sel11 a, c1ualidÇ\de da soberania na triplice manifestação do
poder publi.co.

Esta doutrina, lev<::\ntada na presente disçvssão, tornq'Q-se
motivo obrigado dos debates que aqui se têm dado.

O illustrado representante de Pernambuco iniciou o seu
ln'ilhante discurso estabelecendo estas premissas: - O. .w~i."

nistro da Justiça funda a sua. organização no principio ç1,a,
existencia de duas soberanias no. Estado feder<::\tivo.

O SR. Jos.É HYGlN:o __ Creio q;ue fui fiel.
O SR. CAMPOS SALLES - E disse e procurou demoB,~trar

que este principio não. estava de perfeito aocordo com a l;loa
doutrina.

Senhores, no terreno das abstraccÕ.es philosophicas e ooil1
a vasta erudição (fue desde logo revelou S. E'X ....

O ;)R. ~o:s~ 1f'Xq,~NO -:::-=. E' llOD;<Jªqe d.e y. ltJ&:.
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o SR~ GAl\'iPOS SALLES - ... não foi difficil '" ~, Ex.
produzir considerações no senLiu.o das Ideas que proleS~<1., .

Mas, apesar do esforço du seu ,eLevado LalenLo, contInUO a
penSar que ficou incollll1le o vel'UadeIro 1!l'lllCIplO. ,

A questão foi brilhantemente debatIda e emcIdaua pelo
h01ll'a,do representante da Bania ...

O SR. AUGUSTO DE .FREITAS - Muito obrigado.
O SR. WY.J:POS SALLES - ." .que, hontem.occupou esta

tribuna, com rara felicidade e com lllveJavel Pl'ollClenc~a. .
Venho encontraI-a exgotlada, depOIS do seu notavel dIS-

curso. . .
. Peço, entretanto, licença ao Congresso para emItllr,

bem, a milllla opinião, em todo ocas'), Ulll te1'l'eno
mais positivo.

Senhores, acredito que no vago terreno das abstl'acções
philosophicas seja possivel a SS. Exs. sustentar a causa qu,e
uefendem.

O SR. JÇlSÉ HYGINO dá um aparte.
O SR. CAlvIPOS SALLES - E' por isso illesmo que desejo

collocar a questão em um Leneno mais pratico; porque ahi
espero mostrar que estou com a verdadeira doutrina.

Em que pese aos i11ustres impugnadores do projecto,
julgo poder aHirmar que, segundo o accurdo geral dos PUbll
cistas modernos, o Estado federativo é aquelle que se caracte.,.
riza pela existeIlcia de uma dupla soberania na triplice es
phera do poder publico .

.l?,ermItLI-me que desenvolva esLe ponLo.
Aparto-me das subtilezas que acompanbam as definições

escolasticas, para dizer que a soberania é a independencia, é
a ausencia de subordinação. A soberania consiste, portanto,
no direito que tem o Estado, tomo personalidade política, de
exercer livremente a sua acção nos dominios de sua compe
tencia. (Muito bem; muito IJem.) Eis o que tenho por uma
soberania. .

Pois bem, appliquemos estas noções aos factos queobser
vamos, que temos deante dos OUlOS, e deixemos de lado os re
sultados àas especulações meLapl1ysicas, que escriptores per
tenc.entes á escola adversa suppõem encontrar na-s aspirações
e tendencias de povos regidos por insLituições toLalmente di
versas daquellas que nos propomos fundar em nosso paiz.

Senhores, toda a argumentação produzida pelo honrado
representante de Pernambuco pecca pela base, pela origem,
por isso que S. Ex. foi haurir os seus principios em uma
fonte impura, qual é a escola politica allemã, quando é certo
que estamos neste momento tratando de fazer a mais e:s:acta
applicação da mais pura doutrina democratica, quando estamos
tí'atando de lançar os fundamentos da Republica federativa.
(Apoiados. )

O SR. JOSÉ HYGINO-O paiz da Seiencia.

O SR. CAMPOS SALLES - Sem duvida" o paiz da Sciencia,
o paiz das grandes elaborações da razão humana e das pro
fundas cogitações dos sab,os; mas, tambem, o paiz mais pro
fundamente apartado das. correntes democraticas e das aspi
rações americanas. (i11uiios api)iados.)

Gonsultando taes livros, o illustre representante inoculou
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hn seu eíevado espirito os mesmos vicios que clor'ninam os seUs
auctol'es.

Senhores, não conheço publicista moclel'no que não diga.
que não affirme, em frente cio Direito Publico americano, sel'
incontroverso, o principio que reconhece uma dualidade so
berana no Estado federa! ivo. Não ha publicista que, fundado
na observação e na experiencia, não assignale que nesta: fórIlla
de governo, que planejamos para o nosso paiz, apparecem dous
governos, ambos soberanos. funccionando, parallelamente. um
ao lado do outro (Muito bçm): - o governo do Estado ao
lado do governo da União: aquelle soberano. como este, nos
limites ela sua competencia. ,:isto que a reciproca inclepen-
dcncia exclue qualquer hypothese de subordinação. .

Senhores, para que possamos bem estabelecer os l)rinci
pios, cumpre não suborclinar' a apreciação ás vagas abstra
cções do que se deva ou não fazer para. de preferencia. obser
var aquillo que a experiencia e a pratica ensinam lá onde
estas instituições se acham em vigor. Tomemos como pri
meiro exemplo a União americana: lú, como é regra ge,ral. a
Nação, isto (>, a, União, exerce a sua soberania pelo orgão dos
seus tres poderes - o Legislati,:o. o Executivo e o Judiciario.
Mas o que ha de particular ao caracter de suas instituições é
que em cada Estado encontra,-se a mesma soberania, manifes
tando a sua acção por or-gãos semelhantes.

O Congresso ha de permittir que entre em lig'eiros de
talhes.

O Poder Legislativo local ou do Estado exer-ce a sua acção
soberaua em tudo aquillo que não está reservado' á privativa
competeucia do Poder Legislativo da União. Cabe-lhe de
cretar os seus codigos. regulando as relações ,juridicas dos
seus habitantes na dupla eSl)hera do Direito Publico e Pri
vado; e os seus decretos, as suas resoluções independem da
sancção do respectivo poder federal, nem mesmo podem ser
nullificadas, cassadas ou suspensas por ·este. Suppondo
mesmo que o poder local invada a competencia federal, nem
mesmo nessa hYl10these poderá intervir o Congresso da União.

O SR. Jos~: IIYGINO - Mas, quem é qlle resolve o COIl
flicto?

O SR. CAMPOS SALLES - E' a justiça federal.
O SR. JOSÉ HYGIND - Portanto. é a União, porqne essa

justiça é ol'gão da União.
O SR. CAMPOS SALLE::ô - Perdão; é orgão da União, comu

é dos estados. Este é o papel destinado a esta justiça, como
logo mostrarei. E" 8entine11a entre as duas soberanias. '

p.o,r consequenci,a. e esta é ,fi questão. o Poder Lelgisla.tivo
do Est,ac!o não snfi'l:e delpenclem.cia elo Poder Le;g:islaMvo ,da
União. nem lhe está subm'c1inado: :l :sua <lecão é totalmente
livre dell1tl'o dos seus dominios 't'e1'ri1,o1'ia8s. .

O mesml') ,se :dá Iqu'a,nto ao E:mcutivo. EHe ,surge, na pesso.a
do gover-nadoê'. do suffrag'io do Els'Íarlo. e desarpparE\lJe em vi.r
tucle e Iln3 ~c'nnos da sua lei. oOl'gaJlÍca, sem que ,na ol'igem ou
na t,erminaeâori.as s'nas funccões encO'nbre. ou receha directa
ou iruJ:ü'ec'!jamellÍle, :a inflllell{,"i,a, do guVel'llo da União'. O go
vernadül' Ô. assim, um func.cionuT'io J)lrivatiy1o ido Estacl1ü, CO[11,

pletamente se'paraclo e independente do PI'IE\sid8lnte da RerPu
blic,a, de quem não recebe uma ordem, nem uma, commi1ssãÚ'.
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b Poder Ju'dicial'io tambem não tem superlur lJiel'ClJ'(:llito
i'óra dOIs limites territoriaesdo Estado. Os litigiossão julgados
em definitiva, nas suas instanciasdiv'8rsas, pelos juize,s e pelos
tribuna,e,s do Est&c1o. Salvo 'Ü caso excepc,ional da .i urisdicçãu
i'edera,l, não cabe recuI':so das suas deeisõels palra, os tribuna€!S
cla União. O prO'fJI'io direito de p~rdom' ou commutar, que nos
g.oVlernos unitm'ios per't,e.nce ao chefe da Nação, aü c,abe ao
governador do Estad-o 'em que se deu o de,licto.

'E' ced:o, portanto, que, slegulldo este mecranismo, os' 1JO
deres do Estado não sealcham subo['dinados ,aos da União.
Mas onde não existe :SUbOl~dülação 11a ind'ependencia, e onde
11a inctependencia ha ,soberania. (Apartes,)

O SR. JosÉ HYGIl\'o - Por este r'aóocillio toda pessoa é
sober,ana.

,o SR. CAMPOS K'\LLES - 1'elü raciocinio de V. Ex. é que
que não ha liberdad€ alguma no Mundo.

1'erguntü a V. Ex.: Pm'v,entura não ha a autonomia do
cidadão, e deixa eIre de ser livre e independente só 'Porque no
seio da vida ISloiCÍla1. na vida ,de ,relacão, a ,]'ei limita a sua accão ?
1'oiJs é. o que se .dá ,com relal,\&oão E'stado, que na Feder;ação
tem uma ,personaUclade politica, livre e independente, e, p01'
ta'IJ:Í1o', ,soberana.

O que não üomprehendo é essa Goncepção do nobre repr,e
sentoote d{~ 1'e'I'Ilambu'GO, que la.dmitúe 'a exi'sLenGia de porde['es
110 organismo do Estado, negando, entretanto, a Srua soherania.

Pela minha pal'tedeclaro 'que não posso conc,eber poder
]101itico .sreDl soberania; quando eUe não a possue, deixa 1)0<1'
i':3-s0 de ser' um poder: poderá ser um agente do poder, mias de
certo não é um poder.

'Ü SR. JosÉ HYGINO --- O poder pódeser aulünonüço e não
ser soberano. Nãü é isto uma questão de palê'wras.,

'O Sn. CAl\1POS SALLES - Para esclarec,er esta questão in
Vüco um exemplo dCiduzidn do []fOSSO proprio projecto de Corn
stituição.

,Por este projedo o Poder Legislativo da União, isto é, IÜ

Congresso Feder:al, é ,coJ1lpletamcnt,e sobera.no quando fixa a
sua despesa, orça a sua I'C{lcita e c1ecre,ta impostos para crear
Jonte,s de J'eceita.

Mas, SU!.llJüsto qur' 'o tll'pjecto (~ alJpl'üvado ("11 ;]I'.i'i Ii itíva,
tomo já (I f.oi edJl lH'Í.1II'eira dj's'Gussãu,aiJi II"l'PLlJUS qu'" iI( illl
posto ICV~, cXJ)ul'Lal;ãu ~Ô '!,odel'à&l'l' law,:a,üu IJcla.ô lcg-i:,,;IH,[ul'a::i
dos estados.

Teremos, lJur t:unôequl'nl:m. quanto au illlIJu"tude ('X.jJOl'
taçào, a solrell'alJ1ia da União limil_ada [leIa du Est,adll. I,CI'1l":'a'1I1

se Inuitos a]wrtes,)
1'01' outro lado, I),S imj)os,lo:õ soln't' a impol'la(:ão ::irJ LJrJde1l1

ser decretadus llelu Congresso Peicfel'ai.
Aqui é a soberania legislativa du E:õlado, qcu~ jJúl'a lJ<l.S

frunteill'as lil'a sulw1'êwia da União.
TudD i5:to demonstra a exi,slle.11l'·ia ele um dU]J!o Ul'gau isruu

independente, cOl'l'espollclenclo cada um a uma personalidade
politica com o clireit,o de livre Ide,terminação.

São tão abstractas as iclrjas do -nobre rc.presenLallle 81 ão
vagos os ,seus :U1'Íncipios, que u vimus es'tuJJelecenclu Ullm dii)

lij
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tült;CU.O entre la confede,ração de estados e Estado federativo.
dis~incç~o a que foi 0~rig8.ldo p3Jra poder confessar que, na p1'i':'
meIra, SIm, o Estado e soberano, ma:s na segunda não.

Senhor.es, esta distincção, hoje, está coneÍemnada. Em
minha opimão, diz o Dl'. Kaiser, em sua obra de Direito Pu
blico suisso, esta distincção entre Estado federativo e confe
deração de estados é muito abstraeta; não se colhe' dahi
nenhum. resultado para o Direito positivo. Os publicistas mo
dernos manifestam sua plena adhesão a este conceito.

O SR. JOSÉ HYGINO - A distincção é essencial.
O SR. CAMPOS S.'>.LLES - Acabo de mostrar que não é.

O SR. JOSÉ HYGINO - Appe!lo para a historia política da
America do Norte. A Confederação ali trouxe a ruina. e a Fe-
deraç,ão salvou. '

O SR. CAMPOS SALLES - O facto não altera I) e
eUe procede de causa diversa.

Segundo as noções mais geralmente acceitas, a unica dif
ferença consistia em que na Confederação os estados se re
unem por meio de um ou tratado, para um fim com.mum
de politica externa; ao passo que na Federação dos estados se
unem pelos laços de uma Constituição, para um duplo fim
commum de política interna e externa.

Mas isto, que podi,a ser uma verdade em presença do an
t.igo Direito Publico, sobreludo na Suissa, é, hoje, por seus
rproprios pro'fessores considerado de uma ,subtileza imper
ceptível, sem il~esultados positivos. Tanto assim é, crue os es
criptores müdernos, recu-sando formalmente a distincção, af
firmam que bem se pódedizer, troc,ando os termos, que o tra
tado é a CDnstituição da COJ;liederação, assim como a Consti
tuição é o tratado na Federação.

Si, portanto, o nobre representante concorda em que na
Confederação o Esbaido tem soberania, ha de concordar, lam
bem, que o mesmo se dá no regimen federativo ...

O SR JosÉ HYGIND - Não apoiado.
O SR. CAMPOS· SALLES ._' ... pOrque na Federação, tal

como eBa se acha instituida na America do Norte e conforme
já pensavam o,s publicista,s 00ntemporaneos ~os auctores da
sabia Constituição, os estados têm neste reglmep., apenas, e
vinculo dos interesses exterio,res - a paz, a guerra, o com
mereio, etc, Ha, é certo, muitos outros pontos affe~tos á União,
em que se sente a unidade, taes como os cor~e~os, o~ tele
graphos a mDéda, etc. ; mas são pontos de admmIstraça·o, que
~âo affedam O organismo nacional. (Apaj~tes.) . ~

Ahi e,st.á ° que vemos e obseirvamos na 'Úrgamzaçao e na
pratica das instituiçõe~ qu~ regem a. Uni~o americana: .

Na Suissa aquestao fwpu resolVIda ae plano, pOSItIva
mente e ·expre,s,samente, na Constituição FederaL Diz a COI?-
stituição Federal que 'os cantõe,s sãoso~'8rano~, e as constI
tuições cantonaes ratificam esta soberama, afflrmando-a cla
ramente nos seus preceitos.

O SR. JOSÉ HYGINO - Sobeil.'ania limit3Jda.
O SR. CAMPOS SALLES'- PeDdôe:-me V . Ex., não ha sobe

:rania que não seja limitada. E perrmttaque eu combata a sua
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inslswncia, com um conceito que li em uma <obra modernis
sima, tão moderna que ha apenas alguns dias que aqui che
garwm os seus primeiros exemplares, cOllisagTwda ao estudo do
Direito Publico da Suissa. Diz e6te escriptoil', 'em uma nota,
prectsamente sobre este assumvto, que é, hoje, questão 1\esol
vida a existencia de uma dupla Isoberania no organi,smo do
Estado federati'0o, e acerescenta (peço permislsão a V. Ex.
para endeTeçar-Ihe este topico) - que o espirito argucioso
dos juristas ,póde encontrar ciuvidase objecçôes a respeito da
existencia da dualidade da soberania no mesmo organismo
pülitico, mas, diz eIle. o cm'to é ,que a expressão está consa
grada, e extillcta a controverrsia.

Senhores, deste moldo, eu considero, tanto quanto é pü,s
sivel, pelos fTaCOS recursos de que disponho (Muitos não
apeJiados), destruido 00 principal argumento -que foi produzido
contra {) projecto constitucional pelo nobre representante de
Pernambuco e pelo illustre representante da Bahia, o Sr. Arn
philophio.

l"OScio, portanto, restabelecer o fundamento desta orga
nização: - no Estaldo federativo é substancial a dualidade
judiciaria, isto é, um Poder Judiciario local soberano ao lado
do Poder Judiciaüo fedeI'al, tambem sohe,rano. Ou isto. ou
a negação do regimen.

Outro argumento aqui pl'oduzido pelos impugnadores do
projeeíü c.onsisteem que, diz,em elles, esta üTganização judi
ciaria só é justificavel e necessaria nos paizes em que [pre
domina o p.rincipio da pluralidade da legislação.

Concluem dahi que onde existe a unidade da legislação,
desapparece a razão de ser deste organismo judiciario.

O SR. AMPHILOPHIO - Isto é evidente.
9 SR.CAM:PoS SALLES ~ Eu me proponho a mostrar a

V. Ex. que isso é um falso supposto, produzido no seu culto
espirito em cons'erquencia do f,alsü ponto de vista que V,. Ex.
tomou para as suas observações. '

O SR. AMPHILOPHIO - 'I'erei muito prazer em convencer
n1e disso.

O SR. CAMPOS SALLES - Não é !3. diversidade de legisiacão,
cormo erradamente :p.ensam os nobres representantes, que tem
creado a necessidade desta organização judioi,aria: (} que derter
minou esta creação foi a necessidade de coHocrar uma auc.to
ridade - forte. mas isenta ide interesses. entre as duas sobe
ranias paraJleIás - a do Estado e a da. União -, para evitacr
10U resolver os confliC<tos cntr'8 eHas, obrigando cada uma a
manter-se dent,ro das linhas que limit'arm o seu dominio.
COlllprehenderam os amcrif}anos, no momento em que fun
davam a sua Patria, que para vigiar a marcha e a conducta
(!estes dons goverrno,s, desenv,ólvendo a sua acção pa['a,HeIa c
exercendo as SU<lJS funcções, lado a lado, em frente um do
outro. para evitar eonfH0tors e perturbações de ordem social,
politica e economica, <e reciprocas invasões, quer dos estados
entre si, quer entre estes e a União, comprehenderam, repito,
que era nccessario collocar de permeio um tribunal, precisa0.
mente para evitar que as 00ntendas suscitwdas fOlssem resol
vidas, não á luz do Direito federal, mas pelo espi,rito parcial
pu pela força prepotente de uma das soberanias.
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? ,Sn. AMPHlLOPHIO - Isto 1'oi que delerminou a CI'eação
da -eurt~ do Cen:tro. Agora V. Ex. explique o que determinou
a cr~açao Idos JUIzes secciuIlaes parailelamente si não a di-
yersIdade da legislação. '

O SFt. CXiVIPOS. S,\LU:S' -- Mas, eu dizia qLle isso foi que
trouxe essa nccc:3:3Juadc, e esLa apreciação é conJirmada pelo
testemull!lo ll'l'eCUsaH:j do') es'cl'ivLol'es coév-os.

Logo a·pós a Inclcpcndellcia, o espi.riL-o qLle mais accentua
damente se mallIfeslava nas i8lIldenCIas dos estados era o de
invas~o sobre os ,dominios da oompetencia da União. Muito,
e effwaZUlJIlLe, conCOLTeua justiça federal nessa primeira
phase, p'aTa eviLal' o desmembramento. que Iseriaa cünse
quenc,ia JunesLa elos conflicLos, das rivalÍdades e dOIs ciumes si
não fÔl'a a sua ;nLe-r'vençãu imiJal'cial e soberarn-a. '

Uma out.ra crise, não meno.s violenta, que ag'i,tou a União
e recrudesceu as terndencias invasoras, foi a 'que seguiu-se á
terminação da gue,na de secessão.

Mas, aqui, foi a União, que, forte pela victoria, ameaçava
de continuas invasões os domínios dos estados.

Como na pI'imeira phase, foi a justiça federal que, aqui,
salvou uma das soberania-s, faz·endu, agora, recuar a União
para dentro elos limites ela sua comp,e,l,e,ncia.

Vê-se, claramente, que' o ['im desta justi\;a é velar pela
cons.ervacã,o das ·duas soheranias .

Este' é o seu caraClter, e taes são os seus intultoS'.
Citarei um facto para accent.uar melhor a indo~e desta

instituição. . ,
O Es,tado,cla Oalifornia auc·lodsou pm' lei a aU0torirdadB

policial do condado de S. Franclis'Co a fazer um regulamento
para a:s prisões do condado.

A' primeira vista parec·ia que 'se tratava de um acto sim
plicislsimo, sem alcance algum politico, como s.eja um regula-
mento .para prisões. ,

Entreta,nto, havia no í\mdo des,ta lei aJgul1JJa cousa de
grave, affect.ando a ordem soei,al, pois .que entravam em jogo
os interesses lela immi<gracão chineza.

Fundada na.quella audorizaçã<ü, a aUcGoridJade policial for:
mulou uma otr'denança estabeIe,cerndo que todo homem <lJpn
sionado, ao entra'r ,])';U'a a cadeia, te,ria o cabeI.lo cO'l'lbado até
urna poUegada aeioma do couro da clarbega.

Al;OllV:~ceu que logo fora .p,reso um chinez ele' nome Ho I-Ia
Row. e011lrra ü qual se applicoLla ordc'narnça.

O ehincz intc,r'poz a delllanc1~t pür perdas e dalll'nos c·onLr'a
a auctol'idacilJ poll'(;ial, 'vcrallle a ,jus'tiçJ.a federal, e a. venceu,
decidindo u, t.ribunac:s que era contraria ao espirito da Gon
stituicã'J Americana, emernda H, a dita o['(l'enança, visto estar
em oppolsi()i1n á,tolel'a'~lc.ia ]Jl'ocl<lJmalda . pela mesma, Gornst.r~
tuir,ão em maLe,rJa relrgrosa, e 'DO[' ser entre OIS clunezes a
pre"serva0âo do cabeHo uma' questão de I'eligião -e de honra.
(Aparte;;.) . . " , d . .

Ahi csli como um )ntcresse m(hvr,du~l. env()~yen o ~nlla
questão de Direito Publico, prov?ea ,a acgao l!en!'lf!ca da JUS
tiça federal, que interveme'111 deíesa ela ConstIotmçao.

Para fimnar melhor a doutrina, visto que foi este mn dos
l'oUlrtos mais clebat.ik:los 'Pelos illusI0I"~<i.I:O.:s l'8'l}.l'.e&ertlta)~;l~es. rpIe
~e oc,cuparam d'p assu.rl.lpto, eu peço lwenç,a paie,a expur u que
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a este resDeHD se tem passado na Suissa, que' é tambem uma
excelle'llte fonte de proveitosa observacão. (Apartes.)

Senhores: a organizaçi'iodajustiça' fede.Tal naSuissa ap
pareceu, t'ambem,em circumstancia.s e phases diversas. Na
primeÍl'a pIlase, que foi quando apena.s existia a CO'nfedelracão
dOIS tl'8S cantões ;primHivD<s' no se·culo À'1IT, não ·era um fri
]mnal regul:wmellfe -organizado, com carac1..er est.avel [> funcções
permanentes. Não era pro priamen le um tribunal. Quando se
dava um lifigio entre cantões. a sua solução ('1';1 nfferta ao
juizo ]Jl'u.r]:e,ncia.1 dos ho-mens mais sabias e estimadols, que
tinham odevr\j' rJe rlo·cir]ir de a,ccôndo com o Direito, e ami
g;aveJmrntl"' Nole bem o Congwesso, para o alranc.e desta insti
t.nição. que eslaheJecia nm jl1I!:~:ame-nL(), nas conLendas f'ntre
os caalUícs. 4:1e a·ccôrc]o com o Di'reif,o.· Estavam ahi os pri
meiros rudin1P'nLos do tribunal fe:deral.

Quanldo se operou a enLra·da ·de Zurich para a Coa1fe
deraçãoesta organizaçã.o primitiva e tão rudimental' pa880u
para uma segunda phase, a.cüm)J-anhando o simlllLaneo des
envolvimento do Direito Federal,

As contestações fmam ent.regues á decisão de ·lribunars rle
ar'])itro<5'.· !

-Com a reforma constitu-c.ional de 1848, conseguiu-se um
l'l'al1de ]wogl'esso nesta instituieão, fumlanrJo-sf' o trihunal
-rel1era.l: mas a SUfl compe(0]WÜl limitava-se aimIa :ís ('onl es
{aeões d(, Dirrilo Ci\fil entre os rantões.

.. Veiu. P()]' ultimo, a rPiorma consLiLneioJ1al {]e 1874. e a
Suiss.a :1/Jn,plou. resolul.amelJ1!.e. a ol'g·.aniza.~ão americana, C-Ol1l
o mesmo cara.clf'r, ·c'om os mesm-os inluHns, f' a,mpliou ao Spll
LrihunaJ feclf'Y'.al a {'nl1'l.Jle!encia para julgar as c'Ül1Jlestfl~ões rle
J)i"I'ito Publico. - .

P-or eons"quencia. como vô o ·Cong.ress·o, a indole desta
in&t.iLuicãü n50 r;. J10r cAl'Lo, a'Cfuella que os nohres repmsen
lant·es querem Idar-Ihe, reduzindo-a aos fins de uma justiça
ordü]{tria, 00mmum, destinada a Idel'imLr as contendas resul
jantes do Direito Privado. Ella tem, 'ao contra.rio, um caracte,r
politieo. e.p'}·r força da sna -destinação, a 511a ac~ão jnris
dic·cional abrange as ques-lóes Ide Dil'eif,oPublico.

Bask,ria isl0 Dara mostra.r ·que não é, nem n6deser. a di
versidacle rle lrgislaçâo que fsalbelece a ne,cessi'clarJe desila jus-
tica. .

.. Senhore,s, em uma das sl,ssões anteriores, o ilInstre repire
s(mla.nlp da Bahia. o honrado Sr. Sanaiva. com n: sua auc1;o
ri-rla-rlp 1(11' hOl1lf'm vrlh0,' qUà,lific011 ·dr vpl-ha.ria isto quP n6s
admiramos. hojfl flinda, como 11ma ohra rIe sabios, e quP pro
(,nr.amos arJanlar'á 'nossa ConMifuiç.âo. O no11re rfllwps:pnfanlf',
achando quP~ é uma velharia a Constituição Americana ...

O SIl. AMPHTLOPHIO _. F,oi só quanto a um ponto: quanto
ao m·oelo de se eleie.r o Sei[]3Ido. O Sr. Saraiva é um homem
que tem p.restado grandes seryiço-s. .

O Sn. CAMPOS SM_LES - Ningem cote"ta isso, ]Jf']o con
frario.

UM SR. REPRE5F."TTANTE - Não ha questão nessoal. Siga
o seu -caminho, Sr. Campos Sa.lle,s, que v,ai muito bem.

O SR . CAMPO::: SAT~LES -. Mas, -dizia eu que o Sr. Saraiva,
no seu disc.nrso, forneceu-nos 11m exemplo, com um facto rJo
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nosso p~iz. que. vem muito a rproposito, quando se trata de
c~ra:cterlzar a mdole, o te~peram.ento da organização .iudi
cJarJa. segundo os molde,s {lO pro,]ecto constitucional. Disse
S. ~x., tratando da distribuiçã,o das re,ndas, que o atrazo da
regIao do Norte começou depois que se suspendeu a aneca
claçã~ d.o imposto lançado pelas assembléas legislativas das
,)j'OVlllCWS sobre 'Ú consumo.

A. este respei to informa S. Ex. que por muitos aTInos
foi 'lançado. .:: arre,ca.daldo aquc,l1e imposto, sem contest.ação
nem Opposlçao por parte de qualque,r poder publico. Mas
yeiu 11m dia em qne um l\1inisLro mais ene,rgico mais reso
Juto, levantou <l questão e fez cessar ° abuso. suspendendo a
execução das leis provinciaes. ,por serem wnfrarias á Co'nsíi
tuição, visto que acompetencia para tributar a importação
pertencia. exclusivamente, ao corpo legislativo geral. Tirando
partido deS'te facto" accrescentou o nobre representante que,
si a Republica na sua organização federa.tiva não cuidar de
dar recursosa,os estado,s do Norte, estes, impellidos pela ne
cessidade, hão de violar a Constituição. pa'ra aI'rancar taes 1'e""
UH'SOS. sem que h~l'.Ía como evitar essa violação.

O' SR. ZA:lVfA - Que duvida! Pl'úno ?Jivere. lícindc plli:',)
sophari.

O SR. C.\MPOS SALLES - Eu venho dizer ,a S. Ex. que
I'slá eng,anado. Si o facto se reproduzir no regimon republi
cano: si as assernbJéas legislativas dOiS estados lancaJr"em.
([ualquer que seja a ne{)essidade. impostos sobre a importação;
bastará. ,p,ar:,. cessar o abuso, que um simples ctdadão tribu
tado 1'eeLlso-seao pagame,nto do imposto e leve a questão para
os tribunaes fe,deraes. A decisão que assim for provocada por
um inter,esse individual, reealündio sobre o nosso Direito
Constituciona,l, dedarará inapplicavel a lei do Es,ta,do respe
ctivo, por ser contraria á Constituição Federal. Essa decisão
estabelecerá a jurisprudencia,e tanto bastará para que cessem
(IS effeitos abusi'\"o,scla lei.

Note-se. agora, a differença entre os dous systemas. No
antigo regimen. o Poder Executivo geral. quando havia um
Ministro energicio. inJtederia nos a,clos das assembléas pro
vinciaes. para suspe,ndel-os e annul1al-os. No emtanto que,
agora. a soberania. esta mesma soberania que o.s nobres re
presrmLantes não qnerem comprehender nem acceitar. m~s
que pertencerá. realmerut,e, aos e·sta,çlos. será 'protegid~ p: nao
flodor:í ser desre,speitada pela acção de qualquer Mmls,tro.
Ou:mdo esta ,soberania transpuzer as fronteiras do Poder fe
dera,I. será ohrigada a recnar. niío pelo direito da fO'l'ya, mas
nela forcâ da. s:entenca de um tribunal de ,justiça. ('fr1?lito
bem.) .

O SR. AMPHILOPHIO - O meu Supremo Tribunal resolvia
tndo isso.

O SR. JosÉ HYGrNO dá um aparte.
O SR. CAMPOS SALLES - Hei de chegar a esse ponto, para

pI'ovar que isso é um erro de doutrina.
UM .SR. REPRESENTANTE - Isto é outra causa.
O SR. CAMPOS SALLES - Senhores, para poder responder

r!0S apartes dos nobres ['eprese,ntante,s. entrarei, desde já, na
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apreciação do outro argumento, talvez aquel1e que se lhes afi
gur-ou amais poderoso contm o systema do projecto.

O SR. PRESIDENTE -- Observo a V. Ex. que a sua hora
está finda; mas o Sr. André Cavalcanti. que devia substituir
a V. Ex. na tribuna, cede a palavra' afim de que V. Ex.
continue. • .i'

O SR. CAMPOS SALLES' - Agradeço muito a gentileza do
nobre represent8_nte; e aprovei[,arei a oceasião pa,ra desenvolver
diversos ,outros pontos, si bem que me assailte o receio de
cançar a attenção dos meus honrados collegas. (Não apoiados
i]eraes.) , i{'

UM SR. REPRESENTANTE - V. Ex. está sendo ouvido
com toda a attenção. (Apoiados. ) ~

O SR. ZAMA .- E, depois, digam qne o regimen parIi:'
mental' não é bom! E' explicando-se, é dp,fendendo-se que um
g-overno se torna verdadeiramente livre. e não com secretarias
dp, Estado que não possam apanhar. (Risadas.)

O SR. CAMPOS SALLES - Sr. Presidente. os illustres ím
pugnadores do projecto insistiram. tambem e muito. no argu
mento que deduziram, da organização judiciaria da Allemanha.

Peço licença a SS. Exs. para dec,larar que esse argumento
produz os mesmo,s resultados falsos de outros que já tomei
em consideração. porque, como aquel1es, foi tomado de um
ponto de vista falso.
. Go,nheeemos bem a historia contemporanea da Allemanha,
porque essa poderosa nação. ,pela sua attitude permanente
mente activa no meio ida agitada política européa. traz a at
tenção univ8rsal presa sobre si. Sabemos que a corrente po
liti0a predominante no seu seio é aquélla que se precipita
para a organização definitiva, ainda que violenta e forçada,
de um Imperio unitario.

Não ha esforco que nfio seja em]wega'Clo, nem energia que
não seja posta em acção, com insisteneia. com tenacidade,
para a realizacão di'. unidade politica. da unidade governa
mental. a S11,prema a.spiraçãJo 1'111 emã. o grande ideal onde vão
ter todos os problemas da sua politica.

Depois das victorias contra a Austria, proclamou-se a
unidade milHar, porque a concentração da força, p,anto de
apoio indispensaveJ para o desdobramento deste programma,
seria o ponto de partida para a concentração do Poder.
(Apoiados.) A unidade mi.1ik\r produziu a victoria contra a
'França, isto é, a fundação do Imperio e o inicio nesse tra
balho colossal de unificacão politica e administrativa. De
cretou-se a nnidac1edos correios. a dos telegrapllos. a dos
'OeROS e medidas. a da mop,da e a rIo commercio. Cf\le. tambem,
iá se considera realizada, p, C\ m?is importante nesta sede. a
lmidade .iudiciaria.

O pensamento que presiniu a esse trabalho fIe llnifical):'\o
está posto .a descoherfo. e ni'io 11a quem não veja. quem não
affirme q11P. a unidaneiudiciaria foi () passo mC\is adeantado
para a unidade do Direito. Basta ver que ti frente desta cru-

. za.da está a Prussia.para se por'l0r prever Cf\Ie em breve
Berlim, que .lá é a Capital po1itiea da Allem:,m11a, será. tambem.
a sua. Capital juridica.
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Portanto, a impropriedade do grande argumento dos
nobres impugnadores do pr05ecto, o motivo que o torna im
procedente e ina,p.plicavel ao nosso caso, consiste, sobretudo,
no .seguinte: na AilIema,nha pade-se da. destruicão de uma
Confedm'ação de estados para a fundação de úm Fmperio
llniVario: nós, ao contrario, partimos da desÜ'uiçã.o de um
Imperio llnitario para a fundação de uma Republica federa
I iva, São, pontos de partida int6ramentC' o]1]1oslos, (Mui/o
hem: ?l'tuIto bem; alJoiados geraes,)

E' el:E'O que argumrmtos deduzido,s de D]}servacões desia
(1]"l1em não permiLr.e.m as conc,lusões a que os nobl~es re,p,re-
"entanLes qU8rem chegar. (A.poiados.) .

Se,nhlÜres, qUf' isto que acabo de expOr é uma {lpreciacão
vcrdaclf'ira e f'xacta da politica alIemã. prova-se não !Só com' os
antece,rjen tes da organização judic.j.ari.a. OiS .pareceres das .c.om
missões e os debates parlamentares, como. ;principalmente.
com. essa ac·centualda satisfacção que 'Ü sobera,no da Alilemanha
ma.nifestou ao ver tm'minada uma campanha. que não lhe pa
receu menos proficua nem menos gloriosa do que ·a.s suas
gu erra;; colo.;;",a es. Ouça o Congresso este interessante t'opico
da faUa do Imperador Guilherme na sessão de, eneerrament.o
do Heicllstag. em 22 de dezembro de 1876 (Lê)":

«Aprecio no mais aHo gl'áo os beneficiiÜs que resultarão
para a nos::;a ?,ida nacio?1Itl. {lo Huecesso desla obra.,. Pelo
voto .elas I/ois jndieial'ias SI' nos asseguraqnr 'rm um futu,?'o
jJl'o;);imo a jllst.iç'a srrií. adrninisfT'af]a rrn .falda a AIIrmanha se,
gUll,lo os p1"incipios C01nm1l'llS. P qu<o Iwrante toclo.s os t1'1
hlluaes ::lJl!emãrs o prncl'SC"o sreá. elil'igido pelas mesmas regras.
«Por es!/'. modo. temos da{lo 11m passo con:sidf\ravel para a
uni,Ja,de jndiciaria na.ciona!. .

,« Um DireHo eommum fOI\tificaT:J. na Nac50 o senfimrnlo
do llOmog'rnoidade e dará á unidade poTitica da AIIemanba um
j)().nfA1 ele apoio qnp em nenh,;m periodo antel'ior da nossa
hi,storia pondo se,r-.]Jw assegurado.»

Aq'.li f's{:l. dlOsvelada a f\oliLira da força.
O SR. LUIZ DRLFJ'\IO - :\poiado. nomo ist o r~ grande e

generoso r
UM' SR. RRPRRSRN'T'AN'T'R .,...... Como isto r tyrannico !
o SR . .TORB HYGTNO - TTnirlade politira não q11PT' (lizpr

R:olarlo ll'lico. (ApaJ'ti"s d:i?1c)'sos.)
O SR. nAMPOR S,\1,1,R5 - Ei,s aqui o progTamma p{)lifi('n

,da AIlemanha: o qne e]la qner ri estabelecer.. por mri.o da
llnirlaele indieiaria. a unidade ju6diea. P por me]'Ü~a umdade
do Direito. a concentracão elo Pod'er. Isto aUP1' (Jlzr: a11e .a
lmidadr jl~diciaria ri o passo dC'ci~ivo para a fundac;ao defl
nitiva do Imperio unHaria. (Apowr}os e apartes.)

O SR .CESARJO ALVIM - E' evidente isso.
O SR. CAMPOS SALLES - Senhores. este exemplo traz-nos

uma a,elvprtencia proveitosa. no momento em que v?ta~'Üs ()
nossoeodig-o politico. e éaue o voto ?obre a OrgU1~lJ;zaçao do
Podrr ,Judiciario é um voto substancIa:lmente pohibco. Dar
111m passo errado. hoje. no momento. ,de se VOltar eSlta ,plarte do
projrcfo, é ,saerificar na sua eSSrmCla osystema e rouhar aos
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nossos concidadãos as mais seguras ga,rantias de liberdade,
que deve conter a lei organica. (Apoiados: muito bem;
opaJ'tes )

SenllOires, a unidade judiciaria foi feita na Allemanlla
ni"lo com facilidade. como dizem os que invocaram este
exemplo (Apartes). mas, ao ·contrario, com gl'ande diffi.culdaJde
c apús umi" f 0,.(0 resist.eneia oppos,la l)elos eSILados, aliás in
ft,rossados na lIc1'rsa da.sua au/ionomia. Mas o Imperio venceu
os rs!ados. assim como ha rle vencrl-os agora, na questão da
nnilla·lle jm'itliea. da unificarão dos (,odigos. porque ú frente
rll,sle mo\'inwnlo e.sIA a podé:.'olsa Prussia, e lodos sabem que,
na lUll~m;mha. o que quer ri Prnssia querem t{)dos os esf.ados.
(Al)liiarlos: muito bem.)

,Eis aflui. senhorrs. como o facto invocado p010s ac1ver
sarios do projecto se nos apresenta em toda a sua realidade.

AquilIo que se fez com o apoio da força. aquillo que é.o
prorluoto, não do voto. que exprime a força soberana da Op1
nião. mas (lo voto inspirado pelo prestigio da força armada.
nã.o póde servir-nos de guia no momento em que tratamos de
fundar institu i·ções livres. para regerem os des! inos dI' nossa
Palria. (Muito bem: alJoíarlos.)

UMA voz - E' um exemplo perniéioso o da AlIemanha.

nU'I'HA voz - Dahi sllrgill o soc.ialismo.

O I"H . (;;:\]'vIPOR SALLER - Senhores, com relação :'i orga
nização jurJit>.iaria da Alle1l1anha, que trm sido invocada, com
1anl a i nsis1.encia e com lanto cs1'orço, como arma de com
hal e contra o systAma do proj ecto. ha, ainda, outra ponde
ração. que prço licenç;a ao Gongre·sso para externar.

Existe alli, é certo. ·um triJ:,llnal federal, o trihunal rIo Im
]1nrio. mas com um éaracter, com uma indole inteiramente
diversa desta instituição que pretendemos adaptar ao nosso
paiz. O tribunal do Imperio não é senão uma superior in
stancia de ju3tiç;a ordinae'ia. commum: é um tribunal de re
visão, destinado a julgar em ultima instancia os litigios cln
cuja rlncisão recorrereIl1 os litigantes, quando a mesma de
cisão se fundar em uma violação ou falsa applicação da lei.
Como SI' V(1. não tem um caracter politico. não julg;}. 3S C011

teS'1aç;ões de Dimi,lo Publico, como éda indole da nossa jus
1iç;a federal: mas ,julga sómenfe as questões de Direito Pl'Í
varIo.

Ao tribunal do Imperio só cabe, no que respeita ás ques
1ões rie origem política. julgar. no crime. os attentados p1'2
tioados contra a pes~oa do Imperador e contra o Imp01'io.
Nenhum outro c'rime, ainda mesmo político, recai sob a sua
juri&dicç;âo.

Vêem. portanto, os nobres representantes que, alnda púr
este lado. não tem applicaçã.o o exemplo que buscaram. A 01'·
ganização allemã não tem o cunho das ·organizações que vi
goram nos estados federativos e que tomamos para modelo:
ao contrario, a sua organização ·obedece ao typo commum da
justiç;a ordinaria. Mas, para isto, não era por certo neces
saria ir tãe longe; bastava que os illustres impugnadores do
pr05ecto adoptassem. pura e simplesmente. a organização uni
taria do decahido Imperio Bfãzileiro. E' o ideal da Alle
manha. (Muitos apa1'tes.)
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o SR. AMPHILOPHIO - Si invoquei a Allemanha, foi para
mostrar uma Confederação sem dualidade judiciaria.

O SR. CAMPOS SALLES - Isso jlá está respondid-o. Na Al
lemanha trata-se de supprimir a Confederação e fundar a uni
dade na soberania; por. consequencia, não tem, realmente, ne
cessidade de uma justiça que, como já mostrei, tem a missão
de interpor-se entre dous governos que funcci-onam parallela
-e soberanamente. '

Senhores, me parece que tenho demonstrado que não
prevalecem os argumentos oppostos ao projectü, quer se fun
dem na doutrina, quer na filiação historica, quer na obser
vação dos factos. (Apoiados (Jeraes.)

Feita a minha defesa, vou iniciar 'o ataque.
Os impugnadores do projecto trazem, como solução para

resolver este gravissimo problema, qual a que se vincula á
organização do mais importante poder da Nação, um substitu
tivo, creando a unidade judiciaria, mas dando aos estados, á
sua exclusiva competencia, a justiça de primeira instancia.
Em substancia, é a reproducção do Acto Addicional.

O SR. AMPHILOPHIO - Que foi tiraclo dos Estados Unidos.
O SR. CAMPOS SALLE3 - Perdoe: não foi. M::l!s, Senhores,

o que eu quero é denunciar a este Congresso a tentativa de
um gravissimo attentado político. Aquillo que a Revolução
de 31 já nos deu, dentro dos moldes da Monarchia unitaria, é
agora resuscitado pelos nobres representantes, como capaz de
satisfazer as justas exigencias da Republica federativa. em
1891. (Muito bem; apoiados.) -

Senhores, a este respeito invocarei. tambem. um teste
munho historico, da maior valia, para assignalar uma cir
cumstancia, que torna extremamente desfavoravel. iríexpli
caveI, constnmgedora a situaçã,o em que se collocam os nobres
impugnadores do proj ecto.

Em 1831, isto é, em consequencia da Revolução dessa
época. outorgou-se ás provincias do Imperio a faculdade de
consütuir e organizar a sua justi.ça de primeira instancia; mas
esta faculdade vinha acompanhada. tambem. da de organizar
'Ü respectivo processo.

Foi em virtude deste principio. consagrado no Acto Ad
dicional, que as provincias do Imperio começaram a orga
nizar a-sua justiça de primeira instancia. estabelecendo a re
spectiva jurisdicção, assim como a divisá-a territoriaL Em
muitos pontos tornou~se sensivel a fendencia de alargar
quanto possivel o preceito constitucionaL tão profundo era
o sentimento de indepenclencia local.

O SR. JOSE' HYGINO - O Centro nunca o permittiu.
O SR. CAMPoS SALLES - E 'Ü nobre representante me

permittir1á que, agora, passe a responder aS. Ex. com a
opinião de um seu illustre conterraneo.

Na üamara de 1836, tratava-se, entre outros actos, que já
faziam presentir um movimento reaccionario. de decretar a
inconstitucionalidade da lei de 16 de agosto do mesmo anno.
votada pela A..sembléa provincial de Pernambuco; lei que
tinha estabelecido a sua organização judiciaria. Da Com
missão respectiva, encarregada de interpor o seu parecer,
destacou-se o illustre Deputado Luiz Cavalcanti .. ~



- 251-

o SR. JOSE' HYGINO - Auetor da lei.
O SR. CAMPOS SALLES - ... para dar o seu j)arecer em

separado. O Congresso lucrará em conhecer a elevação de .vis
tas a firmeza democratica e o brilhantismo ,com que o lllu
tre' pernambucano antecipava, naquel1a época, os funda'
mentos da politica experimental, ensmada em nossos diaS por
nm emerito publicista.

DesUtcarei do seu lum.inoso parecer o seguinte topico:
«Lembram al;:iuns o inconveniente de poderem appa

recer 18 clifferenteLs codigos das diversas provincias, que não
j)ossam facilmente ser conhecidos pelos magistrados dos tri
bnnaes.

«!Entendo, porém, que, sendo os magistrados especialmente.
.-lestinados ao conhecimento das leis. seu officio lhes impõe o
dever de estudar as leis de todas as' provincias, aonde sua jll
:'j"dicção se estender; além de que, as provincias hão de ses-uir
mc.1Íto o exemplo umas das outras, e, conseguintemente. niiü
Ierão de verificar-se tantas differenças de codigos; antes po
,leremos ter a vantagem de ser mais imitado o codigo qU8
tiver produzido bons effeitos em alguma provincia, livran
dO-E;e, assim. da calamidade que soffremos hoje pelo Co,lig-o
rIo Processo Criminal decretado pela Assembléa Geral, de qn!)m
nem uma garantia nos induz. presentemente; a esperar como
mrlhoramento em tal objecto.»

Ahi está o contraste. Hoje vemos o illustre represen
!.anto por Pernambuco. apavorado deante desta perspectiva.
que lhe parece aterradora ~ a diversidade da legislação. <lU,
ainch menos. a dualidade judiciaria, produ'zindo o cahos no
seio da ,nossa sociedade, perturbando as relações de Direito e
sacrificando os mais vitaes interesses.

Pois bem, houve, ha 00 annos ,atraz, um espirito menos
tímido do que o do nobre representante e, seguramente, tão
lUCldo como o seu. que lançava, corajosamente. os fundamentos
ele uma doutrina' sã, que, indo além' da dualidade jndiciaria,
acceitava a diversidade da legislação.

Senhores, a este respeito tenho necessidade de dar um;).
explicação, para que não haja mais duvida sobre o meu modo
de pensar e de proceder.

Sustentei no Governo, até o instante em que assignava-se
o p1'ojecto de Constituição, a necessidade de consagrar-se o
principio da legislação separada, e sustentei este principio.
porque entendi que era preciso não tirar aos estados uma
das mais importantes manifestações da sua soberania legis
lativa. L .

Fui. porém. vencido. porque a maioria dos meus colleg-as
pronunciou-se em sentido contrario. ~

Cumpre-me, aqui, deelarar, pois, que já ouvi a respeito
uma vaga censura, que, apesar de vencido na divergencia.
permaneci no Governo. por entender que, em uma situaçã6
como esta, não era caso de levar a minha sUBceptibilidade ao
ponto de separar-me dos meus companheiros em uma questão
de. doutrina, (Apo.iados gemes) ,que não alterava a parte pro
pnamente orgallICa, fundamental, da Constituição.

Demais, não era uma questão de confiança nem de me-
dida governamental. (Apoiados.) ,

Mas, Senhores, declaro daqui que acceito francamente a



emenda apresentada por alguns Srs. representantes, restabc
lecendo o principio.

O SR. NASCIMENTO - Isto é que é ser co11erente.
O SR. AMPHILOPHIO - iVluHo bem: é um s~-stema.

O SR. CAMPOS SALLES - E é preciso notar que os pro
prios Srs. representantes impngnadores do principio são o~
[{lll: rxhi]wmns seus melhores fundamentos.

O nohre 81'. represrntante por Pernamburo disse, na ,~ma

h'ilhanle oraciio. aqui ouvida com o aeatamento devirlo a um
mr'strr, que nrís ainda vamos enrontrar as basrs rIo Dirpito
nos irnpereeivpis principios da lei romana. Islo quer rlizf'r
que os principios rrgularlores do Dirf'ito são os mesmos rm
toda a partI'. Pois bem. si assim é ineonlrstavelmente, e si
somos um povo homogeneo ppla raca,' pela lingua. pela reli
gião, pelas tradiç;ões historieas o pelos co.stumes, é eorlo que
havomos rir' tf'r, neCr'ssariamenle, o mesmo Dil'l'ito rl,gulado
as nossas relações juridicas em todas as regiões da Republica,
sem qne para isso sC'ja neeessario qne a nossa legislação, os
nossos eodigos sejam o producto ele um unico Poder Legis-
lativo. .

SonllOres, si é da11i, elas tradições sempre vivas do Direito
romano, como diz o nobro representante rle Pernamhuco. que
têm surgj·do os 00eligos modernos mais peI'feitos. prwque
{, jl,i que psb a sabia liç;ão rIa pxperieneia, por quP razão que
l'i'm imperlir que cada Eslado faç;a as suas leis, quando ellas
pocll'm {,[fl'rPI,pr rampo Ú observaç;iio dos lpgislarlorl's, con
rluzindo-os ;L l111irlarle ]wla px]wripncia? (Muito hem.: muito
lJ1~·'III.. )

O ;8R . .ToPO;;' HYGJNO - Npsle raso. 1,01' que resena para
o Gongresso feelrJ'al a faeulrlade rIr ]pgislar sobre fallencias?

O SR. CANIPOS SALLES - São excepções. A esse respeito
devo lembrar ao nobre 8enarlor um facto que se esiCt rlando
J:os Estados Unidos. Tendo. ali], as legislaturas dos estados
a faculdade de decreliar os s(,õJS' codigos, todavia, reservou-se,
como disse o nobre Senadu' ao Congl'esso ferleraL a i'acnl
rlarlp lial'a legislar snbre t'al1pncias. Enl "elanl n, sl'gunrJo o
L.f'sl ('ml111 110 de nl11 rscriplor ]]1or!r']'J] iss imo. não se conseguiu
[lrlaplar' ú União p t'azl'f' pXP0ulUl' ('111 Il,rlo o Il'fTilol'in nacional
lima ll'i 11nira sohre fal1eneias.

Enronlr0 j tilg'llrps uma observac:in, qne me liarrce rle
gTanrle vaJOl', pm favor rlo pl'ineil1io ria lpgislaçiio sppal'ada.
Nota-se 11ma rlifferen(:a ontre a Sníssa r a União Americana
no qne respeita ao progresso da sua ]ogislaç;ão. :'Ia Suissa,
devido a circumstancias preuliares, a um certo an 'aeonismo
de sentimentos, a uma certa rivalidade mesmo, eliffieilmentc
acontece que um eantão adapte á sua legislação uma lei de
outro cantão. Nos Estados Unidos, tem-se observado um phe
momento inteiramente diverso: toda vez que a lei ele um Es
tado produz bons resultados na applieação, é eUa immediata
mente transplantada para a legislaç;ão de outros estados.

Daqui resulta que a legislação amerieana tem tido um
progresso mais sensivel, mais real elo que a ela, Suissa. 'E'
este. por certo, um argumento ele irrecusavel valor em favDr
do systema. Vê-se que elle conduz á unidade. (Ap01:ados e
apartes. )
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Votando, aqui, por este systema. Tlão quer isso dizer que
tenhamos estabelecido a olJrigat;ão para cada Estado de ad'J
ptar para si uma legislação caprichosament.e diversa ela dos
outros ,esltados;. não: o que fazemos é dar-lhes SObeDallla le
gislativa bastante para que cada um l)o.ssa adaptar as Instl
tuições que lhe sejam peculiares e ulllfoT'lDlZal-as todas na
parte geraL na pai>te em que a.s rel~ções .inr2dicas obedec~
rem ás mesmas comlições de lllllformldade. Nao tenho receIO
de que possasahir daqui o cahos. (Apoiados; muito bem.)

Senhores, tenho, ainda, um assumpto. que vonsldero de
utilidade para este debate, mas, sinceramente, receio ir além
do que me possa permiitir a benevolencia dos nobres repre
sentantes. (Não apoiados.)

iE' um assumpto pratico .

. VOZES - Prosiga. Queremos ouvil-o.
O SR. CAMPOS SALLES - Não foi reproduzido aqui no

Congresso, cre·io eu, mas tenho ouvido em toda parte dizer-se
que a ,situação financeira de 'alguns estados não lhes permitte
ter á sua cont'a ,senão a (justiça de primeiTa instancia,

O SR .. AMPHILOPHIO - Para mim, é um argumento se
cundaria.

O SR. JOSÉ HYGINo - Não é um argumento capi,tal.

O SR. CAMPOS :3'ALLES' - Si este argumento não tem
valor, eu o abandono. .

O SR. J'SE' HYGINO - Tem valor, mas não é capital.

O SR. CAMPOS SALLES - Ma.s o substitutivo dos nobres
I epresentantes consigrra a idéa de deixar-se a cargo dos es
tados sómente a justiça de primeira instancia. deixando-se á
União >apenas as instancias superiores. .

Senhores, de duas uma: ou os estados têm recursos pa,ra
manter a sua justiça em todos os gNÍ.os, ou não os possue suf
fi cientes, sequer, para a primeira instaneia, ou, antes, não os
têm, principalmente, pa,ra a primeira instancia. Nestas cir
cumstancias, o argumento prova de mais: e teremos de voltar
atraz, pois que não poderemos dar' aos ! estados em 1891'
aquillo que já se dava ús provincias em 1831.' ,

. Basta exami.nar a despesa que acarreta a justiça de uosSo
palZ em sua pl'lmeIra e segunda instancia.s, para mo.~Lf'al' a
irnprocedencia desse argumento. Eis <l(fui os dadu.':; que pus
suo:

::.:a in.'itancí a:
Com os desmnhal'l:·aclurcs.
Com as secretarias.

<1 a instancia:

6::':1 ,juizes de direilu.
1 juiz elo presidiu.
1 promotor. . .

Promotores. . . . .
1 escrivão do presidia.

juizes municipaes. • .

SOl111JJa. •

551 :i)OO$I}I}O
84:848$000

."2.235 :6'11,0$000
5:000$000
:3 :000$000

810 :80'0$000
2:200'$'000

1,035 ::333$&85

.. • .C1 • '.' • •

636:448$000

4.75t-i::.J81$8&5
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Deste quadro verifica-se que a justiça de segunda in
stancia custa apenas, em sua totalidade, 63'6 :4'Í8$, ao passo
que a despesa com a de primeira instancia eleva-se a réis
l4.121 :933$886.

E' !por isso que eu dizia que, si os estados podem cust'ear
a sua justiça de primeira instancia, tambem estão habili
tados para manter a de segunda.

Parece-me que será de grande utilidade para o Congresso
conhecer os detalhes destes algarismos, pois que, assim, se
habilitará a resolver com mais segurança este problema.
Chamo a sua atten({ão para o seguinte quadro, em que vem
demonstrada, parcialmente, a despesa que faz cada Estado
com a justiça de primeira instancia:

AMAZONAS
8 comarcas, tendo 9 juizes a

3':600$. . . .
8 promotores. . . ".

9 juizes muniüipae,s.

PARA"

21 comarcas, com 24 juizes.
22 promotores. .

25 juizes municipaes.

45:200$OüO
13 :000;$0001

86: 'ÍOO$(}{}C
33 :'400$00'0

119 :800$000
44:110$000

58:200$000

163:9iO$'Ü00

MARANHÃO

31 comarcas, com 34 juizes.
3i promotores publicos.

,33 juizes munieipa.es. .

122:400$000
414 :000$0010

166:400$000
57:478$000 223:878$000

PIADHY

'2'2 comarca\s~ com 23 du:izes.
22 promotores publ)cos.

22 juizes municipaes. .

82:800$00Oi
32:800$00'Ü'

115 :600$000
3'1 :730'$'000 147 :330$'000

CEARA'
3'4 ,comarcas com 36 juizes. 129 :600$000
34 promotores.. ...."48 :&00$000

38 juizes municipaes.
178:400$000

56:370$000 234:770$000
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RIO GRANDE DO NORTE

19 comarcas, com 20 juizes.
19 promotores. . . .

i 9 juizes .nunicipaes. .

172: 000$000
28:000$000

100:000$000
30 :764$967 1310 :7G!1$967

30 juizes municipaes.

51 juizes municipaes. .

PARAHYBA

28 comarcas, com 20 juizes. 104: 400'$000
28 promotores. . 41 :400$000

145:800$000
43: 600'$000

P~LRNAMBU:CO

51 comarcas, com 56 ju~zes. 198: 000$000
52 promotores. . 74 :200$000

272:200$000
88:355$000

189:400$000

360:555$000
Presidio de Fernando de Noronha:

1 juiz de direito\.5':OÜO$000
i escrivão. . . . 2: 200$000
i promotor. . . . 3 :000$000 10 :2{)oO$000 370 :775$000

ALAGOAS
115 comarcas, com 16 juizes. 57 :600$000
15 promotores.. .... 20 :14iOO${)00

21 juizes municipaes.
78:000$000
32 :060$000 110 :060$000

22 juizes municipaes.

SERGIPE

18 comarcas, com 19 juizes. 68: 400$000
18 promotores. . 24: 000$000

92:400$000
33: 1;081-$000 125 :508$000

BAHIA

54 comarcas. com 58 juizes. 216 :00{)r$000
56 promotores. . 79 :400$00Õ

84 juizes municipaes.
295 :'400$000
121 :700$000 417 :100$000
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ESPIRITO SANTO

10 eOIllaJ'cas, com -ti juizes.
10 promotores. ,

11 juizes municipae'.

39:600$000
13:800$000

53: 4'0,0$000
16 :'0'20$000 GV:420$OOe

lUO DE JANEIRO

3'6 comarcas, com 38 juizes.
35 promotores. , . . . .

·10 juizes municipaes.

136:800$00'Úi
47 :200\$000

184:000$OüO
59:535$000 2'13:535$000

:s. PAULO

63 comarcas, com 65 juizes. 234: 00'0$000
63 promotores. , . . . ~ 85 :600$001}

81 juizes 'lliunicipaes.
.319: 600$000
121:724$117

PARANA'

441 :324$117

14 comarcas com 15 juizes.
1'í, promotor'es.,

15 juizes municipaes. • • ,

S'1 :000$000
19:000$000

73:000$000
21:999$000 94:999$000

SANTA CATHARINA

l:J I~onlar'cas, com 14 juize::3.
13 promotores. ,

14 Juizes municipaes. . . .

SO:400$OOO
17 :::!.OO$O{)ü

67:600$000
:22: J80$000' 80': 78D$OOO

RIO GRA:NDE DO ;SUL

'Yí CDmarcas. com 49 juizes.
47 lwomotores. .

50 juiZES 'umnicipaes o" • •

17G : H10$000
66:000$000

242: 400'$ürJU'
71:450$0{)O 313:850$000
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MINAS GERAES
75 juizes. 270 :OOO${]ilJO

'104:060$000

93 j uizcs lllUnicipaes.

GOYA~

20 comarcas eom 21 juizes. .
20 ·promotorcs.

21 juizcs municipaes.

374:000$000
121:100$000

75:GOO${}00
32:200$000

107:&00$000
35:268$034

49[5:100$000

143:068$0311

MATTO GROSSO
8 comarcas, tendo 9 juizes. 32 :4.100$000
8 promo{ores;. ..... 13 :OOO~OOO

45 :'4<00$000
13:781$767 59:181$767

4.121:933$885

, ,Como se vê,a justiça de primeira' i1'lstancia, i'lm um Es
tado de menores recursos, 1comoo da Parahya, custa 189' :400·$;
a do Piauhy eleva-se a 147 :330$; a do Maranhão, a 223 :878$;
a de Goyaz, a 143: 068$034; e 'assim por deante.

Agora, cumpre conhecer, tambem em detalhes, as des
pesas :que se fazem com 'a justiça de segunda instancia.

;Este confronto é necessario para justificar a minha pro
posi ção; isto é, desde que se considem possivel aos estados
manterem ,a primeira, razão não ha para que se lhes tire a
segunda inS'tancia, simulando um acto philantropico, de ge
nerosi,dade,quando, em fundo, não ,se pre'tende sienão tirar
aos· es'tac1os a ,sua indCIPcndencia e sUl:ijüga1-os ao Centro por
uma perigosissima centralização judiciaria.

A segunda instancia apresenta typOS diversos.
A Relação do Districto Federal compõe-se de 17 membros;

as da Bahia e Pernambuco têm 11 membros cada uma; ,as de
Maranhão, Belém, S, Paulo, etc., sete' cádá umá, C, 'finalmente,
as de Goyaz e Matto-Grosso, cinco 'cada' uma. .

Pelo seguinte mappa, veriá o Congresso a despesa de cada
um destes tribunaes:

DESPES).. COM U PESSOA,L E MATEJ:UAL DA JU STlC.Á. DOS
ESTADOS o

2' IN8TAN',clA

Relação (1e Belém, districto que .co.mpr'ehenue os os lados :
Pará.
Amazonas.

17
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7 desembargadores a 6: 000$ 42: 000$
Ao Procurador da Fazenda

e "oberania. . . . " 400$ 42 :400'$1

Pessoal e material da
Sécretaria:

PessoaL.....
Material. '''' • • • ~

p:760$
3:348$ 9:108$ 51:508$000

Relação de S. Luiz, que
comprehende os· es~

tados:
Maranhão.
Piauhy.

7 desembargadores a 6 :000$ 42 :000$
Ao Procurador da Fazenda

e soberania. . . . . . 400$ 42: 400$1

Pessoal e material da
~ecretaría:

Pessoal. . .
Material. . ,.

7:760$
848$ 6:60&$ 49:008$000

1telaçãJo dié F'ol'taleza,
quecumprehende os
estados:

Cearão
11io Grande do Norte.

'7 deSBIl1bargadorês a 6 :000$ 42 :OO(}$
Ao Pl'ocurador da Fazenda

e soberania. . • • " 400$ 42 :40Q,$

P'essoal e maleI'ial da
Secretaria:

Pessoal. • . • .
M:ltêrial. . ; . .

;) :'760$
3:248$ 9 :008$ 5:1 ~4Jl:HY$iOOO

66:000$

400$

Relação de Recife, que comprehende os estados:
Pernambuco.
Magoas.
Parahyba.

11 de;semb31rgw.àores a
6:000$ .

Ao Prúcuratlor da Fazenda
e soberania .••.•. l' .;



Pessoal e material da Secretaria:

Pessoal .
Material .

5:760$
888$ 6:648$ 73:048$Oéú

Relação de S. Salvador, que comprehend€ os estados:

Bahia.
Sergipe.

11 des,embarg'adoresa
6:000$. . . . . . .. 66:000$

.~o Procurador da Fazenda
e soberania . . . . . 400$ 66 :400:

Pessoal e material de Secretaria:
Pessoal . . 5 :760$
l\Iaterial. . . 2 :388$ 8:148$ 74 :548$(J,OO

Relação de S. Paulo, que coniprehende os estados:
S. Paulo
Paraná.

7 desembargadores a 6 :000$ 42 :000$
Ao Procurador da Fazenda

e soberania. . . . . 400$ 42:400$

Pessoal 8 material da Secretaria:

péssoal ..
Material .

5:760$
948$ 6:708$ 49:108$000

I

Relação de Porto-Alegre, comprehende os estadGls:
Rio Grande do Sul.
Santa Catharina.

7 desembargadores a 6 :000$ 42 :000$
Ao Procurador da Fazenda

e soberania . . . . . 400$ 42 :400$

Pessoal e material de Secretaria:
Pessoal . . . 5 :760$
Material 2 :648$ 8:408$ 50:808$600

Relação de Ouro Preto,
que comprehende o
Estado de Minas Ge-
raes: -

'7 desembargadores a 6 :000$ 42 :000$
Ao Procurador da Fazenâa

e soberania .. .. .. " . 40q$ 42 :40@$
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Pessoal e material lle Secretar'ia:

Pe:õsual
Material

5:760$
2:348$ 8: 108$ 50: 508$00D

Rela\;ão de Cuyabá, que
comprehende o Esta
do ele Matto-Grosso:

5 desembargadores a 6 :000$ 30 :000$
Ao Procurador da Fazenda

e sober'ania '. 400$ 30: 400$

Pesso,al e material de Secretaria:

Pessoal
JIIIaterial

, 3 :240$
1 :928.$ 5:168$ 35:568$000

Helação de Goyaz, que
comprehende o Esta
do de Goyaz:

5 desembargadores a G:000$ 30 :000$
Ao Procurador da Fazenda

e soberania. 400$ 30 :400$

Pessoal e material da Secretaria:

Pessoal. .
Material" .

Somma

Itelação da antiga Curte,
que comprehendia a
Capital, hoje com sua
justiça local, e os esta
dos do Hio de Janeiro e
Espirito Santo:

17 de s.embarg a dia r e;s a
6 :000$. . ...•

Ao Procurador da Fazenda
'e soberania .

3:240$
1:688$

102:000$

1:600$

4:928$ 35:328$000.
520:840$000

103:600$

Pessoal cmaLerial da Secretaria:

l'tlswal
Material

TuLal ...

10:380$
1:628$ 12:008$ 115:608$000

G36:448$000

Approxirnemos agora estes algarismos. Um Estado .c.omo
o du MaranhãD. pur exemplo, que dispendo cerca de 300 :000$
cum a sua justiça de primeira instancia, si quizer ter um tri-



bunal superior egual ao de G~~az ou Matto Grosso,. isto é:
com cinco membros, o que, alIas, me parece de maIs, tera

· de accrescentar sámente a somma de 35 :328$, para completlJ,r
o seu systema judiciario, autonomo, independente, descentra
lizado pm todos os gráos. A mesma observação, e com egual
resultado). se 'appUca a outros estados, os mais fracos, aquelles
a que se 'alütribueescassez dI} recursos financ,eiros. (Apoiados e

· apartes.) Basta. como acabo de ouvir em aparte;;;, que suppri
mam algumas outras deSI)f'SaS, ou reduza-se (I nün1l'rn das

· comarcas.
Vou, agora, apresentar outros dados, para mostrar, de

modo' mais categorico, como é improcedente oargumel)tSUlue
se funda· na falta de recursos.

Senhores, cada Estado, ao passar para o novo regimen
terá de I'elacionaros seus serviços com as necessidades da sua

· administração e com a capacidade das suas rendas.
. .Nem todos os estados necessitam de' trÍlbunaes ,superiores.

compostos de cinco membros. Muitos delles conseguirão sa
tis!azer c.ompletamente as necessidades da sua justiça, ínsti-
tumdo i.rlbunaes de tres membros. .
.. E' sabido que onde é mrmor a riqueza; tamllf'm é, .. cor-.
l'espopdentemente, menos agitada a actividade do ftlrn, pOt'-.
que sao em :n~enor !,regl~enria os acfos e eontrados dp ,que re-'
:mltam os lItIglOS .)UCllClars._ .
: O mappa que aqui apresenT.odemónsLra .perfeitamontea·

verdade do que acabo de dizer. 'Vpja o Congrl'sso ramo I) mi-'
11)01'0 de 5'ausas: dOCI'PSCO na proporçii.n (Ia l'iqurza de r.ada
Estado ele):
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Chamo a attenção do Congressl!, especialI:1:2ente, para o nu~
mero das causas civeis e commerClaes, q~e !lao. as. que pódem
revel1ar a importaneia de cada circnmscnp.çao JUdIcIal. A ex
periencia que tenho do fôro, onde tenho passado 25 annos _da
minha vida, me adverte que não é pelos a.ggravos, appellaçoes
crimes, recursos, etc., ·que se conhece a ImporLancla real do
movimento forense. ._

As causas que denunciam agitação de interesses sao as
civeis e commorciaes. Destas vê-se que no anno de 1889 o
Ceará aprsentou oito, Rio Grande do Norte oito, Sergipe oito,
Matto-Grosso seis, Goyaz duas, etc.

Ora ninguem dirá que cada um destes estados d~va
possuir um tribunal com mais de ~res membros. Que.r Isto
dizer que com menos de 20 :000$ terIa cada um o seu trIbunal
de superior instancia.

Veja o Congresso que é muito insignificante o beneficio
pecuniario que o substitutivo proporciona aos estados em
troca da sua autonomia judiciaria. (Apoiados geraes e apar
tes.)

Senhores vou apressar, resumindo, a conclusão das mi
nhas observações; porque não quero abusar por mais tempo
da attenção do Congresso.

VOZES - Estamos ouvindo com muito interesse.
O SR. CAMPOS SAT,LES - E' tambem um erro suppor que

n memibro do tribunal superior de GoY'az, que tiver, suppo
nhamos, vencimentos de 4 :000$, será menos bem remunerado
do que o de São Paulo, por exemplo, com 8 :000$, ou mais.

E' um erro, porque a experiencia nos ensina que nas
grandes capitaes, nas. cidades ricas, ,as exigencias da vida são
muito mais pesadas e imperiosas, e, nessa divel'sidade de cir
cunr.tancias, estabelece-se a proporcionalidade dos venci-
mentos. .

Um Estado americano. o Rhod Island ...
UM SR. REPRESENTANTE - Um Estado pequeno.
O SR. CAMPOS SAT..LES - Sim; pequeno em territorio e

em população. Ha alli quatro juizes, ao todo, que se encarre
gam da justiça de i" instancia e oompõem a Suprema COrte.
Esses magistrados são dist.ribuidos pelos distriê'tos judiciaes,
onde cada um, separadamente ou singuhlrmente, faz a justioa
local: depois reunem-se na Capital do Estado, para julgarem,
em tribunal coUectivo, as causas de maior alçada, ou, em
gráo de appellação, nos casos em que esta tem logar. Está en
tendido que o juiz da sentença appellada não intervem no
julgamento, o que reduz O tribunal a tres membros.

Do que acabo de expor, chego, logicamente, a ·esta oon
olusão: o argumento economico, ou prova de mais, ou nada
prova. Ou os estados possuem recursos sufficientes para a
justioa de primeira instanoia, como aliás o reconheCe o subs
!jtutiv~, e, neste caso, os possuem tambem para a de segunda
msLanCIa; ou não os possuem para a de segunda instancia, e,
neste caso, muito menos os possuem para a de primeira.

UM SR. REPRESENTANTE - Esse argumento deve pesar
muito na solução da questão.

_ () SR., ÇAMPOS SALLES - Sem duvida. Portanto, é preciso
na? transIgIr:.ou adoptamos o systema do projecto, fundando
a llldependencla, a soberania do Poder Judiciario dos estados.
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nu consagramos francamente, sem disfarces, o principio da
unidade judiciaria, Mas neste caso tenhamos a coragem da
contramarcha, retl~ogrademos ;para traz dos espiritos de 1831
e submettamos os estados á subordinação, ao jugo do Poder
central em todos os gráos da justiça. (Apoiados,: muito bem e
'apartes.)

Mas, Senhores, é preciso pensar hem nos graVAS pm'igos
que scmelhanLc syst.cma pôde acal'retar. PCll' llJ iUl, declal'o
que llunca houve>, em politica o que mais me apaVOl'asse n éS
piY'itti do qlle a epntl'ali,\a\)ãn rio Porlel'.

UM: RR. REPRESBN'l'.\N'rE .,--- Q ll·em qu m'iSSo?

O SR, CAMPOS S:\LLES - Que quereis vós com o vosso
'substitutivo? E si não o quereis, por que recusaes o sys
tema do projecto?
. ' Chego a outra questão: os nobres representantes dizem
que acceitam a organização do prójecto, comtanto que se
'amplie a competencia civil do' Supremo Tribunal. dando-se
lhe attribuição para julgar todos os feitos, da alçada, tal como
'se acha constituido na Suissa, onde. na opinião dos nolwes rp
jH'espr11'antes. maliifesta-se a tendenc\ia unificadora,

O SR. AMPII1LOPl1 10 - Como V. Ex. fez em relac~ão' á
parte criminal.

O SR. CAMPOS SALLES - Senhores. na Snissa não existe
·t"lldeneia alguma para a unida(le .i uclicial'ia :' n que lá appa
'reCf" (: a tcnchmeia sllbvc'rsiva. pel'nieiosa. condemnada pelos
,bons eS)'Jiri los. egnal a isso que V. Ex. quer trazer para a
nossa organização, de ampliar a esplwra ele eompeLencia do
~'ril5unal abrangendo as eausasde certa, natureza ou de certo
'valor, eomo as que resultam do casamento, etc., mas essaten
'dencia tem encontrado os mais energicos protestos, inclusiva
mente o de um dos mais conspicuos membros do Tribunal, em
'Im livro de inestimavel valor sübre o Direito Publico federal
suisso.

, Devemos, porém, eonsiderar, Senhores, que as nossas cir
cumstancias são bem diversas das da Suissa. Basta confrontar

'o seu' terrHorio com o nosso, com uma população de menos
'de fres milhões. A centralização daeompetencia .iudiciaria llóde
não ser. lá., um mal tão grande corrio será aqui. (Apw·tes.)

Os apades que ouço obrigam-me a soccorrer-me da opi
nifio allctorizarla. exarada no livro de um dos brazilciros mais
noLaveis pela. elevação do talento, pela tenacidade no trabalho.
pela sinceridade do patriotismo e pela franca adhesão do seu
culto espirito ás idéas democraticas.

Desejo pronunciar daqui o seu nome illustre e consignar
'a sua valiosa opinião, para render á sua memoria imperecivel
a mais franea e ealorosa homenagem pelos assignalados
serviços que prestou "á drmocracia: refiro-me ao finado Ta
vares Bastos, (11;luita bem: apoiado.~ qcroes).

, No seu importante livro A Provinda, dizia elle, já em
1870. vinte annos antes de nós, o seguinte:

"O que dá relevo original ás i.nstituições .iudiciarias dos
Estados Unidos, não é sámente o cuidado com que se formou
nlli nmpoder. indepfmdente de acção do G-oV0rno, ma" a parte

'imí)odnntissirna qlwna politica e na ~lflministrnçií.n cnbe aos
'juizes..
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"E' o poder judicial encarregado pi'incipalmente da ~e
fesa da Constituir,ão; é o grande poder moderador da SOCIe
dade, preservando a aTca da alliança de aaaressões, 011, venham

'do Governo Federal ou, dos (lOveTnos pa1't~cnlares.
" ... j\ Consltituicáo dos Estados Umdos ,res~l:,eu u.m.a

das maiores rlifficuldades di) um bom systema polIflCO, {ü!3~
dindo () Poder .Judicial em, tribunaes lcde1'a~s, para questues
de earacfor nacional ou internar,ional, e em t1'1IJu~wes dos estÇ!-
rios para as Iides I' proeessus eOl11nlllns. DI's;se Ideal SI' esLao
aproximando lJOVOS 'em condi0ões analo.g~s (IS nossas.
, " ... Div.idir um podeI' que OS publ1er.stas 'Üuyopeo.;:; rep~
tam indivisivel é a mais eloque.nte homenagem a descentralI
zação, suprema necessidade dos vastos estados do novo Mundo,
condição de vida e de liberdade." , .

E' admiravel a lucidez desta synthese. que constitUIU
a mais brilhante apologia do systema.

Os SRS. AMPHILOPHIO E JosÉ HYGINO - E' o' que nós
qUl'remos com a emenda: a descentralização.

O SR. CAMPUS SALLES - Mas a vossa emenda centraliza.
(.4poiodos.) Quer-sI' adjudicar á competencia do crribunal
Federal o julgamento, em ulfima instancia. dn Lodos os fei
tos. Mas, neslte caso. quel'es,f,ará do syst.ema? A que fica,rá
reduzi ela a independencia r ;:;oberania dos trillnnaes locaes.
si -as suas sentenças fira.rem SubOl,dinadas á decisão suprema
do Tr-iJ:mnal FederaJ? .

Nãó lIa recuar. Achamo-nos, positivanwnle, pnll'p estas
aUcr'nativas irrecollsiliavrois: ou o unilarismo, ou ° fede
ralismo; ou a unidade da justi0a. ou a dupla soberania no
Poder .Iudiciario. Não ha aqui transacção possive1. (Muito
bem,: apoiados.)

Esta questão é extremamente grave. porque da solução
que vamos dar deve resultar, necessariamente, fa'Lalmente,
QU a fundação de uma hôa Rerpublica, 'ou o sa:cr.ifieio, o re
l1udio total dos principios republicanos. (Apoiados; muito
bem.)

Senhores, já os fundadores da Republica americana, com
,aquelle bom senso ,que ainda hoje todo mundo admim"
diziam que, si alguma cousa ha que deva merecer particular
~,It,encãoem'um organismo politico, é, pr0cisamente, o Poder
Judiciario. Todos os poderes são fortés: o Legislativo dispõe
do thesouro, o Executivo commanda a força armada: o .Ju
diciario só dispõe do julgamento. Pois bem, para que a sen
fençl!- ::;eja 'tam~em uma força, é preciso, é indispensavel, dar
aos JUIzes e tnbunaes a supremacia moral. Ahi está a base de
seu poder. o pedestal de sua anetoridade. (lvluito be,m: muito
hem. )

'Senhores, nunca um governo se acllou tão bem no seio
ele uma assembléa politica, como se acha agora o Governo
Provisorio em presença deste Congresso. Os ministros vós
o fendes observado, individualmente, nada pedem para si:
collectivamente,elles nada pedem para o Governo. O que nlles
vos !)edem é. que decretei~ um bom governo para a nossa
Palna. (Mudo bem.) Tuao depende de vós tudo estáRm

. vossa" mãos, porqu~. sois a p~pr~ma audorid~de. Masl, p;ra
qun l~m. gover~o seJa bom, t' mdlspensavel que e!le se apoip
no DITP,Ito. POlS brm, fundai uma jnstiea qlW. garanf.indo a

. efferlJvJCladr do Direilo, Iws,':a ser em nossa Palria, como °
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tem sido na União Americana, o mais seguro ponto de apoio
para o desdobramento completo deste vastissimo programma
nacional - os estados, indestructiveis na União indestru
ctivel. (Muito bem; muito bem; palmas. O orador é caloro
wmente felicitado por grande numero de representantes.)

O Sr. Amphilophio diz que aproveitará os poucos minu
tos que lhe restam, para, deixando de parte as questões theo
:f'Í!cas,que já têm sido largamente debatidas, concentrar suas
observações sobre a estructura, sobre a parte pratica da
emenda que offereceu em substituição do projecto do Go
verno.

O orador disse, no primeiro dia em que teve a honra
de occupar a tribuna, em relação á soberania, que em um
governo federado ella reside, essencialmente, no povo, o seu
nxercicio é partilhado entre os poderes da União e dos es-
lados. .

A soberània é uma só e indivisivel; mas o seu exercicio
se decompõe entre os orgãos geraes - os da União e os par
ciaes, ou derivados - os dos estados.

ne sorte que a differença unica que ha entre governo
.federado e confederado é que neste as funcçães do Poder local
são delegaçõ'es do Poder g'eral, ao passo que naquelle, quer os
poderes da União, quer os dos ,estados exercem jurisdicção.

Esta questão de soberania, sendo muito importante em
principio, é sem applieação para, 'o caso, e o orador só "e
oeeupou della, porqUe foi uma das razões em que o ISr. Mi
nistro da Justiça fundamentou o seu proj eeto; e diz que ê
sem applicação para o caso, porque. desde que o Estude>
nlio 'tem a faculdade de legislar sobre Direito Privado e com
pete ao Poder Jueliciario a execução dessas leis, é muito de
VAr que o Poder Judiciario não é poder dosestaidos, mas da
União. Portanto, o 81'. \M1inistro, ou ha de admittir a diver
sidade da legislação e a dualidade da magistratura, ou ha de
admitti!, a unielade da legislaç§io e uma auctoridade judi
ciaria.

Como dizer que ha necessidade de uma segunda justiça
para formar um parallelismo? (O Sr. Presidente volta a oc
cupar a sua cadeira.)

A centralização na organização do Poder Judiciario póde
verificar-se. ou na investidura elos juizes ou no exercicio de
suas funcr-ões. .

Tsto era um mal que impediu que tivessemos um Poder
Judiciarío bem constituído, impedindo a intervenção dos po
neres locaes, intervenção quo intentou acabar o Acto Addi
donaI. o que não conseguiu.

E' um falso supposto julgar que nãopóde haver Repu
blir-a sem dualielade judiciaria.

Vai mostrar onde existe a centralização, si no seu pro
jrcto. si no do nobre Ministro da Justiça.

S. Ex. colloca um juiz unico na Capital de um Estado,
r esse juír. fórma processo de crimes commettídos em logares
remotos, de modo que muitas vezes o réo tem ele ficar preso
longos mezes até ser julgado, e, quando tenha de seI-o, terá
de fazer muitas vezes uma viagem de centenas ele leguaq,
acompanhado por testemunhas, ,jurado? etc.. . ._

TnJ.tando do jury, mostra o que e essa mstltUlçao, desde



o seu comeoo,' apontando omissões que a esse respeito se
nOÍJam no projoecto. . .

Diz que entre as bellezas do proJ ecto ha a segUInte: sem
pre que se tratar de causas criminaes, haverá recurso para
o Tribunal Federal. '

Diz que eis a porta aLerta para os abusos que devem,
irVallivelmente, commetter-se pelo proQesso da justioa do
Estado.

Tratando do Direito Maritimo, mostra o orador que
grande numero de disposições do Codigo Commercial ficam
sem execução.

Passando a tratar do modo por que são nomeados os
membros do Supremo TribunaL diz que a organização desse
Tribunal é a questão mais importante de todas para o nosso
futuro republicano. Si fôr approvado o systema do Governo,
ficará sacrificado o futuro dos ast,actos, porque esse Supremo
rrribunal cassa os acto,s dos governadores dos estados, revoga
as leis dos estados, julga dos conflictos entre os esta/dos e
a União, e para a organização desse Tribunal apenas se exige
que o magistrado tenha 35 annos. de edade e seis de residencia
no paiz, e, para cumulo "de incoherencia, é esse Tribunal quem.
julga o Pres~dente da Bepublica e os ministros, nos crimes de
responsabilidade.

Depois de largas considerações sobre essa materia, o ora
dor diz que paira sobre o espirito do Congresso que o seu
systemaé o systema monarchi·co. Não sabe como se p6de
chegar á s'emelhante condusão. Vê que na Allem'anha e na
Suissa, unificando-se a lei, unificam-se os seus org-ãos.

Denois de desenvolver o seu systema, o orador conclue
o seu discurso com as pala'vras do seu illustre amigo. o 81'.
DI'. José Hygino: «Não tenl10 ·outro interesse que não seja
salvar a causa da justiça elos perig-os qu e a cercam. Será
umaelesg-raça para nós, para este naiz, para seu futuro, para
sua civilizacão e progresso moral, si mantivermos o typo
hybrido desta or,ganização judiciaria elo proje·cto».

São lidas e apoiadas, para entrarem em discussão, com
o prójeeto, as seguintes

Emendas

Substitua-se o art. '4·7, n. 11, pelo se6'uinte:

Nomear os mn,g-istTfldos frderars mediante a1pprovação do
Supremo Tribunal.

S. R. - AU(jusfo de Freitas.

Substitutivo ao art. 54

Ao art. i"

Ao Porler .Tl1flieiario comprfr a applicaeão I' int.l'rpre
tação litteral das leIs. tendo rm vista os principio.s constitu.
cionaes.

Ao art. 2"

IS'erlá composto de um Supremo Tribunal e de tantos tri
lmnaes inferiores e ,illize.s singulares 'rua:o.tos forem Jul-



gados necessal~ios para a perfeita distribuição da justiça em
torl0 o terntono da Republica.

Ao art. 3°
0.5 mag'isf.ru(]os se['ão conservados emql1anto Dem ser

virem, f' Sl! podf'rão perder seus logares por sentença.
PuragrapllO unieo. Uma lei do Congresso Drganizaráll

magIst.ratLlra em ludo o paiz (' fixar:"lhe-ú um ordenado com-"
nativol,com a rlignirlUfle e ,rf'sponsallilidadr dos eargos de s'eus
I'r'speet JYOS' memhr,os.

S. R. - CasemiJl'a Junior.

Fica adiada a discussão, peia hora.
O 8p.. PRESIDENTE designa para amanhã a seguinte ordem

do dia: .

C,on!i12uação da P discussão da secção nI do proj eclo de
ConstJt111çao - Do Poder Judiciaria.

1" diseussão do titulo 2" e sf'guintes do mesmo proj retê).
Levanta-se a sessão ás oi horas e 45 minutos da tarde.

P1'psidl?1),cia dn Sr. Prudpnte dp il{orrws

Ao meio dia, faz-se a ehamada, á qual respondem os 81'S.:
Prudente de Moraes, Pa~s de Carvalho, Francisc':l Machado,
iLeovigildú Coelho, (j'oaqu:::ll Sarmento, João Pedro, Cunha
JUl;lÍor. José Segundino, Man.oel Barata, Antonio Baena, Joa··
qUlm 'Cruz, Theodoro Pacheco, Elyseu Martins, Joakim Ka
tunda, Bezerra de Albuquerque Junior, Theodureto Souto, José
\Bernardo. Oliveira Galvão, Amaro CavaIcanti, Almeida Bar
reto, Firmino da Silveira, José Rygino, José Simeão. Frede
rico Serrano, Pedro Paulino, Tavares Bastos, 'Rosa Junior,
Coelho e Campos, Thomaz Cruz. Virgílio Damasio. Ruy Bar
bosa, Domingos Vicente, Gil GoularL Monteiro ,de Barrüs, Braz
Carnf'iro, Campos Salles Ubaldino do Amaral, '2antos Andrade,
Generoso Marques, Raulino Rorn, Quintino Bocayuva, Lapée,
Ramiro Barcellos. Pinheiro Machado, João Neiva, Julio da
Frota, Joaquim Felicio, Cesario Alvim, Americo Lobo, Eduardo
'Nandenk·olk. João Severiano, Joaquim de Souza, Silva Ca·
nedo, Silva Paranhos, Aquilino do Amaral, Joaquim Murtinhú,
Pinheiro Guedes, Belfort Vieira, Uchôa Rodrigues, Indio do
BrasiL Lauro Sodré, Innocencio Serzedello, Nina Ribeiro, Can
tão. Pedro Chermont. Matta Bacellar, Costa Rodrigues, Ca
semiro Junior, Rodrigues Fernandes, Anfrisio Fialho, No
gueira Paranaguá, Nelson, Pires Ferreira, Bezerril, J'oão
Lopes. J llstiniano de Serpa, Frederico Horges, José Avelino,
José Bevilaqua. Gonçalo de Lagos, Nascimento, Almino Af
fonso. Pedro (?), Miguel Castro. Amorim Garcia, Epitacia.
Ferlro Americo, Couto Cartaxo, Sá :Andrade. Retumba, Tolen
Uno de Carvalho. Rosa e Silva, João Barbalho, Gonçalves Fer
reira. José Marianno, Almf'idaPernambuco, Juvencio d'Aguiar,
Amlr(~ Cavaleanti,. Raymundo Bandeira, Annibal Faleão, ,MeiTa
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de Vasconcellos, Pereira de Lyra, João de S~queil'a. .T~)iin
Vieira. Luiz de Andrade, Espirito Santo, Bellarmlpo _Carnel~'o,
Gabinó Besouro, Pontes de Miranda. Oliveira VaIlaclao, FelJ.s
belIo Freire. Augusto de Freitas, Tôsta, Antomo EuseblO,
Zama Arthur Rios, Garcia Pires, Marcolino Moura, Santos ;pe
reira' Custodio de' Mello. Paula Guimarães, Milton, Aml2llllo
phio,' Leovigildo. Filgueirc:s, Barãq de S: Marcos, Barao, d",c
Villa Viçosa. PI'lSCO Paralso, MOlllZ F~elre, Athayele .Jun~o_.
Fonseca e Silva Fonseca Hermes, NIlo Peçanha, Manhaes
Barreto, Cyrillo de Lemos, Oliveira Pinto: Viriato de Med~i
ros, Joaquim Breves. Virgilio Pessoa" Baptista ~a 'Motta, Froes
ela Cruz, Lopes Trovão, Thoma~ Del,fmo, Antomo Qlyntho, Ba
daró. Pacifico Mascarenhas, GabI'lel ele Magalhaes, ,Chagas
Lobáto, Jacob da Paixão. Alexandre Stockler. Lamounier, Gon
çalves .Chaves. Viotti, Dutra Nicacio, :Manoel Fulgenci'o, As
tolpho Pio, Aristides Maia. Gonçalves Ramos, Carlos Chagas,
Costa Machado, Paletta, João de Avellar, Ferreira Pires, João
Luiz. Bernardino de Campos, Francisco Glicerio, Moraes Bar
ros, Lopes Chaves, Domingos ele Moraes, Adolpho Gordo, Car
valhaL Angelo Pinheiro, MUrsa, Rodolpho Miranda, Paulino
Carlos, Costa Junior. Rodrigues Alves. Alfredo Ellis, Moreira
da Silva, Almeida Nogueira, Rubião Junior, Fleury Curado,
:Leopoldo de Bulhões, Guimarães Natal, Azeredo, Caetano de
Albuquerque, BeUarmino de Mendonça, Marciano de Maga
lhães, Lauro Müller, Carlos Campos. Schimidt, Lacerda Cou
tinho, Victorino Monteiro, Pereira da Costa, Antão de Faria,
Julio de Castilhos, Borges de Medeiros, Alcides Lima, Assis
Brasil, Thomaz Flores, Abreu, Homero Baptista, Rocha Oso
rio._Cassiano do Nascimento e Fernando Abbott.

Abre-se a sessão.
Deixam de comparecer, com causa, osSrs. : Floriano Pei

xoto, Saraiva, Henrique de Carvalho, Martinho Rodrigues,
Theophilo dos Santos, Oiücica, Leandro Maciel, Paula Ar
gollo, Francisco Sodré, Medrado, Conde de Figueiredo, Matta
ilVlachado, Ferreira Brandão. Costa Senna, Alvaro Eotelh'o,
Francisco Amaral, Domingos Porto,. Bueno de Paiva, Cesario
Motta Junior, Carlos Garci'a;e, sem cau8'a,Os 81'S.: Rangel Pes
tana, Esteves Junior, Luiz Delfino. Saldanha Marinho. Bar
bosa Lima, Bernardo de Mendonça, Ivo do Prado, Santos
Vieira, Dionisio ,Cerqueira, Sampaio Ferraz, Furquim W1er
neck, Domingos Jesuino, Vinhaes, Urbano Marcondes, Albert0.
Brandão, França Carvalho, Luiz Murat, Alcindo Guanabara,
Erico Coelho, João Pinheiro, Leonel Filho. Francisco Veiga,
Americo Luz. Feliciano Penna, Corrêa Rabello, Barão de Sanb
Helena, lVlartinho Prado .Junior, Luiz Barreto, Antonio Prado,
Fernando Simas, Eduardo Gonçalves" Ernesto de Oliveira
Menna Barreto e Demetrio Ribeiro. . ,

IE' lida, posta em discussão e, sem debate, approvada a
aGIa da .sessão antecedente. .

O Sr. Zama - Sr. Presidente, sin!n nüeessidade de [raZel"
(].iJ conl1ecimento do Congresso um fado que acaba ele dar-se
eommigo, ha poucos dias, e ao qual, confesso, não estou muito
acostumado. .

_ V. Ex. ha de convir' commigo que nós até este momento
na~ temos nenhun: regimen ele governo assentado; estamos
CUIdando de orgamzal-o.



o SR. SEABRA -, Não apoiado.-
O iSR. ZAl\IA - Não comprehendo o alcance do não apoiado

que acabo de ouvir.
O que todos vêem e -observam é que estamos tratando de

organizar o regimen republicano; qual o papel do parlan.le!lt:u
nesse regimen tambel11 é cousa que ainda não está deflllltl
vament·e assentado, c, na falta de praticas c regras estabele
cidas, nada mais natural do que régermo-nos pelo Direito con
suctudinario e pelos precedentes até agora admittidos e se-
guidos. ,-

'tanto ê assim, que vemos os proprios ministros não re
pellirem e. anles, imitarem essas praLicas,' procurando alguns
delles explicar ao publico seus actos, quer da tribuna, que,'
da imprensa, como ainda ha poucos dias fez -o Sr. Ministro da
Agricultura, em resposta ao Jornal do Commel'cio, e o Sr. Mi
nistro do Imperio (estou acostumado com o Imperio ... )
(R-i-so) , aliás, do Interior, que explicou pela imprensa a po
litica que lem feito em Minas.

Ainda hontem, nesta Casa, vimos com salisfacção a alti
tude que assumiu o SI'. Ministro da ,Justiça, expondo com cla
reza ao Congresso os inluitos, IUe o dirigiram na organização
do Poder Judiciario federal.

Animado por- exemplos taes, venho, por minha vez, trazer
ao conhecimento da representação nacional o facto a que me
referi, e que, não só não parece regular, mas, ainda, causou-
me extranheza. I

E,eomo não conheço outros recursos de que deva lançar
mão, no momento, para poder remover -os inconvenientes do
mesmo facto, julguei que não seria descabido submettel-o á
consideração do parlamento, dirigindo-me ao Sr. Senador por
S. Paulo, Ministro da JusLioa, o qual, a meu ver, si realmente
,quizer, poderá, Sem dtlVida alguma, dar' o remedio· de que
preciso ..~

SenhOl'es, naqllelles tempos ominosos do deslJOtiSllto,
tempos, felizmente, para todos, qlle não voltarão mais, nunca
um cidadão deixava de obter (la secretaria da Policia desta
cidade documentos de certa ordem, de que, porventura, pre
cisasse; entl'etant-o, agora, ha bem poucos dias ainda, requeri
lá Policia a certidão de um corpo de delicto, e meu requeri
mento foi indeferido.

Não obstante, Com o devido respeito, dirigi-me pêssoal
mente á auctoridade, explicando, por escripto, e expondo os
motivos que me pareciam existir para que a minhapretenção
não fosse indeferida, e tiVe (com espanto o confesso) um
segundo indeferimento I

São, talvez, os novos moldes, que ainda não conheço bem.
Nestas condições, para quem appellar, afim de obter esse

documento, que me é necessario, _impreScindivel, para delle
fazer' decorrer affeitos juridicos? '

Não vi outro recurso senão o parlamento; e por isso estou
disposto a apresentar Um requerimento, si, porventura, o Sr .
.Ministro da Justiça, com o cavalheirismo que o caracteriza,
e, sobretud-o, amigo como é do respeito a todos os direitos,
não me proporcionar um meio diverso de obter esse do
Qumento.
to--..

O SR. SElABRA~ No tempo da llIonarchia nunca houve um
parlamentarismo .desses.
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o SR, ZAl\IA - Eis, Sr', Presidente, como são as cousas:
o nobre representante da Bahia, a quem profundamente 1'es
peito pela sua grande intelligencia, vasta erudiçao e admira~
bilissima eloquencia, cuja proficiencia em muitos assumptos
iodo este Congresso reconhece, não páde, todavia, revestir-se
do ar de auctoridade com que me honra com, o seu aparte,
e por uma lllí.ica razãO, .

Nesses tempos/nefastos, em que tantos males nos causou
o IIwldicto parlamBntarismo; apesar dos heroicos esforços que
empregou, S. Ex. jámais conseguiu ser investido de cargos
de eleicão popular, quaesquer' que fDssem eIles; não me pa":
rece, pois, S. Ex, ó mais competente para dar-nos licões de
parlalí.18nt.arisll1o, visto como, 110 passado, jáll1ais fez parte
da Camara tempoi'aria e- nem das assembléas legislativas
pl'ovinciaes, e, creio, at.é, que nem das camaras municipaes.

TenhD para mim que não erro, assegurando que o meu
procedimento neste momento, quando não temos ainda 1'0
gimen algum definitivamente organizado, é regular, e que -re
gular ainda seria em uma Republica, qUe l'8pellisse in limine
as formulas parlamentares, as quaes S. (!lx'" entretanto l tem
adioptado nas mocões congratulatorias que nDS tem apre
sentado.

O SR. SEABRA - Dá um aparte,
O SR. ZA:i\'IA - Trata-se de uma questão de Direito; e

qllestões taes. em todos os gOvernos livres, têm 'sempre a
maior Íll1portáncia; e porque. não comprehendo direitos gran
des, pequenos ou médios, por isso que o Direito é sempre o
Direito, é natural que eu procure solução para o caso. Repu
tando offendiclo um direito, que julgo possuÍí.' sem 1icença de
ning'llem, e sendo membro do Congresso Nacional, exgottado.3
os recursos ordinarios, pareceu-me que era dever meu appel
lar para esta corporação, que, digam l:á o que disserem, em
minha humilde opinião, aínda concentra em suas mãDs todos
os poderes políticos, mesmo os que delegou; porque quem tem
o poder de delegar, não perde o direito de retirar a delegaçã'o,
si isto se tornar indispensavel. (Apa1'tes.)

Esta me parece' a verdadeira doutrina compativel com o
dogma da sobet'ania nacional, por todDs nÓs acceito. Isto é o
que tenho. lido nos livros, e visto na vida publicã.
. Não experimento, porém, o men,or acanhamento em c·on
fessar ao Congresso, que nunca nutri, nem nutro· hoje, aspre
tenções de ser mestre em sciencia alguma. Nem sei, mésmo,
a Medicina, sciencia em que tive o titulo de doutor. (Riso)
Que posso, portanto, saber de jurisprudencia e sciencias so
ciaes, que nunca estudei senão mui perfunctoriamente? Mas,
quando, mesmo, eu fosse. um ignorantão, nãD me recusaria a
reconhecer competentes oS meus mustres coHegas, 3 eXpôr
Ihes o ponto sobre que tenho duvida, certo de qUe elIes não
se negarã'O a esclarecer-me, até porque, até, é obra de lllise
ricordia. ensinar aos que não sahem.

Senhores, requeri na delegacia de Policia certidão Je
corpo de delicto, feito em um dos ferfdos no triste conflicto
que enluetou esta cidade no dia 29 de novembro. Este reque
rimento teve despacho, que eu não esperava, e que produziu
~obre o meu espirito effeito desagradabilissinlO.
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e attenc1er-l11e-ia. Em visla do Que, repliquei nos" lermos se
guintes (.lê):

«llIJll.,":]" . Dl". lí" delegado. - Havendo o abaixo assi
gnado requerido a V. ô'. eertidão~o e?q)o. d~ delivlo pro
cedido sobro o ,gem'l'a] MJg'llCI M. l<l'anZlIll, lendo ]JOI'. o~~ca
sião do assallo ú Tl"ib'una, n.a noitq de :29 de novembro ultll1lO,
corpo de deliclo por V. 8. presidido, .foi in~efc.rido, sob a
aIlegação de que, «trat.ando-se ele um I.ncluerrto ~111 segl'ed'i)
de justiça, não tinha lagar o que requena o supplIcap.te. »

O regulamento da reforma judieiaria (art.3~) eliz. qu e <.J'
inquerito policial se compõe: 1°, do corpo de debcto dIrecto;
;:3". exames e buscas pára a apprchensão dos instrumentos e
documentos;: 3.0, inquirição de te,stemunhas, que houverem
prescnceado o facto criminoso, ou tenham razão de sabel-o;

.4", perguntas ao réo e ao offendido. .
Que, por conveniencia e interesse da justiça, se faça em

segredo da ju.,tiça a inquiriç,ão de testemunhas, comprehen
de-se: mas. que esse segredo se extenda ao acto publico do
corpo de déJi.cto, qUe. na fórma das leis do processo, deve ser
feito por peritos profissionaes, na presença de testemunhas,
que assignam o acto, escripto pelo escrivão na presença do
juiz, parece ao supplicante difficil de comprehender.

Releva ponderar a V. S. que as folhas diarias publicaram
os corpos de delicto, feitos por occasião do crime de que se
trata.

Têm eIles sido objecto de renhida discussão nas mesmas
folhas, principalmente quanto á. autopsia no cadaver de Roma
riz. Foram os proprios medicas da POlicia, que, com suas
assignaturas, transcreveram nos jornaes essas peças do mesmo
inquerito, feito em segredo de justiça, o que claramente in
dica que o segTedo se refere á inquirição das, testemunhas, e
não a actos, como os corpos de delicto, que, por sua natureza,
são puhlicos, e não podem ser feitos senão publicamente.

Deante destas considerações, pede o supplicante venia á
V. S., para insistir no seu pedido, esperando que V. S. recon
siderando o seu despacho, se dignará mandar passar a certidão
requerida, cujo teor o supplicante tem nos jornaes, mas que
não póde produziras mesmos effeitos, que o documento pe
dido, por falta de authenticidade.

Nestes termos, espera e pede deferimento - E. R. 1\1.

Capital Federal, 6 de janeiro de 1891. - Dl'. Ar'istides
CI!'w·r Spi1wla Zarna, membro ,do Gongresso Nacional.

~lmJtenho o mQu despacho de 31 do proximo passado. _
Hiu. janeil'o, G. de 1891. - Dl'. Luiz Alves».

E I~Hlilo PI·olJosiladame.nt.e accrescentei, depois ele JlJi
Idla assIgnatura - membro do Congresso Nacional. 'rin!Ja
lJ~ jJens3:me~to razel' sentir ú 3;~ctoridade, que o requerente
llau devJ<l mspIrar-lhe desconfianças, nem suspeitas. Fui
peSSI?allÍlcnle I~var ~o Sr. 4° delegado o meu papel. Recebido
,gentIlmente, dIscutrmos a questão; mas o iIIustre colle"'a a
nada se moveu, e atacou-me com o segundo incleferimeento.

O SR. BADARÓ - E' vezo da Policia do Rio de Janeiro
negar certidões.

. . o SR. Z.~MA - Por ~udo. quanto acabo de dizer, con
tn1Uo _convencIdo de qu~. naa ~o houve erro na apreciação da
qucstao por parte do :::lI'. LUIZ Alves, como, ainda, falta de

Ia
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tino politico, negando-me a certidão pedida, o que póde dar
logar a interpretações pouco fav,oraveis á Policia. Nem os
nobres Deputados e ISienadores ignoram os boatos que por
ahi têm ,corrido, e correm ainda, sobre o attentado c-ontra a
Tribuna, - boatos que não trarei jámais a este recinto, e
nos quaes, por honra de todos, não posso, nem devo acreditar;
e esses boatos podem ainda crescer e tomar vulto com este
facto, tanto. mais quando todos se lembram do modo, por que
na Gazeta da Tarde pronunciou-se o proprio general Fran
zini. Eu, pela minha parte, desejo que fique bem patenteque,
não só no mundo official. mas no Brazil inteiro. não ha um
só homem d'e coração, um só brazileiro que prese a honra de
seu paiz e do Poder publico, que não aspire ardentemente vêr
punidos com todo o rigor da lei os faccinoras, que se arrojaram
a atacar, publicamente, na rua mais frequentada Jesta cidad8,
ao cahir, da noite, uma typographia, commettendo nessa OC
casião toda a especie de crimes, desde o crime infame de roubo
8té o homicidio 1

A impunidade de. semelhante attentado, neste sleculo,
no estado de civilização a que já attingimos, sendo o primeiro)
magistrado da Republica'o Sr. Marechal Deodoro, e Ministro
da Justiça o Sr. Campos Salles, seria uma vergonha nacionaL

A opinião publica não é tão desmemoriada como se crê;
e a indignação popular contra os criminosos, ainda neste mo
mento, é tão viva como era na noite de 29 de novembro, -
sabe-o todo este Congresso. '

Reatando o fio de minhas idéas, pondero aos illustres
c-ollegas, que tanto menos razão tinha o ISr. 11,0 delegado de
negar-me a certidão do ,corpo de delicto, que eu requeria, sob
o pretexto de se estar procedendo ao inquerito em segredo de
justiça, quando acto postorior, o de muito maior alcance,
se havia praticado sem o menor segredo, e delle tinham dado
minuciosa contã todos osoIlgâos de publicidade desta cidade.

Refiro-me ;i auLopsia feita no cadaver de Romariz, que
deu lagar a que os proprios medicos da Policia viessem á im
prensa discutir.

Não comprehendo segredo sobre o corp-o de delicto de
Franzini e publicidade completa sobre a autopsia de Ro
mariz.

Eis 'o que me obrigou a trazer a este recinto esta questão,
quê póde parecer insignificante a alguns, mas que, é reàll
'mente digna de toda a attenção.

Para os excessos dos agentes de confiança de qualquer
governo, ha de haver sempre recurso.

As publicações dos jornaes não me podem aproveitar para
os effeifos juridicos, porque lhes falta authenticidade: eis
por que bato á porta do Exm. Sr. Ministro da Justil}a, que,
entretanto, não vejo maÍs no recinto.

Sr. Minist1>o da Justiça entra no recinto.)

Preciso do auxilio deVo Ex. Si v. Ex. vir quo pódc
proporcionar ao obscuro deputado que 'neste momento falla,
o documento de que preciso, não proferirei mais palavra,
sentar-me~ei immediaLamente, aguardando as providencias.

O SR. CAMPOS SALLES (Ministro da, Justiça) - Não co
nheço a causa por que foi indeferido o requerimento do nobre
Deputado; mas hei de igJormar-me...
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o SR., ZAMA - A allegação foi esta: «não páde ser dc~
ferido, trata-se de um inquerito feito em segredo de jus
tiça 11.

O SR. GOMENsono _ Não sei em que o Ministro da Jus
tiça possa intervir em um caso desses.

O SR .. ZAMA - Trata-se de delegados de policia, agenLes
de immediata confiança do Governo, demissiveis ad nutum;
aos. quaes o nobre Mi.nistro póde dar ordens, desde ,Ql!e se
llonvencer de que esses agentes exorbitam no exer"clclO de
suas funcções. A questão resume-se em saber SI me asslstIa
ou Ílão o direito de exigir a certidão-o Si possuo esse direito, a
ninguem é dado restringil-o, ou annuHal-o, mesmo sob um
governo revolucionaria; porque, ao contrario do ilIustre M~
l1istro, que hOl1tem nos asseverou aqui que a revolução nao
&staca deante de direito algum, eu sustento que o dever dos
revolucionarios é estacar sempre deante do Direito, visto como
o direito de revolução só se legitima quando exercido para
vingar e garantir direitos eonculcactos. Só o despotismo não
estaca deante do Direito, porque o despotismo é e será sem-
pre a negacão de todos elIes. .

Comprehendo, sün, que as revolucões não estaquem per
ante intere:nes; talvez fosse esse o pensamento do nobre Mi
nistro; mas, por amor 90S principias, sustentarei que o poder
dª, revolução ha de Ser sempre limitado pelo respeito ao Di
rt~ito, e é por isso m:esmo que interponho recurso para o nobre
iMinistro.

O SR GoMENSORO dá um aparte.
O SR. ZAJYM - Vejo, pelo que me diz do nobre Desem

bargad'Ür, que S. Ex. se refere aos membros do Poder Judi
ciario; eu jámais exigiria a intervep..Qão do Executivo nas de
cisões deste poder; mas eu me refiro a delegados, cuja no
meação e demissão é do Sr. Ministro da Justiça, e que podem,
receber ordens, quer dg chefe de policia, quer do Ministro da
Justiça. (Ha um apaT'te.)

Ahi eu tambem entendo alguma causa. O art. 38 da re-,
forma falIa do corpo de delicto como de uma das partes do
inquerito; mas o simples bom senso nos diz que o segredo de
justiça não se póde extender ao acto material do exame de
í'erimentos. O segredo refere-se ás diligencias de certa ordem,
a que a Policia precise mandar proceder, e á inquirição das
testemunhas. Esta é que é a verdadeira doutrina, se não estou
em erro.

Desde que, Sr. Presidente, eu nã'O tiVe. uma resposta com
pleta do nobre Ministro, vou enviar á l\1esâ um requerimento,
que y. Ex. sujeitará a, apoiamel1Lo e discussão, d,ando-Ihe,
depOIS, Q destino convelllente.· ,

O que é certo é que o nwu fim está conseguidQ: mostrar
que este humilde deputado, tratando-se de um- crime que tem
indignado toda a N!3-ção Brazileira, requereu a certidão de
um corpo de delicto feito em um dos feridos, não pediu fa
v'Üres, e foi-lhe negada essa certidão pela delegacia de policia.

O SR. ALMEIDA PERNAMBUCO - Que fez muiLo mal.
O SR. ZAMA - Felizmente, nem todos pensam, aqui,

que me falta razão. O aparte do nobre Deputado vem a prÓ
posito, e augmenta 'a convic~ão, em que estou, de que me aC~Q
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cheio de tazão, e de que .csle docUlllcnlo nãu mc dcseria se['
recusado de mano int alg-u ma.

Eu não cjuel'o qno si) diga' em paizes cx(rangeit'os f PIe
nós habitamos uma torra em que até uma certidão cle COI'pO
de delicto Jeito sobre um snbdiLo italiano (J) ferido, f-Di
negada a um cidadão' hÍ'azileiro, e, sobretudo, a um cidadão
que não póde seI' suspeito a es[e estado de cousas, porque
tem assento no CongTesso Nacional, e é, como todos os no
bres representantcs, intcI'ossado na bôa reorganização desta
Patria,. quc deve ser, para nós todos, assump[o das maiol'es
cogita(fões, ou, an[os, que devo ser o idolo unico ante o qual
não haja sacl'ificio que não se deva fazer para [ornaI-a
grande e -feliz. (ull'llito bem.)

, Vem ú Mesa; é lido, apoiado e posto 'em discussão o se-
guinte

Requel'imellto

Requeiro que, pOl' intermedio do i\Iinistel'io da Justiça, se
peça á secret.aria de Policia, certidão do corpo de delicto pro-.
cedido sobre a pessoa do general Franzini, ferido na noite de
29 de novembro ultimo, por occasião do assalto á Tribuna"

.8ala das sessões, 7 de janeiro de 1891. - Cesal' Zarna.

\Não havendo quem peça fi' p.alavra, é encerrada a dis
,cussão e, posto a, vot-os, é rejeitado o mesmo requerimento.

ORDEM DO DIA

DISCUSSÃO DA SECÇÃO III DO PROJECTO DE CONSTl'l'Ult;:ÃO

Continúa a 1" discussão da secção IH do projec[o de Con
stituição, com as emendas apresentadas.

Vém á Mesa, são' lidas, apoiadas e entram conjunctamenle
em discussão as seguintes

Em.enclas

Accrescenle-se, onde convier:

O julgamento de toelos os crÍl'1es, excep(lJ os casos positi
vamente c!etel'minac!os na Constitui!!ão c outras leis, incUInbc
ao jury, reSl?eilac!o o mais possivel o furo do delicto.
. Sala das sessões, 8 de janeiro de 18!.Jl. - A. Miltun. -
A1/l.lJhuloiJhió.

Substitulivo da sccC,ão 3" e arls. 54 a 61.

Do Podei' huliciw'io

Art. O Poder Judiciari-à da Ui1ião tem pOl' ul'g'ão um
tribunal, com séde na Capital da Republica, sob a denominação

(1) Anteriol'mente é dito fl'ancez.
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de Tribunal Federal de Just·iça, e composto, álém de um Pro
Curador Geral da, Hepublica. de tantos juizes quantos forem os
estados federádos e mais um, que representará o Districto Fe-
deral. . ' .

Esses juizes sei:ão eleitos pelas legislaturas dos estades
de entre magistrados, ou jurisconsultos, de notavel saber e
reputação, elegiveis p~ara o 'Senado, de maneira que cada Estadw
!'aja representado por um juiz no seio do Tribunal. .

O Procurador Geral da Republica será livremente nomeado
pelo Presidente da Republica, de entre jurisconsultos notaveis
do paiz, e exercerá no Tribunal as allribu ições definidas em
lei do Congresso.

O juiz representante do Districto Federal será el@ito pelo
Senado.

§ L° Os juizes representantes dos estados e do Disbricto
Federal são vitalicios, e só por sentença poderão perder'o cargo
ou soffrer suspensã0.

§ 2°. Seus vencimentos, assim como os do Procurador,
Geral da Hepublica, serão determinados ·em l!ei· do Congresso,
que não os poderá diminuir.

§ 3.0 O Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal serão
annualmente eleitos por mnioria dos membros do mesmo Tri-
bunal. .

§ 4° Os membros desse Tribunal serão processados e ,jnl
gados pelo Senado, quer pelos crimes COInmuns, quer pelos de
responsabilidade. .

Art. ·Ao Tribunal Federal de Justiça compete:
Processar e julgar, Ol;iginaria e privativamente:
a) .) :presidente da Republica, pel·os crimes communs, '
b) os ministros do Poder Executivo, pelos crimes de res

ponsabilidade não connexos com ·os do Presidente da Repu-
blica; .

c) os mihistros diplomaticos, por qualquer crime que com
metterem;

d) os juizes de ultima instancia das justiças dos estados,
pelos crimes, quer communs, quer de responsabilidade;

c) as causas e conflictos entre a União e os Estados, ou
entre e.stes; uns com os 'Outros: .

f) oslitigios entre naçõés extrangeiras, e a União ou
alg'nm Estado;

rt) os conflictos entre os tribunaes de ultima instancia dos
estados e os respectivis governos.

tr. Rever 'Os processos criminaes findos, nos termos do
art. 'i8.

m. Decidir, em -gráo de recurso necessario:
a) as causas em que alguma das partes tiver estribado

acção ou a defesa em disposição da Constituição Federal;
b) os processos por crimes politicos; .
c) os pleitos entre estados extrangeiros e' cidadãos bra-

zilciros. . .
d) as acções ele divorcio e nullidade de casamento civil.
IV. Julgar, emgráo de recurso voluntario:
a) as causas em que se tiver Questionado sobre .11 valiclade

pu applicabilidncle de tr[l(ados e leis federae.s;
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b) as causas em que se contestar a validade de lei dos
estados ou de actos de seus governos, em face da Constituição
Federal, ou do Direito geral da União;

c) os litigios enlre. um Estado e cidadãos de outro;
~ d) .as questões de Direito Maritimo e navegação;

c) as causas em que se tiver arguido nullidade insanavcl.
011 incompetencia de juizo ou fôro, qualquer que seja a sen··
(ença do tribunal de ultima instancia do Estado;

1) os habeas-corpus, quando negada pelo tribunal do Es
tado a soltura do paciente;

g) as questões de espolio de extrangeiro, quando a especie
nno estiver prevista em convenção ou tratado.

§ 1.0 Nos demais casos, as decisões das justiças dos es
tados porão termo aos processos e questões.

§ 2.° Os arestos do Tribunal Federal de Justiça terão força
do lei para os casos da especie por elle resolvida, quer origi
nariamente, quer por via de recurso das decisões dos tribunaes
ele ultima instancia dos estados,

Sala das sessões, 8 de janeiro de 1891. - LeovigildoFil
(fueiras.

o Sr. Seab1'a, tratando do substitutivo que apresentou o
Sr. Amphilophio. -observa que S. :Ex funda-se em dOllS prin
cipios: o primeiro. que a soberania nacional é uma. e, por
tanto, o Poder .Iudiciario. que é uma das manifestações dessa
soberania. deve ter feição diversa da que lhe dá o projecto
constitucional; segundo. que, havendQ unidade .de legislação e
sendo o Poder .Iudiciario um dos executores da lei. tambem
deve .Ser um esse Poder. .

O primeiro principio é verdadeiro - a soberania é una
e indivisivel: mas dahi não se póde concluir que o Poder Judi
eiario deve ser uno: e já na sessã-o precedente o Sr. Ministro
da Justiça demonstrou que no governo federativo republicano
a soberania soUre limitações; que não se quebra por se crear
um Poder .Iudiciario para a União, outto para os estados.

Com effeito, em contrario ao que disse o Sr. José Hy
gino. o orador entende que seria um contrasenso a soberania
jlJimitada. porque toda soberania tem limites natnraes. qne
f'neontra no seio da propria Nação.

Si no systcma republicano federativo se reeonhece aos
f'RLarlos o direito de terem seu Poder Legislativo e seu Poder
Executivo. por que nno se lhes ha de Teconheeer. tambem. o
dirnito de terem seu Poder Judiciario. que é o complemenJo
da soberania nacional? /

Nesta fórma de governo, aquilIo aue é da esphe.ra do Di
reilo Privado só póde ser julgado pela magistratura dos es
tados: mas o que é propriamente do Direito Publieo e Admi
nistrativo, visto que e,ste pertence á eommunhão dos cidadão".
á totalidade deIles. deve ser applicado por uma magistratura
differente.

Respondendo a alguns apartes do Sr. Amphilophio. o ora
dor diz que as Questões de Direito Commercial e de Direito
Maritimo. a que S. Ex. se refere. pertencem. na Suissa. á ma··
gistrat.ura federal. porque se tem comnrehendido que. dizendo
respcito o eommercio a forja communhão. e sprvindo para for
taleccr os Jaças entre os estados, deve ser competente para
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julgar essas questões a magistratura federal, pois é orgão da
soberania da União.

Mas, quando se trata do Direito Privado propriamente,
Direito de Successão, relações de familia, falta competencia á
magistratura federal, e o julgamento em taes assumptos per··
lence. exclusivamente. i magistratura dos es! ados.

Não pôde o orador concordar com as doutrinas de alguns
dos nobres representantes referentes ás constituições allemãs,
pois, em sua opinião, não podem ser transplantadas doutrinas
de um paiz monarchico, como a Allemanha, para uma Repu··
blica federativa, como a nossa.

Na Allemanha proclamou Bismarc.k o direito da força; a
Allemanha é um paiz cuja aspiração unica é a conquista, ao
passo que em nosso paiz a maior aspiraçâ.o é a paz e con
fraternização dos povos.

Já se vê, pois, que as constituições inspiradas neste sen··
tido; isto é. nos principios do systema unitario, não podem sel'
trazidas como exemplo eloquente para por eHas modelarem-se
instituições democraticas.

Quanto á Suissa. observa que alli não existe ainda, mas
ha tendencia para lmificaçã·o da magistratura. Mas. pergunta:
Em primeiro logar, essa unificação realizar-5e-á? Em segundo
lagar, será isso um beneficio para a 8uissa, que por tanto tempo
tem gosado, inquestionavelmente, de todas as liberdades? E'
isto que precisa o historiador philosopho examinar; si aquelle
paiz tem vivido sempre liberrimamente, com as instituições
judiciarias que possue, continuará com essa modificação a
gosar dos mesmos beneficios?

O exemplo, pois, da ISuissa não aproveita, porque eHa tem
a sua magistratura fede1'al e a sua magistratura dos estados;
e não seria possivel que assim não fosse, porque nas differentes
constituições cantonaes, lá vem pregado o principio de que
cada um dos cantões é perfeitamente süberano; e não se com
prehende uma soberania que não assente nos tres poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciario.

O systema da Federação tem a grande vantagem de con-
.ciliar, exactamente, a soberania dos estados com a soberania
da União. Os estados limitam a União. e a União limita os
estados. O limite está justamente nas constituições federal e
dos estados.

Passando a tratar da unidade da legislação, o orador diz
que não vê, em primeiro lagar, incompatibilidade entre a uni
dade da legislação e o parallelismo das duas magistraturas. da
magistratura dos estados e da magistratura federal. .

A uni~a€le da magistratura dos estados tem por fim appli
A umdade dé\ magistratura dos estados tem por fim

applicar os principias de Direito admittidos na magistratura
federal.

Como .já disse, o orador subia á tribuna, unicamente, para
fazer ligeiras ,conSiderações; pois o seu estado de saude não
permi.tte entrar mais detidament.e neste debate; vem apenas
JustIfICar o sen voto; terminará, pois, declarando qne sustenta
O projecto constitucional em contraposição ao substitutivo. por
que entende que, nesta parte, o golpe dado á magistratura fe
deral é um golpe dado no coração da Federação.

Si se anniquilar essa magistratura federal, parallelamente
organizadi?' C?IJ? a magistratura dos estados, ter-se-á anniqui
lado o prlDClplO de que os estados ,são soberanos, como o é a
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Nação; deste modo, o Congresso mentiria á sua mlssao, pois.
sendo chamado para constituir uma Republica federal, consti
tuiria uma Repll'bhca .unitaria.

O SR. .J;OÃO DE SIQUEIRA (pela ordem) - Sr. Presidente,
estando sufficientemente discutida esta materia, peço a V .Ex.
que consulte a Casa si concede o encerramento da discussã0.

Consultado, o Congresso approva o requerimento.
O SR. AMPHILOPHIO (pela ordem) requer votação nominal.

Consultado, o Congresso regeita -este requerimento.
O SR. PRESIDENTE diz que vai em primeiro logar sub

metter a votos os artigos do projecto; que, si forem appro
vados, prejudicarão os substitutivos.

O SR. AMPHILÜPHlü(pela ordem) requer preferencia para
o seu substitutivo.

Consultado, o Congresso não approva este requerimento.
Posto a votos, é approvado o art. 54:

«O Poder Judiciario da União terá por orgãos um Su
premo Tribunal Federal, com séde na Capital. da Republica, e
tantos juizes e tribunaes federaes, distribuidos pelo paiz, quan
tos o Congresso crear.»

O SR. CASEMIRü JUNIOR (pela ordem) pede a retirada do
substitutivo que apresentou ao art. 54 do projecto.

Consultad·o; o Congresso consente na retirada do substi
tutivo.

Ficam prejudicados os substitutivos do Sr. Tavares Bas
tos, e do Sr. Amphilophio e outros,

E' posto a votos e approvado o art. 55:

«O Supremo Tribunal Federal compor-se-Iá de 15 juizes,
nomeados na fórma do art. '47, n. 11, de entre os cidadãos de
notavel saber e reputação. elegiveis para o Senado.»

Ficam prejudicados o substitutivo do Sr. Vieira Ribein
e a primeira parte do substitutivo do Sr. Gonçalves Chaves.

E' rejeitado o paragrapho unico da emenda do Sr.' Gon·
c:nlvrs Chaves ao mesmo art. 55.

E' approvado o art. _56 do projecto:
«Os juizes federaes são vitalicios, perdendo o cargo, uni

camente, por sentença judicial.
§ 1.0 Os seus vencimentos serão determinados por lf'i do

Congresso. que não os poderá diminuir.
§ 2.° O Senado julgará os membros de Supremo Tribunal

Federal e este os juizes federaes inferiores.»
E' posta a votos a seguinte emenda, do Sr. Gonçalves Cha

ves, ao § 2° do art. 56:

«Depois das palavras - Tribunal Federal - accreSCE'n-
te-se - nos crimes de responsabilidade -: e supprimam-se
as palavras - e este os juizes federaes inferiores.»

E' approvada a primeira parte, acIditiva, e rejeitacIa a
scg-unda parte, suppressiva.. .

Fica prejudicacIo o substitutivo elo Sr, Amphilophio e
outros,
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E' posto a votos e approv,ado o art. 57 ,lo projoclo:
«Os tribunaes federaes elegerão de seu seio os seus presi

dentes e organizarão as respectivas secretarias. .
§ 1.0 Nestas a nomeacão e demissão. d.os resp~ctlvos empre

gados. bem como o provimento dos OffJClOS de .Justiça nas .1'1"
spectivas circumscripções judiciarias. compete. respeclwa-
mente, aos presidentes dos tribuna~s. . .

§ 2:°. O Presidente da Repubhca deslgnar'l, de entre os
membros do Supremo Tribunal Federal. o Procurador Geral
da Republica, cujas atlribuições se ~e:finirão em Im.». .

Fica prejudicada a emenda aeldltlva. do Sr. Amphl10phlO
o outros. ao § 2° do arL 57.

E' posto a votos. e approvado o art. 58 do projee!.o:
«Ao Supremo Tribunal Federal compete:
L Processar e julgar, originaria e privativamente:
a) o Presidente da Republica, nos crimes communs, e os

ministros de Estado. nos casos do art. 51':
b) os ministros diplomaticos, nos crimescommuns e nos

de responsabilidade;
c) os' pleitos entre a União e os estados, ou entre estes,

uns com os outros:
d) os litigios e reclamações entre nações extrangeiras e

a União ou os estados;
e) os conflictos dos juizes ou tribunaes federaes entre SI,

ou entre esses e os dos estados.
lI. Julgar em gráo de recurso as questões resolvidas pelos

juizes e tribunaes federaes, assim como as de que trata o pre
. sente artigo, § 1°, e o art. 60.

ITr. Rever os processos findos, nos termos do art. 78.
§ 1.0 Das sentenças da justiça dos estados em ultima in

stancia, haverá recurso para o Supremo Tribunal Federal:
a) quando se questionar sobre a validade, ou a applicabi

lidade de tratados e leis federaes, e a decisão do Tribunal do
Estado fór .contra ella:

b) quando se contestar a validade de leis ou actos dos
governos dos estados em face da Constituição ou ,las lpis fe
doraps. e a decisão do tribunal do Estado considerar validos os
(l elos ou leis impugnados.

§ 2.° Nos casos em que houver de applicar leis dos
estados a justiça federal consultará a iurisprudencia dos

. tribunaes locaes e, vice-versa. a justiça ,los estados consul
tar,á; a jurisprudencia dos tribunaes federaes, quando houve!'
de interpretar leis da União.

E' tambem posta a votos e approvada a 'Primeira parte da
emenda modificativa, ela Commissão, n. r c:

Diga-se - causas e conflictos - em vez de - pleif os .
. . E' egualmente approvada a segunda parte da emenda arl··

clll.rva. do Sr. Gonçalves 'Chaves, ao n. I:
«No final do periodo sob a lettra - e - do ar!. 58. n. 1.

- accrescente-se - assim como os elos juiíles e 1ribunaes ele
um Estado .com os juizes e tribunaes de outro Estado.» .
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E' rejeitada a primeira parte da mesma emenda:
Depois do periodo sob a lettra - b - acerescente-se a se

guinte disposição: «'Os membros do Supremo Tribunal Fe
deral, nos crimes ,communs, e os jnizes inferiores, nos crimes
communs e de responsabilidade,» ,

Alterem-se convenientemente as leUras que discriminam os
diversos period-os do referido n. 1.

E' eguavmente rej eitada a emenda da Commissâ-o, man
dando supprimir o n. I, d.

_ Ficam prejudicadas as emendas mod~ficativas, do Sr. Ta··
vares Bastos, e do Sr. Amphilophio e 5mtros.

E' posto a vOtDS e approvado o art. 59 do projecto:
«Compete aos juizes ou tribunaes federaes decidir:
a) as causas em que alguma das partes estribar a acção

ou a defesa. em disposiçã-o da Constituição Federal;
b) os litigios entre um Estado, e cidadãos de Dutra, ou

entre cidadãos de estados diversos, diversificando as leis
destes;

c) os pleitos entre os estados extrangeiros e cidadãos bra
zileiros;

d) as acções movidas por extrangeiros e fundadas, quer
em contrados com o Governo da União, quer em convenções
ou tratados da União com outras nações;

e) as questões de Direito Maritimo e navegação, assim no
oceano, corno nos rios e lagos do paiz:

nas questões de Direito Criminal ou Civil Internacional:
g) os crimes políticos. -

§ 1.0 E' vedado a-o Congresso commetter qual::ruer juris-'
dicção federal ás justiças dos estados.

§ 2.° As sentenças e ordens da magistratura federal são
executadas por officiaes judiciarios da União, aos quaes é obri
gadaa prestar auxilio, quando invocada por e11es, a policia
local. »

E' egualmente approvada a seguinte emenda substitutiva,
elo Sr. Moraes Barros, ao art. 59, A:

«Substitua-se p_elo s'éguinte:
As causas em que alguma das partes fundar a acçã.o ou a

defesa em disposições da Constituição Federal.»
E' rejeitada a emenda additiva elo Sr. Gonçalves Chaves. e

a elo Sr. Moraes' Barros.
- .

Ficam prejudicados os substitutivos, do Sr. Tavares Bas
tos e a emenda suppressiva, do S~. Amphilophio.

E' posto a votos e approvado p art. 60 do projecto:
«As declisões dos juizes ou tribunaes dos estados, nas ma

terias de sua competencia, porão termo aos processos e ques
Fíes, salvo quanto a:

« 10. habeas-corpus, ou
«2°, espolio de extrangeiro, quando a especle não estiver

provista em convenção, ou tratado.
«Em taes ca.sos. haverá re"urso voluntario para o Supremo

Tlóibunal Federal.)) .
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Fica prejudicada a emenda suppressiva, do Sr. :Amphi
lophio.

E' posto a votos e approvado o art. 61 do projecto:
«A justiça dos estados não póde intervir em questões'

sulJmettidas aos trilJunaes federaes, nem annullar, alterar, ou
suspender as suas sentenças ou orden~.~

E' egualmente approvada. a segumte emenda, dos 81's.
Moraes Barros e Adolpho Gordo:

«Accrescente-se :
«E, reciprocamente, a justiça federal rião póde mtervir

em questões submettidas aos tribunaes dos estados, nem an
J:lUllar alterar ou suspender, as decisões ou ordens destes.
except'u.ados os casos expressamente declarados nesta Consti
tuiçã'O. »

Ficam prejudicada" as emendas additivas, do Sr. Tavares
Bastos, e suppressivas, do mesmo Senhor e do Sr. Amphi
lophio e outros.

O SR. PRESIDENTE diz que, conforme foi resolvido pelo
Congresso. é esta a occasião de votarem-se os ns. 24 e 27
do art. 33, com as respectivas emendas, e, bem assim, os
ns. 11 e 12 do .art. 47, com as emendas apresentadas.

O SR. LEOPOLDO DE BULHÕES (pela ordem) - Sr. Presi
dente, peço a V. Ex. se digne de consultar o Congresso si
concede que se vote em primeiro lagar o substitutivo que
estabelece a legislação separada, relativo ao n. 24 do art. 33.

O SR. PRESIDENTE - O nobre Deputado queira declarar
que substitutivo é esse, porque ba varias.

O SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Refiro-me ao substitutivo,
assignado por oitenta e tantos membros do Congresso, rela-
tivo á legislação separada. .

Posta a votos, é approvada a seguinte emenda substitu-
Uva, do Sr. Leopoldo de Bulhões e outros:

«Substitua-se o n. 24 do art. 33 pelo seguinte:
N. 24 - Decretar as leis processuaes da justiça federal. >'
E', em seguida, approvada a seguinte emenda additiva

do Sr. Leopoldo de' Bulhões e outros: '
« Accrescente-se a este os seguintes paragrapbos:
§ ,25. Estabelecer leis uniformes sobre naturalizaçã.o e

FalIenCla.
_ § 26. Definir e punir os crimes políticos. os de falsifi

caça~ de moeda e dos titulas publicas da União, e os com-
mettldos no alto mar.» .

E'. e3ualmente approvado o seguinte substitutivo. d
Commlssao. ao n. 27 do art. 33: a

. Organizar a justiça federal nos termos do art. 54 e se
gUIntes da secção m.

S~o !ejeitados os TIS. 24 e 27 do projecto e a emenda. ela
Commlssao. TI. 24.
. ,. E' appro~ada a seguinte emenda substitutiva. do Sr. Au

gUsto de FreItas, 0.0 n. 11 do art. 47 do projecto:
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« Substitua-se o art. 47, n. 11, pelo seguinte:
Nomear os magistrados federaes mediante approvação do

Supremo Tribunal.»
E' regeitado o ri. 11 do art.. 47 do proj ecto.
E' approvado o n. 12 do art. f!7 do projecto,
« 12. Nomear os membros do Supremo Tribunal Federal

a os ministros diplomaticos. mediante approvação do Senado:
portando. na ausencia do Congresso. designaI-os em com
mi ssão, até que o Senado se pronuncie.»

E' tambem approvada a seguinte emenda modificalíva,
da Commissão, ao mesmo numero:

« Em yez de - mediante - diga-se - su,jei tando-a.»
E' rejeitada a emenda sllbstitutiYa, do Sr. Rocha Osorio

c outros. ao mesmo n. 12 do art. 47.
Vêm á Mesa-as seguintes

Declarações ele voto

Declaro que, si estivesse presente na occasião em que, na
sessão de hontem, foi votada a moção do cidadão Demetrio
Ribeiro, representante do Rio Grande do Sul. ter-lhe-ia dado
o meu voto, e, aproveitando o ense,jo. appellaria para o pa
triotico Governo Proyisorio no sentido de dar urgente effe
ctividade aos complementos essenciaes de tão elevada me
dida, satisfazendo. assim, os intuitos do Governo e ás legi
timas aspirações de todas as confissões religiosas. que, ciosas
de sua independencia, repellem toda 'futella do' poder tem
poral, por desconhecer-lhe competencia além da manutenção
da ordem material, garantia e respeito á liberdade espiritual. .

Sala das sessões. 8 de ,janeiro de 1891, 3° da Republica.~
José Bevilaqua. . ,

Votei contra o plano do Poder Judicial'io, do pro,jecto ele
Constituição, não por. julgal-o menos acceitavel no regimen
federativo, mas inopportullo, em vista das circumstancias
actuaes e tradicionaes do raiz.

Sala das sessões, 8 de janeiro de 1891. -A. Cavalcanti.;
Dedaramos que votámos contra a emenc1a do Se. Leo

1'01110 de Bulhões estab,elecendo a diversidade de legislação.
Sala das sessões, 8 de janeiro de 1891. - Tosta. - Rosa

e Silva. - J. L. Coelho e Campos, - Generoso 'Marques.
Couto Câl'taxo.

Declaramos que votámos contra a emenda ao § 24 do
art. 33,. assignada pelos Srs. representantes Bulhões Jardim
e outros.

S!1la das sessões, 8 ele janeiro de 1890.- Chaves. -An
tonio Olyntho.

Declaramos que votámos contra' a emenda dos Sl'S. Bu
lhões e outros, que estabelece a ,diversidade de legislaçãn.

Sala das sessões, 8 de janeir'o ele 1891. - José JJygüw.
TolenUno de Cm'valho. - Goncalves Ferreira. - Anâré Ca
valcanti, - Manoel J. J. de Sei+ano (?). - Seabl'a, - Juvencio
c/'Aguiar.
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beC'1al'aiJ1of\ que YOL{UIlOS em favor ,la emenda do S~'. I'P
pl'cscntanLe Ampllilophio e ouLro~ a08 arts. 54 a 01 da
8C1'ção 3" do LJl'ojecto de ConsLItmçao.

Sala das sessões, 8 de ,janeil'o dc '1891. - A. MiUOII,
JJonteiro de Barros.-José Simeiío.-J. J. Sermno ('?). Ma
noel Fmncisco Machado. - J. V. lvlein! de Vasconcellos.
José Hygino. -Joaquim Antero da Crt/,z_- Theodoro Pacheco
(si estivesse presente) .-Cqetano de Alb.uque1'que.- L!!~crda
Continho. -Badw'ó (em parte). -Almmo Alvares Atlonso,
-B. Carnciro.-Custodio de 11Iello.-:-Santos Pereira.-An
j'l'isio Fialho. - Ccsw'- Zama. - Garcia Pires. - Gomenso1'o.
-Espú'ito Santo, -Bariío de Villa Viçosa. -Pmüa Guima
níes. -Goncalves Fel'reil'a, -Monteiro de. Ba'l'ros. -Fir
mino da Silucil'a,-A. Cavalca'nti.-José Bel'nanlo.-Ignacio
Tosta. -Pedro A'1ncrico.-Amorim Garcia,-Amphilophio.

DlscussAo DO 'l'l'rULO 11 E SEGUlNTES DO PROJEC'l'O DE CONS'1'J
TUIÇÃO

Entra em 1" discussão o titulo II do projecto_ de Consti
tuição - Dos estados.

O SR. RETUMBA (pela ordem) requer que seja consul
tado o Congresso si cQnsente que seja discutido conjuncta
mente o titulo 2°. que se inscreve -« Dos estados », o 3°
« Dos municipios », a secção 1a do titulo 4° -« Qualidades
do cidadão brazileiro », e a sec\:.ão 2" - «Declara\:ão de di
reitos» .

o Sr. Badaró - SI', Presidente, o. Congresso tem procedido
J)em submettendo os titulos da Constituição á devida dis
cussão. V. Ex. acaba de pôr em discussão a materia refe
rente ao titulo 3°: quc se refere á organiZação dos estados,
Creio que ha uma proposta da Commissão, pedindo a Sl;tp
pressão de um paragTapllo, que envolve doutrina importante,
Parece-me que aIguem pretende reunira materia do art. 72
a este que vai entrar em discussão. Declaro que si tal acon
tecer. levanto-me para renovar o reqllerimento do nobre
Deputado por Mattõ Grosso, pedindo a àpprovação da Consti
tuição por acclamação. (Muito bem.)

o Sr. Tosta - Sr. P,residente, o titulo 3° elo projeeLo em
rli8cussão tl'afa da org-anizar:ão dos estados; a sec(:ã.o :3" trata
da declaração ele direitos. materia importante, que só pOI' si
deve occupar por algum tempo a attenção elo Congresso. Per'o
licença a V. Ex, para fazer um requerimento que oppon 110
ao que fo~ feito pelo nobre Deputado, cujo nome peço licença
para declmar, o SI'. Retumba. O meu; requerimento é que
entrem em discussão os titulas 2° e 3° do projecto. que tratam
da organização dos estados e municipios. ficando a discussão
da secção 2", do titulo 4°; que trata da garantia dos direitos
individuaes. para uma discussão especial.

Submettido a votos o requerimento do Sr. Retumba é
. l'ejeitado. . '

Em seguida é posto a votos c approvaclo o rCClucrimento
do Sr. Tosta.
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o SR. PRESIDENTE declara que estão em discussão os ti
tulos 2° e 3° do projecto.

O SR. PRESIDENTE - Peço aos Srs. representantes que
queiram oceupar os seus lagares, para se proceder á votação
de uma emep.da do Sr. Deputado Milton, que foi apresentada
hoje. Deu-se es§a omissão por causa do grande numero de
emendas, mas àinda_é tempo de poder o Congresso resolver
sobre a emenda, que é um additivo, relativa ao assumpto ju
diciario.

O SR. PRESIDENTE - Não havendo no recinto do Con
gresso numero sufiiciente de Srs. representantes, adio a vo
tação desta emenda para quando se tiver de votar os tilul93
em discussão. E' um simples additivo, de modo que não
altera o que está determinado.

São lidas, apoiadas e entram conjunctamenle em discussão
as seguintes ~ ~

Emendas

Inclua-se no titulo n, ou onde convier:
Arl. Fica extincta a guarda nacional.
Inclua-se no titulo n o seguinte:
Art. Para prover a sua segurança cada Estado orga-

nizará, além da sua policia, uma milícia. A organização des,sa
milicia será feita de accôrdo com regras uniformes, que serão
estatuidas em lei ordinaria do COUo"Tess.o, e, como parte da
força publica, poderá eBa ser mobilizada pela União em caso
de defesa interna ou externa.

Sala das sessões. 6 de janeiro de 1891. -R. Nina Ri
beiro. -Lauro Sodré. -Manod Barata. -Matta Baeellar.-~
Indio do Brasil. -Paes. de Carvalho. -Dr. Cantão. -An
tonio Baena. - Pedro Chermont.

Ao art. 62

Substitua-se pelo seguinte:
Cada Estado reger-se-á pela Constituição e pelas leis

que adaptar, respeitados os principios constitucionaes da
União. - Lauro Sodré e outros.

Ao art. 63

Substitua-Se pelo seguinte:
São propriedade dos estados as terras devolutas situadas

denlro dos seus respectivos limites, cabendo á União sómente
as que forem necessarias para serviços federaes.

Supprima-se o paragrapho unico.
Inclua-se no titulo II ou onde convier, o seguinte artigo:
Os propríos nacionaes que não forem necessarios para

serviços da União, passarão ao dominio dos Estados, em cujo
territorioestiverem situados o - Lauro Sodré e outros o.
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Titulo In

Substituam-:se os arts. 67 e 68 pelo seguinte:
Art. Os estad.os organizar:-~e-:ão por fórma que fique

assegurada a auto~omi.a dos mumClplOS em tudo quanto. res
peite ao seu peculIar mteresse.

Sala das sessões, 5 de janeiro de 1891. - Lauro Sodre.
B. Nina Ribeiro. -Manoel Barata. --:-lYJatta B{J,~ellar.-Pa~s
ele Carvalho. -Dr. Cantão. -Serzedello Correa. -Antonw
Baena. -Pedro Chermont. -Indio do Brasil.

Art. Em todas as eleições e vºtações d~ caracter po-
lítico, ou dizendo respeito a,os interesses immedml;..os de qual
quer Estado e feitas no Congresso, os,. votos serao contados
conforme o art. 45, §§ 7° e 8° do proJecto.

Art. Em qualquer eleição os votos assignados serão
apurados.

Sala das sessões, 29 de dezembro de 1890. - José Be
vilaqua.

Ao art. 63

S~stitua-se ;
As minas e as terras devolutas são do dominio dos es

tados, sem prejuizo dos direitos d<1 Uni2,o a toda a po~'ção
de territorio de que precisar para a defesa das fronteIras,
para fortificações, para construcções e, em geral, para qual
quer serviço publico que dependa directa e exclusivamente
âe sua auctoridade. .

S. R. -Sala das sessões, 8 de janeiro de 1891. -Antão
de Faria. -Moniz Freire.

(O Sr. Presidente deixa a sua cadeira, que passa a ser'occupada pelo Sr. Vice-Presidente.)
O Sr. Antão de Faria . (Movimento de attenção) - Sr. Pre

sidente, si eu tivesse usado da palavra quando se discutia
o capitulo relativo á discriminação de rendas, por certo não
viria agora occupar a attenção do Congresso; porque, fallando
então sobre aquella materia, incidentemente me havia de
referir ao assumpLo que se acha em discussão.

Quando me foi dado, pela primeira vez, estudar o pro
jecto constitucional, subm~ttido á nossa consideração pelo
Governo Provisorio, confesso que soffri impressões. diversas
á proporção que procedia á sua leitura.

Assim é qu~ q art. 12 me deixou a impressão de que
. os compromissos do Thesouro eram grandes e de que o Go

verno' se via em difficuldades para satisfazel-os.
. . De facto, desde que o Governo Provisorio, em vez de
discriminar perfeitamente a competeneia da União e dos es
tado.s e.m materia Ófl impostos, ao contrario, reservava áquella
SI dlr01!o de, com estes, taxar cumulativamente produetos,
mdustl'las, etc., era natural que cada um de nós ficasse en
tendendo que o Thesouro não se achava em muito Mas con
~ições, visto como era preciso, além das fontes de renda des
tmadas exclusivamente á União, que esta fosse procurar ou-
tras de que os estados já lançavam mão. .
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Esta foi a impressão quc mc dcixou o art. 12: - pd-
breza da União. ,

O al'l. 34 pOl'ém. causou-mc impressão eomplcLamcnLc
diversa. Ao le{- esse aÚigo, parecia-me que a União tinha re
cursos' de sobra, porqu~.. realmente; po~' elle, el!a reservava
para' si o direito tle animar a industrIa, a agrICultura e a
immigracão, deixando, assim, uma po!:ta. a~erta a todas essas
despesas que hoje nos sbrprehendem, prlllClpalmente aquellas
que se referen1 á pasta da AgTicultura, ao serviço de coloni-
zação. .

Mais adeante, pelo disposto no art. 63, que, é uma eon
sequencia logica do art. 34,'a União chama a si o dominio
das terras devolutas da Republica, naturalmente com o in
tuito unico de colonizaI-as, Conseguintemente, é claro que
assume tambem a responsabilidade das despesas com o serviço
de colonização, de povoamento do só,lo, o que parece demons
trar a confiança do Governo nos recursos. do Thesouro. Eis,
porque, Sr. Presidente, alludi ás impressões diversas que em
meu espirito produziu a leitura do projecto.

Alguns dignos representantes, encarando o assumpto de
que trata o art. 63, sob um ponto de vista que não me pa
rece acceitavel, aba.ndonanclõ a consideração doparcellamento,
povoamento e aproveitamento das terras, consideram estas um
patrimonio nacional, que deve ser zelosamente guardado em
beneficio futuro da, coll,\ctividade brazileira, e julgam uma
iniquidade dar-se aos estados o dominio das terras devolutas
nelles existentes.

, Entre os que ,assim pensam acha-se o meu antigo e
illustre correligionario SI', Ubàldino, senador pelo Paraná ",
Sinto estar em desaccôrdo com S', Ex., pois, impugno o ar
tigo 'do projecio constit'Q,ciOIJ"al, e só acceitarei a emenda da
Commissão revisora desse projecto, si não ·fôr acceita pelo
CongTesso a que tive a honra de submetter á sua conside-
ração. ,

Os illustres representantes que argumentam no sentido
de demonstrar que a propriedade das terras devolutas deve
caber ,á União, entre outros argumentos,' lembram que ha es
tados onde não existem ta'es terras, e que esses, adoptado o
alvitre constante da emenda que formulei, ficariam em con
dições inferiores aos outros, sem as vantagens équivalentes
ás que para estes resultarão da posse desse patrimonio.

Senhores, que se quer,gue se pretende fazer das terras'
publicas? AproveitaI-as no sentido do bem publico.

. Qual o intuito d~quelles que reclamam ,para os estados
a posse dessas terras? E' o de promover o seu poyoamento.

Si ha estados onde não ha terras devolutas; é porque têm
a felicldade de tel-as' todas]Jovoadas, e esses, evic[ente
mente, estão, a este respeito, em melhores condições' do que
aquelles que as tem devolutas, não occupadas, não utilizadas.
,(Apoiados. ) . '
-, .t\I'g~ry.enta-se,. tambem, com o facto de cncontrarem na
UonstItmçao amerICana, na ultima, disposições referentes a
terras «de propriedade da União ». e, 3,0 que parece alo-uns
membros ~este Congresso entendem que, alli; a União "tem
uma proprIedade de terras devolutas mais, ou. menos seme-
)hante áquella que temos. '

Não, Senhores. .
Já diverso,s representantes,óccupando esta tribl.!-na, têm



- '2SI) _.

moslrado qlle aquella Fedel'acão vc in d~· Ulllü cOllJ'ct!el'a\,'uo
de estados independentes.

As tel'ras a que se rei'el'e aquella Conslituit;ão são as Que
Úoster.iormente a. União obtew por compra. (A.poiallos.)

UM SR. HEPHESENTAN'rE - Bem; mas isso não fazem
oomnosco.

O SH. ~\NT~:\O DE FAlHA - Essas, as que o Governo da·
União lJrazileiraobtiver !jor compra, daqui por deante, s·erão
della: ning'uem lh'as vócle tirªr.

UnIA voz; - Mas essas não são devolutas,sã,o proprios na-
cionaes.' '

O 8R. AN'r};'o DE lTARIA - Não são devolutas, mas acham-se
nestas condições. as tenas de que falia a Constituição elos
americanos.

Além disto. Senhores. a l\Ionarchia, a 'velha Monarchia, ele
que nós tanto' ma[ diziai:nos ...

U SIto "\.LFHEDO E!LIS - E merecidamente.
O SR. AN'r.\.o DE FAI\lA- ... já LinQa feito alg'uma causa

nQ sentido claql1 i!!o que aqui reclamarú os federalistás.
Assim é que no ar!. 4" ela ultima lei orçamentaria, de 24

de novembr'o de 1888, lei que foi prorogada pelo Governo
Provisorio, estava explicitamente c/eclal'ado que a importancia
da veIlda das terras deyolul as passava a pertencer ás~ ·pro
vincias, dessa data em deante.

E' certo que o !\Iinistroda lTazenda de então. querendo
illuelir a disposição legislatiYa, eXjjediu uma cil'CuÍar as the
soilrarías, determinando que a cobrança daquella importancia
fosse feita por estas, com escripturação em separado, e, em
tempo opportuno, que não se dizia quando, fossem entregues,
ás thesourarias das provincia.s as quantias anecadadas.

Proclamada a Republica, instituido o Govemo Pl'ovisorio,
a administração rio-grallrlense, estudando a questão, ·pediu
com insistencia ao Sr. MinisLro da Agricultura e, posLei'iOl'
mente, ao Sr. Ministro da lTazenda, a revogação dessa cir
culaI'.
. Este uH imo, attenelcndo á reclamação, dclerminou que

a importancia da venda de Laes terras fosse, em cada Estado,
c1irectamente, colJracla vela respectiva adlllinistrat;ão, c assim
se está l1l'ocedcndo.
. POl'lan[o, repito, ti !Jl'olJl'ia lUonal'ehia. da qual tantas

cousas feias diziamos... .

uir SH. HEl'HE'iENT.\i'\·I'E - Com' razüo,
,O SR.' ANT.\.O lJE FMUA - ... jü n'os t1nlui dado a impor

tanem da yenela das [erras dendu[as, imporlancia que os es
tados estão cobl'ando; jú tinha conJ'iaelo ús 'antigas lJl'oyincias
o l'ructo desse ]iatl'illlUnio, que hoje ,se l'eelauJa pal'a a União.

Demais, esla ,; pcI'1'citail1I't1le incompc'lenle, não vúrle,
absolll[amCllll', raZ,'l' com yantagelll e l'nglIlal'idade o ,,;cI'\'ieo
cio voyoalllnn[o do solo (Apoiados í, como a exvel'icneia o tem
dellwns[l'aüo.

"\qnel!ns {f 11 I' ,,'oll!J.eccm o seniro de l'oloni.zaeãu I' o têm
estudado de !wl'lo. sab"1l1 {fnt', clle, neste paiz, te1ll siLlo eOIll-,

. plelamenLe desastroso ,val'a o ThcsOLIJ'O Nacional.
19
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UM SR. REPRESENTANTE - Apoiado; tem sido só um sor
vedouro de despesa.

O SR. ANTKo DiE FARIA - Ea uma consideração capital
neste assumpto, e é a que diz respeito á reducção de des
pesas, que deve ser a aspiração e a preoccupação constante
do Governo.

Impugnando, p'Üis, o projecto constitucional, com o in
tuito de cooperar para que essa reducção se faça, vou, sem
duvida, ao encontro do pensamento governamental.

Quando aqui se fez ouvir o honrado Sr. Ministr-o da Fa
zenda, e11e nos disse que a despesa da União era de réis
200.000: 000$ annualmente; não nos disse, porém, em que
se gastava tanto .. _

O iSR. AMARQ CAVALCANTI - Nem póde dizer~

O SR. ANTKo DE FARIA":- ... não veiu dizer ao Congresso
qual era a distribuição das verbas para attender aos diffe
rentes serviços; de modo que nós, ainda mesmo que preten
dessemos. estudar o assumpto. propàr a reducção de despesas,
não o podiamos fazer tomando por base a simples e incom
pleta declaraçã'Ü de S. Ex.

Mas, apesar disso, vou mostrar ao Congresso que só em
um dos ramos do serviço publico póde a União reduzir de
10.000:000$ a sua despesa.

O serviço denomi.nado - Terras e Colonização - a cargo
de diversas r'epartições, abrangia a discriminação das terras
publicas. a verificação das medições de posses a legitimar, a
demarcª,ção de lotes coloniaes, a distribuição e localização de
immigrantes, etc_

Com esses serviços gastavam-se annualmente tO.OOO :000$,
pois esta era a verba a e11es destinada.

Vamos ver quaes os resultados colhidos.
Em materia de discriminação de terras, de legitimação

de posses, pergunto: Que tinhamos na Monarchia, que temos,
ainda. na Republica?

Tinhamos o saque legalizado, de facto, auctorizado pelo
Governo; porque o processo era este: nomeavam-se juizes
commissarios para os differentes municipios, por indicação
dos proprios interessados na acquisição de terras ou das in
fluencias locaes. cujos parentes. compadres e amigos, muitas
vezes. eram pretendentes á legitimação de suppostas posses.

Estes inventavam cultivados, ou compravam, como tive
occasião de observar, por· 50$: ou 60$ o direit8 le posse de
um obscuro caboclo,e, requerendo a respectiva legitimação,
conseguiam do juiz commissario e do agrimensor, não a de
marcação d'Ü dobro do cultivado, como manda a lei, mas a de
uma, duas, tres e quatro leguas. que lá iam agua abaixo, como
se diz, por falta de Ma fiscalização do serviço.

Dir-se-á: «A União póde organizar melhor esse ser
viço». Mas de que modo .0 fará sem augmentar extraordina
riamente a despesa pela creaçã'o de um grande numero de
funccionarios capazes e efie,ctivamente re,sponsaveis? E a
não ser assim. a contiímar-se a pratica em vigor, pergunto:
Como vai a União ter certeza de escolher juizes commissarios
sempre severos, agrimensores sempre capazes e probos? C'Ürrío
póde ella contar que para a verificação da cultura effectiva e
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morada habitual appareçam sempre homens puros, incapazes
de mentir em juizo? .

Posso garantir a este Congresso (fallo pelo RlO Grande
do Sul, e penso que poderia fallar por mu~tos outros. e~tados)
que a maior parte das terras devolutas, hOJe em d~mmlO pa['
ticular por legitimação, foram irregularmente obtIdas ...

UM SR. REPRESENTANTE - Criminosamente obtidas.

O SR. ANTÃO DE FARIA - .. , criminosamente obtidas.
(Apoiados.) E, Sr. Presidente, o saque já es.tava desenvolvido
de tal modo, a audacia era tanta, que no RlO Grande do Sul
deu-se o facto de um juiz eommi.ssarib invadir uma pequena
colonia, cujos lotes já estavam demar~ados e alguns oceupado.s,
e tirar para o feliz e supposto posseIro 60 e tantos lotes. cUJa
medição havia sido feita, sem protesto, 10 annos antes!

E isto. que se dava no Sul, dava-se em toda a parto.
E devo lembrar ainda outra circumstancia, e é que no

principio deste serviço não existiam as inspectorias ospeciaes,
hoje delegacias da inspeçtoria geral, creadas, naturalmente,
com o fim, tambem, de-fiscalizar a parte propriamente te
clmica elos processos de Iegitima<.:ão . Cada uma dessas re
partições ç-omprehendia d.uas secções: uma chamada do. «mo
vimento» e encarregada da recepção e distribu ição dos im
migrantes pelos diversos nucleos; outra, a secção technica, a
cujo cargo ficava, entre outros serviços, o da .:verificação das
medições feitas pelos juizes c·ommissarlos; e, emquallto por
esta não eram declarados exáctos aquelles trabalhos, os pre
sidentes dc provincia e os actuaes, governadores não podiam
julgar os respectivos processos de moela definilivo.

Quando, Sr. Presidente. nós. os republicanos, tomallJOS
conta da administração do Hio Grande, eu, por mera curio
,sidade, passei em revista, grande nUnlel'D de autos de me
dições já julgadas, e verifiquei que em 00 % dcstes pro
cessos os mappas juntos aos autos estavam em desacc.0rdo

. com os memoriaes respectivos!

UMA voz - E' um escandalo.

O !SR .. ANTÃO DE FAmA - Posteriormente, quando era
l\iinistl'{) da Agricultura o Sr. Demetrio Hibeiro, que me
confiou a supe:rintendencia do serviço de terras e colonização
no Hio Grande. tive de examinar muitos autos exi.stentes na
Inspectoria de Terras, de medições julgadas exactas por essa'
repartição, e que realmente não o estavam, tal era o pouco
cuidado com. que ahi .se procedia ao e:Yame, ás verificações.
E estou certo de não me afastar da verdade, affirmando que
das Jegítimacões feitas naquelle Estado ha não menos rio riu·
zentas em cujos autos D mappa discorda do memorial 1'e
,sDectivo !

Isto confirma o 11118 jú tive occasião de dizer. quand0
affirmei que, e.m materia de legi~imação de posses, o que temos
é o saque maIS ou menos legalIzado, devido á falta de 1'ísca
lização. resultanLe da impossibilidade de tornar cffecfiva a
responsabilidade dos agentes do Governo central espalhados
por todo o paiz. .
- Alem disto, o pessoal das' inspectorias. em regra, in
coml?e~entes,só reconhecida a auctoridade de um fiscal, qu'e era
o l\íImstro, e este estava longe. A. acção de um presidente
quasi nunca -. era efficaz no sentido de evitar abusos comIlJ,et-
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tlUU'Õ 1101" funccionarios que recebiam protecção c ampa1''Ü c1J
alto.

Isto quanto ao serviço de 'terras. Vejamos, agora, o de
colonização, que ainda estava em peares condições.

iGomo se sabe, o regimen monarchico legou-nos. entre
muitas cousas ruins. uns celebres contractos para a introduc
ção de immigrantes.medida inconveniente e sem resultados
vantaJosos.

Pretender povoar o paiz com immigração trazida a tanto
por cabeça, é um erro, que tem como principal consequencia
trazer-se para cá o que não presta no Velho Mrundo.

UMA voz - A escoria.
O iER. FRANOISCO GLICERIO (1J!Iinistro da 'Agricultura)

Não apoiado: isso é theoria bonita, mas não é o que tem
proyado a pratica.

O SR. ANT.'i.o DE FARIA - Ainda os ultimos immigrantes
introduzidos no Rio Grande da SuL ..

O SR. FIV"NCISCO GLIqERIO - São excellentes, e o nobre
representante foi superintendente no meu Ministerio; é re
sponsavel por tudo, e não <.tpresentou plano diverso.

O SR. ANTAo DE FAHlA - Nunca fui superintendente no
IVIinisterio de V. Ex.

O SR. FRA.NCISCO GLICERIü - Foi.

O SR. ANT.'i.o DE FARIA - Fui na admini-·tração do Sr.
Demetrio Ribeiro. V. Ex.' está enganado; mas, como insisti?,
ha de permittir-me a franqueza de dizer-lhe que, assignando
a minha exoneração a pedido, de um cargo que eu official
mente declarara não acceitar, demonstrou não estar a par dos
negocios ele sua Secretaria.

O SR. FHANCISCO GLICIERIO - Foi nomeaelo por mim e por
intervengão ela politica. riograndense; é esta a verdade.

O SR. AN'TAo DE FARIA - Mas é verdade tambem que,
quando se cogitou de pedir-se a nomeação, oppuz-me syste
maticamente, declarando que só em determinadas condições,
que me permittissem agir no sentido de regular o serviço de
colonização, eu poderia acceital-a.

O SR. FRA.NCISCO GLICERIo - Então V. Ex. llucria ter
o ])]'azer dc ser nomeado para demittir-se?

.o Slt. .\;-';T.\O DE FARLI. - 'Jllas, si estou a dizel' que pão
queria at:ceilal' a nomeação... .

U 81\. JULIU DjE C.o\S'l'ILHOS - Foi solidtada a sua nu
meação.

O Sll ..\NT,\O DE F.\llLl. - Mas não POI' minI I1f'1I1 t:UilI
o IlIeu asscntimcnto; e quando se exigia de mim CO~I instancia
a accei tação ela I1oll1ca(~ão ...

() SH . .JULIO DE CASTILHOS - E acccit(111-a.

O SI,. A;-';TÃO DE FARIA - ... :riz CDm (Jue ° Gove·l"llatloJ'
Lelcgrap1Jasse ao Sr. Ministro, declarando que só acceitarüt
LI cargo "i me Jusse permiLtielo regulamentar o servieo e ter
um secretario, para cuja remuneração eu desistia de" 3 :600$
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dos meus vencimentos, reservando para mim o sllfficiente,
apenas, . para occorrer 'á,s despesas rom viagens de inspecção
aos nucleos coloniaes,

UM Sn, REPRESE~TANTE - E' muito digno o aclo or,
V. Ex.

O SR. FRA:"CI'S'CO- GLICERIo - Não soube dessa commll
nicação de Y. Ex. Mas a rjuestão não (~ esla.

Apresenl.e Y. Ex. o seu plann de immigra<;fio, para poder
criticar o mr,u; que Y. Ex. deve conhecer.

O SR. ANT.:\O bE FARIA - V. Ex. soubp da cornmuni
cação eresponr]ell. atp, ne.gal ivamenle quanto ú regulamen
tação. Por isso, officialmenle, I'ecusei fi nomea<;ão.

Não estou criticando n plano do nobr!' Ministro; lwi rle
fazel-o em tempo opportuno.

O SR. FRANCISCO GUCERIO - Não me passou desaper
cebido o que V. Ex. disse. O nobre representanlE' dissE' que
o plano de immigração é simplesmrnte clesastI'osO. A ejurstão
de trrras trm connexão com a immigração. E' por i5S0 quo
quero ver o plano do nobre represrntante. Não (" só Jal1m'.

O SR. A"iTc\O DE FAHI.\ - Ha de ver que I" mrlhor rIo que
o rle V. Ex.: permit.ta rlizrr-Ihe que estIlClo ostp assumpto.
sob todos os aspectos. ha cerca ele 1:? annos, e V _ Ex. o es
tuda 11a pouco trmpo e preso a um ponto rle vista quo nãCl
me parrce o mrlhor.

O Sn. FRANCISCO (lLICERIO - Ha muito lempo. no Eslado
drS. Paulo. rstudo rsse assllmpto.

O Sn. ANT~\O DE Y\RIA ~ De que não me -rslava refe
rindo ao sru systrma se convenceria o nobrr Ministro si qlli
zrS5e clar'--se ao Irabalho de I'xaminnr' as notas ql1e aql1ilpl1lio.

O SR. FRANCISCO GLICERIO - :\las V. Ex. começ.Oll rli
zendo que o plano eTa desastroso.

O SR. ANT.~o DE FARIA - O que se tem usado é o mais
desastroso possivel.

O SR. FRANCISCO GLICERIO - Tenho fpilo C'ontraetos
eguaes aos da JVIonarchia. r acceito a responsabil irIa r1.e dos qUi;
rlll'am feitos. Vamos discutir.

O SR. ANTÃO DE FARIA - Pois tem errado. V. Ex. quer
discutir os seus actos? Mas, quando?

O SR. _ FRANCISCO GLICERIO - Quando V. Ex. quizer.

O SR.- ANT.~o ,DE FARIA - Eu o quereria: 5'1. mas o Con
gresso declar0l1-se para isso incompetente, e extranho. por
tanto, que V . Ex .. a quem tanto admiro e pI'ézo, venha con
vidar-me para semelhante discussão.

O SR. FnANCISCO GLICERIO - Porque V. Ex. referiu-se
á minha administração.

O SR. ANTÃO DE FAHIA - Estou rcJel'indo-m5' incielenlc
mente. a esta parte da adminislração eln paiz. '

O Sn. FRANCISCO GLICERIO -,- O nobre l'()pre.~entanle rlis~c

\íf:nntrarlos majcHctos ele immi;:;Tação <:1. tanto por cabeçF\ ! ,>
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o SR. ANTÃO DE FARIA - Mas foram feitos no tempo da
Monarchia.

o SR. FR."d\'GISCo GLICiERIO - Tenho feito eguaes.

O SR. ANTÃO DE FAHIA - Pois tem errado, repito; e nem
estnu tr:Jtanrlo de contT:Jctos actualmente feitos, si os ha.

a :2R. FRANCISCO GLICERIO - Admita que o nobre repre-
sentante. que estuda estes aSimmptos, i;'110re.h existencia
clesses contr:Jct6s.

O SI'.. ANT"\O DE FARIA - Podia responder que ignoro a
existencia desses. como ignorava a de 'Outros. dos {luars tive
eon l1eciment o :Jg'Of:J. graç:Js ás reve!açõesda imprensa do
Sul ...

O SR. FRANCISCO GLICERlO dú nm aparte.

O SR. i\NT.\O DE FAHIA - \pesar da irritaç:ão qne se
patenteia pelo aparte do nobre ,M'inistro, - irri[,ação que não
se justifica. devo declarar ao CongressD que não sou oppo
si, ionista por systema. E' certo que não morro de amores pelo
Governo Provisorio. devic10 aos erros por elle p:'aLicaclos, e
que todos os republ ieanos lamentam: mas nem por isso son
daqueIles que aqui VI~1l1 accusal-o a rsepeito de tudo e por
turJo.

O Governo Provisorio tem prestaclo nlgmJs honsl ser
vif:os ...

VOZRS - Grandes.

O SR. ANTÃO DR FARIA - .. , e por estes é merecedor da
gratidão nacional: mas isto não deve ser nm obstaculo ao
nosso direito de livre exame e de critica: e o nobre Ministro.
que passa pelo mais bondoso entre os homens do Governo.
Tião deve ser o primeiro a irritar-se com as censuras que
faço. '

O SR. FRANCISCO GLICERIQ - Peço à mais completo I)

severo exame rIos aetos relativos ao l\1inisterio a meu cargo.

O SR. ANTÃO DE FARIA - Mas. Sr. Presidente. referin
do-me ao sprvi(:o r]p que P$[ou tratando. dizia que as inspe
darias. hoje delegacia" pspeeiaes, tinham. eada uma cleIlas,
nma sN'Cão enr'arregada do movimento.

Senhores. JaIlo perante uma assembl<"a composta, em
geraL de provincianos. qne sabem como era nulr'OTa feito o
serviço de recepcão. ai!:a~alho e distriblli(,iio dos col,,-nüs.em
cada pr'wincia.

Um ou. quando muilo. d0us agentes Se encarregavam de
rrerher nsimmigeantes e c1Jstril111il-os pelos divrrsos TIU
cll'os. rffl'ctuand.o-se o transporte e alimentaç:ão por parti
enlaros. que para isso houvessem celebrado contracto com o
Governo.

Posteriormente, regulariz.ou-semelllor o serviço, nO-
meando-se pessoas encarregada,s de acompanhar esses immi
grantes, para fiscalizarem o modo pelo qual os contractantes
forneciam a alimentação e o agasalho. Isto deu logar á erea
ç;ão de novos cargüs, ficando assim dividido o serviço: o agente,
que rpcebia -os immigrantes, e os fiscaes, que os conduziam
para os centros coloniaes.
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UM SR. REPRES\ENTANTE - O Norte desconhece tudo isso.

O SR. ANTÃO DE FARIA - Pois o Norte foi e es~á sendo
r;ontemplado no orçamento com uma verha de 2{)rO ou ;)0'0 con-
tos. conforme o Estado. . .

" Mas. RI'. Presidente. as despesas com esse serVIço crescem
extraordin"ariamente. por ser r;ada vez mais" numeroso 'o pes-
soaI. " t dVejo que o nobre Min!st~o ause;rtoy-se, mas, em o o
o caso. eu mnito de l'onge dlrel que nao ,Julgo hom o systema
do colonização adoptado no paiz porS. Ex. e pelos sous an-
tecessores Iilonarchicos. _

Os immfgrantes que os contrar;tantes nos traze~ sao,
em geral. honlens que vivem. na miseria em. sua patna, ho
mens imprestaveis no seu paiz: vÊ;m sem capitaes, sem habitos
de trabalho, sem bons costumes. E é esse o elemento que
deve ser por nós assimilado o que vem exercer decidida in~
fIuencia ."n~ sociedade braziloira ...

Houve tempo em que, no Rio Grande, a colonização se
fez r;om mais habilidade cio ql,le hoje: e quem fôr ás colonias
de Santo Angelo. Santa Cruz, S. J~eoTJo)do e outras. ha de
ver uma populaçã.o laboriosa e morigerada. preoccupada ,com
os seus negocios, sem e.squecer o bem publico: o que nno se
(Ui com os dous novos mwleos de :Q,. Jeronymo e Santo An
ronio da PatrUlha. ainda despovoado~: porque os immigrantes.
por vezes. e em grande nnmero. têm abandonado os lotes que
ni'ío sabem cultivar.

Senhores. o pessoal que nos serve para o povoamento das
terras, o que se fixa ao solo, o que nos presta reaes serviços.
é o pessoal ag-ricola. é o agricultor com os seus habitos 'rle
trabalho. '"

Si o nobre Ministro me pudesse garantir que os novos
immigrantes serão todos agTicultores, eu lhe (!iria que o sys
tema.. era. em parte. esplendido.

O SR. FRANr.ISOO GLIOERIO - Pois são agricultores.

O SR. ANT.3;o DE FARIA - Vêm como tal. mas não são
agricultores. E o serviço se fgz de tal modo' que cidadãos
lJue vão de passeio ':í, Eurona. e até caixeiros' de casas ·com
merr':"esdo Rio Grande do Sul. apresentam-se Já como immi
g-rantes rom destino ao Brazil. e aqm chegam figurando nas
r8Jar,õcs eomo agriruJtores. Quando era :Ministro da Agri
cultura o Sr. DAmetrio li ibeiro, officialmente denunciei úws
aJll1sos.

O SR. FRANCISr.o (1LWERJO - V. Ex. r;onhece bem o men
r()gl1Jame.nfo.

O SR. ANTÃO IDE FARIA - Mas. como "fisrcaliza V. Ex. ?

O SR. F:tANCISr.o GLICERTO - Estabf'l ec()ndo nma .superin
fendencia g'f'raJ na Enropa, rJefermi)~ando qn() haja ';1 maior
cuidado na f'scoJha (T() immigranfes. de modo :l virem par:l c:í
srímente :l,QTien1tor()s. op()rarios () :lrtisf:ls .

. O Sp: .. ANT.~O DE FAmA - Então jfi ve,;o lJue o systema
8sta morllf)cado, E' o Governo quem exerce a fiscalizarão. e
isso 6 rlifferen~'. mas, ainda a.ssim. não é o me]]10r .>

. Eis. Sr. 'presidente. 'porque eu disse que "o q);e se tem
feIto nestr.: r/tIno de servioo não presta.
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O SR. FRANCISCO GLICERlD - Si V. Ex. achou o systema

bom, TlOl' que o condemna?

O SR. ANT.'\o DE FARIA - Ora. Sr. Presidente. desde qUE'
<lS tel'ras eleyoluias fiquenl, pertencendo aos estados, e que por
conta f'xclusiya elestes se faça o serviço ela colonização do
paiz. libertar-se-r:í a União de uma despesa annual ele réis
1n.nnn:nnn'ilnno.

O nobre Minislro da Fazenda nos yeiu aqui aterrar
quanrlo declarou que si o Congresso não- acceilasse o projecto
de Constituir,áo na parte referente ú discriminar,ão das renda.s.
hayiamos de chegar. infallivelmente. á bancarrota. Confessél
que. dp monlPnlo. fiqllPi aterl'ol'izado. alwsal' dE' serr um
honwm que an'edita em turJo mais facilmente do que nessa
bancarrota. eniquantoo' Governo tiver patriotismo e a pre
cisa energia para acabar com as despesas inuteis.

A f'conomia que proponho (e que penso será acceita pelo
Congresso) rf'lmicla ;'l de 22.000: OO'Ü''il, demonstrada possivel
pelo Sr. iSrenaclor Ramiro Barcellos, eleya a 32.000 ;000'il a
somma elas dE'spesas que podem ser cortadas.

E si o GoyeJ no E'Jwiar a estE' Congresso os dados qUE' fo
ram rec]amaelos. tenho por cert-o que outras economias Se po
r10'1'50 aqui realizar.

:,\'(1-se. pois..sen11ores. que as circumstancias do paiz não
s50 tão pr'aw's rrl]1]() se afigura ao nnb1'e Ministro ria Fazendô.

O SR. MI1;;m.\ DE VASCO::\CELLOS - O rliabo não é tão feio
como n pinlam.

O SIt. R.\MIRO BARCELLOS - Acrresce que ha um au
gnwnlo de rrnda qur não foi computado: a imporiação.

O SI{..\N'I';\O DE FAllT.\ - Vnlo, liodanl0, contra o ar!. 63
elo projecjo. r só votarei pela rmenela ela Commissão elos vinte
r 11m si não fCJr acceita a que apresentri. nestes termos (lPi:

;\ emenda desta Gommissão reserva. nas fronteiras. uma
zona ,1,' cincn legna.s ele trrras r]E'volutas para a União ..

O nobrf' Senádor (dirigindo-se ao S1'. Ramil'o BaJ'cellos)
rIrve recordar-se que eu opinava por uma zona de ia 1eguas
(Sir/nnl (4j"'irmativo do 81'. Ramil'o Barcellos). mas, estndandn
mAlhor o assumpto, conyenci-me de que zona a1g'uma se deyia
elrixar. porque isso serviria de pretexto para a continuação da
inspecloria geral, das delegadas, do serviço ela colonização.
eLc., isto 8. de tudo aquiUo com o qUA já vimos qur a União
gasta os in mil conlos annuaes. (Apoi.arlos.)

Si a União precisar elr tE'rras para fortificações ou outros
estabelecimentos, tel-as-á, comtanto que não seja para colo
nizar. porque isto deve c8.ber exclusivamente aos estados, e
como r lles entrnderem. O que quizer tnrr~os traga turcos: o
que qniZ0r irlanrlf'ZE's. traga irlanelezps; o que quizer polacos.
trága polacns: o Cj1H' não quizrr cnlonos, não flS mande vir.
(Apoiados. )

Si eu tivesse a Vf'ntllra (11' Vf'r Cjualqtwr Estado dispost:)
[: acceitar a minha doutrina. eú lhes aconselharia que não im
portasse immigran tes ('.0mo SE' trm frito. r sim que acceitasse
os qur Yiessrm espontanramente (Apowdos). porque estes
trazem capitaE'.s para fazer acquisição de terras. o que ele
11lnnstl'a intuitos de fixação de residencia, estabelecendo com
nosro rommllnhão de inter~sses.
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o SR. FRANCISCO GLICERIO - .Enlão . O nob~e J?eputaelo
está de accôrdo com o que tem feIto neste sentIdo.

O SR. ANTAo 11<:: FÁRI:\ - E.~tou em inteiro clesaccurelo
eom o (jUOSO tem feito relativamente ;í immigra<:iío neste
paiz. .

O 8R. FRo\NCISCü GLICJ<:RIO - O ultimo rr,gnlamenlo que
expedi ,'slalu" a immigra<:ãn rS(1onlanra. com eapifaes; por
1anl o. 0~jamo,~ (lr acct,rrl0 nestr ponto.

O SR. ANTJi.o nE FARIA - Em parte. f:'>~jamos. .Já vI'> V. Ex.
que não sou tão nTá,o a.ssim ...

O RR. FRANCISCO r+LICERIO - :\'iío (;.

O 'S'R. ANTAo DE .FARIA - Vamos rllPganelo a arcôrdo.
:lprsar ria irrija<:ãn rio nobre Ministro.

O 8R. FRANCISCO GLICbRIO - E" prrciso ir rrclnmnml0 aos
poncos.

O SR. ANTÃO DE FARIA - E aos poucos havrmos de chegar
a acrôrrlo comPI rto.

O SR. FRANCISCO r+LIDERIO - Chrgamos. O Minislro é de
paz.

O RR. ZAMA - E' 11m bom vrlho. (Riso.)

O SR. Awr.:\o nE FARL'.-Eis os molivos que tenbo para
votar contra o arfo 63. r que penso srri10 sufj'icientrs para
justificar a minha pmrnda. votam]o rl1 prla da nommissàD,
repilo. si aquplla f(,r rejeitada.

Note-sr que a emenda da nommissão niío me satisfaz.
porqup a União fica de posse de uma zona do 33 kilometros
de largura nas fronteiras.

Imagine-se o que resultará disto si o nobre iVIinistro da
Ag1'irultura fôr substituido por outro cidadão. que trnha o
gosto df' nos mandar immigranjf's aos milhares (Riso) .••

O SR. BEVILAQUA - E' um m:1o gosto.

O SR. AMERIGO LOBO - Não p tiío ruim.

O RR. ANT"'i:O DE FARIA - ... imprdinr]o que sr rf'duzam
os drz mil rontos nas desprsas.

O SR. FRANCISCO GLICERIO (lá 11m aparte.

O Sn. ANT.:\O DE Fo\RJ.\ ..- E' nlf'lhor t .. rmos isso Cf11r Y. E~
chama - desertos - (lo que uma coloniza<:ão por rlemen!.o>,
não assimilaveis. que p ..rlllrbrm rssa unidade que lodos que
remos mantf'r.

O SR. BEVILAQUA - Os eleitores ele S. Leopoldo. natu
ralmente, requeTeram em alIemão a sua qualificacão.

O SR. AMERICO LOBO dá 11m aparte.

O 8R. BEVILAQUA - E' m11ito bom termos 11ma cidade
allemã. o11tra chineza. rlc. (Apa1'tCS.)

O SR ANT.:\O DE FARIA - Eis, Sr. Presidente, as impros
sões que tenho com relação a este a.ssumpto.

Confio, porém. na boa vontade do Governo. e estou certo
no que os :3'1'8. Ministros hão de empenhar-sé com os seus
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3.migOs, como eu com os meus, para que esseart. 63 não
fique na Constituição: confio, ainda, que o Congresso, não se
inspirando na opinião do illustre Senador pelo Paral1',í, vot.e
eontra semelhant.e disposição,

O SR, AMERICO LOBO dá um aparte.
O SR, RAMIRO BARCELLOS -.:... Nós estamos fazendo a Fe

deração.
O SR. ANT.~O DE FARIA - Respondendo ao aparte do nobre

representante éle Minas. declaro que não estive de acc.ê>rdo
com a moção do Sr. Ramfiro Bar·cellos, que, para mim, tem
a significação de um suicidio para o Congresso; e a este
respeito devo dizer, terminando as minhas observações; qe e
ninguem mais do que eu applaudiu o Governo provisorio, e
applaudi-o ainda mesmo depois de alguns erros por elle ('''ln
mcttidos: porqu e entendia que os serviços por esse Governo

. prestados ao paiz, nos primeiros tempos da Revolução, eram
ele tal ordem. que bem podiamos esquecer pequenos err05, para
applaudir os grandes actos por elle praticados (Apartes.)

Mas, quando esses erros se foram reproduzindo com um'a
success1Í'o muito rapida, eu, por ser \amigo da RepubHca
(Apoiados.: muito bem); eu, que só entre amigos censurava e
criticava os actos máos do Governo, me fui pouco a pouecl
desgostando, e, quando appareceu o decreto de 4 de outubro,
não critiquei-o em roda de amigos, fut para a imprensa e
formulei o meu protesto.

UJ'll Sft. REPRESENTANTE - Foi uma verdadeira punha
lada.

O SR. ANTÃO DE FARIA - Quando vim para este Congresso,
eu estava certo de que o Gnverno da Revolução havia de vir
dizer-nos:

«Nossa missão está terminada, o Congresso Constituinte
aqui está. nossas funcções passam 'ás vossas mãos. Nomeai
uma commissão, uma junta administrativa, para que func
cione, administrando e executando as leis em vigor, até que
so constitua o governo legal.»

Era, Sr. Presidente, c·omo eu procederia, e era por eu
praticar deste modo, que suppunha que o Governo Provisorio
devia, iambem, praticar assim. (Alguns apoiados. )lVIas o
Governo Provisorio, Senhores, aqui comparece e entrega ape
nas. na apparencia. os destinos da Na(jão em nossas mãos .

. iComo era natural. o Congresso. patrioticamente, bem per
cobenc1o que uma collectividade não pôde administrar, por
que a responsabilidade fica annullada quando dividida por
muitos. o Congresso confiou ao mesmo Governo a missão de
administrar, atf.rib1.lÍção de que e11e. aliás, não se havia- des
pojado.

O SR. PERNAMBUCO - Até ahi andou muito bem.
O Sr. ANTÃO DE FARIA - Até ahi o Congresso andou

acertadamente. Mas, dias depois,. Sr. Presidente, veiu a con
tra-mo(jão, e fizemos (eu o disse hontem em um banquete po
lítico). fizemos aqui '0 mesmo que fez o Congresso argentino
quando depoz nas mãos de D . .Juan Manoel de Rosas la summa
del Poder pubNco: nós confiamos ao governador de facto todos
os poderes,.
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Por felicidade nossa, repito ainda o que honrem diss'O,
'O chefe do Governo Provisorio não é um homem que se pareça
com o dictador argentino. Si assim fosse, é bem possivel
que não estivessemó~ aqui. (Apoiados.)

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Então não lhe teriamos en
tre!!:ue o Poder: a conclusã'o é esta. Agora, fai;:a o favor de.
explicar como foi que o Congressó se suicidou. Com suicida
cios nada se faz. e nós temos feito alguma cousa. Estamos
na '-discussi'ío do art. 63, eo nobre representante está fa 1
lando.

O SR. ANT.;;;'O 'DE FARIA -- Não é logica a sua conclusão.
-Realmente estamos discutindo, mas a questão é outra. Quando
o Congresso discutiu o Regimento, previu a hypothese de que
se tivesse necessidade cle resolver aqui sobre assumptos de
occasiã.o, de momento. O Congresso, que; no Regimento, tinha
aberto a porta a essas discussões. com a moç:ão do nobre Se
nador quasi que está ;;Jrivado de cogitar de faes assumptos.
mhibido de legislar ...

O SR. RAMIRO BARCELLOS - E ,continúo convencioo do
'-lua fiz.

O ',"R. ANTÃO 'DIE FARIA - .,. e tem sido este o argu··
mento de torÍús aquelIes que não querem que cerras e deter
minadas qUGstões sejam aqui discutidas. Note-se: :'150 acho a
alliLude desses representantes muito correcfa. Drsde r111e o
C:ongT0Sso, nos termos oa moç:ão do illustre colIega ...

O SR. RAMIRO BARCELLOS - E' constituinte.

O SR, ANTÃO DE FARIA - ,;VIlas perdôe-me. Pelos termns
da moção. V. Ex. reconhece que o Congresso não é só Consti
tuinte. porque diz: «O Congresso, na posse de todos os po
deres nacionaes (Apoia.dos), delega-os ao Governo Provisorio
(.4.poiados. )

O SR. RAMIRO BARCELLOS .,..- Porqne a mensagem do chefe
do Governo de farto assim o tinha derlarnrlo: eis ahi. (Ha
ontros apartes.) ,

O SR. ANT}':o DE FARIA, - Fica nssim respondido: n men
sag;em l'eforr,a a minha opini1io.

O SR. RAMIRO BARCELLOS - E oxnki, que o Congresso tra
tasse só da materia constiI.uint.1?- o fizesse verdar]eiramente a
Pederaeão! Tinha feito tnr1o.

O SR. ANTÃO DE FARIA - A este respeito r]OI"1) rlizer ao
no])ro Senarlorqne ainda não desanimei. Apesar da disenssi'ío
demorada sobre a materia .iudiciaria e sobre 011[ros a,SSl1m
ptos. para mim a Federaç:ão está principalmento nisto: - na
desaiminaeão das rendas. (Apoiados.)

O SR. RAMIRO BARCELLiÜS - Já o tenho dito.

O SR. AN:.~O DE FARIA - Agora, quanto ao systemá gover
namentaL esta ena nas emenda.s que alguns representantes do
Rio Gran,de r]o Sl1l apre.;;entaram na parte relativa fi, divis5,
de poderes, combinada8 ,com outra que com alguns represen-
tantes assignei. I

Assim, teremos a Federação C'0TI10 n6s· a queriamos.
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o SR. RXlYImo :B,\RCELLOS - Ve,ia SÓ 11Tn Sl1icirlac1o ri qne
fez ! Quanta obra bôa !

a SR. AZ"TÃO DE FARIA - Bem: mas ahi estamos em ma-o
tpria constitucional.. . . -

a SR. RAMIRO BARCELLOS -E' justo: não rstamos aqui
parh outra causa.

OISn. ANT.;;'OIDE FARIA - ... I1nica cansa rJ11p V. Ex. c1éi
X011 para o Congresso.

() SR. RAMIHO R\RCELLOS - E que qupria mais?

O Sn. AWI\\II DE F.\HL\ - Rrsponrlo. Quando se rruniu
aqui o Congrrsso no dia :[5 rlr novrmbrc. devia chamar a "i
todos OS poderes nacionaes e constituir logo depois um Go
verno; porque o quI' lIhi esLava era o da Hevolucão. Um Pro
visorio devia ser constrtuido por nós para assnmir a acln.i
nistl'aç:ão atl~ SpI' consliluiclon Govrrno rlefiniti,'o.

O SR. RAMmo BARCELLOS - E foi o que o ,Congresso
1'8z.

o SR. ANT.;;;;'O DE FARIA --'- ;.;ão foi. O Congresso deixou
para o Governo Provisorio amplas attl'ilmiç:ões legislaI ivas.
Que JlI'cpssirladl' tinha o Govpr'nl) Pr'ovi,;tll'io di' legislm' ag-01'a ?

O SR. RA1\UThO BARCELLOS - Pócle havpr.

a Sft. ;\NT;i.O DE F.\RIA - Não póde naver. Salw o nobre
rf~prrsenlanll'. ,i:'! qllr insiste npsll' ponlo. qual foi mn do,; re
suJlados c1essa moç:ão ? Foi o clecreto rlafusilo hancaria.

O SR. R;\MIRO BARCELLOS - Com o qual não estou e1.e
accnrdo.

a SR. ANTÃO DE FARIA - E eu, em parte estou, porql1o
o julgo melhor do que o decreto de 17 de janeiro.

Sabe o nobrl' representante qual foi, ainda, a outra conse
f\llrneia {]e sua mocão'? Foi 11 Governo Provisorio J'I'conlleel,e
como divida. r manelar pagar'. vl'ncimentos a juizes cli' Direitn
ljue vnllmlariaml'nte. Hcaram avulsos duranle 111uitos annu,s.
acceitando. assim, como Cl'l'II1I1'('S du TIll'solll'o publico ine1ivi
dlll1S que não prestaram serviç:os ao paiz.

Eis aqui o Poder que devia ser só exrculivo. exercenclo
allrilmiç:ões do Poder LegislatiYo.

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Mas não do Congresso. r si m
das camaras ordinarias. que hão de reunir-se. em maio.

O SR. ANT.;;;;'O D"S FARIA - Sr. Presidente, quem se co1
loca em máo trrrrno não póde achar boa defesa: e o nobre re
presentante está em máo terreno.

O Sn. nAlvlTHO BARCELLOS - Na sna aprcriacão.

O Slt. ANT.;;'O DE FAmA - V. Ex. Jaç:a O' obseqLIÍo ele
ouvir. O Cnngrrsso não julga agora. para julgar em maio,
oS actos do Govf'rno Provisorio. Mas supponha V. Ex. que.
na plpiç:ão do chrfr do Estado, o Congresso escolhe o gene
ralíssimo Deodoro. homem que governoLl até aqui. e supponha'
tambem que reune-se o Congresso em maio e declara que os
[j('tos do GovernoProvisorío não poúm ser approvaclos.
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Veja V. Ex. a posição em que,deixaremos'~ pl'1J1:eir~ l,ll::lgís:
trado da Repubhca. Ao contrano, SI o GOl, erno Pl OI, H;oI lO .n0~
dissesse agora: «Aqui esião os meus actos, para que seJam
discutidos ». o Congresso diria quaes os que gevem ser re
vogados, quaes os que ficam approvados, ~, entao, pocknaJl~os
eleger qualquer membro desse mes,mo, ç.overn? e o ele.1lo
ficava na posse plena de suas attnbmçoes, lrvre do pen"o
a que me referi.

a ,SR. RAMmo BARCELLOS - Vá ao projecto, que encon
trará isso lá, nas disposições provisorsi as.

a SR. ANTÃO DE FARIA - o que está lá nâo é isso.
Tenho concluido. (Muito bem; muito bem. O orado]' é

cwmpl'imentado . )

O Sr. João Barbalho - 'Sr. PresideÍ1ie, depois ele tão
importantes discursos, com que tem sido illustraC1as nossas

. eliscussões;depois de se terem feito· ouvir, com applauso do
Congresso, tantos abalizados oradores, comprehendo toda a
extensão ele minha temeridade em vir occupar neste momento
a tribuna sem dispor dos (lotes que (lão lustre e valia á pa
lavra ...

VOZES - ·i\ão apoiado; tem muito talento.
O SR. JOÃo BAHBALHO - .. : que dão realce e elevaçã0

ás questões: sem ter nenhum prestigio com que possa en
treter a attenção do Congresso, onde fulguram tantos talentos
e noüJNlidades. '.
, Entretanto. obedeço ao impulso de um dever imperio
sissimo, e aqui' venho instigado pela minha consciencia de
cidadão, que me impede de ficar estacionario e quedo, neste
momento, em que nos achamos empenhados na reconstrucção
politica do paiz. e me induz a collaborar, na medida das mi
nhas possibilidades. na realização do vasto e grandioso plano
esboçado na Constituição que discutimos. O Congresso rele
var-me-á OC'Cllpar sua preciosa altenção, e procurarei ser.
breve. .

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS - OL1Vil-'o-emos com todo
o ·prazer.

O SR. JOÃo BARBALHO - Foi dito, ha dias, por V. Ex.,
S1". Presidente, que todo o Brazil tem, neste momentu. vol
tadas suas yjstas sobre nós; que devemos organizar. quanto
antes, a ConstiLuição Federal, e que est'a Constituição é pI'ee-iso
fazer-se de modo a ser a honra du Brazil.

,si a estas va'layras, pl'oreridas com o IJI'l\stig'io I' audul'i
dade qUe a Y. Ex. dão seus muitos serviços ú causa repu
lJJlcana e sua grande devoção patriotiea; si a essas conceitllo
sas palavras se pudes~e acerescentar alguma cousa. cu diria
quc, neste momcnto, Itão r' só o Brazil' quem tem os olhos
yolv,idos sob1'e nós, ma~ toda a rcpublicana America, a Eurilpa'
I1rlelra, ,to,d~ o mundo civilizado emi'im (Apoiados); e Cjuo
a ConstltUlçao que temos que elaborar deve ser. sim. a hOTJra
do Brazil. mas ao mesmo tempo, a honra da civilização mo
derna. (A·1Joiados.)

lUas, pal·~t isto, Senhores, é preciso que a Constituição sáia
ue nOssas maos traLalhada ele mouo a ficar sã e eSCOlTei ta,
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quanto possivel seja, de defeitos que a possam inquinar, quér
se refiram elles á contextura intima do projecto, quér á sua
;t1ór;ma. :(Apoiados. )

Sou, Senhores, o primeiro a prestar grande homenagem
aos talentos e indispULada competencia dos distinctos publi
cistas que foram incumbidos de organizar o proj eCDo de nossa
Constituição, bem como aos membros do Governo que se in
cumbiram de rever esse projecto -e de oHerecel-o á Nação
pelo decreto de 22 de junho do anno passado, principalmente
divisando entre os primeiros o vulto proeminente, respeitabi
líssimo, legendario desse velho batalhador pernambucano, Sal-

. danha 'JYlarinho, que é como que a encarnação do espirito re
publicano entre nós (Muito bem), e entre o,; membros do
l\1inisterio, o honrado e illustre Ministro da :Fazenda, que se
póde comparar ao- Chanceller _de l'Hàpital, pela vastidão do
seu talento e erudição, e pela sua indefessa actividade. (Muttu
bem.) í

Entretanto, senhores, apesar desse respeito e homenagem
que tributo a tão subidas intelligencias e illustrações, é ne
cessario confessar que na Constituição ha defeitos, parte dos
quaes têm sido apontados pelos meus illustres collegas, e mais
alguns outros pontos que ainda precisam de retoque.

Um dos pontos da C.onstituiçáo que mais me parece ata
cavel é justamente o que está hoj e em di"cussão -:- a organi
zação dos estados e dos municipios.

Viria á baila nesta occasião discutir a competencia e es
phera de acção do Poder iederal e a dos poderes locaes, assi
gnalal' os confins da União e dos estados, determinar até onde
chegam os limites da jurisdicção federal e até onde se exten
de-m os dajurisdicção que é propria dos estados.

1\1as, senhores, nesta questão se hão empenhado os vultos
mais proeminentes e auctorizados desta illustre Assembléa,
hão debatido muitas da,; melhores intelligencias que aqUI
';8 encontram, e, assim, não serei eu quem vá, agora, tomar
parte nessa lucta de gigantes. Non nostrum est tantarn com
ponere litem.,

Preciso, porém, estabelecer o meu ponto de partida, con
Jorme a idéa que Jaço do que seja o governo federativo.

O regimen federativ'o é a fórma de governo pela qual os
,estados se congregam -debaixo -de um governo commum, uni
camente para certos e determinados fins, que, por si mesmo:;,
ou não poderiam conseguir, ou conseguiriam mal e diffi-cil
mente.

Nessas condições, os poderes que ficam pertencendo á
União não podem deixar de ser restrictos.

Os poderes em maior somma são os que ficanl reservados
aos estados; porque são estes que tiram da sua autonomia as
parcellas que conferem á Ulllão. (Apoiados. )

Por isto é preciso que sejam conferidos para OS Jins desta
União unicamente, os poderes que são estrictamente indis
pensaveis para que a União possa subsistir, para que o go
verno federal possa funccionar por modo eHicaz, para que
eUe possa clesempenhar proficuamente sua missão' <1: ná:)
mais que isso. (Apoiados.)

Este é o conceito que tenho a respeito -da Federação
(JIuito bem), sem querer enfrentar agora a debatida questão
da autonQmia, ou soberania. E si, adaptando por criterio esta.
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noção, passarmos ~ma r~v.ista, aináa que rapicla, ao titulo .que
se trata de discutIr, verIflcaremos ahI clausulas que excedem
da competencia da Gonstituição federaL

O titulo 2° começa por uma disposição que .é, realmente,
insustentavel, fixando condições, impondo preceI!os aos Es
tados quanto ao modo por que elles deverão orgamzar seu go
verno, sua Constituição (lê):

«Cada Estado reger-se-á pela Constituição e pelas leis
que adoptar, comtanto que s.e C!ri?anizem ~ob. a fórma re.p~l-·
blicana não contrariem oS prmcIplOs constltuclOnaes da Umao,
respeitem os direitos que esta Constituição assegura, e obser-
vem as seguintes regras.» •

Justamente estas regras são limites que vêm restringir a
autonomia dos estados, e attentam conira eHa.

Contém o art. 62 l'estrieções que, realmente, são incom
pativeis com as faculdades que têm os estados de construi-se,
de estabelecer a fórma, as normas por que se hão de reger
no seu governo, usando, para isso, de poderes, que possuem.
que são seus, de que não podem ser despojados, e que em
caso algum devem passar á Uniã-o, sob pena de não haver.
assim, Federação, mas regj{nell unitario, consolidação de es-
tados. . .

Cada Estado, Se organizando de modo que não offenda o"'
direitos e faculdades da Uniã·o, terá a liberdadE:! de regular-s·)
e estabelecer seu regimen, conforme entender mais conve
niente ás suas condições e circumstancias .

. Neste particular, me parece que o projecto afferou-se a
máos vezos ,atendo-se aos antigos moldes, para estabelecer um
systema uniforme, symetric-o, inflexivel, como si pudesse ser
adaptado em todos os estados, como si fosse licito entrar nas
prerogativas destes, e sequestrando aquillo que é da com
rpetencia dos mesmos.

U;M SR. REPRESENTAl'iTE - Sempre a tutéla.
O SR. Jolí.o BARBALHO - Entre estas regras de organi·

zação dos estados, qlle a <Constituição, sem competencia, esta
belece, temos algumas que merecem especial menção.

Diz o § 2°: «Os governadores e os membros da leg-isla
tura local serão electivos.»

Mas, sem duvida. deve seI' deixado aos estados estabeleceI'
o regular isso como melhor lhes parecer. Nãe é a União qUI;
lhes dá esse direito, nem ella tem que lhes prescrever pre
ceitos taes.

«Não será eJectiva a magistratura.» Eis uma limil,wão
insustentavel e inconveniente. Organizem os estados sua
magistratura como a quizere111 elIes. é direito seu. A ma;.:;is
tratura de paz, o primeiro elo ela cadeia ,iudiciaria. essa in
stituição de prestigio secular e tão preciosa, devá ser ele
ctiva: a Constituição faz mal em prohibil-o, c não tem C0111
petencia para isso, como nã-o tem para vedar a eleição de
quaesquer magistrados, si os estados quizerem adoptaI' eS6e
processo de investidura. que eu não aconselho, mas é direito
delles. . . "

§ 5°. O ensino será leigo e livre, em todos os gráos e g-ra-
tuito no primario.» . , '"

As constituicões ctps estados e suas leis ordinarias terão
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{iceslaLclecer as condições fundamentaes e re3Lllamenlarcs do
systema de ensino preferido pàr cada um clelles.

A União, a meu ver. não tem competencia para declarar
que o ensino instituido (0 custeado pelos estados ou P01' par
ticulares seja leigo. Não é na Constituição federal que tam
bem se ha de estabelecer a gratuidade, embora restricta ao
primeiro gráo, do ensino publ i,co dado em escolas creadas e
sustentadas ])(;lus estados.

Além da incompetencia ela União, dá-se que eUa, con
forme a Constituição que estamos votando, não deixa recursos
aos estados, pelo menos a mu itos delles, para estabelec·8,l'em
seus serviços, seu systema de administração de ensino, para
prover as de"pcsas com a lnstnlcção primaria. Ao mesmo
tempo que se consagra tal instrucção no systema economico. e
financeiro dos estados, é ('xl.ranho e in,justificavel impôr-se
a obrigação de qUe o ensino seja gratuito; sou de opinião que
uos esf ados u emsino do primeiro grúo c1pvc ser gratuito, mas
não ha necessidade da União impur esta restricção ao direito
dos estados, pri'ücipal11wnte tratmHlo-:se rh~ alguns cujas fon
tes de remela escass(~am.

O ar1. 63 estabelece que urna lei elo Congresso Nacional
distriblla aos eslar/os uma cel'la exlensão de tenas devolutas,
demarcadas ú ,cusla rle'lles; impüe-l'hes clallsulas relativas ao
aproveitamentu rlrôssa proprierladrô cedida aos estados, e dá
lhes auctorização para, sob taes clausulas, disporem e11es des
sas terras por qualqur;r ti,tulo, gratuito ou oneroso, determi
nando, porém. que. si não forem povoadas e colonizadas dentro
de certo tempo, incol'porar-se-âo' de novo á União,

Nos Estados Unidos. ,onde ha differença de territorios Q

estados, póde-s.e comprehenrler o direito da União sobre us
primeiros; entre nós, porém, que as antigas provincias não
são simples lrrritorios, mas ])assaram a rünstituir estados, a3
terras das províncias devem, necessariamente, pertencer aos
estados. As terras são dos estados; não é a Constituicão, não
é a União, não é a Federação que lhes dá o territorio, que já é
clelles mesmos. Não posso, alem disso. comprehender, dentro
da circuI11scripção territorial dos estados, territorios que
pertençam a um poder extranho, ainda que seja esse poder
a União, salvo desapropriados por esta para serviços federaes,

Neste ponto, tão resIJeilado li nos Estados Unidos da "\IIIC
tica du Nork o di~'ciju (]n0 estados, que ai r; os lenc'nos vara
PS Iahel c'ci ItlclIloslJl il i lal'c;;. Joda] ezas, êu'senaes, eslaleiro",
são COlIllH'adus. UIl dr'sujlrO,jIl'iat!os hUS eslados.

UM Slt, HEJ>F\E8ENT.\N'PE - ,Iú lIUS llUCl'em tirar as ilhas
de Fernandu de Noron1Ja.

O~'H, .[o:\co !:L\[{BALlIU - QlIanrlu não sr' clIC;';OI.! a local'
no terl'd orio rir) JW'1IJunl dos C'stac!us. 'l(Llal1rin nân- SI' fez di
minlli\:âo elo lCI'l'ijorio ele l1en1JulJIa Jas antIgaS Ill'ovi11Cias c1u
B['azil ao constituir-':e ri Rcpublica cnlce nr'>s, u al'c!lipela,l:o
Ú~ Fcrnanriu clr~ Norunha, (]Ue é uma jOicl destinada a J:,'Tanrie
JuLlIro. ulJIa j'icl!leza, 11111a JU11lr' de .I'l'nclas, que ser'<Í algum
dia, foi-nus !nJllada pelo Gr1Yel'1I0 rI'IWi";OI'io. Sl'n1 que ao Es
!ado de Pr'l'JlêttnÜUcl1 ";('I.!r:'S::H' sal i,.;l'ar:i\Il. 5('111 sr'I' dc,.;apI'fl
pl'iada SCIlJ indellllliza\)ãu, não havend,) vara isto motivo
als'um!



Felizmente, o illustre Ministro da Justiça, no decreto de
organização da magistratura fe~er3:l ~st~beleceu .uma dispo-:
sição, fazendo desapparecer a JUI'lsd!cçao especIal que aJ:I
estabeleceu; parece, porém. que deVIa posItIvamente r~str
tuir ao Estado aquilIo que um decreto antenor lhe tmlla
tirado. . ..'

O art. 64 encena uma these contradIctona com o prm
cipio federativo, e diz que: - «E' tawltado aos estados)
mas a União não faculta cousa alguma aos estados que a
oompõem. Si os poderes da União lhE;~ sã.o conferidos pelos
estados como diz o art. 64 que a Ulllao faculta aos estados
taese' taes prerogativas? A Constituição da União certa
mente não é que faz concessão de poderes aos estados; estes
terão, ainda depois de federados, as faculdades que são in
timas e connexas com a sua autonomIa.

Diz o art. 64, § 10 (lê):

«E' facultado aos estados:
«1.o Celebrar entre si ajustes e convenções sem caracter

político (art. 47. n. 16).»
Mas, pelo art. 47, esta attribuição fica dependente do

Poder Executivo, e, em certos casos, do Congresso Nacional.
O regimen que temos de estabelecer nesta Constituição

é o regimen que mantém aos estados todas as faculdades e
completa autonõmia para viverem e se regerem conforme
lhes convier, com todos os poderes necessarios á sua exis
tencia autonomica, no cir'culo da sua actividade administra
tiva, ecpnomica e politica. Por que razão foi tão escassa e
minguada a disposição deste artigo, permittindo aos estados
sómente (lê):

«Celebrar entre si ajustes e convenções sem caracter
político? »

Na Confederação Suissa os cantões fazem tratados até
com paizes extrangeiros. sobre objectos concernentes á eco
nomia publica, relações de vizinhança e de policia, uma vez
que não sejam contrarias á Federação e ao direito dos outros
estados; e sobre taes objectos os cantões se podem corres
ponder directamente com as auctoridades inferiores e em
pregados de um Estado extrang-eil'o. Está isto nos al'ts. 90

e 10 ela Constituição Iêederal claquelle paiz. E é obvio que
cinulllstancias podem UCCUIT8l", por onde seja necessario que
os nossos estados que limi lanI-sc com vaizes cxtrangeiros,
lJOSSalll entrar em aju,;ll's u tratado,; com esses paizes limi
trophes.

PaI'eu; ljLle a (:onstil.uil.:iiu LCIJJ I'Cl'"io de j"var u prüJ
cipio federativo aU~ as uHirnas l'unsequ8Iwias: estabeleec
clausulas tão 1'8stl'idivai3, c;uc alteraram completamente aquelle
principio.

S1'. Presidente, Y. Ex., por' uma ínlui(:â.o mui lo palrio
tíca e razoavel, lem concedido aos uraclore,;, qlW fa\;aI1l
('crias explorações pejos terrenos adjaccnJes 'lO da cliscussi"ío.
V.9u prevalecer-me um l)QUCiJ dessa franque<:a, c prornetto
nao abusar della.

Tenho de demonstrar que a Constituição muilas ve<:es
afastou-se do principio federativo. O art. 1° do pl'ojecto nos
falIa do uma RepublÍf:a fodcrali lllaS pam i,;so é l1occssario

20
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que os estados que se federam, conservem as faculdades e
as prerogativas propria,s, ' ficarão em situação
de se manter na systema. Do contrario
voltarão os estados, á de 1)rovincias e ,ao regimen
de concentração, em que se achavam. Assim, em 'Vez
de Federação, essa que se planeja, deveria, antes, dizer-se
consolidação de e::llados. acima lembro. Precisamos
constituir um regimen que seja o falseamento da idéa
federal.

Um dos pontos em que me parece que houve sacrificio
dessa idéa, não, talvez, quanto ao systema em g'eral, mas
com relação aos effeitos e resulLado, é aquelle que se refere
á distribuição das rendas; a ser mantida essa que o
projecto crea e aqui se os estados, senão em sua to-
talidade, mas em sUa ficarão com encargos supe-
riores aos seus recursos ás suas faculdades financeiras. Não
11a uma infracção proprfamente do principio, mas os effeitos
do regimen .discriminativo das rendas produzirão esse resul
tado que assignalo, ficando os estados sem meios, sem re
cursos para os encargos que tomam, isto é, impossibilitados
de exercer, como convém e é direito seu, suas prerogativas
de Estado.

UM SR. REPRESENTAl.'lTE-Não assim.
O SR. JoÃo BAPJ3ALHO - O art. 10 contém uma dispo

sição, que, segundo criterio a que me referi. me parece tam
bem impossivel de se sustentar, e é a que prohibe aos es
tados estabelecer ou subvencionar cultos religiosos.

Parecia-me ser de bom alviLre deixar-se isso á vontade
dos estados. Esta prohibição nem é um caracteristico do re
gimen federal.

Temos o exemplo na Constituição da Republica Argen
tina, que mantém uma religião official.

A disposição de que trato, deveria, sem duvida, des:
apparecer da Constituição, e nem por isso sofireria a União,
nem por isso soffreriam os estados. O Governo p6de ser fe
derativo sem ter que ver com o facto de haver religião de
Estado.

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS- Mas isso depende do
principio já estabelecido anteriormente.

O SR..Jo.~O BAHBALHO - K necessal'io que os estados
possam exercer todas aquellas faculdades que não forem
incompatíveis com a União. Não vejo que dahi possa vir
'nenhum prejuízo.

O SR. RA..1IfIRO BARCELLOS - Pôde prejudicar aos filhos
dos ontros estados.

O SR. JOÃo BARBALHO-Mas como?
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Fazendo, por ex~.mplo, com

que eu concorra para uma religião que não é a minha.
(Apartes. )

O SR. JoÃo BARBALHO - Parece-me, entretanto, aDesar
destas observações, que a União póde subsistir, como urii go
verno commum dos estado&, sem que seja preciso fazer a
estes uma prohibwáo desta natureza. .



Dou esta attribuição aos governos locaes, c só a e11es,
porque, quanto a mim, este objecto é da natureza dos que
devem pertencer á soberania de cada um dos estados. A
União, essa não poderá ÍIr~pôr a todos os estado.s .t::l ou qual
religião; e, certame~te, nao acho q~e a p.rohib~çao ~ontra
os estados. com relaçao ao culto relIgIoso,' seja de mdeclmavel
necessidade para que possa subsistir o regimen federativo.,

O SR. RAMIRO BARCELLos-Perdão; subsistiu o systema
adopta~o pela União - a plena liberdade de cultos.

O SR. JoÃo. BARBALRo-E a prova é que ha, até, cOllSti
ruil)oes fedel'ues em que está estabelecido o culto official; é
u exemplo que citei, da Constituição da RepubliçaArgentina,
onde existe a religião de Estado. (Ha alguns apar'tes.)

Mas o que quero afinal é que os estados regulem esta
materia conforme lhes parecer melhor.

Este. meu modo de ver, supponho-o muito mais acerLado
c liberal do que o da Constituigão.

No art. 11 diz-se:
«E' prohibido aos estados tributar por qualquer modo,

ou embaraçar com qualquer difficuldade, ou gravame, regu
larmentar ou administrativo, actos. instituições ou serviços
estabelecidos pelo Governo da União.»

Este ponto refere-se á jurisdicção da União e dos es
tados; devia ter sido estabelecido com reciprocidade, do con
trario traz subordinação destes áquella em materia de com
petencia exclusiva dos mesmos.

UMA voz-Já foi supprimida.
O SR. JoÃo BARBALRO -Ainda assim, as minhas obser

vações podem p'revalecer para mostrar que o projecto de Con
stituiç~o ainda falseou nesta parte o principio federativo' i

(O Sr. Presidente reassume a sua cadeira.)

No art. 14, Sr. Presidente, a COllStituição se occupa das
forças de terra e mar.

Este ,ponto não diz respeito propriamente ao systema fe
derativo;e se podia estabelecer, qualquer que fosse o regimen
do Governo, mas refere-se, sem duvida, ao principio demo
cratico, que é, tambem, uma das bases desta Constituição .

. A Constituição estabelece que as forças de mar e terra
são illStituições nacionaes permanentes; mas é uma aspiração
da demócr::wia moderna que não haja taes instituições com
,esse caracter de permanencia.

O SR. ESPIRITO SANTO E OUTROS SENHORES dão apartes.
O SR. JOÃo BARBALRO - O nobre representante do meu

Estado ha de permittir que digà que não quero propôr com
isto a suppressão do Exercito e da A~mada, a que o paiz deve
immensos serViços, e de que precisa.

O SR. ESPIRITO SANTO - Seria muito bom, aliás.
O SR. JoÃo BARBALHO -Mas o que me parece é que a

instituição dos exercitas permanentes não é uma instituição
liberal.

Poderiamos seguir: o exemplo da Suissa. A Constituição,
alli, veda á União manter exercitos permanentes; e os c8!l-



t6e8 apenas podem tel' um numero . limitado de força, regu
lada pela União (Apartes), que, actualmente, é de 300 sol
dados para cada cantão.

O SR. JoÃo BARBALHO-E' uma especie de descentrali
zação do serviço militar. Sou dos primeiros a reconhecer os
muitos e grandes serviços que o Exercito e Armada nos têm
prestado, mas não. 11a necessidade de se prescrever em uma
Constituição, que haja Exercito permanente, como se dispõe
aqui. no pr05ecto, que devemos ter forçaS de terra e mar
permanentes.

Ha mais outro ponto em que me parece que a Consti
tuição arreda-se do principio federativo: é o que se refere
á eleição dos membros do Congresso.

Desde que os estados têm de deputar ao Congresso certo
numero de represent.antes de sua escol,ha, é claro que em
cada Estado devem elles ser escolhidos, segundo o processo
eleitoral que o Poder local competente preferir. Conhecido
o numero a eleger, fixado por lei federal, não ha razão para
não ficar livre aos estados fazer a eleição, cada um pelo sys
tema que bem lhe parecer.

Outro ponto importante e de muita gravidade é o se
guinte - a inelegibilidade do clero. A inelegibilidade do clero
traduz-se em restricção, .reduz-se a um ataque ao direito po
litico de um grande numero de brazileiros, de uma classe
muito respeitavel.

A Constituição Federal, bem como as dos estados, não
tem competencia para essa mutilação.

Continuando- a passar em revista as disposições antago
nicas com o principio federal, chegamos ao art. 33, no qual
ainda vemos a Constituição esquecer um pouco a autonomia
dos estados. quando diz que compete ao Congresso Nacional
"legislar sobre a divida publica". Esta disposição, em termos
assim amplos, sem resalva do serviço da divida dos estados,
é, evidentemente, attentatoria do principio federativo; é pre
ciso emendai-a, accrescentando aqui uma restricção que res
guarde .3, competencia assim invadida.

O SR. MEIRA DE VASOONOELLOS - Isso foi um lapso, não
póde deixar de ser.

Vemos ainda o mesmo defeito no ?,rt. 34, quando attri
lme á União o poder de crear instituições de ensino superior
e secundaria nos estados e de prover á instrucção primaria e
secundaria no Districfo Federal.

Sr. Presidente, ceriaml'mte que a creação lO a regulamen
taljão cllo institutos de instrm:(,1ío pnblica não (\ 11ma eondicilo
indeclinavel Dara que possa subsistir a União e funccionar em
toda a extensão de seus poderes; quero dizer. nos poderes que
competem á União para regular os negocias qulO os estados
por si mesmos não podem ]Jromover; não é preciso incluir,
como indeclillavel. a faculdade de erear institutos de ensino,
a qual, por si mesma, evidentemente. não é uma f11ncçáo in
herente lO ea]'acteristica 1'10 Poder federal. Os estados não se
(lolligam em União porqulO não possam se occupar de instruc
()ão publica, nem para o fim de incumbir esse serviço ao Go
verno central.

E' um· slOrviço importante, mas não é propriamente fe
Llpl'al; penso que C118. at6, deve ser Jaculc1ade. exclusiva cOUJ
petcncia dos 1l1unicipios, não tendu o~ ]Jl'oprios lOstados que
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inlervir nislo, princi'palmente quanto ao ensino primaria. E
vou ainela mais longe, porque me parece, mesmo, que o Go
verno não lem a missão ele ensinar. que o ensino não é uma
faculdade magestatica,uma faculdade que se incorpore ás fa
culdades do GoveJ;'no da União. do Estado.

Eu ieia atéo 11onlo de suppi'imir os privileg'ios ligados aos
titulas scienlil'icos.

n 8ft. ESPIrlITO SANTO - Muita genle não gostaria disso.,

() Sft . .TO,\O BA'1R\LHO - O Oov01'no, 'precisando ,de pes
soas ltalJililadns par"lex01'CCI' laes ou quacs funcções publicas,
csl.alwll'cl'l'in o S('U SVRI rma rIr concm'so. c neRses concursos,
julgadOR POl' PI'orissil)nars. p01' eapacidades incontestaveis.

,'o ('lJmprlrnlrs, inimslwil aR. as pessoas que se mostrassem mais
"J.iitbililada!; -1' •....• ' .•. ,"-: "~~:IS funeções seriam preferidas

-:--__,,<_ ._.', ';.-:.'> -, ..... ".,>'.....:;.... ".' '. : ..' .....,rI. '_
palia os ear"gtiz-; qn6 ":·";:.~~~~'t---.-:,; ·peo'-Pt".

O Sn. (hBI~O BESOlillo -' Perfeitamrmte ;se pócl0. ser'
dou: o sem seI' doutor.

n Sn. TOLENTINO DE nAHV,\UTo,·- i\las não 'e-. o Go"erno
qllP concl'dr litulos scienl ificOR. são as corpora~;ões~·'-.(ll(! 01l-
/I'IIS flJí(/l'/es.) . ."'.

O Sn . .To.\o R\IlK\LHÚ - Não ligo ao titulo ou diploma,Jol
direito n r'XI'l'crr qualqurr rmpl'ego on funcção: ligo este
rlie"ilrl,i habilitação; e o mrio p1'aticn maiR cl'ficaz de se pro
vm' habililação " II conClll'RO hem rrgulado.

O Sn. i\[lWl.\ DE V,\f;r:ONCELLOS -- Nrm Sf'mpre.

() Sn. ESPlnlTO S,\NTO - li3sf ú bom: não ha nar1:1 perfeito
nestr' n1Um]o.

O SIl . .ToXo BAmHLHo- Continuando a minha digressão,
SI'. Presidente, chego á parte da Const.it.uição que trata da
eleição do presidrnteda Republica. '

O ]1l'incipio de que os eslados deyem figurar nest.a eleição,
eada 11m como uma entidadr coilectiya. uma individualidade
]10Iilica. yalendo carla Estado tanto conio outro, não foi admit
lido prlo CongTesso ...

O Sn. l\fEm,\ DE VASCONCELLOS - Infelizmenle: rlevia leI-o'
sido. . '

UM Sn. REPnESEN1',\:\"'rE - Frlizmrnle.

O ,Sn. Jo,\O R\flBALHO - ... e foi afacado com mais on
menos forluleza e vigor por muitos dos ol'arlorrs quI' rlrstt~

assumplo se occuparam. No meu modo de Yer, este prin
cipio é preferiyrl, nada tem de condemnaye], como a muitos
pareer, e tanjo é assim quo apropria Const.ifuição, afinal, foi
forçada a admiflil-o em crl'lo caso.

;\ Com"jfuição eslaheleee' a eleição indirecf a. por eleito
res, em mmWl'O rlu]110 á rrprrsrnlação de cada Estado. mas
chega a.Uln elnhal'aço; quando não se pódr yerificar, em favor
de alfnnn (los canrlirlalos. a maioria absolula de votos desses
eleilol'l's, a COl1sfiluirão rf'COl'l'r f'ntão ao principio que de
veria lel'arlmilfido. iRia é, arloj11a como r.xper!iontr aquillo
que drvia ier admiflido como princinio, admilJe que sejam
e~colhicJos o Pl'!"sirlenie e o Vice-Pl'esidenlr, nesse caso cspe
ela], nela l?rOprlO Congresso, mas valendo a deputação de cada
Estado Ulllcamente Um volo. O que me parece mais regular,
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'o que me parece mais acertado, mais compativel com o prin
cipio feclerativo, é,' just amente, isto que como excepção a
Constituição estabeleceu e que devia ser regra, que devia scr
adoptado como principio:

O artigo que trata do municipio, Sr. Presidente, é, evi_
dentemenle, umf\. excrescencia (se me permiftem elizel-o
assim) nesta Constitui()ão.

Pois os estaelos precisam fine nós lhes mnmlemns r!aClui
os molde,3 pnl'a ol'g,;,nízul'cm os sem lllunir,ipios? Que fc
derf\.ção é esta em que a ConsfiluiCão federal é que ha de fle
tt:rmill~l' o circulo em que hfin de girnl': a~ fllllccões Jllnni-
clpaes , "

O Sn. li.I.~IEIDA PERN,\l\IBUCO - Apoiado \.
O SR. ESPrRITO S,\NTO - Meu colIeg'a. discordo dI' Y. E::...

ness'c:ponto. ... ~. " ""
"_.;~~,~':..' .:;. '.':.

, O SR. JoIoBARBALHO, ,Sinto muito, mas estou expri-
mindc fi. minha convicção.

(JAIA voi '- Si discorda, ha de haver quem concorde.
,) S~ ,/ÉSPIRITO SANTO - Com a J;\epublica, o municipio li

, a ba8~D regimen livre. ' ,

", O SR, JOÃo BARBAúro - Sr. Presidente: a Drincipio me
l~cier( ns iniperfeições ela Conslifuicão sob ó po'nlo ele vista
cm quo alé agora a tenho encarado, e aIlueli, 1.amhem. a clc
Jeitos, quanto á sua ,fórma: não sou competente para fazer a
critica do projecto, em nenhum desses pont.os de Yista, mas
devo, ainda, indioar esses oufros defeitos a que alluc1o.

,TOZES - Tem toda. a competencia.
O SR ..Jo}':o R\RBALHO - A redacoão c1~sta Constituição re'::

senle-se de defeilos taes, que deve ser muif.o cuidadosamente
reyista depois que findarem nossas discussões. Quero crer que
a redacção final dp riro,jecfo não foi feita e não poude ser de
I\10~'adamente revista por nenhum elos membros do Ministerio:
foi, sem duvida, jncumbida, muito naturalmente, a alguem que
talvez não tivesse tempo de corrigir as imperfeições que no
l'n'o,jecfo apparecem.

UM SR. J;\EPRESENTo\l\TE - Não brilha em grammat.ica.
O SR. Jo,\O R\RBALHO - Sirva de exemplo a disposieiío

que diz qne a Camara e o Senado fUllccírmal'ão tl'((bal1wlI([l).
(\ o art. 90. quI' diz - cm1wI'nçal' com dit'fic1l1dacles. Porlia
dizer rlil'fir.ullnr com mnhararos: vinha a dar na mesma
co1Jsa. (Riso.) E yarias oútras fiisposfc·ões assim.

Tambem odecrel o em que se promulgou a Consti tnieão
tem rlefeitos destes, imncrdoavcis. j,l1i se !ê: «O 'Governo Pro
yisOl'io da Repub!ica êlos Estados Unidos do Brasil, consti
tuido pelo E;ul'cito c A )'madrl.'): como si o Brasil tivesse sido
constituido pelo Exereit.o e a Armada. Depois' accrescenta:
,:Consideranelo na. conveniencia. de atteneler immediatamente ao
sentime)lto nacionab>. Mas. senhores. tratando-se da Consf.i
tuição, não se traI a ele nma qúestão 'affectiva (Apoiado). não
se' tem de recorrer ao sentimento,: é a opinião publica que
exige que se adaptem tafls e taes idéas. (Gontinúa a ler). "
«contemp!arido algumas alterações indicadas ri Constituição rIa
Republica dos Esf arlos Unidos rIo BraziL cujo texto»... O

'texto rIo Brasil! (Contúmando a leI') ... «dependente da, ap
provação do futuro Congresso, se publicou pelo decreto de 22
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Junho deste anno.» Se publicou pela imprensa e não pelo de
creto. (Continúa a ler.) <tA Constituição dada a publico no
decreto n. 510 de 22 de junho de 1890, é substituída pela que
com este decreto se publica.» Temos mais, portanto. uma
Constituiçã.o que é substituta e pela redacção, pelas palavras
que acabo do ler. Parece qne - este rleer8to de promnlgacão
(de 29 de outubro) - é omesmo decreto 510 de 22 de junho.
Cito isso para dar algnmas amostras rlo que é a redaeção do
projecto.

Uma Constituicão, um documento político de tamanha
importancia, de tan~f'amagnitude, deve ser livre ainda mesmo
desses defeitos, que, por pequenos que pareçam, são, entre
tanto, imperdoaveis.

O SR. J\iIElHA DE VASCONCEI,LOS - Si entre as outras na
ções, na traducção de documentos officiaes nossos, escriptos em
bom portuguez. levantam-Dos falsos horriveis, imagine-se o
que acontecerá traduzindo-se um portuguez dessa ordem.

SR. Jo.tí.o BAP,BALHO - Mas, Sr. Presidente, esses defei
tos Constituição (que, afinal, talvez não o sejam, mas que
me -par8com ta8s) tem sido. em parte. ü1íminados pelo Con
gresso. e é de esperar que quanto ·ao resto ainda os corrijamos.
e si alguns, ainda assim, permanecerem, serão mais tarde ex
Dungidos por .congressos ulteriores.

Entretanto. Sr. Presidente, apesar de todos esses de
feitos, quero esta Constituição; sim. senhores; quero esta
Constituição, e dena digo de seu paiz natal dizia Shaks-
peare: «Patria, apesar de os teus defeitos, quero-te
muito e sempre.)

Qlle.ro esl~ r:onsí·.if11ir-.?ín Senhores. porque esta Consti-
tnicão é a RepubJica a prosperidade, a gran-
deza, o esl.a Constituição.
Senboros. ell~1 virá realizar entre o desíderatum dos
grandes francezes. esses cosmopolitas liber- .
dade. Os francezes de 1848, no da
Constitnição escreveram:

«A Franf'a se constitue esta
fórma definitiva de governo, se mais li-
vremenie na senda . do progresso e assegurar
uma disiribuir'50 cada vez m,iis dos encargos e van-.
tagens sociaes: a abasl.anç3 <.;ada 11m pela dimi-
nui\:ão das e dos e Jazer che~ar
todos os sem nova commoGão. acrao sUCCeSS1V:1
e constante instit1Jicões e das leis. a um gráo sempre cres-
cente de moralirlade. i11ustrari'ío e hem-estar .)

Sr. Presidente. esta Constituic8o. apesar de todos
os seus defeitos: vem realizar a obra iniciada pejos
rC'yolurionarios em 1710 (Muil() bpm), os pri-
mniros que no BraziJ Dela Inrlepenr],mcia e so-
nbaram a Pee.publica. (M1IitO brm). Quero esta ConstituiGão.·
pOrCllJC' ('lla vem r('aJizar a obr~ revolucionarios pernambu-
canos de 1817. que p]anl8ram, a somente da
Hepublica. regando com seu sangne de heróes o soja patrio. es
crevendo uma das mais he11as paginas da historia política d"
nossa Patria. (l11uito bem.)

Qnero esta Constituicáo. porque ella vem realizar o Den
samento dos revolucionarias pernambucanos ele 1824. os miirns
que, com as armas na mão, responderam :'i imposição do ])1'i-



-312-

meiro Imperador. quando este impoz-nos uma Constituição.:
(Muito bem.) ' .

. Quero-a, porque realiza a obra dos herões de 1824, os pri
mell'OS que trabalharam pela Republica federativa e estabele
ceram a Confederação do Equador.

Ql~er?-a. finalmente. porque, ao passo que é um novo e
fecunclJsslmo rlemento de vida, progresso, desenvolvimento e
rIqueza para o Brazíl. é a confnsão e rIr wspero dos inimig'03
rIa Hepublíca. (Muüo bern.)

E terminarei, Senbores. pedindo ainda emprestada a um
poeta inglez uma ele suas brílbantes imagens: «Vejo em espirito
llma nac:ão nova. pujante. senhoriL que se levanta como um
homem vigoroso r~ sadio. que acaba de acorelar e sacode a sua
cabrlleira. Vrjo-a qual a aguia que acaba o trabalho da muda
e ergui' suas azas novamente plumadas, encara o sol e. deixando

'esvoaçar aUonitos, abaixo de si. baurlos de aves rasteiras e no
ctivagas. rrgue seu vüo altaneiro e supremo pelos espacos semfim! . '. -

A .agnia I~ o ~razil: as aves rast.eiras são os inim"igos da
RepubllCa confunrlIdos e desat.inados !

VOZES - Muito bem. Muito bem. (O orado)' écompl'i
mcntado e abraçado por divel'sos 81's. 1'eJy{'espnfanfes.)

A. discussão fica adiada, pela hora.
() SH. PHEsmENTE designa para amanhã a seguinte ordem

do dia:
COiltinuação da 1a (liscussão elos titulos ;:0 e 3" do proj ecto

de Constituição - Dos estados e do mu.râdp'io.

Levanl a-se a sessão ús 4 horas e 20 minutos da tarde.

28" SESS,\O, EM 9 DE JANEIRO DE 1891

[')'('8iIÍl"lIria do S·I'. Pr-udenle de Moraes

Ao nwio-rlia, f'az-sp a chamada. ú qual respondem os Srs.:
Prurlfnll' (lf·1VI 01':11'8, P:ws tif' Carvalho. João Neiva. Francisco
Machado, Ll'uvigi Ido Coelho. Joaquim Sarmento. João Pedro,
J081\ S(·gundino. Manoel Barala. Antonio Baena, Joaquim Cruz,
Thf'orioro Pacheco, Elyseu Martins. Bezerra de Albuquerque
Junior. José Bernardo, Oliveira Galvão, Almeida Barreto, Fir
mino da Silveira. José Simeão, Frederico Serrano, Tavares
Basi os. Hosa Junior, Coelho e Campos, Thom1iz Cruz, Virgilio
Damasio. Domingos Vicente. Gíl Goulart. Monteiro de Barros,
Campos Salles. Übaldino do Amaral, Braz Carneiro, Lapér,
Santos Andrade. Raulino Bom, Rarniro Barcellos. Pinheiro Ma
chado, Julio da Frota, Joaquim Felicio, Americo Lobo, Eduardo
Wandenkolk. Joaquim de Souza, Silva Canedo, Silva Paranhos,
Aquilino do AmaraL Joaquim MurLinho, Belfort Vieira, Indio
rIo Brasil, Lauro Sodré, Innocencio Serzedello, Nina Ribeiro,
Can! ão. Pedro Chermont, lVlatt a Bacellar, Costa Rodrigues, Ro
drigues Fernandes. Casemiro Junior. Henrique de Carvalho,
Anfrisio Fialho, Nogueira Pal'anaguá, Pires Ferreira, Nelson,
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Barbosa Lima, Bezerril, João Lopes, Justiniano de Serp?-, Fre
derico Borges, José Bevilaqua, Gonçalo de Lagos, NascImento}
Amorim Garcia, Epitacio, Pedro Americo, Cout'Ü Ca.rtaxo. §a
Andrade, Retumba, Tolentino de Carvalho, Rosa e SI~va, Joao
Barbalho. Goncalves Ferreira. José Marianno. AlmeIda Per
nambuc'Ü: Juvencio d'Aguiar.. André Cavalcanti, Haymundo
Bandeira, Meira de Vasconcellos. Pereira dp Lyra, João Vieira.
Luiz de Andrade. Espirito Santo, Bellarmino Carneiro, Gabino
Besouro, Ivo do Prado. Oliyeira Valladão. FelisbeHo Freire. Au
g'us1.o de FI-eitas, Seabra, Zama. Arthur Rios, Garcia Pires.
Santos Poreira. Paula Guimarães, Dionisio Ce1'queira, Barão de
;:.;. Marcos, Barão de VilIa Vieosa, Pris00 Paraiso. Athayde Ju
nior, Fonseca e Silva, Fonsec-~ Hermes, Manhã,es Barreto, Oli
veira Pinto, Viriato de ;Medeiros, Joaquim Breves, Virgilio Pes
sôa, Baptista da Motta. Fróes da Cruz. Alcindo Guanabara.
Lopes TI'ovão, JacquesOurique. Furquim Werneck, Domingos
Jesuino, Vinllaes, Thomaz Delfino, Antonio Olyntho, Badaró,
Pacifico Mascarenhas. GaJJriel de Magalhães, Chagas Lobato,
Jacob da Paixão, Alexandre Stokler, Francisco Veiga, Lamou
nier, Feliciano Penna, Viotti, Dutra Nicacio, Manoel Fulgencio,
As1.olpl1O Pio, ::orrêa Rabello. Aristides Maia. Gonçalves Ramos.
Costa Machad:i PaJetta..João de Avellar. Ferreira Pires. João
Luiz, Martint1 Prado' Junior, Bernardino de Campos, Fran
ciscl> GliceI'io. foraes Barros. Domingos de Moraes, CarvalhaL
Ang'elo Pinhe I, Mursa, Rodolpho Mii'ancla. Hodi'igues Alves.
Almpida NOgl' 1'a, Ribiã,o Junior, Fleury .cu,1'ado, Gaetano de
Albuquerque. ~el'edo, Bellarmino de Mendonc.a. Marciano de
MagaJh:i,es, E( [wlo Gonçalves, Fermln(lo 8ima8, Lauro Müller,
Cai'los de Cal 'os, Lacei'da Coutinho, VicLOl'ino Monteiro. Pe
reira da Cost Antão de Faria, Julio de Castilhos, Borges de
Medeiros, Alc :lS Lima. Assis Brasil, Thomaz Flores, Abreu,
Homero Bapt a. Rocha Osorio, Cassiano do Nascimento, Fer- •
nando Abbott Demetrio Ribeiro.

Abre-se a

Deixam d
xoto, Ruy Bal
Katunda. Sal':
Rodrigues, TI
Paula Argollo,
lVIatta Machac
telho. Francisl
sario' Motta JI
cia. Alfredo E
Avelino. Almi
Falcão,' João
Miranda. Tost
Vieira, Custod
gueiras, Mloniz
Nilo Peçanha,
Brandão. F1'an
nheiro. Leone
Chagas, Domir
lena. Luiz Bar]
GuiÍnarães '00 Na
reto.

E' lida, po
da sessão ante,

essão.

50mparecer, com causa, os 81's. : Floriano Pei
,sa, Quintino Bocayuva, Cesario Alvim, Joakim
"a. Luiz Delfi~o, Pinheiro Guedes, Martinho
pllilo dos Sar}itos, Oiticica. Leandro Maciel.
rancisco Sodré: Medrado, Conde de Figueiredo.
Ferreira Brandão. Costa Senna, Alvaro Bo

AmaraL Domingos Porto. Bueno ele Paiva, Ce
OI'. Lopes C11aves, Paulino Carlos, CarIos Gar
,. Moreira da Silva. e, sem causa. os 8rs. José
"Affonso, Pedro Vélho, Miguel Castro, Annibal
Siqueira, Bernardo de Mendonça, Pontes de
Antonio Eusebio. Marcolino Moura. Santos
de Mello, Milton. Ampllilophio, Leovigildo Fil
['eire. Sampaio Ferraz. Aristides Lobo, Mayrink,
['bano Marcondes. Cyrillo ele Lemos. Alberto
Canalho. Luiz Murat, Erico Coelho, João Pi

"i1ho, Gonr;alves Chaves. Americo Luz, Carlos
s Rocha. Ferreira Rabello, Barão de Santa He
o, Adolpho Gordo, Costa Junior, Antonio Prado,

SchmidL Ernesto de Oliveira e lVIenna Bar-

em discussão e, sem debate approvada a acta
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o SR. 2° SECRETARIO, servindo de 1°, procede á leitura do
seguinte

EXPEDIENTE

Requerimento elo Sr. José Rodrigues Fernandes, deputado
pelo Estado do Mar::mh50. pedindo licença para retirar-se desla
Capital, por motivo de molesllu em pessôa ele Sl1a Jamllia.

O SR. PRESIDENTE nomeia para a Commissão que tem de
dar parecer sobre este requerimento os 81'S. : Retumba, Virgílio
Damasio e Costa Rodrigues.

ORDEM: DO DIA

DISCUSSÃO DOS TITULOS II E 1Il DO PROJECTO DE CONSTITUIÇ..'i.O

Continúa a l' discussão dos titulas II e III do pr-ojecto de
ConstHuíão, com as emendas apresentadas.

E' lida, apoiada e mitra con,iunctamente em discusão a
seguinte

Emenda

Ao art. 65

Substitua-se o n. I, do art. 65 pelo seguinte:
A legislação federal estatuirá sobre a extradicção dos ac

cusados do um Estado a outro: todavia, a extradicção não se
póde tornar obrigatoria paTa os delicios políticos e os de im
prensa.

S. R. - Sala das sessões, 8 de janeiro de 1891. - F.
Badar6. .

O Sr .. Homero Baptista - Sr. Presidente. 81's. represen
tantes. subo verdadeiramente emocionado fi tribuna: não tanto
pela perturbação natural de Qllem. como eu. fal1a pela pri
meira vez em uma assembléa politica, a Assembléa Consti
tuinte de um paiz, como pelo facto anomalo, symptomf\tico.
que acabo de ler em um jornal de hoje, expressivamente de
mmCifldol" do quebrantamento do caracter brazileiro, da frfl
queza moral que domina a parte directora de nossa sociedade.

Não sei si fallo deante de uma assembléa de amigos ou
de inimigos da Repub1ica. (Apoiados.)

O SR. BADARó - Amigos da Hepublica. com certeza.
O SP,. HOMERO BAPTTSTA- Vejo com assento nesta Casa

cidadãos que, retrahindo-se da franca discussão. vão se col
locar de emboscada, para dirigir invectivas aos republicanos
genuinos, c ao novo regimen que se instituiu, em logar de con
correrem aqui comnosco para fi realização effectiva da Repu
bJira federal.

UMA voz - Concorrem com restricções.
O SR. HOMERO BAPTISTA - Concorrem com o volo contra,

concorrem com a espesinhação... (Apartes.)
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Não sei, SeDlhores, si falIa deante de uma assembléa
de amigos ou de inimigos.

Vejo aqui um general sem soldados, um chefe de esqua
dra sem marinha" politicos Isem partido e sem idéas, que não
tôm coragem de subirá tribuna da Constituinte brazileira
para, com franqueza, dizer a verdade do seu pensament"
occulta no cerebro estreito de inimigos da Patria !

Sei que sou o menos competente para levantar a luva
atirada á face de um paiz, á face dos verdadeiros republicanos,
dos sinceros republi'canos capazes de sacrificios pela P'atria,
capazes de morrer pela Republica, determinados a defendeI-a
em todo terreno, Mas não me posso conter, não está em mim
silenciar sobre facto que se me afigura demasiado grave;
cumpro o meu dever; e, no cumprimento do .dever, os recúos
contam-se por desvios de caracter.,

Acabo d5) ler, Senbores, em um jornai da manhã, que se
fez um festim em commemoração ao primeiro anniversario
da separa(:âo da ~greja do Estado e, em vez da brilhante com
memoração ao grande principio da separação efficaz dos po
deres espiritual e temporal, fez-se um violento ataque ao
Exercito - promovicio -, á impr311sa - cnmprada -, ao go
verno - subornado aos banqueiros, um suspeitissimo ataque
á dignidade de unl paiz e ás instituições republicanas; e, como
representante delle, como representante dellas, venho le
vantar o meu protesto contra esses que não têm vigor moral
para fallar perante este Congresso e procuram os esconderijos
sombrios para invectivar os que fizeram a Republica, para in-
vectivar o novo regimen salvador, .

Senhores, notai bem: elles, os inimigos da Patria. estão
aqui onvindo o meu protesto, e nem uma palavra proferem,
A fraqueza os domina completamente; e elles. que jogam
aquelles doestos ferinos contra os servidores da Patria e da
Hepublica,onvem-me e calam-se! Nesse silencio, nessa mudez
vejo, não só llma covardia moral, como a sem-razão do ataque
contra os republicanos e a Republica.

Por que elles não vêm estar comnosco ? Por que não vêm
concorrer com o auxilio poderoso de seu talento, de seu saber,
de seu amor aos principias, para a grande obra politica que
estamos elaborando? Por que não vêm aqui fazer a indi
ca(:âo dos erros, das faltas do Governo, elas imperfeições da
Hepublica, offerecendo, ao lado de cada erro, de cada falta. ele
cada imperfeição, a indispensavel correcção, ou censura?

Senhores. o Congresso votou hontem a ultima disposição
da organização geral, propriamente, dos poderes federaes.
Ainda que, em primeira discussão, esteja já traçado o larg0
delineamento da construcção politica da Federação, está já
accentuada a opinião do Congresso, comquanto não seja a de
finitiva, sobre o modo de attingir o objedivo superior que
aqu i nos reuniu,

Pergunto aos meus companheiros de luctas: A Federação,
tal como surge dessa organização de poderes, já approvad:l
em primeira discussão, é aquel1a que sonhavamos, por qUê)
nos batíamos. a bella fórma capaz le revestir perduravelmento
o nosso ideal repnblicano e dar~lhe consistencia e desenvol
vimento ? Basta a diversidade de legislação e a dualidade do
magistratura para determinar precisamente a organizaoão, fe
deral?
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o SR. ESPIRITO SÀNTO - Agora acho que só estas me
didas são bastantes para ésphacelar a Republica feita em 15
de novembro: eu o dig'O e a Nação o sabe.

O SR HOMERO BAPTISTA - O Congresso, ao menos, con
Reguiu a 'victoria destes dois principios, que não são suf!i
cientes, é verdade, para por si mesmo .modelar a Federaç&?;
mas que, no dominio de um dos poderes governamentaes, Jé1
a assignala convenientemente. Conseguimos, ao menos, ess3.
('onquista, e, si nos fosse dado, lambem, determinar a com
peteneia dos estados por uma completa li islribu iÇ80 de ren
rias ...

O SR. REPRESENTANTE - Havemos rle consegu ir.
O SI'.. HOMERO BAPTISTA - Espero que na segunda dis

rmslsão con6eguiremo~. Notei que vigorosos talentos advo
garam a causa da discriminação completa e absoluta das
rendas da União e dos estados. Como o illustre representante,
acredito que sahir:á victorioso na rliscussão final o pensa
mento verdadeiro, o queesblbeleee o regimen J'iseal accen
Llladamente republicano, e o unieo pratica.vel sem perturba
c.õe8, na quadra ad,ual ..

Mas, torno o perguntar: Era rsta a Fpderae:ão que pl'é
gavamos, por que nos haLiamos no tempo das hj('j as, e que se
constituill rm compromisso 801enne em fr'pn[," Ih elf~mento

popular. para cada mn de nós?
Não era. dr ce1'to,
Assenta toda a prosperirlarlr. rIos paizes :111 [onomos (~ 1i

vres, que vivem sob 'O regimen federal. rxaeianwnlr na cilm
pleta discriminação das rendas: como aHeeta o mais peonnn
ciado inter,esse de cada um delles, justamente naquillo que
exprime com maior intensidade as imperiosas exigrncias elo
egoismo. essa discriminaçã'O. quanto mais perfeita flir. mais
resguardará os povos de perturbações e de clamores.

Que autonomia, fjUP soberania podem ter os estados.
desde que seja permitticla a um poder superior ppnetrar em
seu territorio. intervir em sua economia propria. gravando
suas industrias, sua riqueza. a Sllmma de suas forças vivas
productoras ?

Que independencia, que soberania é essa?
O iIlustre 'Sr. Ministro da Fnzrnla elisse-nos que a cl\s

criminação de rendas, como queria a reprrsentação rio-gran
drmse. apressava a banGarrota. si não a fizcssr imminrnL'.
mas depois. á face desta mesma Assembléa. vrin dizer qlF\
acceitava 15 % addicionaes sobre os impostos c1r importação!

De duas mna: ou os impostos dp importação admittiam
um accrescimo de 15 % intcgraes, srm' sacrifício do povo,
e, neste caso, era perfeitamen ir acceitavd () plano da repre
sentação rio-grandense, e não podia. r não devia o nobre lVIi
nistro apavorar-nos com a imminencia da bancarrota: - ou
não .adJ!littiam esse a,ccrescímo. e a S. Ex. não cumpria, para
serVIr mteresses das populações do Nortr. declarar que accei
tava o principio proposto dr 15 % aclclicionae,".

UM SR. REPRESE:'lTA"TE - São interesses do Norte.
O SR. HOMERO BAPTISTA - São interesses do Norte, mas

são tambem interesses ela Federação. Desde que o Norte estú
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vinculado á J?ederação, os seus interesses são identic08."
(Apartes. ) .

. A verdade, porém. é Cjue ,a emenda de 15 % adliclOnaes
sobre a importação tinha sido apresentada aqui pelos repre
sentantes do Norte... (Apartes.) Os nobres representantes
não poderão indicar 12lJl ~() nome de rep.resentante do Sul que
tivesse 1'irmado a proposta dos addicionaes. .

O SR. :2EABRA - V. Ex. começou por censurar os que
invectivaram o Governo no banquete de hontem, e e~tá aca
bando por censurar o mesmo Governo na pessoa do Sr. Mi
nistro da Fazenda. (Trocam-Re outros apartes.)

O SR. HOMERO <BAPTISTA - Respondo aos apartes do hon
rado representante e ao do meu illustre professor de Direito.
No pr·oprio facto que acabam de apontar está a diHerença
inobscurecivel entre o meu e o procedimento dos Srs. repre
sentantes, que, tendo nesta Casa esta tribuna franca para o
exercicio liberrimo de sua acerba critica sobre a situação do
paiz, sobre a direcção do Governo revolucionario. sobre a con··
ducta do Exercito brazileiro -, a gloriosa phalange dos ci
dadãos-soldados -, sol' re a nossa imprensa, sobre os par
tidos! políticos, sobre tudo, emfim, furtam-se fá exhibição
altiva perante oC:ongresso. para, sob falsos pretextos, á meia
luz de torva conspiração. em reunião especial, darem franca
vazão a seus intuitos sombrios, a seus sel}timento~ em terri
ficante revoltoa; emquanto que eu, ao subir pela primeira vez
a esta tribuna, venho dizer desassombrado, sem invectivar a
iRepublica nem os republicanos, o que realmente penso a re
speito de nossa situação politica, a respeito do procedimento
puhlico do illustre Ministro da Fazenda, o principal director
do conjundo de serviços, que reputo, no presente, de maior
relevancia e ponderação. (Apa·rtes.) ,

Sr. Presidente, não são razoaveisnem patrioticos os se
nhores que extranhamo meu procedimento, estabelecendo o
pl ecedente de trazer para o seio do Congresso o facto de re
PI esentantes do paiz, que, em logar: de IJrOmOVerem aqui as
·suas accusações ao Poder publico, que julgam em falta, as
desenc.adêa!ITl pungentemente em reuniõe·s particulares.
(Apartes.) Pois, não cumpria ao republicano que primeiro
subisse a est·a tribuna, depois do deploravel sllccesso, levanta,
a luva atirada á face da Nação e do Partido Republicano?

O SR. ESPIRI'I'o SANTo - O meu nobre collega dú licelli,;él
para nm aparte?

U ;::rt .. HOl\IEnO BAPTls'r.\ - Com llJllifo VI'aZI'I'.
() Sll. ESPIRITO ISAN'ru - Os l'lêIlUhlieallOS cio H.i!) ({rande

dfl Sul sempre (11110 sobem á tribuna Ó )Jara a/al'tU' 11 Ministro
ela Fazenda; entretanto, devo aCCl'eS(~entaJ' que, si DO Governo
alguns ministros podem Iser considerados inimigos cIa Repu
blíca. são justamente os antig'os propagandistas l'epublicanos.
.(Muitos não a.poiados e apartes.)

O SR. CAMPOS SALLEs (Ministro [lia Justim) ~ Ahi eslú
uma verdadeira descoberta! .

O SR. HOMERO BAPTISTA - Poderá ler suc·cedido occa
si~llalmente, IJur. ao subirem á tribuna, os l'epl'csenta/rtes rio
RIO Grande do Sul tenham sempre se accupado do 'IlJücIu de
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agir do 1ST. Ministro da Fazenda, na gestão superior das fi~
nanças brazileiras, e exercitado a sua critica n8 elevado do
minio dos principias, aHingindo actos que r.ealmente con
trastam com o pensamento de S. Ex desenvolvidamelltc; ex
pendido em outros tempos; mas, si assim tem se dad~, em
respeito á verdade dos principios, nenhum delIes tem dClxado
de significar a consideração ...

O SR. SERZEDELLO - Não ha duvida; e o têm tratado
como muita deferencia. (Apoiados. )

O SR. HOMERO BAPTiSTA - O que não compreI1enclo,
porénr, Sr. Presidente. é a distincção estabelecila pelo il
lustre representante dé Pernambuco entre os ministros an
tigos propagandistas e ministros servidores da Republica de
pois de 15 de novembro; o que não comprehendo, e parece-me
extraordinariamente grave, é que tenham tomado as pro
porções de inimigos da Republica os seus antigos propagan
distas, que vieram prestar ao Governo Proviso,rio o con
curso de seu passado, de seu saber, de seu patriotismo. Todos
os governos erram, principalmentes os que dirigem os povos
em épocas excepcionaes e são. depois, julgados por um prisma
de imperturbavel normalidade; mas esses erros, em virtude
desse caracter de excepção que a todos envolve, são as mais
das veres modificaveis, senão extinguiveis. Seja como fór,
eu não sei de actos praticados pelos meus illustres mestres
de propaganda politica. que tiveram a honra de accupar um
logar nos conselhos do Governo Provisorio, que tenham ferido
de frente a substancia das instituições republicanas. (Apoia
dos.: mllito bem,: muito bem.)

um SR. HEPRESENTANTE - De frente ...
O SR. HOMERO BAPTISTA - De frente. E. si algum tem

orrado, si algum tem commettido faltas, esses erros, essas
faltas são proprias, como disse. de todos os governos em pe
riodo revolucionaria como o que "travessamos.

ilVIias eu dizia, ~r. Presidente, que a Federação, tal coma
está, por emqnanto. delineada, não é a Federação que nós
desejavamos, não é aquella por que despendemo~, com o ma
ximo ardor patriotico, o que de mais poderoso e fecundo nos
aviventava, em longos dia.s de propaganda. Não era, e não é.

A Federação como está sendo feita, fere os principias
funelamentaes da autonomia e soberania dos estados.

UMA voz ~ De quem é a culpa?

O SR. HoMERü BAPTISTA ~ A culpa é do Congress·o ...
A MESMA voz - Não,
O SR. HOMERO BAPTISTA - ... que rejeitou a emend~L

nfferecida pela representação do Hio Grande elo Sul, determi
nando com precisão ;), compeCenc-ia da União e dos estados
para a estipulação dos seus recursos ...

O SR. ANTÃO IDE FARIA - A emenda de VV. EEx. não
era completa ...

O S~. HO:M!ERO BAPTISTA - Sr. Presidente, eu só tenho
d.efer:encras par.a com os representantes que aqui são depo
sItarros da, conflança do partIda que os elegeu; mas não posso



tel-as para com o cidadão Antão de Faria, que ora me in
terrompe, o qual não representa aqui a conriança do Partido
Republicano Rio-Grandense. (Apartes; muitas 1'eclarnações).

(O Sr:. Presidente observa ao orador que não se póle di
l'igir pessoalmente a nenhum de seus collegas.)

Acceito a observação de V. Ex.; mas eu não podia deixar
passar 3em uma nota significativa :1 interrupção que se me
fazia.

ISr. Presidente, ia dizendo que a Federação não está
sendo feita tal como nós a queriamos; havia notado a inco
herencia inexplieavel observada geralmente na condueta do
honrado Sr. Ministro da Fazenda, que, depois de apavorar
nos com a bancarrota immínente, veiu declarar-nos que accei
tava uma emenda que evidentemente, apressará essa ban
carrota.

O SR. SERZEDELLQ - Perdôe-me; não desfalcava a 'i):rl
portação, não desfalcava os recursos da União. Elle acceitav<l.
o imposto addicional.

O SR. HOMERO BAPTISTA - Não desfalcava os reCursos
da União, diz o nobre representante; não desfalcava, sim, os
recursos da União, isso é claro; porque era uma taxa ad'di
cional ao imposto de importação; mas desfalcava o contri
buinte, desfalcava a fortuna dos particulares, em cuja somm:1
total importa a fortuna publica. Pois, si o imposto de impor
tação já é grande; si, com a obrigação do pagamento do seu
val-or em ouro, elIe cresce, avoluma-se, porque o nosso di
nheiro circulante, o que se vê, é papel, e para attender
áquella obrigação somos forçados a comprar o ouro por mais
do seu valor real; si tudo isto é verdade, com o accrescimo de
mais 15 %, a que estado nos reduziremos, a que situação
desesperada impelliremos o povo, cujos interesses devemos
aqui defender? (Apoiacl1os e não apoiados.)

Tenho fé que semelhante alvitre ruinoso, em má hora
aqui proposto, não mais será lembrado; tenho' fé que ü Con
gresso, até a votação terminal do pr'ojecto de Constituição,
fará ainda muita cousa no sentido do estabelecimento efIe
tivo do regimen federativo entre nós, cabendo aos estados a
soberania indi$pensavel para se Ol'iganizarem dom; a> ma·
xima independencia e de modo que possam gerir seus nego - .
cios com a maxima autonomia. Só assim a Federação será
uma realidade feliz e perduradoura, e não teremos de sahir
desta Constituinte agitando a idéa da prompta reforma desta
mesma Constituição que eStamos elaborando. (Apoiaàos;
muito bem.)

UM SR. REPRESENTANTE dá um aparte,
O SR, HOMERO BAPTISTA - Sr. Presidente, um íllus

trado representante de 2. Paulo disse que a Republica está
feita, que resta-nos fazer a Federação, em cuja -obra gasta
remos tres ou quatro annos. Assim succederá, infelizmente,
si preferirmos preoccupar-nCls dos detalhes, das medidas que
interessam especialmente a este ou áquelle Estado, a esta ou
áquella região, deixando ao desamparo o principal, o que é
fundamental na Constituição politica que estamos alevan
tando e, por conseguinte, é commum a todos os estados.
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Por mais ponderaVE~is que sejam as observaçõ~s feitas lliosta
trihuna, por mais respeitaveis que sejam. os mtel'esses aqm
advogados, desde que não abranjam, não afi'ectem o ponto cul
minante de no~sa missão ele genuinos republicanos, que é a
propria Federação por nós sempre doutrinada, serão esforços
perdidos, preoccupações vãs, porque são inopportl1nas,

UM SR, RJEPRESENT!\NTE dá um aparLe,
ü SR, HOMERo R\PTISTA - Eu nãCl trato, SI', Presidente,

dos interesses do Norte, nem dos interesses do Sul, quando
trato dos interesses da Federação; os quaes são identicos
tanto para uma como para outra· região. Os interesses são
communs. (Apoiaci'os; muito bem.)

O SR. ESPIRITO SANTo dá um aparte.
O iS'R. HOMERJO BAPTISTA - Os interesses financeiros do

paiz não são prejudicados pelo facto da diversidade de legis
lavão, de que não dependem fundamentalmente.

A separação de legislação depende da variedade de cos
tumes, de tendencias, de clima, de industrias, das condições
mesologicas, emfim, das populações.

Quanto aos interesses financiaesJ, esses continuam os
mesmos, quer para os povos do Norte, quer para os povos
do Sul, sempre subordinados ao maior ou menor desenvol
vimento da nossa riqueza. (Apartes. )

Sr. Presidente, a representação do Rio Grande elo Sul,
por intermedio do seu infatigavel delegado na Commissão dos
21, apresen·ou diversas omendas ao titulo segundo, que se
inscreve r- Dos estados -, e devo dizer, satisfeito, que a il
lustre Gommissão tomou em consider·ação e fez suas essas
emendas.

A primeira emenda consistia na suppressão dos preceitos
~'estrictivos, delimitadores da autonomia dos estados; de modo
que, segundo essa emenda, o art. 62 fi-ca concebido deste
modo: <~Cada Estado reger-se-á pela Constituição e pe.]as leis
que adoptar, comtanto que se organizem sob a fórma repu
blicana, não contrariem os principias consti tu cionaes da
União e respeitem os direitos que esta Constituição assegura.c>

Pouco me demorarei a fundamentar essa emenda, cuja
a.dopção parece assegurada pelo espirito desta Assembléa. Si
não tem sido possivel ao Congresso traçar positivamen L.c os
limites da iFoderação c dos ostados; si foi llecessario co'n
signar a pertm'badora vormissão para qLW a União penett'(~

permanentemente no territorio dos estados, onde mantenha
a sua mesma engrenagem Eseal e gTave todas as forças pro
Iluctoras delles, {~stabele0al1Jos, ao menos. lUlla lal'ga r.,
phera de acção para os estados, dentro ·rJella com inteira am
plitude, se organizarem livremente. A organização dos es
tados, a organização das vinte republicas ...

UM Srt. REPRESEN'l'AWfE - Vinte e uma.
O SIt. HOMERO BAP'fIS'l'A - Vinte.
O SR. GABINO BEsouno - Republica.,;?
O SR. HOMERO BAPTISTA - Repuhlicas, sim; republicas,

repito; o proprio artigo que acabo de leI' eslabelece, como
preceito índispensaveJ, imprescindivel, que na organização dos
estados seja .observada a fórma l'cpublicana; e, estad9s au-
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lODomicos, livres, organizados sob a fórma republicana, e que
são: senão republicas, vinculadas entre si pelo principio !~-:
declinavel da propria conservação, formando a grande Umao
Brazileira ?

O SR. ESPIRITO SANTO - Lá i.sso é que não admitte du
vida. (lIa oufr'os apartes.)

O Sn. HOMERO BAPTISTA - Cada Estado obedece a cil'
curnstancias especiaes. tem o seu meio proprio, creado pelas
condições peculiares :á sua natureza physioa e ao desenvolvi
mento geral do éspirito de sua população. Cada Estado S0
organiza, pois. de conformidade com essas condições peculia
res, com a unica subordinação da homogeneidade .da fórma
politica adoptada para o conjuncto das unidades sociaes, que
é a republicana. (Apo1·ados.)

A outra emenda. Sr. Presidente, é substitutiva do art. 63,
(~ ri iz o seguinte: "Pertencem aos estados as terras devo
lutas situadas nos ,seus respectivos territoinios. caberillo ã
União, sómenLc as CJue existem nas fronteiras nacionaes, IJOIll
pl'elwJ1(lidas dentro de uma zona de cinco leguas, e as que
ron~m necessarias para a eonstrucção de estradas de ferro
1'ederaes.»

Pareeerú, Sr. Presidente, que a determina()á-o de uma
zona de cinco leguas nas fronteiras abrange territorio dema··
siado largo, c que vai prejudicar, mesmo, os ,interesses e. o
desenvolvimento industrial e agricola das estados; mas
assim deve ser, para não ficar a União -completamente des
pr'ovida de meios para serviços que lhe são proprios e a que
terúdc attender, para assegurar ':1 imperturbabilidade da
paz e da ordem.

Além disso, acho prefeüvel essa determinação de uma
zona ao pensamento exptesso, vagamente. ,como se vt) de uma
I'monda do illustrado representante do Espirito Santo, o i211'.
Moni~ Freire, que não assignala com precisão o dominio da
União e lhe deixa um dominio vago, susceptivel de indefi
nido augmento, conforme as necessidades .f.ederaes, isto é, COll
for'me a vontade dos governos. Acho, portanto, muito mais
acceitavel a emenda offerecida pela representação rio-g1'an
dense, deixando ao Poder federal a zona de cinco leguas nas
fronteiras, })ara 'os serviços peculiares á Federação, mas que
,reserva, tambem, todo o resto do ter1'itorio devoluto para a
exploração agTicola e industrial dos estados que tiverem a
felicidade de possuir terras devolutas dentr-o de seus limites.

Sobre o titulo terceiro, Sr. Presidente, que se acha
cgualmente em discussão, vou fazer uma pequena observação.
Não lmmpria, á Constituição Federal estabelecer nenhuma
regra sobre a organização dos municipios. :Muito mais acer
tado seria deixar exclusivamente aos poderes constituintes de
cada Estado a attribuição i3uperior de esboçar, em um pre
ceito geral, a rórma do organismo municipal, conforme a
feiçãocaracteristica' do governo por esses mesmos poderes
]Jreferida c adoptada.

E' muito mais livre, mais conceLo, mais pl'oprio do
systema republicano, deixar aos pequenos nucleos de popu
ht<,;ão ambito ext.9nso, illimit.ado mesmo, desde que n,ão per
turbe a ordem do todo, para a ~ua orgapização, para a r~3,li
zarão de suas aspirações. ,.' .

ai
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81'. Presidente, pronunciando-me assim como tenho feito,
pela livre c autonomica or~'!lnização. dos estados e dos my
nicipios, de modo algum fIro os mteresses. da Federaçao
brazileira; e, apesar de ser franc~mente .aJ:!:ll~o dos est?,jos
propugnador pela sua liberdade, n2-0 s~u. IIl;lmlgo da l!.!uao.
Errados andam aquelles que suppoem lmmlgos da Umao os
representantes que aQcentuados esforços têm envidado em
favor da livre organização dos estados, em favor dos seus
direitos e interesses.
. E' uma cousa clara; entra pelos olhos de todos, que, si
pudessemos fazer de cada Estado uma poderosa e rica uni
.dade social, teriamosa União, que é o ponto definido para
o qual converge a cooperação espontimea dos estados para
o fim commum da conservação geral e da continuação homo
genea do nosso passado, teriamos a União, digo, grande, vi
gorosa e prospera. (Apoiados; muito bem.) Os estados for
mam a União, que representa, que synthetisa o pensamento
e os grandes interesses dos estf1,dos. A União não póde ser
o inimigo para os que, como eu, se devotam pelo engrande-·
cimento dos estados.

O SR. ANGELO PINHEIRO - Foi uma grave injustiça que
se fez aqui.

O SR. HOMERO BAPTISTA-Terminando, devo dizer, Sr.
Presidente, que tem causado reparo aos obstruccionistas o
facto do Congresso Nacional haver devolvido ao Governo Pro
visorio, que dirigiu pàtrioticamente os destinos do paiz du
rante um anno, em plena ordem, em plena satisfacção po-

'pular, os poder,es necessarios para continuar a dirigir e
administrar os negocios da Republica.

Não penso, como elles, que,' conferindo' tão latas attri
buições ao Governo revolucionario, haja o Congresso ames
quinhado as suas faculdades. O Congresso foi eleito para
dupla missão: funccionar como Poder constituinte, e func
donar como Poder Legislativo ordinario; em cumprimento da
primeira missão, aqui estamos discutindo e votando a Con
stituição Brazileira sómente. (Apoiados e não apoiados.)

Depois de terminada essa grandiosa obra do patriotismo,
cuidaremos dos interess.es do paiz, como Poder Legislativo
ordinario. Portanto, o Congresso, que, no momento, é só con:'
stituinte, não podia corresponder ao patriotico procedimento
do Governo .Provisorio. que, considerando-o como supremo
poder leg'al da Nação, lhe entregara os poderes que, em nome
della, de facto, exercia, senão devolvendo-os intactos a esse
mesmo Governo, taes como elle os soubera manter e honrar.

O que cumpre a todos nos, em vez dessas subtilezas de
um patriotismo singular, é externar com a maior franqueza
o nosso pensamento, .é pugnar com firmeza para que os
principios cardeaes de nossa doutrina politica sejam inscriptos
na Constituição. E, si tivermos a felicidade de instituir uma
Federação que, na amplitude das liberdades individuaes e da
autonomia dos estados não seja inferior á União americana,
já teremos prestado um grande serviço á nossa Patria. (Muito
be"m;muito bem. O orador é cumprimentado por alguns Srs.
~epresentantes.) .

, .•' O' Sr.' Nina Ribeiro~ Sou do NOrte, e tanto quanto os
representantes do Sul, .desejo e quero a :F'ederação'J

~;,~
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Sou do Norte. onde mais do que no Sul o sentimento
federalista se apoderou de todos' os povos que o constituem;
de tal sorte,- q'ue, lá, mais do que no Sul, se exige a Fe
deração como condição da propria existencia. Queremol-a,
pois, com o ardor, com a· ancia de quem precisa viver.

Queremol-a ampla, vasta, de modo a constituir os es
tados em perfeita autonomia, com a independencia precisa
para poderem agir livremente no vasto campo das suas mul
tiplas aspirações. (Apoiados. )

Queremos a. Federação, por uma razão diversa daquella
que milita em favor dos estados do Sul;

Estes sentem-se fortes, com os recursos precisos para se
poderem manter em posição completamente independente uns
dos outros. Durante todo o dominio do Imperio desenvol
veram todas as suas fontes de riquezas, sob o influxo benefico
da protecçãQ sem limites, que lhes dispensava o Governo
central.

Afigura-se a· t(;dos, ao contrario: os ,estados do Norte
pobres, sem forças e sem elementos, para se poderem manter
em Federação, com vida propria e autonoma.

Não vêem os que assim julgam os estados do Norte que
essa apparente fraqueza provém, antes, do abandono em que
viveram durante todo o dominio do Imperio, que, preoccupado
com o engrandecimento do Sul, hauria toda a vida do Norte,
que, apertado nas cadêas de ferro de uma centralização as
phyxiante, mal podia curar do seu engrandecimento.

Si, pois, os estados do Sul querem a Federação porque
se sentem fortes com recursos para. manterem perfeita au
tonomia, os estados do Norte, 'por sua vez, querem a Fe
deração, e a mais ampla, para poderem apropriar a si os
seus não menos vastos recur~os, que se escoarão em proveito
unicamente dos estados do Sul. (Muito bem; não apoiados.• )

Dêem-nos autonomia, despr~ndam-nos os braços, deixem
nos trabalhar para nós e por nós, que' o Norte se confundirá
com o Sul na vastidão das riquezas com que aprouve á Na
tureza ditar o nosso Brazil. (Apoiados.)

Sou de um Estado, que, mesmo com os recursos consa
grados no projecto de Constituição do Governo, sente-se com
elementos para poder fazer face a todos os encargos que nos
possam advir: do regimen federativo. Mas, entretanto, vota
mos pela completa discriminação das rendas, tal como a
consagrava a emenda da representação do Rio Grande do Sul,
porque ella accentúa perfeitamente o regimen da Federação.
Com essa discriminação ficava a União com recursos para
poder satisfazer os seus encargos, e os estados com um ho
rizonte mais vasto para poderem impulsionar o seu progredir.
. A este bello plano de receita para a União e para os
estados oppôz o Sr. Ministro da Fazenda o quadro horroroso
do deficit e ·da bancarrota imminente.

Precisa a União de 200 a 250.000: 000$ para fazer face
aos seus comprOmissos, e os recursos que lhe facultava o
plano da completa discriminação dos impostos eram insuffi
cientes.

Convém, pois, transigir com os verdadeiros principios
federalistas e acceitar, como medida de occasião, qualquer
outro systema que, proporcionando á União e aos estados os
meios precisos de subsistencia, mantenha a integridade ·da
Patria e a honra nacional. (Apoiado~.).



··A situação é por demais critica e melindrosa. Tenho
confÍança, porém, que o Governo, .abando~aJ?dci o' caminl~o e,!U
que enveredou, retrahindo-se aos Justos lImItes que .lhe lmpoe
o novoregimen governamental, restabele·cerá as fmanças do
paiz em pé de podermos em breve tempo realizar o ideal
federativo na completa discriminação das reDdas.
. Votámos contra os 15 % addicionaes aos imposLos de
irnportação: por importar semelhante medida um onus pe~a

dissimo, que, muito. embora revertesse em favor da recmta
dos estados, sobrecarregava a importação, ,já bastante Olwrada,
c, consequenLemente, a população consumidora. (Apoiados.)

Entretanto, forçoso é convir que sem este recurso alguns
estados que já tributavam a importação no Imperio, hão
poderão fazer face aos grandes encargos que lhes tr;,tz o novo
regimen. Não é essa razão para ser desprezada nem incl'e
pada como contraria aos interesses da Federação, COllJO o ±'I~Z

o illustre Deputado que me procedeu na Lribuna.
Si o Rio Grande. o Pará. S. Paulo não ]H'ecisam desse

reenI'SO pai'a manterPIJl-se autonomos e independentes, prF'
cisam outros· estados; e é o quanto basta vara. que todos
SUPPol'tem II sacrificio por amor á Fodera,ção. Si esses estados
estiío no NOJ:Le ou no Sul, é questão que deve sei' posta
chrnplptarnente a parle. (Al}oiados.)

E' um engano, pois, suppôr que tal ou qual medida vo
Lada J10 illterr~sse de proporcionar a alguns esLados reem'sos
para SI'. ílodercm manLer seja um mal para os que não Wm
lleeessidade della; porque, senhores, antes de tudo devemos
ter em vista a Federação, f!. ella não existirá si daqui sa
llirmos com uma Constituição que colloque alguns estados
em condições mais precarias do que como antigas provincias,
que Aram. O sentimento .da propria conservação não oncon
f ra limites. e a insulTeição é um direito. (Apoiados.)

Si, pois, fÔl' renovada a emenda de 15 % addicionaes
na ;2" discussão; si não für possivel encontrar outro meio que
proporcione a alguns estados, a um que seja, recursos para
podCl· supprir a todos os encargos da grande Federação, tal
como queremos, declaro, Srs ..' que votarei por elles, mesmo
porque. si e]Jes não forem lançados já em favor dos estados,
amanhã, a União os lançará em proveito proprio. (Apoiados.)

Sr. Presidente, me]) intuito in§.crevendo-me. na discussão
dos titulos 2° c 3° da secção 3" do proj ecto de Constituição,
foi apenas justificar as· emendas que a representação do
Pará apresentou aos artigos destes capitulos.

Nota-se em todo o projecto dá Governo um certo medo
C'1Il enfrrntar a Republica federativa na sua mais vasta
concepgão. Nas diffen;ntes disposições do lll'ojecto relativas
á autonomia dos f'stados f' á rlescpntralização govprnamlmtal,
ve-se um cprto constrang·imento, 11lU amor ao ]Jn~domillif I da
União. umas cOlleeSSf)PS fpifas a nwdo aos pstadus. dpixanrlo-se
sempre )Jurta aberta ;í illtprvl'llf,ião do Poder cI'nlnl1.

:-;1'. Pl'l'sükntl', !wjl' llã.o lludcmos mais l'eeuaJ:. Ou tc
)'f'lIIOS a HI'jJu1Jlica fc'dl'l'ativa tal COllj() a )Jl'egaral1l os SPus
apostolus, lal como a vemos Ílu])lantada na America do Norte:
'os ,estados com aulonomia ampla e )1I:'r1'niLa descentralização
govm'numental, ou a revolução caminhará. (lfif'1lito bem.)
.:. O.ar1. '.62 do prQjecto, dá maneira por que está redigido,
nao pode fIgurar na Constituição de um povo que se julgou

- apto para viver sob I p regimen republicano federativo. .,
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Estabelecem-se nesse artigo condições e regras para a·
constituição dos estados, que, além de superfluas e desneces
sarias, importam uma restricção á soberania que não lhes
pócle ser contestada. ,

A emenda substitutiv?, que temos a honra de submetter
á consideração do Congresso, consagra o principio da sobe
rania dos estados, reconhecendo-lhes o direito de s.c regerem
pela Consl.itl1Í(,ão e pelas lpis quc arloptarem, sem outra
['estricção qlW não o rl'spei Io aos princ ipias consli Lucionaes
da Uniria.

Diz a cnlPnrla: «Cada Estado reger-se-á pela ConsLituiçã.o
e pelas le'is que adaptar, respeitados os principias constitu
cionaes da União».

Assim, flca pei'feitamente accentuada a autonomia e a
soberania dos estados,. Elles poderão constituir-se como en
tenderem, uma vez que respeitem os principios constitucio
naes da União. Além do mais. a emenda que apresentamos.
tem a grande virtude que deve caracterizar uma bôa lei. a
r'ancisi'ío. .

Sr. PrpsirknLe, a art, 63 do projpcta é· um aHpntarlo
contra /orlos os principias federalista~, (Apoiados.)

Eu não comprphenrlo como possam l'xistir l'stados aulo
nomos sem direito ao seu j('lTitol'Ío. Estado SPlH tprritorio ,:.
uma enlidadf' impossin~l dr> ccincf'pção: porque o Estado é o
governo da suci8dadf' JJI' um certo lerritocio, E' o liominio
deste qUi' .i ustii'ica o gov81'no dos povos qUI' o habitam. Nada,
pois. jllstifica o disposltl 110 ar/. 6;: do projecto.

A (jmnrnissiio rio.'; :21 jn'opú% UIll substitutivo. no qual
consagra pr-incipio oppusto ao rio pI'ojecto, reconhecendo o·
direito dos estados ás terras devolutas situadas nos respe
ctivos territori08, Essa emenda restringe por demais, entre
tanto, o direito ela União, pois só lhe concede cinco leguas
de terras nas fronteiras e as que forerp. necessarias para a
construcção de estradas de ferro. Não se póde determinar
com precisão quacs sejam, no correr dos tempos, as .necessi
rladps da União, os sprviços que, porventura. ti.'nha de sa
tisfa%f'l' e qUf' deI~lanrlem de llma 01'1'1 a ·porção' de tcrreno.
Tendo em cons'irll'racã.o essas llI'cl'ssirlarh,s. foi CJIW r'prligimos
o substilntiHI que apl'espntúmus ao- al't, ô:1. elu seguinte
modo: .

«$ão propriclladü dos estados as terras dcvoluLas situarias
dentro dos seus ['cspeetivos limites, caben.do ;1, Uni~o, sómente,
as que forem nccessarias para serviços fcdcI'aes.»

Sr. Presidente, além de.ssas emendas, apresenta a re
presentaçiio paraense um additivo referente aos proprios na
c,jonacs.

Possue a Naeão cm todos os estados bens que eram des
tinadus ao servi(:o do seu GOVf'rno centralizarIa, Esses ser
vil,os Cf'ssa['arn úara a União e passaram para os estados.
E' justo que os acompanhem os bens a e!les destinados. Os
palacios dos presidcntés ,de provincia, as casas dos tribunaes,
rcsidpncias dos chefes de policia, as t,,,-ras e fa'llmdas, que
r',oTlstituiam b8ns nacionaes, passam a lwrlencm', pelo addi
t.ivo qUI- apl'I,~senl.arnos, ao· domin io .los e,,[,arlfB,

Di% o atfelitivo: «Os jH'ojú'ios naei011<W8. qlll~ uão forem
nceessari08 para serviços da União, passal'lío ao dominio do,~

estados em cuju territur-io estiverem situad.:>',". Nll(ta mais
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justo e mais consentaneo com o regimen. federali.s.ta, pro
clamado pela Revolução e consagrado no pacto eonstltUClOnal
que elaboramos. (Apoiados. )

Não cogita o additivo dos bens que por sua natureza
estarão ao serviço da Egreja official; porque, Sr. Presidente,
me parece fóra de qualquer contestação que, com asepa
ração da Egreja do Estado, esses bens acompanham a Egre.ía,
a cujo serviço se destinaram. Os templos, os palacios dos
bispos, os seminarios, são bens que devem, pela sua propria
natureza, continuar sob o dominio 'dos ministros dessa Egccja,
para cujo serviço se constituiram.

O SR. CHAGAS LOBATO - Mas. os que já estavam no do
minio do Estado? Os bens da e:i:tincta Companhia de Jesus,
por exemplo?

O SR. NINA RIBEIRO - Esses, hoje, são proprios nacionaes,
completamente desligados do serviço da Egreja, da adminis
tração. uso e gozo dos seus ministros.

Não creio, Sr. Presidente, que haja quem possa con
testar esse direito da. Egreja aos bens que lhe eram desti
nados; mesmo entre aquelles que lhe movem maior guerra
e que procuram por todos os meios exterminaI-a.

VOZES - ExterminaI-a, não apoiado.
O SR. CHAGAS LOBATO - Não ha quem pense nisso.
O SR. NINA RIBEIRO - Si ha!
O SR. COELHO CAJ\fi>OS - Exterminar! não; coagir.
O SR. CANTÃO-OS factos tendem a isso. (Ha nume-

rosos apartes em um e outro sentido.) .

O SR. NINA RIBEIRO - Senhores, esta má vontade contra
a Egreja manifesta-se palpavel, mesmo na Constituição que
discutimos.

O Sá. COELHO DE CAMPOS - Manifesta-se, sim, Senhores.
O SR. NINA RIBEIRO - Sem se lembrarem de que a re

ligião catholica é a da grande maioria da Nação, sem se lem
brarem de que o principal dogma da Republica é o respeito
á opinião do maior numero, os redactores -do projecto con
stitucional, depois de proclamarem o principio da liberdade
de consciencia, impõem restricções, que vão ferir a crença
da maior dos brazileiros.

A determinação de ser sempre o casamento religioso
posterior ao casamento civil, é ou não uma rest:r;iecão á li-
berdade de consciencia? -

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Mas o Congresso já se ma
nifestou a respeito pela emenda da Commissão, que foi vo-
tada. _

O SR. NINA RIBEIRO -Ainda não foi votada. Será ou
não, uma restricção á liberdade de consciencia a expulsão
dos jesuitas do territorio brasileiro?

O SR. CANTÃo-Apoiado. E' mais que restricção, é uma
violencia. (Ha outros apartes.) -

O SR. NINA RIBEIRO - Si essa lei pudesse ser invocada
era unicamente .para ~e n:ostrar o seu nullo valor, porque:
apesardella, eXIstem Jesmtas no Brazil, e entregues a ser-



viço da maior importancia 'na sociedade, qual o da educaçãO
da infancia. Foi um recurso infeliz o de ir-se apadrinhar
a perseguição a uma ordem respeitavel e digna de toda a
consideração dos brasileiros, com a legislação obsoleta do
reino ele Portugal. (Apoiados. )

Que é essa legislação de mão m01'ta, em face da sepa
ração da Egreja elo Estado, senão uma restricçâo ainda á li-
berdade de consciencia? .

O SR. CANT.:\O - A inegibilidade dos padres.
O SR. NINA RIBEIRO - A inegibilidade dos padres não s6

é uma restricção á liberdade de 'coiisciencia, como um atten
tado aos direitos ele cidadão bnlzileiro. (Apoiados.)

A secularização dos' cem~terios, instituição que, em toda
a parte e em todos os tempos, sempre esteve a cargo das
differentes confissões religiosas, é outra restricção aberta á
liberdade ele consciencia. (Apartes.)

UM: SR. REPRESENTANTJ!l-As camaras são obrigadas a
zelar pelos cemiterios.

UM SR. REPRESENTANTE - Isso é outra questão.
O SR. NINA RIBEIRO - E' outra questão, por certo. A's

camaras, deve competir a policia e a b,ygiene dos cemiterios.
ElIas devem prescrever o Jogar onde elles devem ser feitos,
e o modo pelo qus.l se devem fazer os enterramentos; mai
privar as confissões religiosas do direito de velar pelos seus
mortos, ou forçar a todas ellas a funccionarem em um mesmo
cemiterio, é uma violencia áconsciencia de cada um, a ne
gação completa da liberdade de consciencia. (Apoiados. )

Sr. Presidente, prose@Uindo na justificação das emendas
que apresentamos aos titulos ela Constituição em discussão,
tratarei da que se refere á extincção _da Guarda Nacional.,

Não ha nada que justifique a permanencia dessa insti
tuição, tal como a temos, sob o regimen republicano que
abraçámos. E' uma instituição morta, que s6 tem servido de
pasto, á politica, como !ôlemento de corrupção e compressão ..

Já no Imperio cogitava-se da sua extincção (Apoiados)'
como medida de alto ãlcance politico. A Guarda Nacional
foi sempre um dos poderosos factores do falseamento da
opinião. EUa deve desapparecer. Tavares Bastos matou-a
nas bellas paginas do seu livro inestimavel;y e si já nesse
tempo era uma instituição incompativel com as bôas pra
ticas de um governo liberal, que diremos hoje, como repu
blicanos, federalistas? (Apartes.)

Em substituição á Guarda Nacional, propomos a creação
de uma milicia nos estados, que como parte da força pu
blica a secunde na defesa interna ou externa da Nação.

A emenda que apresentámos está concebida nos seguintes
termos: «Para prover a sua segurança, cada Estado organi
zará, além da sua policia, uma milicia». A organização dessa
milicia será feita ele accôrdo com regras uniformes, que
serão estatuidas em lei ordinaria do Congresso, e, como parte
da força publica, poderá ella ser mobilizada pela União, em
-caso de defesa interna ou externa.

Parece-me. Sr. Presidente, que essa miliciá, assim or
ganizada, satisfaz melhor os fins a que -se destina a Guarda
Nacional, e melhor se cQaduna com o regimen da Federação.
(Apoiados. )



- 328....,.

UM SR. REPRESEN'I'ANTE - E' a substituiOão da Guar(ia
Nacional.

O SR. NINA RIBEIRO - Sim, mas com uma organizaoão
diffei'ente, que fica a cargo, exclusivamente, dos estados, como
existe nos Estados Unidos da America do Norte.

Além da grande vantagem de poder substituir a Guarda
Nacional que não póde mais continuar; além de ser uma
garantia' para os estados, e uma das manifestações de sua
autonomia, essa milicfa traz como consequencia: diminuição
do. effectivo do nosso Exercito, reduzindo-o ao mínimo pos
sivel.

Quando a União precisar de forças para a defesa interna
ou externa da Nação, terá na milicia dos estados as precisas,
cessando, assim, os inconvenientes' da manutenção de um
grande exercito, que, além de dispendiosissimo, é, muitas
vezes, um perigo, pois não deixará de influir na politica in
terna e externa, fazçndo das minimas pendencias entre as
nações questão de honra a resolver pelas armas.

E, senhores, por maiores que sejam as glorias que
possam provir a uma nação nos resultados de uma guerra,
ná.o compensarão nunca os grandes sacrificios feilos para a
manter, nem a grande somma de bens de que se privarão
os povos empenhados nella; porqufJ só a paz pôde propor
eionar a verdadeira e sií. fE'licidade. (Apoiados.)

Sr. Presidente. a disposição do 11: 2 do art.. 65 do pro
jecto leva-me a levantar uma questão. que desejava ver re
solvida, para evitar graves complicações futuras.

Diz o n. :'2: «E' dpfeso aos estados l'ej eitar' a moeda.
ou a emissão bancaria em ('ir'('u]~fto por aeto do Governo
r"ederal.»

Um decreto do Governo Provisorio mandou que fossem
cobrados em ouro os 'impostos de importação.

O SR. GABINO BEZOURO - Foi medida salutar, um dos
melhores actos que praticou o Ministro da Fazenda; só assim
tN'emos cambio ao par. .

O SR. NINA RIBEIRO - Si é uma medida saiu lar para o'
Govprno (la Uniã.o. r;!la pcídl: tamlwm ser considerada como
ta] pelo Governo dos estados.

E estes. como a União, podem drcreLar que seus im
postos sejam pigos em ouro. Mas. pergunto, si assim acon
tece. si os estados,. Ú semelhança do (+overno Provisorio. dp
eretarem a cobrança dos seus impost.os em ouro, semelhant.r
medida importará ou não em uma repulsa ú moecla legal?
(1~fuito bem.)

Si a .moeda nacion::l, os bilhetes dos bancos, não podem
ser r~?ebI~OS nas. eslaçoes fi~~aes ondesiÍ se· f'xige ouro, a
que lIcara reduzJdo o ]lJ'eCelto eonsl.itueional rio n. 2 do
art. G5? '

T ._Ent.ão, obriga-SI: os .e~t.arlos a rece?CJ' aqnillo que a
l,mao, apesar rle ter emJthrlo. ou auctorlzado a emittil'. nfío
quer receber? ! .

_ ~i. por. outro .J~cl.?, o rr;cebimento dos impostos em puro
n~1O Importa a 1'e,jelçaO da ·.moeda lrgal, dos bilhetes banca
1'1OS, f?rc.?so é convir que concorrerá pode1'osame;nte para a
deprecIaçao do papel.

. E' uma d\lvida qué suscito.



o SR. RAMIRü BARCELLOS - E suscita muito bem. '(Apoia
dos.)

O SR. NINA RIBEIRO - ... e que desejava ver resolvida
pelos- competentes. '

'Sobre a organização do, municipio a representaçâ'l pa
, raense submette á, consideração do Congresso um substiVIlivo

aos arls. 67 e 68. '
A sua disposição é concisa e precisa.
Consagra-se o principio da aut.onomia dos mUllIerplOs c

deixa-se aos estados plena liberdade para os organizar como
melhor julg'arem convenient.e aos seus peculiares interesses.
(Al;oiados. )

A redacção do art. 67 do projecto, além de consagrar
superfluidades, repete disposioões já determinadas em ar
tigos anteriores, como esta: Os estados ol'ganizal'-se-ão pOl'
leis ,Stlas- disposição que vemos no art. 62.

Cada Estado reger-se-á pelas leis que adaptar. (Apoia
dos. )

A emencla que apresentámos está concebida nos seguintes
termos: «Os estados organizar-se-ã.o por fórma que fique
assegurada a autonomia dos municipios pm tmlo quanto res
peita ao seu peculiar interesse.»

Mandamos supprimir o art. 68, por rstar a sua dispo
c:isão implicitamente conti~a na emenda.

Compete aos municípios ,julgar a ,quem devem dar o di
reito de voto. clentro dos seus limites. (Apoiados,)

O 8R. Crr,\(;AS LIIRNrci-O eapitulo :io {. ql1l~ deve ser
SUPl1l'i111 íflo .

O SR. NINA RIBEIRO - Sr. Presidente, tenho terminado a
tarefa que me trouxe a esta tribuna, que foi motivar e jus
tificar as emendas apresentadas pela r~resentação paraense
aos capitulas em discussão do proj ecto dl;. Constituioão.

Trabalho pela Federação antes mesmo da proclamação
da Republica; (' todos os meus votos, todos os meus esforoos
são para que ella se opere ampla, de modo a poder pro.por
eionar aos estados todos os meios para poderem livremente
curar do seu bem est.ar e engrand~cjment.o. (Apoiados.)

Para nós, a principal questão fAderalista 'consiste na mais
plAna libArrladA, para nos govArnarmos como eÍltencler'-mos.,

Foi por' j·sso que v,Qtúmos pela Ilualidade da magistra
l.m'a e, consequenlement.e, pela diversidade de legislações
civis, crimillaes e comlllerciaes, podendo cada Estado esta
helecer os seus difí'erentes codigos.

Vivemos sempre sob um regjmen de compressões, que
impossivel nos tornara a existencia na unidade do Imperio.

O SR. CANTÃO -'Fomos SAmpre .esquecidos,
O SR. NINA RIBEIRO - O que somos, o que sabemos a nós

o devrmos, Ú grandeza das ~10ssas flm,estas, ú nhcrclane do
nosso sMo e ú immensidade dos nossos rios.

O SR. ANTONIO BAÊNA - E ao traballlO de nossos con
('idadãos.

,O SR. NINA RIBEIRO - Do Imperio nada conseguimos .
.As obras

j
mesmo. de earaet.er geral eram feitas a oossa,

custa; os me horamentos do nosso porto, cáes, etc,
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Não temos uma estrada de ferro, uni e!lgenho central
COril garantia do Governo.

Nenhum favor as nossas industrias, nenhuma prova, em
fim, de que faziamos parte. desse grande ImJ?er~o, a cujo
Governo centralizado cumprIa prover as prOVlllClaS com os
melhoramentos indispensaveis para o seu progresso.

. Entretanto Senhores ouvistes da bocca auctorizada do
Sr. Ministro d~ Fazenda que o Pará e S. Paulo são os unicos
estados que deixam grandes saldos em favor da União.

Todos os mais pesarr: gravemente na União.
UM SR. REPRESENTANTE - Por aquelle quadro apresen

tado pelo Sr. Ministro da Fazenda, p6de-se provar que ou
tros estados deixam, tambem, saldos.

O SR. ANTONIO BAÊNA,-E' o que resta provar.
O SR. NINA RIBEIRO - Ainda agora. com que parcimonia

procedeu o Governo em !SJlação ao Pará I
Que representação temos n6s neste Congresso?
S6 sete representantes tem o Pará, ao passo que outros

estados foram prodigamente aquinhoados. (Apoiados. )
Estou certo, Senhores. de que quando o Sr. Ministro do

Interior conhecer a estatistica da população a que se está
procedendo no meu Estado, reconhecerá a injustiça com que
nos tratou.

Todo o nosso empenho, hoje, é para que nos deixem
viver. '

Queremos plena liberdade para agir, para promover o
nosso engrandecimento.

Mas, si nos sentimos fortes, si contamos com recursos
proprios para podermos nos manter na mais plena autonomia,
nem por isso nos furtaremos a quaesquer sacrificios em be
neficio dos estados que se sentem fracos.

O SR. ANTONIO BAÊNA - Muito bem. (Apoiados.)
O SR. NINA RIBEIIW - Mais um, menos um sacrificio, ao

sacrificado de todos os tempo~, não nos impedirá de attingir
a nosso fim.

Si este a'ddicional de 15 %, ou outra qualquer medida
de caracter provisorio. ,fôr indispensavel para manter auto
nomo e independente qualquer dos estados do Norte ou Sul,
n6s o acceitaremos. e bem satisfeitos nos consideraremos si
do sacrificio que fizermos resultar o summo bem de po
?errpos cçmtinuar a abraçar-nos, do Amazonas ao Prata, como
lrmaos, fIlhos da mesma Patria. (Apoiados; muito bem.)

O SR. ANTONIO BAÊNA~ Esses são sentimentos de todos
os paraenses. (O orador é cummrirnentadp por mu'itos Srs.
representante§ . ) - ,

São lidas, apoiadas e entram conjunctamente em dis
cussão as seguintes

Emendas,
Additivo ao art. 62

§ Os governadores dos estados são agentes naturaes
d~ Governo ,Federal para fazer cumprir a Constituição e as
leIS da Nação. -.1. L. Coelho e Campos.
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Ao art. 64

Seja substituido pelos seguintes:
Art. 64. E' facultado aos estados:
§ 1.0 Celebrar entre si ajustes e convenções sem caracter

politico, respeitadas as disposições desta Constituição;
§ 2.° Regular o processo da eleição tanto de seus repre

sentantes nas assembléas legislativas locaes e no Congresso
Nacional, como de seus gove:rnadores e de quaesquer outros
de seus funccionarios electivos, ficando salvo ao Congresso
mencionado o direito de alterar O· processo estabelecido no
que disser respeito á. eleição de seus membros.

Art. 65. Os poderes ou direitos que pela presente Con-
. stituição não são delegados á União, ou negados aos estados,
se consideram reservados a estes, ou ao povo; não podendo
ser dada á mesma Constituição interpretação alguma que
prejudique os dIreitos e p'oderes dos mesmos ,estados.

Em 9 de Janeiro de 1891. -J. Meira de Vasconcellos.

Ao art. 67

Substitua-se pelo seguinte:
Art. Os municipios prganizar-se-ão de accõrdo com

as constituições dos estados respectivos, observadas as se
guintes bases:

1.0 Completa aut0I/:.0mia em tudo quanto respeite ao seu
peculiar interesse.

2.° Electividade de admini,stração local.
3.° Faculdade de celebrarem com um ou mais municipios

do mesmo Estado os ajustes necessarios para a realização de
obras ou serviços da restricta competencia de cada um em
seu respectivo territorio.

Em 9 de janeiro ele 1~9;1. - J. !VIeira de Vasconcellos.

Ao art. 65

Substitua-se o § 3° desse artigo pelo seguinte:
§ 3.° Fazer ou declarar guerra a outro Estado ou po

tencias extrangeiras, exceptuado o caso de invasão ou de
perigo tão imminente que não admitia demora.

Accrecente ao me_smo artigo o seguinte:
§ 5.° Alterar as clausulas de seus contractos sem accOrdo

de outra parte contractante.
Em 9 de janeiro de 1891. -J. !VIeira de Vasconcellos.

Ao art. 68
Supprima-se.
Sala das sessões, 9 de janeiro de 1891. -Borges de Me

deiros. - Homero Baptista. - J1hlio de Castilhos. - B.,
Campos. - Victorino Monteiro. -Pinheiro Machado. -Julio
Frota. - Abreu. - Pereira da Costa. - Alcides Lima. --'
Thomaz Flores.-Angelo Pinheiro.- Ca,ssiano do Nascimento.,
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o Sr. Ramiro Barcellos - Sr. Presidente, Srs. membros
do Congresso. Confesso-vos que subo commovido a esta tri
buna, e commovido, Senhores; porque, neste m~mento, em
que tratamos de organizar os estados, se me affJgu~a como
que uma scena de t:amilia, em que, chegados QS fll.!10S ela
casa á maioridade, deixam o tecto paterno para constrtmrem
em separado suas famílias: é o que parece passar-se nesle
momento.

Os esLados, antigas provincias, tutelladas por uma rnú
organização poliLica, que coube em sorle ao nosso paiz, vãu,
neste momento, depois da sua independencia, adoptar um novo
regimen, que deve produzir sua grandeza e felicidade futura.

Com esta materia, Sr. Presidente, implicaql todas as
outras que temos aq1!i discutídõ e que teremos de discutir
para o deante. Tratando da organização dos es~ados, não po
dem os oradores ,que vêm á tribuna, deixar de fazer refe-
rencias a todos os pontos do projecto. .

V. Ex., pois, perdoar-me-á si eu divagar, por alguns
momentos, do que está propriamente em discussão.

RI'. Presidente, a este proposito julgo conveniente reprl.i I'

aqui um conveneimAnLo, que trnho, não s6 pessual. mas ile
todos os mAlls eompQ,nllPiros na ropresenl.aç,ií.n do RuI, sem
rxeepção: é o sont imenLo da Ull irlaclp nacÍÇllJal (Apuiados) , o
sentimento brazileiro, que acahou rle spr affirmaelo aqui· pelo
nosso irmão que fiea collor:ado no nutro extremo do paiz, Ii

Pará, - pela voz dI-' 'um selI illustre rppresentant.e. I-' que
tenho n clevl'!' e o pra:w1' ile acc·pntuil.l' tarnlwlll, em nOme

. daquelles 11Lli' oecupam o extremo su!.
VOZES - Sentimento geral.

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Si alguns dos menos o'bser
vadores têm encontrado no procedimento da deputação do Rio
Grande visos ou indicios de um sentimento separatista. en
ganam-:se redondamellte. (Apoiados. )

O que aifirmámos e continuamos a affirmal' (~ que tí
nhamos organizado uma lucta pelos pl'incipios Jederativos. o
que procuramos nos aj}pl'oximar do ideal da propaganda;
procuramos e~ualmente, eomo republicanos da IH'opaganda
anter'jor ú Revolução, salvar compromissos tomados perantl' a
opinião nacional e rIos nossos concidadãos dn Rio C1-rande,

Ri aquelles, collocando-se, no seu modo de. ver. em um
terreno que dizem pratico, ,julgam que as nossas merlidas vão
além do que é possivel fazrr no momento actual. isso 'não
póde de maneira alguma inJirmar o procedimento conecto
da deputação rio-grandense, que tem aqui revelado. uniforme- .
mente, que não quer o)J.tra cousa além' da mais perfeita or
ganização da Republica federal.

Senhores. 1em-se' aqlli JiJJlado varias vezes de Nol'iro c
S11!.

Perante os iúfercsses dopaLl'ioLismo, lwmnl.e a solidaril'
dade que indica a nossa união política. não ha NOl'tro nem Sul
(A.poiados); mas perante interesses ele ordem mal.el'ial pe
cu~.iares ás íliversas r;egiões tão varias no Bràzil, qne divel'
sliJCam em tudo, no clima. nos producl.os e nos cos!unws. nós
não podpmns deixar de reconheeer qlW ha illtr-]'('sses do Nor!,!
e que lia jnterAsses do Sul. diversos. .

Senhores, si eu pudesse descofll'il' o ,r daquest.ão que
resolvesse eg-ualmente bem para o Noete e para o Sul 'j
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desideralurn federalivo, eu o apresentaria neste Congresso,
para congraçar os interesses, - nãp os interesses 'J)oliticos,
porque estes, para mim, estiveram sempre harmonicos e con
tinuam consagrados.

O Brazil, em meu modo de entender, é um dos paizes do
mundo em que o sentimento nacional está mais arraigado.
(Muito bem.)

Senllores, a organização dos estados implica, principal
nwnLe, como está na vossa consciencia, com a organização de
suas finanças. Já discutimos aqui, largamente, este assmnpto,
e, não ó esta a occasião para voltarmos a elle, si bem que
nfio deixasse de ser a proposito.

De facto, pelos acontecimentos de ordem economica, nos
ullilllOS aIlIlOS, tem differenciadó em muit.o a prosperidade do
Sul, da prosperidade do Norf e. Porque? Est.e facto provém
dI' tercm desappal'ecido do Brazil os escravos. No Sul tem
sido pussivel attl'allir uma cc)['rente immigrat.oria para substi
tuil' u trabalhu escravo; paI'a u Norte, devido ao clima prin
cip~:JJJwnjc, ainda não nos foi dado encaminhar uma corrente
cfficaz ele colonizaç.fio.

O ;411. SERZEl:lEU1J - Não é esse o motivo.

O;::H. H:\MIHO BAIlem_LOs - Si não é este o molivo. é um
dOe; JlI'i IIC iV'lI'.;';. Estou, porém. convencido de que no meÍmcnto
1'111 qllJ' o Sul Liv(']" absorvido o necessario da actual ill1llli
gl'a(;ãll I' que não tI~nha meios para a,ccommodar em maior
111l1llJ'j'O llO seu territorio do que o necessario para o seu des
l'!lvolvi menta, os immigrantes ter'1o de procurar onde. melhor
possam empregar a sua actividade.

E' preciso reconhecermos que no governo da Monarchia,
assim co'l11ü no governo da Republica, tem-se dado liberdade
aos inJmigl'antes pal'a se localizarem como melhor lhes
<lIJl'OUVl'l': llelll IJodia ser de outro modo, quando precisainos
aLtJ'alliro immigrante. Qualquer imposição ou vexame o afa::::
taria do nosso paiz .

.Mas, seja por esta ou por aquella causa, ha uma diffe
rl~nciação de interesses na actualidade, o que, de certo modo
Íl'm ele perturbar a organização do Governo federativo,. Pre
cisamos, portanto, collocar-nosem um ponto de vista com
Jl1llm; porque, na realidade, a.s fontes de renda do Norte têm
cJiminuido, ao passo que as do Sul têm erescido. As medidas
que podem servir, para o SuL podem deixar de servir para u
NOI'te. Mas, si nós adaptassem os a medida que a deputaçã·.)
do Rio Grande do Sul propoz, teriamos, a meu ver, encontrado
IlllHí soliJ(:ão corlsentanea com interesse de todos, porque dei
XÚ11lUS plena ]iberdade. ,em materia de finan0as, aos estados,
;.;al\as as dis]losil;i'il:s do ar!.. 00

, limitando o que pertence :i
j1niiio. 1)1's[e nwdo os cstados. [ül'iam recursos e IJodel'iam'
\ivel' ilIel8jH'Jli:le11t('s: (' estes recursos estão consignados na
l'Jllf)Ilrla ql1l~ oj'j'(,1'(,l'I'InOS.

'DiZ/'JlI quc os eslados do NOl"I.e só podcHl vivcr si lhes fôr
CUIlccc;irlo um imposto addicional na importação. Mas, quem
pClgClrú, o adelicional lançado sobre a importação? Será a po
IloIHl!a(;ão dos cst ados. Portanto, a questão reduz-se a calcular
em 1[11a11I.o pórlr, montar () rendimento dos 15 % addícionaes,
f) laW,al' por outro modo o inl,posto, visto como a questão, no
fundo, é a mesma: é o mesmo contribuinte quem paga.



Si é. o mesmo contribuinte quem paga. não têm razão os
que teimam para estabelecer-se uma confusão no assumpto
de discriminação de rendas, tal como o addicional dos 15 0/0.
A questã.o se reduz, pois, em seus ultimos. termo~. a ~m ex
pediente de recepção de renda, que. na x:eahdaqe, e maIS com
modo pela Alfandega, mas que póde ser perfeItamente. trans
formado por uma transfiguração do imposto e consecutivo re-
,guJaJi:nento de sua cobrança. ,

A questão repito, só é de mudar o systema tributario; e
não vejo nisso 'uma grande difficuldade; porquanto poder-se-ia
até mesmo acabar com os impostos de importação em todo o
paiz substituindo-os pela contribuição directa.

',Mas não é este o ponto da discussão; subi á tribuna para
tratar de uma materia que é gravissima. Si me fosse per
mittido externar uma opinião particular, que póde ser par
ticularissima mesmo, eu diria que é a matoria mais grave
que está contida nesta Constituição.

Senhores, trata-se da emenda da ,Commissão ao art. 65,
emenda referente ao meio circulante.

Pelo projecto de Constituição se diz ([ê): «E' defeso aos
estados.

§ 2.° Rejeitar a moeda, ·ou a emissão bancaria em cir-
culação por acto do Governo FederaL»

A Commissão propõe a seguinte emenda crê):
«Rejeitar a moeda legaL»
Senhores, não sei si perdurarão as medidas de ordem

financeira estabelecidas pelo Governo Provisorio a respeito da
emissão bancaria; mas o que vos posso dizer, plenamente con
vencido, é que, infallivelmente, fatalmente, obrigados. pelas
leis economicas reconhecidas em todo o mundo, o Brazil, den
tro em muito breve tempo, ha de abrir mão do curso for
çado.

O curso forçado é uma cousa hoje anachronica,e não só
anachroniCâ, como perigosa, porque não ha nada mais sim
ples do que imprimir obrigações de credito sobre um papel.

Mas o que é muito difficil é fazer. com que este papel
seja acceito como representação de um valor exacto e real,
que seja reconhecido e admittido pelas funcções de compra
e venda si elIe não tem atraz de si a real garantia do seu
credito para valer o que elle diz representar..

Ora, ninguem é capaz de affirmar que credito seja uma
causa dependente de lei, que se possa imp6r credito por meio
de decretos, quer sejam de um governo provisorio, quer de
um governo normal; o credito é sempre representado por
dous factores essenciaes: o principal, que é o valor material
correspondente, e o factor moral, que é um addicional deri
vado do equilíbrio social e da bôa fé que preside á harmonia
dos sentimentos humanos.

rEste valor por si só não póde crear em absoluto o cre
dito; e si não fosse assim, não haveria homem honrado pobre.

Meus Senhores, o curso forçado é ó peor mal que se ,p6de
impõr a qualquer paiz; é uma calamidade, é uma ,calamidade
de tal natureza, que, em nenhum paiz onde o curso tenha

'sido forçado systematicamente, se haja observado o desen
volvimento de um real.

Têm-se visto prosperidades ficticias, que dentro de pou
cos annos são seguidas de crises, e de crises tremendas. _L ... ,



Eu não preciso, Senhores, apontar-vos o exemplo de nos
sos vizinh'os; o que 'vos posso dizer é o seguinte... (Ha um
apol'ie. )

Attenc1amos ás CÜ'cLU11stancias, diz o nobre Deputado; mas,
que é attender ás circumstancias senão isto: que cada um
gaste conforme aquillo que póde ?

(Nãoattendem, 'ás ciI'Jcumstancias aquelles qLle gastlam
. abusando do credito e lançam o papel representativo da moed3.
sem terem as garantias sufficientes, confiantes ria lei da in-
,,,onvertibilidade; .

Senhores, si no tempo do Imperio eu já me manifestava
contra o papel-moeda ...

UM SR. REPRESENTANTE - As condições eram outras.
O ;::R. RAMIRO BARCELLOS - As condições eram outras,

mas não eram peores do que as actuaes, ao contrario.
O papel que, aliás, representa a somma de 180 e tantos

mil contos, o papel inconvertivel do Imperio, mas que tinha
atraz de si, como garantia, o credito, a riqueza de todo o ter
ritorio nacional, si esse papel era uma das causas, em nosso
paiz, de uma extraordinaria variabilidade do cambio, que
não será daqui a alguns annos (Aparteis) o papel emittido
em proporções cinco e seis vezes maiores, sem ter, na rea
lidade, conversão nem esperança de conversão?

Senhores, consultai, lêde, procurai em todos os que têm
escripto sobre Economia Politica, e si encontrardes opiniã":l
que defenda o papel inconvertivel, dou por não dito o que
tenho dito.

O SR. )SERZEDELLO - Mas ha de se provar que 'Ü papel
que temos não é ineonvertivel.

O SR. RA:MIRO BARCELLOS - Nunca o provaria; p'Ürque a
disposição do decreto é um puro sophisma, é illusoria e vã.

Sr. Presidente, no projecto que nos offerece, o Governo
quer obrigar os estados ao· curso forçado, ao recebimento
obrigatorio do papel boncario; mas 'Ü proprio Governo recusa
esse papel a que quer subordinar os estados quando obriga a
pagar os direitos aduaneiros em ouro á União. E' uma ,ano
malia e uma injustiça. (Apoiados. Muito bem.)

Então, ha dois systemas para o curso do papel: ha um
que rege exclusivamente para União, que não recebe este papel
,em suas alí'ande,gas, e ha outro mandando que os estados não
possam recusal-o?

O' nobre representante que tantos apartes me dá ...
O SR. SERZEDELLO - Porque V. Ex. m'o permitte.
O SR. ~\.MIRO BARCELLOS - '" concilie isto com o que

está na Constituição.
Senhores, ainda é tempo de remediar estes males; e o

Congress'o, eu o espero, o fará.
O Congresso votará, eu creio, segundo os interesses na

cinnaes, disposições constitueionaes eguaes áquellas 'que estão
consignadas na lei fundamental da Suissa: isto é, a legislação
sobre bancos de emissão pertencerá a'Ü Gongresso Federal, mas
não será permittido nunca o privilegio ou o monopolio, nem
,taIY\bem o papel inconvertivel.,



o SR. SERZEDELLO -: Mas a Suissa está; em cO~ldiçõ~s _e5
peciaes. Os encaixes metallicos excedem sempre a ellllssao.
E' preciso attender a isto.

O SR RAMlRO BARCELLOS - Eu noto que no espirito de
alguns, e 'especialmente no do illustre representante do ~ar<á,
ha uma confusão enorme a respeito da questão de credIto e
ela representação e garantia ele papeis de credito.

Para S. Ex. llã,o ha mal algum em en1ittilrem-sc SOO mil.
de papel bancario sem que a este corresponda o encaixe mc
tallico correspondente.

O BR. ARISTIDES LOBO - Diz que não influc no cambio.
O SR. l::iERZEDELLO - Não disse tal.
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Mas o. perigo é facil 110

lJl'evcr. Emquanto perdurar a situação actual, em que estãu
centenas e centenas de elllprezas em via ele f01'l11a l;ã::J; em que
as omissões bancarias estão servindo, especialmente, para jugo
Lla Bolsa Lle uma grande praça como a do Rio ele Janr~il'O,

não lia 'a menor duvida que, como os incorporadores de COUl
vanhias têm interesse de passar adeante Os seus papeis, quanto
,maior fôr a emissão, mais facilidade se encontrará na co11o
ca0âo dessas emprezas.. (Aprtes.)

Não ha Lluvida que essas grandes emissões ban(',aría~

sãu favoraveis para 'o desenvolvimento da febre de actividacle
que se nota aqui na praça do Rio de Janeiro; mas no mo
mento em que essas companhias 'forem 'Obrigadas a integralizar
as suas acções, que estão apenas re,presentadas por 10, 20 e
30 %, as cousas hão de mudar, infallivelmente, a crise se de
claraDá, e 'O paiz ha de sentir a falta de um avultado capital,
que estará, então, immobilizado nos papeis que por falta Ih~

confiança não puderem mais entrar na circulação e jogo d<t
V1'aça. '
, As hoas emprezas hão de sentir, então, o mal, e terão de
ir pl'ocurar no extrangeiro o Icapital necessario ú integrali
zação de suas acções.' Como amoeda é uma mercadoria, e
como toda mercadoria augmenta de valor quando aUo"Tnenla ::
proemra. certo será que chegaremos, fatalmente, anma grande
depressão do ca'mhio.

'Senhores, não ha duvida ,alguma que essa crise se ha de
dar. Para a realização de tanta cousa promettida e engen
drada, nós havemos de ir In'ocurar 'o capital, que não temos
real.

O 81\. SERZb1)ELLO tlá llm aparte.

O SR. HAMIRO BARC~}LLoS - No lllu1)wnto em que se quee
l'egularizar Itoda ai vida 1J\UblicaA deve-'se regularizar CU111
1llui to cuidado a nossa vida iJ'[~onomica; porque não ha povo
feliz e respeitado senãn aquelle que guardar com l1luito zelo
I: cuidado (1 seu proprío crcdito; não vamos reduzir I) Bl'azil
a uma posii,;ão humilhante, úqueIla dos quo são obrigados a
talor a todas as portas mn busca de dinheiro e1ll1)l'estado.

O maior acto de patriotismo quo póde praticar este Cun
g'l'esso é firmar as bases em que Se tem ele cleseIlvolvcr o
credito, para evitar a crise.

O SR. SERZEDELLO - E' preciso que V. Ex. soja Millisll'O
da Fa,zeuda. .
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o SR. RAlvlmO B.\F\CELLO::3 - :'\ão !'('nho pl'eiL')](:tW::3 a i ,';::3U,
G nenl me J'ec'onhe(,"u com Imbilita(,"õc::3 nere::3::3al'ia.::3 parai :s('r 1\1 i
uis!'ro da Fazenda.

O SI'.. SERZEiJELLO - V. Ex. que!" legi:slar em ab:S,LnwLu.

O SR., ,RAIVnRu BARCE~L()S - V. Ex. de:sronhere u" dadus
quu :são communs a todos Os povo's; V. lEx. deixa (te 'p8[,
ueher que não ha decretos nem exposi.ções de mutivos qU!)
possam fazer artificialmente o i,mpossivcl, i:sLo é, o c['cdi tu
sem garantia real.

O papel inconvertive1 é um perigo, que nunca desejaria
ver no meu paiz. (Apartes diver1sos.)

A emenda diz: moedil legal.
A moeda legal é aqu811a que tiver o cunho da solJerania

nadonal; .sem isso não .será moeda legal.
,uM SR. REPRESENTAN'I!E - O papel-moeda mesmo não é

moeda legal?
O ISIR.RAMIRü BARCELLOS - A moeda de um banco é uma

nota promissoria, que deve ser convertida no momento em
que fôr apresentada.

Não é moeda legal, porque ninguem é obrigado a receber
forçadamente uma promessa de pagamento como moeda legal;
.só é moeda legal a moeda que tem o cunho da soberania
nacional, repito.

O SR. SERZEDELLO - E' mais facil dizer isso do que
fabricar ouro. "

O SR. RAMIRO BAROELLOS - SI'. Presidente. a respeito de,
cÍlrculação fiduciarianão queira entender o CongTesso que eu,
manifestando-me contra o curso forçado no meu paiz, seja ao
me,smo tempo contrario aos grandes meios de circulação, que '
offerece o credilo - o credito. quando é devidamente re
presentado por garantias de ordem materiaes I:' moral.

Não ha duvida alguma que o nosso paiz resentia-se gran
demente da falta de meio circulante; porrrue para um paiz
vasto e extenso como o nosso, .com uma população talv.ez de
mais de 14 milhões, nós tinhamo.s, apenas, como meio cir
culante, a quantia de 180 mil contos.

O SR. SERZEDELLO - E que era absolutamente inconver
tivel; essa quantia não representava valor nenhum.

O !SR. CHAGAS LOB\TO - Representava o credito elo E:s
Lado.

O S[L RAMmo BARCELLOS - Senhores, a i'undaGào de
estabelecimentos que atirem notas bant:arias á cÍl·culat.:ã'I
para facilitar as -operações de compra, de venda e ele perl11uLa,
(j uma necessidade e é uma necessidade que já poderia e:Slar
attendida, e attendida pelo modo por que deve ser; porque não
Jaltaram' no Brázil estabelecimentos bancarios que propu
zessem ao Governo, mesmo ao Governo da liVIionarchia, ao Sr.
Affonso 'C'elso. fazer a emissão bancaria com o fundo metal
lico correspondente. Em relação á minha provincia, hoje
Estado do Rio Grande do Sul, posso dizer a V. Ex. que o
velho e anti,go banco da provincia, logo que foi publicada a
iei, propoz ao Ministro da Fazenda (da lVIonarchia) o Sr. Af
fonso Celso, fazer a emissão com a respectiva garantia de
:0LU'O.
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o Srt. SE1'tZEDELLO - Nas condições ~ue V. ~x', c~etermina:
200.000: 000$ em ouro e 200.000: OOO'li em p'Wel. Sempre
queria ver isso.

O SP•. RAMlHO Bf..RC'ELLOS Mas, V. Ex. está fazendo
uma confusão horrorosa.

O ·Srt. SERZEDELLO - V. Ex. foi que!ll disse isso: que ã
emissão s6 lhe convinha assim - 200 mil contos em ouro. e
20{)l mil contos empapeI.

O SR., RAMIRO BARCEI..LOS - Onde foi que eu o disse?
O SR. SEP,ZEiDELLO - Num dos seus discursos anteriores.
O ,SR. RAMIRO BARCELLOS - ·Não disse tal, nem podia

dizer semelhante absurdo.
O SR. SERZEiD'ELLO - Então não comprehendo a sua con- .

vertibilidade immediata em um paiz que não tem circulaçã:l
metallica.

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Pois eu vou explicar, e
V. Ex. verá; eu suppunha que não tinha necessidade de dar
lições a este respeito, porque é causa comesinha.

O SR. SERZEDELLO -;Vamos sempre ouvir a liCão.
O SR. RAI>[IRO BARCELLOS - Senhores, está adaptado como

typo em todas as nacões civilizadas e no espirito de todos
aquelles que têm estudado esta materia, que basta a metade,
e, em certas circumstancias, menos da garantia em fundo me
tallico, para que a emissão seja acceitavel e acceità; porque?
O porqu,e é causa muito simples: os bancos têm uma infini
dade de operações em sua acLividade commercial; têm car
teira hypothecaria, têm carteira commercial, têm descontos,
depositos, contas correntes, cauções, etc.

O SR. SERZEDELLO-Eu direi que V. Ex. não é feliz nem
na sua proporcionalidade, que não é essa.

O SR. RAM:mo BARCELLOS - Senhores, estou citando um
facto: isto não me pertence, pertence a todo mundo que es
tuda esta materia.

Pergunta-se: Como garantem os bancos, apenas com me
tade do fundo metaUico das notâs que lançam? Garantem
com os outros papeis de credito; garantem com todo o seu
activo; garantem com os valores de .suas" carteiras.

E está estabelecido, e sabe-se que, na corrente das opi
niões, todas as vezes que o publico está informado sobre o
credito respectivo dos pancas, em geral não procura fazer a
conversão, em geral a confiança mantém a circulação.

E vemos (isto não é cousa nova, é corrente em todo o
fliundo) que quando, porvenLm:'a, a desconfiança se quer es
tabelecer, os bancos, geralm!ente. completam o que é neces
sario par?- sustentar a corrida, depositando os titulos que têm
em carteIra em outro banco, a troco de moeda para resistir
aos apuros da desconfiança. (Apoiados.)

Isto está se vendo todos os dias, em todas as praças.
O SR. BELLARMINO CARNEIrtO - Perfeitamente; muito bem

demonstrado ..
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Senhores eu votarei e si

duzentos votos tivesse, votaria sempre contra o papel incon-
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em matoria financeira, emquanto não vil' partir do seio do
seu Governo, do seio do seu Parlamento, uma medida que
acabe para todo o sempre com o papel inconvertivel. Não
poderá ser de prompto, mas seja-o gradualmente.

Já que cahimos neste mal e não podemos desarraigaI-o
de momento, vamos estabelecer, e podemos fazel-o, uma
série de medidas que vão gradualménte tornando convertivel
[) papel inconvertivel. .

Em qualquer hypothese, será de um alcance enorme
para o futuro de nossa Patria que a. sua lei fundam(lntal
consigno o unico principio verdadeiro em reta·ção a esta ma
teria. Esse principio é o· que está, sabka Ü' patrioticamente,
firmado na Constituição da S.uissa: nada de monopolio ban
eario, nada de curso forçado.

E' por isso -qul'l me esforçarei, e direi mais a V. Ex.,
Sr. Presidente, que, emquanto eu puger concorrer no Par
lamento, já que fui honrado com um logar de senador pelo
meu Estado, ha de seresta a minha delenda Ga'l'thago: em
quanto houver papel inconvertivel, bradarei para que tome
mos o· verdadeiro caminho.

U:M: SR. REPRESENTANTE - Presta grande serviço ao. paiz.
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Votarei, pois, pela sabia,

prudente e patriotica emenda da Commissão, que declara que
os estados não poderão rejeitar moeda legal; e assim vo
tarei, porque, no meu modo de entender, moeda legal é só
aquella que traz o cunho da soberania nacional.

Em materia bancaria, votarei para que se estabelecam
os bancos necessarios, mas com garántia real e conversibili-
dade. .

UM SR. REPRESENTANTE - O que V. Ex. quer é um
banco do Governo.

O Sa. RAMIRO BARCELLOS - Não digo tal, mas digo que
não admitto emissões particulares sem garantia real. Votarei,
pois, por esta emenda, Sr. Presidente.

Antes de abandonar a tribuna, para não fatigar mais a at
tencão dos meus illustres collegas (Não apoiados), cabe-me
dizer que eu e meus companheiros da representação do Rio
Grande do Sul desejariamos muito que de uma vez por tod:u;
se nos fizesse jus~iça.

Nós defendemos principios que julgamos .ser os da Repu
blica federativa; e, si na defesa d.esses principios podermos
de qualquer modo ferir interesses de um Estado, ou de es
tados do Sul ou do Norte, se nos perdôe isso, pela intenção
com que levantamos as questões.

Nós não temos, absolutamente, outro fim senão o in
teresse geral, 9 da Republica, o da Patria.

UM SR. REPRESENTANTE - Acreditamos na sinceridade.
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Si fôr preciso abandonar um

ponto ou outro· de' nossos designios, para o congTaçamento
geral do paiz, nos prestaremos a isso. Sustentando nossas
idéas, não queremos, entretanto, impor nossa vontade ao Con
gresso; porque seria insensato aquelle que julgasse impor-se
aqui, ou pela força de pulmões ou pela forca de argumentos,
a Um Congresso tão respeitavel como este ..
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:Nós as defendemos com o fogo natural da Il10cidade e
UOllI a cOIivicção aITaigada de homens que dedicaram largos
annos de sua existencia a uma propaganda e defendem com
promissos tomadõs. Nestas. condições, pois, peço que não se
veja nas manifestações da representação río-gràndense, nem
má vontade ao Congresso. nem má vontade ao GOVÓ'I1U. Il(;m
má vontade a quem quer que seja, mas a expressão fiel e
real de compromissos tômados perante o povo rio-grandense
e perante a opinião nacional. .

UM SR. REPRESENTANTE - Tudo isso é theorico, e não
pratico.

O SR. RAMIRO BARCELLos-Bem, é gma outra objecção,
a que eu poderia responder; entretanto, quero ser coherente
com o que disse. A opinião do nobre representante é que
nós somos só theoricos; haverá outros que nos julguem col
locados sob o ponto de vista pratico. Em que infirmei eu
aqui o ponto de vista pratíco dizendo que não queria papel
inconvertivel em meupaii? Para mim, o que é pratico é
procurar que o J;>apel represente, ou deva representar, o valor
real; porque o papel não é moeda. é representativp da -moeda,
não deve re.pousar sobre um valor ficticio., arbitrario. de quem
decreta a emissão; o papel deve representar uma realidade,
um valor. Ora, si isto é ser theorico ...

O MESMO SR. REPRESENTANTE -'Não é no terreno finan
ceiro.

O SR. RAMIRO BARCELLOS- Si não é no terreno finan
ceiro, não sei em que terreno é.

O MESMO SR. REPRESENTANTE-No de diversidade de le
gislação.

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Não estou aqui tratando de
diversidade de legislação.

REJ'sta-me. pois, desfazer no espil'ito do illustre repre
sentante do Pará 21m juizo mal formado a nosso respeito.

O SR. SERZEDELLO -Mas, com a maior consideração.
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Disse V. Ex. que queriamos

ser mestr~s.

Não tenho a pretenção de ser mestre de ninguem, e muito
menos de S. Ex.; mas, vendo S. Ex. divergir em um ponto
que é geralmente acceito, peço-lhe que não queira ver na
resposta que dei, uma lição, queira ver a espontaneidade de
um pensamento que está muito radicado, não só na minha
opinião. como na opinião de meus companheiros de bancada.

Vou terminar, agradecendo ao Congresso a bondosa at
tenção com que ouviu as minhas observações, e pedindo que
salve os principios. para,. facilitar a acção dos governos vin
douros, que têm de assumir a responsabilidade, a grande res
ponsabilidade dos destinos nacionaes. (Muito bem! Muito
bem J O orador é cumprimentado por diversos Srs. repre
sentantes. )

O Sr. Demetrio Ribeiro - Senhores do Congresso não
])res~ia ter hoj~ oc~asião de fallar; não esperava te~ op
portumdade de dIscutIr agora nma das partes da Consti-
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luição, que este Congresso deve -yotar e está elaborando ou
estudando.

Mas esta circumstancia, que. sem duvida alguma, vai
tornar mais obscura a minha phrase.mais difficil a ex
pressão de meu pensamento, estou' certo, não será motivo
para que eu não tenha a linguagem mais franca, mais sin
cera, mais independente e mais precisa.

, Senhores, representamos aqui um poder publico, ou,
antes, ° Congl'esso deverá ser considerado o verdadeiro Poder
publico, em face da logica do prop,rio Governo Provisorio.

Eis o que me será facil demonstrar, si me permittirem
uma referencia retrospectiva ao facto memorando de 15 de
novembro. que instituiu o Governo dictatorial em nome da
Republica, - a idéa triumphante em que se apoiava, princi
palmente, o prestigio moral da auctoridade surgida da Re
volução. (Apoiados.)

Instituido, assim, em nome da J.i,epublica, immediatamente
acceita pela Nação inteira, este governo agiu legitimamente,
decretando e decidindo de accõrdo com o pensamento repu
blicano.

Por isto nos .seus primeiros dias recebia applausos e
manifestações de solidariedade, que emergiam,' indistincta
ment.e, de todos os pontos do paiz. (Apoiados.)

Parecia disposto a fundar a Republica.
Comprehendeu depois, talvez bem, talvez erradamente, a

meu ver erradamente, que devia transferir para outros dias.
a org'aniz.ação da Patria.

Declinou então de si esta competencia para a Consti-·
tuinte, que convocou, B,egundo ficou manifesto no primeiro
documento em que apDellou para a Nação, e outros actos
successivos confirmaram.

Clarissimo era, pois, o ponto de vista em que se collo-
cara o Governo Provisorio. (Apoiados.) ,

.Ainda ultimamente, quando nos reunimos em 15 de no
vembro ultimo, era o proprio Governo que vinha declarar,
em mensagem trazida a este Congresso por um emissario do
chefe provisorio do Estado, que entregava os poderes de que
estava investido ao Congresso Constituinte.

Sempre a mesma logica.
Era natural que o Congresso acceitasse a mensagem como

dia podia ser interpretada, isto é, como um acto de sincera
homenagem a esta Assembléa, a quem cumpria resolver sobre
a continuidade da acção administrativa e governa,mental.

Foi por isto que nos primeiros dias de sessão aqui se
votou a moção em que se invocava o patriotismo do Governo
Provisorio, afim de que este continuasse a fazer o sacrificio,
até a organização constitucional, de proseguir á frente dos
negocios publicos, e, ao mesmo tempo, se lhe fazia, perceber
que das funcções legislativas deveria usar com o mais me
ticuloso escrupulo.

Para um Governo que é delegação da' Republica e que
se deve apoiar na opinião nacional; para um Governo que,
sobretudo, deve ter em 'Vista o maior respeito aos cofres PU""
blicos; para um Governo que se dirigira respeitosamente a
esta Assembléa e que bem devera comprehender a situação
moral em que se achava _'de ser um provisorio a terminar:
niio era necessnrio eonsell1o mais claro, para que se limi-
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tasse a legislar sobre o absolutamente indispensavel, não o
fazendo nunca, sem fiscalização, sobre finanças. (Apoiados.)

Uma outra moção, porém, explicativa da primeira, fÓI
aqui apresentada e vota,da, restituindo ao Governo todos os
poderes necessarios. Foi em virtude deste acto do Congresso
que o Governo continuou, inalteravel, a resolver como antes,
ni'ío lhe sendo vedado. ao menos, o terreno financeiro. des
conhecendo, assim, o 'destino primordial das assembléás re
gnJares. senão a attribuição inalienavel de uma assembléa
nacional, como é esta.

O SR. ZAMA-Deram-lhe essa faculdade.

O SR. DRMETRlO RIBEIRO - Exactamente, é o que estou
affirmando. Nem estou fazendo censuras em nome do Con
gresso: apenas faço reparos em nome da moral publica.
(Apoiados. )

E. até, extranho que daquelles que votaram a segunda
mocão. ou a contTa-moção. que a defenderam e do seu voto
fizeram uma prova de confiança ao Governo. alguem se le
vante. sem perceber a incoherencia que pratica, para cen
8n1'a1' o Sr. J\Iinistro da Fazenda. por haver S. Ex. decre
Indo a fusão das duas instituicões de credito - O Banco
Nacional e o Banco dos Estados 'Unidos do Brasil. (A.poiados.l

S. Ex. exerceu attribuicã.o conferida pela maioria de
.r1ongresso. (Apoiados): são tardias as censuras que lhe fazem
os mesmos que o auctorizaram a assim proceder. (Apoiados.)

Não discutirei agora a questão financeira, nem o Con
gTeSSO .íulga OPDortuno tratar deste assumpto; mas o paiz
inteiro' ouviu dizer. e sabe. que divergi profundamente da
apreciacão dos meus collegas de Governo relativamente á
administrarão financeira seguida pela Dictadura.

Pareceu-me que commettia gravissimo' erro o Governo
em adaptar a emissão baseada em apolices, monopolizada. de
papel inconvertivel. . . .

Pareceu-me não ser legitima a decretação de medidas fi
nanceiras, por 50 annos. sem um ,mico motivo justificativo
de um aeto de pr.epotencia em materia financeira.

Entendi enceáar gravissimo erro em seu conjuncto e
em se1JSçletalhes o decreto de 17 de janeiro.

Foi então que tive a ultima prova de que não me era
possivl'l continuar a co11aborar directa e solidariamente com
o Governo Provisorio.

Mas nno preciso dizer hoje ao paiz que eu tinha toda
a razão: porque. antes de mim, disto encarregou-se aproprio
Sr. Ministro da Fazenda.

Nem virei aqui criminal-o (Muito bem). cedendo ao ar
raslamento de caprichos e odioso que não tenho Guando s~
trata elos destinos do páiz. (Muito, bem. ) , •

Ao contrario, elevo dizer desta tribuna que, si S. Ex.
ainda erra hoje. é. comtudo, fóra de duvida que acerta mais
rIo que a 17 de janeiro, pois ,já se mostra disposto a con
fessar os seus erros;.. (Trocam-se apartes.)

Sr. Presidente. quando foi sujeito ao exame desta
'J\ssembléa o capitulo 4° do pr,o.íecto constitucional, capitulo
que traz no bO,lO o assumpto que mais affecta ou diz res
pei f o ,Í, ::t11 f onomia rIos 'estados, eu. que .sou no-lo nas praxes
pal']amclllal'cs (o osla Casa so tem transformado em um
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parlamento) ,não tive pericia para me inscrever em tempo.
afim de poder logo no começo do debate exprimir algumas
opiniões. "

Fui, assim, impedido de defender ou justificar algumas
emendas sobre materia tão importante, em consequencia do
inesperado encerramento da discussão, atropelladamente feito
(Apoiados), como o demonstra o facto de voltarem, invaria-

velmente, os oràdores que vêm occupar a tribuna a sua at
tenção para o ponto capital da autonomia dos estados, que é
a questão da descentralizaçãá das rendas" (Apoiados.) .

E, por isso que todos se têm referido ao capitulo 1°,
espero que V. Ex., benevolente como tem sido, me permit
tirá, não que apresente um systema novo, mas que trate,
rapidamente, de algumas emendas, já por mim e outros col
legas apresentadas, e dos seus complementos necessarios.

Não insistirei, comtudo, sobre o assumpto, porque na
segunda discussã,o do projecto da Constituição teremos oppor
tunidade de fundamentar nossas indicações, que, é possivel,
conciliarão todos os intuitos federalistas do Congresso com
as circumstancias peculiares á manutenção do credito federal,
sem prejuizo da instituição e desenvolvimento do credito dos
estados. .

No projecto de Constituição do Governo o systema que
dispõe sobre a discriminação das rendas está perfeitamente
definido nos arts. 6°, 8°, 'li e 12.

No art. 6° se estabelece que '0 Governo da União poderá
taxar a importação, e são instituidas outras fontes de renda
para occorrer aos serviços federaes.

No art. 8° se estabelecem os recursos priv"ativos dos es
tados, e se lhes attribue a faculdade de taxar tambem a
importação, revertendo, porém, o resultado do imposto para
o Thesouro geral.

No a'rt. 11, aliás supprimido por indicação á já aqui
acceita, se dispõe em relação ao facto da União e estados
se encontrarem legislando concurrentemente sobre objecto
que fique dentro dos limites das atLribuições communs ás
duas auctar'idades".

. A solução do pr05ecto do Governo não satisfaz ás justas
exigencias dos federalistas.

Mas aql'Íi foram apresentadas algumas emendas, pela
maioria da deputação rio-grandense (pausadamente), que não
sei si melhor que eu representa o Peio Grande ...

Essas emendas, a que os nobres representantes chama
ram seu systema, consistem em substitutivos ao art. 8° e
:ao art. 12.

No. primeiro dizem os Srs. representantes que aos es
tados. frca a attribuiç'ão de taxar todas as fontes de renda,
respeItadas as restricções do art. 6°.

No segundo dos substitutivos, que estou considerando. bem
~omprehendendo o pensamento encerrado no art. 12 do pro
]ecto,-.qual é o de garantir a União com os meios indis
pe~savels a vencer difficuldades em que, forcosamente. se
tera de encontrar, por falta de recúrsos para - occorrer" ás
despesas ·d.os ~erviços, que lhe compelirem; bem comprehen
dendo os mtUltos dos legisladores, repito: os nobres repre
sen!antes' procur'!-m, patrioticamente, indicara solução que
lhes parece acceltavel, e, de facto, a- suggerem nas duas
partes componentes do substitutivo que offerecem ao arL 12.
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Ora, vejo nesse substitutivQ, que dentro em pouco dis
cutirei, manifestação franca e categorica de que os coUegas
do Rio Grande têm aspirações federalistas, das quaes nin
guem duvida, e posso dar disso testemunho, pelo conhecimento
que tenho dei modo por, que agiam nos tempos da propaganda
republicana.

Mas tambem vejo (88. EEx. me permittirão que lhes
falle desta tribuna) que esta aspiração federalista não está
realizadas no systema que offereçam ,(ApoiJoldos); ao con.,.
i rario, está. até. sacrificada. (Apoiados. )

Todos queremos a autonomia dos estados; neste Con
gresso não se levantou ainda uma só pessõa para protestar
contra a autonomia deUes. (Apoiados.) ,

Apenas um obstaculo se tem pretendido erguer no in
tuito de impossibilitar a solução radical da autonomia dos
estados: o argumento unico, que, em contrario á legitima
aspiração .federalista. aqui se tem 'adduzido é relativo ás
difficuldades financeiras em que se encontra actualmente o
nosso paiz. Ma.s esta circumstancia, já 'Ü disse em outra
occasião, não póde affectar substancialmente a solução do
problema que aqui vimos resolver e que não deve ser pre
judicado ou abandonado por considerações daqueUa. ordem.
(Apoiados. )

Entretanto, o Gov-erno já devera ter trazido aqui infor
mações completas sobre a situação real dos compromissos
nacionaes, não para satisfazer simplesmente as exigencias
(los federalistas que dellas dizem precisar, mas para attender
~l opinião do paiz, que quer franqueza e lealdade, e inteira
responsabilidade nos actos do Governo. (Apoiados geraes.)

Acompanhando aspiraç:.ões que se têm revelado neste re
cinto, apresentei com oútros collegas diversas' emendas; entre
estas se acha um substitutivo ao art 6°. e outro ao art. 8°.
No primeiro !)onferimos á União o direito, mas não a attri
buição exclusiva, de impôr sobre a importação.

Neste ponto estamos de accôrdo com o proj eeto official:
porque. como todos sabem, foi o proprio Governo quem, nó
art. 18 da Constituição. figurou a hypothese dos estados ta
xarem a importação. com a condição iniqua, é certo, de re
,,('rter para o Thesouro federal o producto arrecadado.

E por isso que. no nosso substitutivo ao art. 6°, não
rleixámos como atJribuieão exclusiva da União o tributar a
importacão. nos foi possivel conceder, em um substitutivo ao
ar1. 8°. aos esfados. a attribuição facultativa de instituir
taxas sobre a imporfação de mercadorias destinadas ao seu
consumo. independentemente da accão federal.

Tratando do art. 12. ao qual of:fereceriamos uma emenda,
feriamos oecasião de dem.onstrar que o credito da União pójie
subsistir sem prp,juizo da autonomia dos estados, e da insti
tuição e desenvolvimento do credito destes.

Credito dos esfados! Onde está eUe?
Nem ao menos comeearam a instituil-o. (Apoiados. )

Acredito, mesmo, que, si, cedendo ao arrastamento das aspi
raoões federalistas mal comprehendidas, operassemos hoje
uma completa separação entre os creditos dos e'stados e da
União. nem os estados nem a União teriam credito. (Apoiados.)

Xrslfe ponfo houve graviss,imo erro d.o Goy,erno Provi
saria, (jLW não s'anbe a1pnoy·eifHl', -como! devera, os sens 1:?



mezes de administração, p'ara pncaminhar a descentralização
dos .serviços,

Não sei })or quc motivos o meu iHustr,e, Sl1C'CeSSOr e
3mig,o, o <Sr. Francisco Gliceno, ,ab'andonou essa aspiração,
que era commum, que 't,ambem ,e11e nutri'a; não sei por q:ue
S. Ex., em lagar de descentralizar o serviço da colonização,
(ieixou continuar sob sua responsabilidade este systema que ahi
ostá, Ique era da ,}I,ona:mh'ia, que nãü pôde ser da Republi~a,

porque, simIle do' antigo trarfico dos negTo,s, eIle' equivale ú
importação do proletariado extrangeiro a bnto por cabeça.
(j1i1lito,~ apoiados,: muito bem e apm·tes.)

O SR. FRANCISOO GLIGERIO (Ministro Ida A,qricu-ltuT'a)
'Denho procedido como o nobre Deputado, que em doiS' me'Zles
de admünsLração não reforn1O'u o serviç,o.

O SR. DEMETRI0 RIBEIRO - O illustre nepresentante, que
es,tá gerindo a rpasta da AigtrÍ'ÜuHura tenha p'a'ciencia :para
ouvir a verdade, Tine não é eX3Jctamente 'esta.

O Bn. FHANGlSCOGLICERI'Ü - E' esta mesma.

O ,sn. DEMETRlü RIBEIRO - E,stilv'enad'a mais que quarent'l
o tantos dias no Ministerio, ;enaiqueHe período o que fiz sobre
{'slo ramo elo serviço pubhco consta elo relato,rio por mim
alJresenlaelo a V. Ex .. e por orelem de V. Ex. publiüado na
Diario Official. .

E' um documento pubUco,e neIle está patente o modo
por 'que ,eu encarava o .problema da -colonização. I

Affirmei, convicto e 'sob a minha r,e'sponsabilidade, que
nã,o comprehendia Gomo o Governo do meu paiz 'havia de
manter differe'nças injustas e odiosas entre d coIono extran
geiro ,(' o colono nacional; :que nãocomprehendia a razão por
,que não dariamos collocação e tr3Jhal'ho aos nossos patricios
que ,não tinham como exercitar 8, sua actividade, para cui
oarmos exclusivamente da immigraçã,o do proletariado ex
trangeiro, victima, 'a'liás. dos ,colonizadores que exploram as
coneliç1õ1es precaria:s em que eHe se ene-ontra. (Apoiados.)

O 'S11. FllANCISC'Ü GLICERIO - Füi só a preoccupaoão.

O ,81Ft. DEMETIHO RIBiEmO - Fali mais que preüccupaoão.
Ah icsl ú o decrotoque anctorisou a fundação das coloniais na
cilln::ws no Pará. (I~Yendo os -colonos :alli insltal'lad{ls go~ar, no
111 in imo. :ios f8YüreS co,ncedidos aos extrangeiros.

O -SH. FR''.NCISCiO GLlCEHIO - Foi só a ,creação da colonia:
não houve a,eLo.

O SR. DEIvIETRI0 RIBEIRO - Apenas fa,ltava nomear a Caril-'
missão, ,8 formular instrucçõ\es,que; aHás, estavam contidas
nos ,considerandos do dem'cto: mas V. Ex. vai ouvir, par'1
pôrmos termo a este itlcidente ...

O SR. FPL\NCISCO GLICER!O elá um a:parte.

O SR. DE:\1ErrRl'Ü RIBEIRIO - Dizia eu: ao retirar-me do
Governo, so:tJre o serviço de colonizaoão:

« Quando algLU1s ramos do serviço !publieo não devessem
s,e1' jú ele,scentralizados, ,por assim o 'entender 'O Governo Pro
visorio, conqi'dero sem ap'üiü legitimo nas c.nneliçJõ1es rea,es elo
I'slalio ,do selTiell di' cnlrmizf\t;ãn (llmlqnel' opin'iã,n di\'ef'gente
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da de ser elle reorganiza'do radicalmente, no sentido de as
~:mrar a autonomia dos esbados sobr·e a materia.
~ Assim pensando. foi meu primeiro empenho colligir todos
os dados positivos einelispensaveis á re1;orma,. Cjlue julgava
opportuna ,e facílima.

O SR. FRANCISCO GLICIElRIO - E como é que V. Ex. queria
prorolg'ar o orçamento?

O SR. 'DEMETRlO HIBEIRO (Continúa a Ler) -«Deixando
de lado o condemnado alvitre elas substituições ele pessoal na
administração sem prévio e! cabal conhecimento da .conducta
dos que devam ser punidos, resolvi nomear para o des
empenho de funcções extraord'inarias e Iprovisorias de super
intendentes do serviço em questão nos eSlbados do Hio Grande
do ,sul, Paraná e Espirito Santo, os cidadãos dI'. Antão Gon
çalves de Faria, lVIanoel Corrêa de Freitas e dI'. Libanio d::t
Silva Lima, ,pessoas de inteira confiança, capaz8ls de inquerir
com toda isenção ele animo do proceder dos funccionarios
,wtuaes, fornecendo, clest'arte, dados seguros ao GoV'erno, para
ulteriores decisõies.»

Vê V. Ex. o que para tanto era preciso tempo, e não
,podia bastar o curto espaço em Ique fui Ministro; demais,
V. Ex. sabe perfeitamente com que difficu:Idades tive de
enfr,entar, e o esforço que ,empr,ega1v'a, para, dia por dia,
vencer mais uma, que surgia.

O SR. FRANCISCO GLICERI'Ü-Ellas são communs. (Ha
outros apartes.)

UM SR. HEPRESENTANTE - V. Ex. não póde negar que os
seus collegas tambem tiveram difficuldaeles a vencer.

O SR. DEMETRI'Ü HIBIEm'Ü -,certamente. Nem o estou
fazendo.. Ap'enas alludo ás círcumstancias em que me achei.
,e rebato a 'increpação que me fez o Sr. Ministro. (Apoiados.)'

Mas, V. Ex. pergunt.ou-me: Gomo é que V, Ex. pro
rogou o orçamento?

Interromperei a leitura Que es,tou fazendo, para ,responder
immediatamente ao mJeu mu~tre interpeHaIJ;te. Jiá em
S. Paulo, quando do Rio Granele eu vínha para assumir um
lagar no Governo Provisorio, V. Ex. de mim ouviu pronun
ciamento contrario á resolução, cuja noticia propalava-se, de
estar a Didadura organizando orçamentos.

Effectivamente,j aqui chegando, verifiq'uei que alguns co1
,18@as elaboravam oIjçamento. DisiSo discordei, 'Porque, bom oU
máo, o orçamento ,qedxado ,pela Monarchia trazia o cunho ela
,fiscalização de uma jassemhléa nacional, (Apm:ados) o que não
se verificaria com (:> orçamento dic,tatorial. (Apoiados.)

Nosso dever cr~, p'ois, 'prorogar o que haviamosencon
trado, eabendo a c4tda Ministro cortar, na respectiva pasta.
as despesas que conpiderasse superfluas, bem como ,auctorisar
as que julgasse nec!essarias, agindo com independencia e sob
sua responsabilida(l~, sem, comtudo,exceder o grosso, o total
da verba do orçaIJil,ento correspond ente. (Apoiados; muito
bem.) " •

, Foi de accôrdo !com eS,te ponto de lvi,sta que respondi, em
a~il~o. um docli'l~1'e?,to pubhco, ,que foi inserido no Diario Or
r~cwL, ao Sr. lVlmlstro da Faz,enda, quandoS. Ex. pedia que
lhe remettesse o orçamento da Agricu'ltura para o exercicio
de 1890.
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:Agora (dirirrindo-se ao Sr'. lvIinistro da Aqriculturar úuça
o me permitta terminar a leitura que encetei.

«Assim tambem, em face dasl i.nJformaç6es fidedignas
(-olhidas por estes representantes auctorisa:dos do pensamento
elo Governo, esperava eu :hahilitar-me para attender, equita
tivamonte, os verdadeiros interesses desses e dos outros es-
tados, na reforma que projectava. ,

Subsidio essencial para osestud08 a qUe! procedia sobre
n assumpto, ainda esperava eu obter os 'trabalhos da Com
lúis·são, dirigida pelo DI'. Aarão Reis, por mim nomeada para
o fim de colligir todos os ,elementos necessarios á boa exe
cução das medidas deseentralizadoras e urgentes, segundo en
tendo. neste ramo de serviço a rVIOSSO car@ü.

Após estes trabalhos preliminares, indisp,ensaveis, não
para suggerir soluções ao pensamento novo da reorganização
rej)'ubhcana, mas para bem ponderar e respeitar as condições
materiaes dos funccionarios que fossem attingidos por uma
nova e inevitave'lclassificação de funcoõ1es, 'b1em como os com
promissos assumielos pelo Estado, era proposito meu exe
cutar promptamente a reforma cujo esboço assim po,sso re
sumir: - annullados os üontractos de introducção de colonos
cxtrangeiros, era deliheração minha recorrer a novos meios
{lUe desafiassem a corrente espontanea de immigrantes, sem,
comtudo. propender p'ara o ponto de vista da r,ecolonização da
PaLria, nem permittir a 'Continuação do mercado indecoroso
que se caracLerisa pela exploração das condições precarias do
proletariado extrangeiro.

Para esseeffeito, além dos meios indireCitos a Ique teria
de recorrer, suhsidiaria com uma parte das desrpesas da pas
sagem, sempre que fosse necessario, OIS immigrantes que, es
pontaneamente ou a chamado de famílias já ,aqui estabele
ddas, procurassem, sem o menor constrangimento, o nosso
paiz.

Cornpre'hende-se a grande Iv'antagem que adviria a este
serviço da exclusiva inLroducção de immigrantes qu~ bem
claro deixass,em o desejo de inSltaHar-se no nos,so territorio,
~)ela ap'plicação de suas pro.prias economias ao pWg]amento de
uma parte, ,pelo menos, das despesas de seu transporte. 'Seria
isso uma manifestação irrecusav,el da vontade; neste caso,
attendivel. do immigrante, .que devera ser despertada pela
intervenção efficaz de seus proprios patri.oios, aqui collocados,
bem como por uma propaganda .criteriosa, honesta e patrio
tica nos paizes europeos. ,Substituindo o processo grosseiro
do recrutamento indecoroso, que a titulo de ill1!P'ortação de
braços se faz com grande onus para o Thesouro publico,
'Prestarieis relelv'anté serviço aos interesses nacionaes, de
accôrdo com o mornento actual de nossa civilização, e com
vantagens para diversos estados, que constituem a RepubHca
Brazi'leira. aos quaes era meu proposito >consa:grar, por uma
subdivi,são equitativa do grosso da venha destmada no orça.,..
mento a esLe serviço, as quotas que llhes correspondessem,
feitas préviamente as reducç;õ1es possilveis no total da v·erba.

ACJuinhoados os estados, a ,eDes ficaria, eXjclusivamente, a
atLribuicão de dirigir como mellhor julga8's·em, o serYiço do
povoamento dos ter;itorios coloniaes, fican?o-lhes inteira
mente livre escolher entre os eJ,Elmentos naclOnae§e extran
"'eiros. Ao Governo' federal seria reservada a superirrten
~elll:ja da recepção '110 porto da Cap'ital do paiz e da distri-
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búição de immigrantes, de ac,côrdo comas solicitaçlães dos
diversos ·estados. ~> '

O Sf\. :FHANCISCO GLlCERI'Ü - O que desejo ouvir é a cri
tica do meu sysLemade immigr.ação e do ·seLl systema em
contrario. '

O SR. DEMETRW RIBEIRO - Não seria difficil criticar o
de V. Ex., mas não me obrigue ao sacrificio doloroso d('
dizer que em materia de eülonização V. ,Ex. tem feito con
c('tssões que assom,]}ram a todo mlllndc; que pensa. (Apoiados.)

O SR. FRANCISCO GLICERJO-A.'h! Yeuha por ahi; quero
ouvi l-o . (Trocam-se apartes.)

Ü SR. DEMETRIO RIBEIRO - V. Ex. não tem motivos para
azedar-se.

Não o aggrido, e V. Ex. está provocando wte:iüs. Asse
guro-lhe que. pOI' disposição natural, me inchnaria mais a
defendeI-o que a acemsa]-o.

Por que me arrastar a este terreno ...

O SR. FRANCISCO GLICERlO - Não. senhor' deixemos as ne-
'gaç.as: faça a critica. '

O SR. DEMETmo RIBEIIRIO- ." a mim, que só dese.io ter
occasião ele manifestar a minha pr'üfunda ve)JIeração e o meu
respeito pelo passado\ inolvidavel do grande servidor da Re
publica, do luctador cujo nome era uma bandeira de com
bate nos tempos difficeis daaggremiação rép'ublicana?

Não quero sacri,f'ical-o, nem dese.io molestai-o.
O SR. FRANCISCO GLICEHIO - Eu o ü'hamo fra.nca e nomi

nalmente ao terreno da discussão dos [11Ieus actos, no que
respeita á orgánizaçâJo do senÔtçü immigratm·io. Faça a cri
tica, a mais completa, desses acios.

O SR. DE?lU::TRIO HIBElPJO - V. Ex. insiste. Si V. Ex.
quer a critica de seus', acLos; si exige nesite (l)ssumpto larga
<ltpreciação de sua conducta como membro do Governo; si
rea1rfJIenie quer ter opportuniclade para prestar ao paiz contas
do que fez e do que fez o Glwerno Provisorio, üOllNi'do V. Ex.
a que venlha aqui e proponha,ama,nhã, uma moção. ti qual
darei meu voto, afim de que o Congresso suspenda o exame
da ma!:e;oia .constitucional, para examinar a administrac;ão (lo
paiz. feita pelo Governo Provisorio, ,como eleve ·el j rm o d i
reito de fazer. (iYhcito bem: apoia(los (' contestações.)

O ,sH. Ffu\NCISGO GLICERItO - Não fu.ia á questão peh
qual está ocenpando a trihuna. Islo não é atSsembléa ordi
naria, mas Gonstit,uint:e.

O SR. DE?I{E'l'RIO HmlEIHiD - E' jusl_3.mmlte Y. Ex. quem
me· esüi deSviando do assumpto constitucional.

O SR. FRANCISCO GLICI<::HlO - ,Faça a critica do meu sys
tema, a'hi mesmo. (Apoiados.)

O SR. DEMETRIO HIBEIR'Ü - Ah! Não, que não é possi'v'el,
V.' Ex. bem o sabe, sem que levantemos o interdicto, em que
se acha o Congpesso, de disnltir a administrac;ão do Glo·verno
Provisorio.

Mas, .iá o disse em uma pala'ira: ácerca desde raUlO do
srl'viço publico. ". Ex. ma.ntevr o sysl:rma lrgado pc'la mll
]]:11'chia. desenvohenrlo-]llc ,)S illtCOn\\'enic"lIlps.
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o SI{. F'IUNCISOO GLIUEHII'Ü - Não C'stamos Olll assombka
ordinaria.

Ahi lIWS'1!IU CjLlCl'U OUVil' a cl'iLiea do meu sy,stema, o ahi
JJTCSmO hei de' defcndcl-o . Não hasta i'azler líJglciras illsiuua
c:ões, nãu. .\.ssim estú llenkndo o seu tempo.

Faça a el'iLiea do meLl syS'tema dei imlIuigração, que hei
de defender-me. (Trocmn-se rmdtos apartes.)

O Sl'c. DFJ:r,lETHIO HmIEIIHD- V. Ex. não. tem razão para
exaeerbal'-se. Obrigado pela teimosa ÍruterpeHação de V. Ex.
é que estou fazendo ligeiras l'e'fercneias ao modo por que
V. E·x. se Lem eondu:cido no Go:verno.

'Nã:o ora este o meu ;pro,p'osito, mas poderiamo,s diseutir,
8i V. Ex., de fado. quizesse ter oPDortuhidade para justificar
80 p81'anlo o paiz inteiro, que pasma ante as assombrosa.s con
n~ssões que o Governo tem feito'. (Apoiados; trocam-se
apartes.)

O SR. EnANCISOO GLICEiRllÜ - Isso é vago. (Apoiados.)

O SR. DE':METRI'ü 'HIBEIRJÜ - Pois hem, saiamo,s do vago,
tomando ao acaso o primeiro exemplo: V. Ex., nas con'3es
Eiõ'es de burgos agricolas, if,em dado, sem limitação da extensão
kilomet.rica, portanto, ,sem conlhecimento dos compromissos
reaes assim eontra'l1idos pelo T'hesouró, garantia de juros
sobre linhas qlJe nunca fOl'amesludadas. (Apoiados.)

O SI{. ESPIHI'DO Sc'\NT'Ü-'Mas noto quel V. Ex. subiu á
tribuna diz,endo que neste Congresso tem continuado o sys
tema do .p'arlamenta.rismo, e não 'sei si, agora, está discutindo
a Constituição, ou si discute os alctos da administração.
(Trocam-se a'1!ar'tes.)

VOZES~ Tem sido prüvoeado.

O SR. DEMRTRIO RIBEIRO (dirigindo-se ao 81'., Espírito
Santo) - Acceito penhoradissimo a observação de V. Ex.

O SR. ESPIfU'j10 SAN'DO - V. Ex.', ainda não respóndeu á
pergunta quo j'jz: si Linha influido ryJara a sua retirada do
Governo a queéiLão Ewbank.

O SR. DlEMETIUO RlBEI'HO-Não inf,luiu. V. Ex., por
certo, foi mal infOl'mado, está completamente e.qluivocado.

O SR. ANTÃO DE FARIA-'Gonvem tocar ness,e POIIl'tO, por
que agora mesmo- ouvi allg,uem aHudir ao facto.

a Sn. DJ<;METRIO HIBEIRJO - Ah! Sei que se tem pro
{'Lorado e.xplorar aquel1e incident.e, mas a verdade é (o não ó a
.p"imein1 vez que a a;ffirmo em publico) que a questão estava
resolvida antes de eu sahir do Ministerio.

Susl ento-<l sem receio de contestação. e daóui invoco o
teslemúnho do Dl'. Henjamin Consta-nt, á 'cuja opinião deixou
o .0hofe do Governo, por proposta sn a e minha acceitaç[o, a
definitiva d·ecisão do caso.

Ef'fedivan18nle, após o Jaudo verbalmente apresentado
pel,o Dl'. Benj.amin Gonst;mt. ao c1hefe do Governo, est,e o ac
ceitou. e a questão ficou completamente tenmi,nada.

Não fni guiado por nenhuma preo'ecupação pessoal, nem
eu seria 'Capaz ele me deixar arras,tar pela! inspiração crimi
nosa ele desprestigiar a quem quer qu'e i'o-ss,e: tratava-s8 de
Ewbank da Ca:mara. a ,quem só podia estimar, como rio
grandense; Lra-f"assp-se de qua,lquer ontr'o funccionario. E si



- 350-

nesta questão algum erro commetti, foi o de ter sido gcmc
roso, não mandando publicar o resultado das inv0stigacões
feitas e o relatorio que ao Governo foram wpresentados por
uma commissão ,presidida pelo DI'. Eugenio de Mello,. que
actualmente está dirigindo a Estrada Central.

UM SR. REPRESENTllliTE-Não dClvia tocar nisso, porque
não está aqui quem podia responder.

VOZES - Foi interpeUado.
O SR. DEMETRJIO -RIBEIRO - Não era necessaria a observa

ção do no'hee representante, que me int-e,rrompe.
O documento (dirigindo-se ao Sr. Espirito Santo) existe

na Secretaria da. Agrieultura, lá está Igruardado.
Ora, V. Ex. compre'hende que· eu poderia ter despachado

- "Publique-se" -,e o relatario ,seria immediatamente pu
blicado; mas, sabe o que fiz? Despachei (é ,este o erro que
commetti)'- "Archive-se" . Si V. Ex. quer outras explica
ções, p'rocure-as no Diario Official, onde foram registrados os
meus primeiros actos a respeito do assumpto. E si essas ainda
não bastarem, si V. Ex. precisar de outras explica(}ões,
peça-as ao Go'verno; eUe 'que mande publicar o documento
que lá está archivado. (Muito bem.)

O SR. ESPIR'lTO SANl'O - Estou satisf/eito.,
O SR. DEIvIETRIO RIBElRJO (dirigindo-se ao Sr. Ministro da

AOl'icultura) - Terminarei, agora, as observações a que V. Ex.
me obrigou.

O SR. F'R.."'NCISCO GLICER]O - Isso não tem nada com :l
Constituinte.

O SR. DEMETThIO RIBEIRJO - Oh I V. Ex. me increpiou de
fallar vagamente, e francamente me interpe'llava quando fui
interrompido pelo nobre representante a quem ac,wbo de
responder. Eu ,começava a lembrar o exemplo dos burgos
agrícolas, em cU,jas concessQ1es V. Ex, auctorisou garantias
de juros a estradas cujos estudos não existem e...

O SR. FRANCISCO GLICERlo-Gomo V. Ex. fez.
O SR. DEMETRIO RIBElRJO - Onde? Quando, illustre ci

dadão? (Silencio.)

O Sn. FRANCISCO GLIGElUü - Peço desculpa ao Congresso
si interrompo o orador. V. Ex. seguiu o mesmo systema,
pedindo-me que concedesse garantias de juros para a estrada
de ISanta Maria da Bocca do Monte a Itararé.

O SR. DEMETRIO RIBEIRO-Eu já esperava isso. Vou
responder categoricamente a V. Ex.

O SR. F'ÚNCISCO GLICERIO - Espere, tenlha paciencia.
O SR. DEMETRrO RIBEIRO - O que Ihe disse sobre .0 caso

CO~lsta de \locumento publico. V. Ex. deve antes declinar que
~g-m consclJentemcnte. V. Ex. sabe que o Governo que pro
clamou a RepubIíca, proclamou tambem o reconhecimento de
todos os direitos adquiridos, e affirmouque res,peitaria os
contractos feitos.

Ora, já era contrado assi,gnado na Secretaria da Agricul
tura a 'C·oncessão a que se referiu o SI' .lVHnistro. A minha
intervenção'no sentido de aUerar as condições ajustadas, o
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que, aliás, não se hwvia ainda, de facto,. realizado até á minha
retirada, foi henefica e vantajosa para o Thesouro, por isso
qUe os concessionarios acce'Ílaram modificaç1õies mais onerosas
do Ique o contracto primitivo.

O SR. FRANCISCO GLICERIO - A questão é de systema;
V. Ex. condeumou a garantia de juros.

O SR. DEI\TE:I'RIO RIBEIR!O - ô'Jias, si ainda nãO condemnei,
nem condemno as garantias de juros; o' que eu reprovo é que
clIas sejam dadas sem o mais escrupuloso exame por parte
dos administradores.

O <SR. FRANCISCO GLICERIO- V. Ex. condemnou a ga
rantia de juros a estradas cujos estudos não estão feitos; vá
por ahi.

O SR. DEMETRJIO RIBEIRiO - Na estrada de Itararé a Santa
Maria ...

O SR. FRANCISOO GLICERIO - Não havia estudos.
O SR. DEl\fETRJO RIBEIRO - V. Ex. está, assim, provo

cando um cotejo. que só póde ser contrario á administracão
republieana presidida por V. Ex. O contracto estava feito ...

U:rvg voz-Dependente da apprm-,ação do parlamento.
O SR. DEMETRIO RIBEIRO - ... dependente da approva

Cão ...
O SR. FRANCISCO GLICERI'Ü - V. Ex. pediu-me garantia

de juros para uma estrada cujos estudos não estavam feitos,
e. entretant.o, increpou-me por assim tambem haver feito. Mas
não se lembra de que foi o seu systema, e que me deixou en
carregado de continuar.

O SR. DEMETRIO' RIBEIRO - Agradeco-L'D.e o esforco intel
lectual que está fazendo para adduzir eGsas poderosas razões,
que, realmente, são de esm,agar! .

Mas não confunda V. Ex. a idéa do plano de viacão, de
cuja iniciativa sou responsavcl, com essa febre de conceder
garantias de juros, ainda que baseada em um plano de viacão
que o paiz ainda não conhece. (Apoiados.)

O SR. FRANCISCO GLICERIO - Não é plano de viacão, é
concessão de estradas com garantias de juros. Lembre-se da
concessão de Itararé a Santa Maria da Bocca do Monte, que
foi feita sem estudos préviamente approvados. de accordo
com V. Ex. Estou. assim. provando a contradição dos actos
de V. Ex. com as' suas palavras.

O SR. DETvIETRIO RIBEIRO - Apezar do empenho que mos
tra em se convencer de haver obtido semelhante resultado.
não o conseguirá. Havia estudes; o nobre Ministro se equi~
voca. '

UMA voz - Eram muito perfunctorios esses estudos.
O SR. DEMETRIQ RIBEIRO - O Congresso vai ouvir o que

éu disse ao meu successor sobre o assumpto. Eis o que se
encontra no meu relatorio, como todos podem verificar, no
capitulo relativo á ligação de diversas estradas situadas na
região do meio do paiz. (lê):

"Entre os servicos reclama;dos, por convenientes, oppor
tunos e de facil execucão, patenteou-se-me desde logo o da
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ligação de vias ferreas do Rio Grande do Norte, Pal'ahyha,
Pernambuco e Alagõas, Pl'OpoSto pelo engenheiro CoutinhD
em 1885.

Por isso indiquei ao Governo e foi decrelada a realiza(;áo
dos estudos necessarios para a effecLividade desses melhora
mento. que, mediante a construcção de cerca de 120 kilome
tros, distribuidos em tres trechos, porá em communicação as
estradas de Natal á Nova Cruz (Rio Grande do. Norte), Conde
d'Eu (Parahyba), Recife a Limoeiro (Pernambuco), com os
seus ramaes de Timbaúba, Recife a Palmares, comprehendido
o seu prolongamento (no memo Estado), e Maceió a Impe
ratriz (Alagõas).

Acha~se incumbida de executar os referidos estudos a
commissão organizada sob proposta do engenheiro Crockatt
de Sá.

Isto, porém, cOlTesponde apenas ao inicio de um economi
co systema de communicações internas, cujo alcance politico
não póde escapar ao vosso esclarecido espirito, e cujo desenvol
vimento consistiria no seguinte, effectuada a ligação das es
tradas de ferro dos referidos Estados, desde a Capital do
Rio Grande do Norte até ao Rio S. Francisco: por intermedio
desta via fluvial e dos caminhos de ferro já em trafego, ou
ainda em construcção, que deveria ser promptamente ulti
mada, por-se-iam em communicação directa os estados da
Bahia, Minas, Rio de Janeiro, Capital Federal e Estado de
S. Paulo.

Prolongando-se a estrada SorDcabana até á fronteira
deste ultimo Estado, e construindo-se a de Itararé a Santa
Maria, do Rio· Grande do Sul, ficariam ligadas as duas gran
des regiões de meio e do extremo sul do paiz.

Conhecida a deliberação do Governo sobre a ligação das
estradas do Norte, foi-me apresentado omemorandum, que
junto encontrareis, e do qual se verifica poder effectual'-se
a referida ltgação sem dispendio para os cofres publicos, e,
antes, entrando desde logo o Thesouro Nacional na posse da
quantia de 3.555: 000$, como reembolso da divida em que
para com elle está a estrada do Recife a Palmares.

As indicações do memorandum podem servir de base a
uma resolução no sentido de exonerar o Estado federal da
manutenção e exploração do prolongamento das estradas do
Recife a Palmares e Recife a Cantarú, bem como de reduzir as
tarifas e, :virtualmente, diminuir a importancia da garantia
de juros.

Como é claro, por esta forma conseguir-se-á ligar, r1cm
tro de um prazo presumivel de seis annos, os estados do Rio
Grande do Norte, Parahyba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Mi
nas Gemes, Rio de Janeiro, Capital Federal, S. Paulo, Goyaz,
(pela Mogiana), Paraná, Santa Catharina e Rio Grande do
Sul. .

Q,uando houvesse - attenda o nobre Ministro - de effe
cluar a garantia de juros da estrada de ferro de Itararé a
Santa Maria, introduziria no contracto, já firmado, a)gumas
modificações, como as seguintes: i" As terras devolutas ao
longo da linha, respeitada a area já promettidana conces
são, seriam medidas e demarcadas pelos concessionarios, de
sorte que um terço de cada territorio ficasse pertencendo ao
Estado; 2". Logo que o rendimento da estrada ultrapassasse
8 0;;' do capital empregado, o excesso seria destinado a indem
nizar o Estado das sommas adeantadas como garantia de
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juros: 3° Eliminaria todos os auxilios promettidos no con
tracto para a introducção e localização de immigrantes. dei
xando á Companhia completa liberdade para o povoamento das
terras concedidas, com extrangeiros ou nacionaes."

E' claro que ()t nobre Ministro era livre de proceder como
melhor julgasse. S. Ex. não opinava de aeeordo com as in
dicações por mim feitas; deveria praticaI' de outro modo.

O SR. FRANCISCO GLICERIü - Opinava e opino; não con
demno o systema.

O SR. DEMETRIO RIBEIItO - Não opina; -e o certo é que,
si V. Ex. sempre se inspirasse naquelle primeiro exemplo,
não teriamos um g"rande numero de· concessões mal ponde
radas. (Apoiados.)

O nobre Ministro me desviou do assumpto principal da
discussão, provocando esse incidente, do qual saio com pro
funda magua; porque eu não quizera ter occasião de confir
mar, por uma declaração expressa. o que, aliás, todos sentem,
que sousolidario com a administração do meu successor

Procurarei, Sr. Presidente, reatar as observaçõe's que es
tava fazendo.

Ao art. 6° do projecto, disse eu, haviamos proposto uma
modificação no sentido de tirar á União a attribuição exclu
siva de taxar a importação, para o fim de ser t'ambem con
ferida esta attribuição aos estados, como se infere do nosso
substitutivo ao art. 8°. Finalmente, com o substitutivo que
offereceriamos ao art. 12 ficaria perfeitamente definida a
solução que consideramos mais opportuna, não s6 porque
attendemos á fundaoão gradual do credito do Estado, como,
ainda, porque, todas as vezes que a União precisar de recursos
para as despesas, federaes extraordinarias ou não, mas consi
deradas indispensaveis pelo Congresso, a este conferimos a
attribuição de resolver sobre o caso.

A solução indicada pela deputação riograndense é defei
tuosa, a meus olhos.

Na segunda parte do substitutivo que offerecem ao
art. 12, dizem os senhores representantes: "Quando forem
insufficientes as fontes das receitas discriminadas no art. 60

para occorrer ao serviço da divida nacional, poderá tambem "o
Governo da União lançar uma taxa permanente sobre a renda
dos estados, sem distincções.

Pois bem, consideremos a questão por uma face que
ainda não foi aqui estudada. Supponhamos que o compro
misso geral ela União, compromisso cuja responsabilidade
pesa. inteira, sobre os estados. é, depois de rigorosamente
apurado, representado precisarnente em 'urua certa somma.

Essa somllla obriga o Thesouro a um serviço de juros e
amortização. Ora, dado () caso da diffe.l'enciação completa, que
nós os federalistas collimamos, entre a esphera de acção dos
estados e a da administrar:ão federal. é claro que os compro
missos actuaes seriam repartidos pelos estaçlos, podendo suc
ceder que alguns devessem. em virtude de suas precarias
condir:ões, ser excluidos de tal obrigação, - exclusão, faci!
de admittir em nome. da fraternidade, que é a alliada insepa
ravel da Republica. (Apoiados.)

Mas em todo o caso, os estados alcançados por essa dis
trlbuição do onus commum terão de fazer o serviço de juros
e amortização, que lhes couber,

23
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Os collegas do Rio Grande aconselham: neste caso {)
Governo federal creará uma taxa permanente sobre a renda
dos estados.

E' duplo o defeito que descubro no alvitre. suggerido por
SS. EEx.

Em primeiro logar, trata-se de uma questão de quanti
dade, de dados positivos, que, inquestionavelmente, temos de
respeitar. (apoiados).

De facto, o compromisso da União, si a amortização for
um serviço real, ou si tivermos um Governo sério, terá de
se reduzir successivamente e, consegui'ntemente, terá, taIJ:!.
bem, de se ruduzir a obrigação annual de juros e amortl-
zação. .

Disto resulta que a taxa permanente sobre a renda dos
e~tados, meSmo admittindo que esta renda não augmente, que
é a ptor das hypútheses, attingirá uma quantia excessiva,
superior ás quotas com que deveriam concorrer as adminis
trações locaes para o serviço da divida nacional. (Apoiados.)

UMA voz - Cessará a taxa.
O SR. DEMETRIO RIBEIRO - Deve, pois, deixar de ser per

manente; mas está explicitamente declarado na emenda, que
a taxa é permanente.

A MESMA VOZ - Não é.
OUTRA voz - E' permanente, salvo casos extraordinarios.
O SR. AMERICO LOBO - P6de ser permanente, porque

podemos ter sempre de pagar divida publica ...
O SR. DEMETRIO RIBEIRO - 'Assim, Sr. Presidente, a pre

valecer o processo indicado pelos representantes do Rio
Grande, os estados serão obrigados a uma quota exaggerada
que não é exigivel pela divida publica.

Mas, por outro lado., a autonomia dos estados é sacrifi
cada em face de tal processo, porquanto o centro irá inter
vir na economia delles. Feita a distribuição dos compromis
sos, como o podemos figurar, e figurei, os estados devem ser
livres para tratar com o seu credor e com elle accordar quanto
ao processo a seguir no pagamento do seu debito, sem influ
encia do Centro.. (Apoiados.)

UM SR. REPRESENTANTE - O Centro compõe-se dos es
tados.

O SR. DEMETRIo !RIBEIRO - Estou de accõrdo com as a5
piraoões federalistas; mas a solução que acabo de considerar
sacrificaria a autonomia dos estados e carece de correcção
substanc·ial.

Mas longe não posso agora levar este exame, que, sem
duvida, teria mais cabimento na 2a discussão, e não quero
abusar da bondade de V. Ex., Sr. Presidente, a quem prometti
fazer apenas referencias geraes á solução que eu e outros
collegas apresentaremos opportunamente.

Creio mesmo, Sr. Presidente, que já vou excedendo da
hora regimental, - eu que não sei si bem represento a Re
publica, mas que ainda não tive sequer a mais ligeir:t demon
stração de ser um criminoso ante a Republica federativa.
V. Ex. e o Congresso ouviram levantar-se aqui uma voz para
aggredir-me, sem que esse representante, cujo nome não preciso
declinar, porque v6s o viste subir livido a esta tribuna, se
houvesse nominalmente dirigido a mim. (Apoia4,os.) :_
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Inimigo da Republica, eu não represento o eleitorado
rio-grandense!

O SR. HOMERO BAPTISTA - Foi cassado o mandato.
O SR. DEMETRIO RIBEIRO -'- Pois bem: repillo a intempes':'

tiva aggressão e asseguro ao Congresso que represento legi
timamente o eleitorado de minha terra (Apoiados), muito em
bora pretendam o Sr. Homero Baptista e os que o acompa
nham negar esta verdade. Não receio ser increpado de inco
llerente durante toda a minha vida publica, já como propa
gandista, já como membro do Governo Provisorio. Deste re
tirei-me por haver discordado da politica que a Dictadura
sustentava. Não lhe fiz carga ele um opposicionisLa que a
situação não comportava e que apenas serviria para confundir
as condições reaes da política nacional com as antigas subidas
e descidas dos partidos monarcllicos; mas, confiante em que o
regimen republicano é o regimen da publicidade e respon
sabilidade, assumi uma posição independente, não apaixonada, .
e proclamei a necessi,dade dos estados reagirem, pacifica e be
neficamente, sobre o Governo, para o fim de modificar-lhe
a direcção e ensinar-lhe o caminho da verdadeira Republica.
(Apoiados. )

De mim ouviram, em momento solenne, os Srs. Wan
denkolk e Benjamin Constant, os conceitos que a respeito
externei antes de recolher-me á minha provincia. Para SS.
EEx. appeHei, em nome da ordem e da propria sustentação
do Governo, e lhes disse: - Sois os responsaveis directos do
eexercicio da autoridade, porque sois os chefes das forças de
mar e terra; cumpre-vos permittir e assegurar a mais com
pleta liberdade de pensamento, de exame e apreciação dos
actos do Governo. Sem isto não se levantará a opinião, unica
base digna dos governos republicanos. (Apoiados. )

Ao chegar ao Rio Grande fui acompanhado pelos mesmos
companheiros que hoje me são hostis.

Só mais tarde, por motivos supervenientes, como que
fiquei em attitude singular e era olhado como conspirador que
intentava abr.lar a Republica, tão frequentemente confundida
com os erros imperdoaveis do Governo Provisorio. (Muito
bem.) -

Entretanto, as criticas e apreciações por mim feitas rea
lizaram-se á luz clarissima da publicidade. Agia publica
mente.

Cumpria o meu dever. E si, infelizmente, não se modi
ficou em tempo a politica do Governo Provisorio, o crimi
noso é eHe, como culpado são os que abandonaram a posição
tão digna, que antes acceitaram.

Mas, hoje, chegámvs a este Congresso, para o qual fomos
convocados, e a questão, para mim, se apresenta desta fórma:
a lVIonarchia legou sérias difí'iculdades á nossa Patria; o Go
verno Provisorio, a seu turno, não as destruiu, ao contrario,
accumulou novos e extraordinarios obstaculos.

O que agora nos cumpre é encarar de frente todas estas
difficuld3ldes, e removeI-as; porque os erros da Monarchia,
porque os erros do Governo Provisorio, quer queiramos quer
não queiramos, reflectem-se, todos, fatalmente, sobre os des
tinos da Patria. E' tempo de corrigir esses erros, e não de
vir aqui fazer accusações tardias. (Apoiados e apartes.)

Discutamos os actos do Governo Pro\risorio. Muitas vezes
o fiz; tornaria a fazel-o aqui 110 Congres~ .si, por deliber:ação
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desta Assembléa, não nos fosse vedado analysar, agora, a con
ducta governamental.

iFal-o-ei com independencia. com franqueza e lealdade,
direi bem alto ~o paiz o meu pensamento, no dia em que me
fôr permittido pela representação nacional e for provocado a
uma discussão desta especie.

Defenderei os meus actos si for accusado, e, com pro
vas cathegoricas, de. que disponho, deixarei evidentemente
demonstrado que a minha altivez nada soffreu durante os dias
em que fui governo; que para elle entrei e delle sahi com
honra e dignidade. (Muito bem.)

Pretende-se, hoje, que não represento legitimamente o
Rio Grande do SuL ..

VOZES - Não apoiado; V. Ex. representa muito digna,
mente o Rio Grande.

O SR. DEMETRlO RIBEIRO - ... mas este Sr. Representante
do Rio Grande, que lá era, ao lado de outros, auxiliar da admi
nistração, não conta o caso como o ca'lO foi.

VOZES - Não precisa justificar-se.
O SR. DEMETRIO RIBEIRO - Obrigado. Mas, si é cerlo que

nem a tudo se deve responder, não é menos imperioso que os
homens public,os cumpram o dever de explicar a sua conducta
quando sobr-e ella pretendam jogar insinuações que lhes affe
ctem a respeitabilidade. (Apoiados.)

Allega esse cidadão que me foi cassado o mandato! Pois
bem; este mandato foi cassado, sabe V. Ex. como?

Por telegrammas arrancados a commissõesexecutivas de
div,ersas mas não todas as -localidades. E para conseguir taes
demonstraçiõ'es, foi necessario 'que seVhles, affirmasse, não, sei
00m que coragem, que eu havia deolarado ter s,ido fraudu
lenta a c,leição da dep'utação rio-grandense, - inexaetidão
contra a Iqual logo protestei. Não tardaram demonstrações de
,apoio á minha conducta, sendo certo que não as solicitei, nem
pelo tel1egTapho nem pelo correio.

Na imprensa procurei esclareeeir o. espirtito pulblico e
terminei reptando os srs. representantes que me aggrediam
da seguinte fórma:

-7\

«Reuna-se o Congresso, republicano, convoque-o a Com"':
missão Exeeutiva, e essa assembléa que decida quem está de
fendendo os sãos pr,incipios da doutrina poliüea;1 si nós, que
combatemos de front.e erguida os desl\lios 'que compromett.em
a Republica fe1derativa, si vós, que apregoaes serviços re
levantes. Mas, si isso não quereis, ent.ão é preciso ljUe, com
coragem, declareis ha'ver saül'ificado toda a or,g'anização repu
bltcana, que fôra a obra de nossos labores eommuns,em favor
das pretenções 'pessoaes a que vos arrastam o orgulho des
medido au os interesses pequenos, ,que ainda não confessastes,
mas que facilmente se vão induzindo das fjj'iações que se en
treveem entre as vossas a;ggressões a um de nós, c as b'ajulaçõ1es
ao Poder.

Não, acceitaes assim ,o repto?
Pois bem: solicitemos ao eleitorado rio-S'l'andense a' ra

tificação do mandato.
Reaffirmaremos nós as opl.niões que invariavelmente ha

vemo,s defendido 'e pratiea'Clo. Sust'entareis vós, por out.ro -lado,
as mesmas reser,vas com que v1elaes ,o vosso pensamento.
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E o Rio Grande decidirá.
Não quereis aqui o desenlace do pleito?
AppeHemospara' o tribunal soberano da opinião nacional: 

nós proclamando a opptortunidade da RepubHca, digna e in
dependent;e, vós apreg'oando a insufficiencia dos estados para
se organizarem autonomos e fortes.

E a Nação decidirá si quer' o prolongamento da lVIonarchia
na Repub'lira. si quer a 'Repu1Jlica republicana no Brazil.

Vamos.
'N'ós tírVl8mos hombridade durante ü ,pleito, para accentuar,

desassumbf'ados. o ,nosso pensamento.
Aj'firmai o vosso.
Estaes eleiLos e lendes a segnranca de quI' transigistes

hastantp l)ara tpr seguro o apoio cIo Poder. ,Por gratidão
a esse, declarai que o servireis, succeda o que succeder.

Em hnmenagem ú ,Re,pllblica, .juramos nlís luetar para
que não a fraudem, dê no 'que der.»

Não era possivel uma !inlgluagem mais franca. (Apoiados.);
S,s. EEx. não responderam. Vieram occupar as suas cadeira,s.

O 8R. JULl'O DE CAS'C'ILHOS d{t um aparte.
O 8R. DRl\JF.ff'RJO RmEIRO - Justamente o que quero é que

decretemos 011 asseguremos a Ji:berdadE' do suffragio; entre
tanto, V. Ex., que se diz representa,nte elo Rio Grande. aqui
se tem manifestado contra essa digna a'spiracão. (Apartes do

. SI'. Julio de Castilhos e da deputação do Rio Gr'ande, aos
qu.aes J'l?p7.icam outros S'I's. representantes. Sussurro.)

O 8R'. DEMRTRIü RIBEIRO (RestabeleC'ido o silencio) - Pois
bem: repto o Sr. represent,ante e os que ü acompanham, para
{file ronsultemos o eleHorado do Rio Grande do Sul, e elle. ooJ

O Pm. ZAC\JA - Perfeitament.e.

OU'fH\ S \OOZES - Muito bem.

O 8Ft. JULIO ])iE CASTILHOS - Aeceito o repto em nome da
honrado Rio Grande dü Sul. (Apoiados e apa1'tes da deputação
1'io-(JNlndense.) E asseguro que V. Ex. não tem alJi um voto.,
V. Ex. não sabe em que se mettell.

O 8Ft. DEMETRI'O RIBEIRO --'- Jlá era tempo de se ir desco
brindo, V. Ex., que (Aponta para alrjuns 31'S. npresentantes
qUe 1'odeium O 0r· . .fulio de Ca'stilhos) eapi tanea esse grupo ...
(Os 81's _ Julio de Cast'ilhos, AUbott e outros reclamam em voz
alta e pl'nteslmn que entre elles não ha capitães, qu.e não ha
chefes. Ouvem-se apartes de outros lados.)

Bem: não faço cabedal dissü. Liquidem por lá esse
negocio.

VOZES DA REPRESENTAÇÃO R:IO-GR.ANDENSE - Acceitamos o
rep'to. (Cont?:nllam os apartes.)

O SR. ZAMA - Isso é com outro regulamento eleitoral;
com este, não.

Vazas - Vamns ouvir o orador.
O 8Ft. BtE'VJLAQUA - Peco ú V. Ex., Sr. Presidf'nte, que

,ponha termo a essa grit.aria. (O Sr. Dem etrio Ribeú'o contin'Úa
aguar'dando (11lC se restabeleça o silencio.)

O SR. ZAA'H - Isto é natural., Quando o pampeiro ruge
lá, é assim rn esmo. (Risadas.)



o SR. P~ESIDENTE - P'evo aos nobres representantes que
deixem proseAguir o orrador.

VOZES - Ouvam ! Oucam 1
O S~. DEMETRIO RIBEIRJO - Senhores. não sei de onde

vem, nem c.omo explicar esta tr()l\noada! (Risadas.)
Uê\'lA voz - E' pampeiro lá da terra.
O Sn .. DEMETRIO RIBEIRO - O que posso assegurar é que

€lla não foi acompanlhada de raios e coriscos (Riso), salvo o
caso da novos Franklinshaverem arrebatado as perigosas
faiscas; porque. visivelmente, elIas não me attingiram, e con
tinúo calmo e sereno neste lagar. (Muito bem!)

'Os coUegas do Rio Grande do Sul, moços de talento. que
com tanta felicidade poderão demonstrar minha incapacidade
IOmte o Congresso, porque me interrompem com este atrop'ello
€ não tnepermiUem usar da pai[avra? (Apoiados.)

(Continuam os apartes entre os representantes rio
(j1'andenses e outros senhores representantes. Oi orador é.
assim, -interrompido.)

O SR. PRESIDENTE - Attenção 1
O SR. ÀSSIS !BRASIL dá um aparte.
O SR. DEMETRIO RIBEIRO - Senhores. as manifestaç'õ'es

da população rio-grandense são sempre filhas das aspirações
livres daquella terra; essas manifestações serão contra elles;
já o eram.

Lá, a imprensa lhes é francamente contraria, por toda a
p'arte (ContestaçÕ'es ,dos representantes do Rio Grande); apenas
uma ou outra folha lhes é favoravel. ou porque cede ao im
,pulso de um mal entendido companheirismo, ou porque até
ella c,hega a a(}ção do officialismo. (Apartes diversos, repeti
dos; interrupção.?

Não tiremos a esse incidente, que é digno, a sua impor
tancia. Não se exasperem os nobres representantes: a qnesl.~o
é simples, é a seguinte:... (Inte1'r1jpção prolongada.)

Sr. Presidente, não podemos continuar desta fórma.
O SR. BEVILAQUA (dirigindo-se aos apartistas do Rio

Gmnde) - Isto é hma @Iaúchada; é insultar a um collega com
uma gaúchada dessas. (Apartes diversos.)

O SR. DE:MÍETmo RlBEIRJO - Não é possivel discutir no
meio desta vozeria. (Dirigindo-se aos representantes do Rio
Grande.) Appello para a dignidade de cada um. Devem
calar-se; devem ouvir-me. Não me interrompam, que não
lhes estou offendendo; estou, sim, sujeitando-me ú contin
gencia de tirar a limpo- dUlViÍdas que f'flram creadas por um
representante da vossa bancada quanto á legitimidade com
-que aqui compareçiÜ.

VOZES - Não é necessario.
O SR. DEMETRIO RIBEIRO - Cumpro, assim; o dever do

homem politicó q,ue se preza dei haver atravessado todas as
,esp'heras da acüvidade ,politica sem macula para seu nOJYw.
(Mnito bem; apartes.)

A divergencia entre os representant.e,s do Rio Grande do
Sul foi accentuada pelas affirmaç,ües da sua maioria.
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o SR. BEVILAQUA-Foi uma provoeaoão. (Apartes; in-
terrupção. ,O Sr. Presidente agita a campainha.)

UMA Voz-Vamos ouvir o orador.
OUTRA voz - Estamos muito longe daConstituiOão.
O SR. DEMETRIO RIBEmo - Si proseguem esses apartes,

essas frequentes interrupções, serei obrigado a retirar-me da
tribuna, sem ter posto termo a este incidente politico, que,
aliás, deNe ser encerrado com serenidade e resolucão. (Con
timlam os apartes.)

O SR. PRESIDENTE - Attenção r Quem tem a palavra é o
Sr. Demetrib (Cruzam-se muitos apartes. O Sr. Presidente
agita prolongadamente as campainhas.)

UMA voz - E' preciso manter a palavra a:o ora:dor.
O SR. DEMETRIO RIBEIRO-SI'. Pre,sidente, o que disse

não devia provocar estas tempestades. Os nobres represen
tantes, depois de me ouvirem, poderiam provar a minha fra
queza, acceitando o appello ao eleitorado do Rio Grande do
8ul, já que se Jocaliza a questão.

Depois do resultado, aquelle que ficasse no Congresso Na
cional a titulo de representante da opinião rio-grandense,
tendo sido antes repellido por esta opinião, não teria digni
dade, não teria brio, não teria vergonha. (Muito bem; muito
bem!)

E' p'reeiso que o Rio Grande deelare qual de nós é o mais
legitimo representante de suas aspirações ...

VOZES - Todos.
O 8R. MEIRA DE VASOONCELLOS - Ou si ambos os repre

sentam dignamente.
VozEs~Vamos ouvir.
O SR. DEMETRIO Rm:EIRO - .. ' mas, para ISSO, trall'a

lhemos tOd0O' pela modificação do regulamento eleitoral, ga
rantindo a liberdade do suffragio. (Apoiados.)

Mas n:'io quero trabalhar pelas modificaciõ1es do' regula
mento eleitoral. como '\'os proponho; não quereis assegurar o
Isuffragio livre e moralizado: então, vos repto a que consul
temos o Rio Grande do Sul.

O eleitorado e a opinião rio-grandense que decidam quaes
os seuO' legitimos re,presentantes: si nós, que nos esforçamos
€ redobraremos de esforços para a conquista da liberdade e
:g',arantia do voto, si vós, que aqui vos haveis manifestado
contra estes intuitos. (Muito bem: muito bem 1)

Eis como respondo á vÜ'ssa provocacão.
O '8H. li'EHNA1"DO ABBOTT - Façamos á coniVIoeação de um

oongresso genuinamente republicano.
TJM SR. REPRESENTANTE - Deixemos essa p'olitica de cam

panario: liquidem lá no Rio Grande, essa questão, que é toda
dos senhores. (Ha outros apartes.)

O SR. PRESIDENTE-Attençáo!
O SR. DEME'T'RIO RIBEIPJO - Antes de terminar. permitta

me V. Ex .. Sr. Presidente, uma ligeira referenJCia ao aparte
que ouvi de um digno coJ1ega,que sempre vejo nas hancadas
ao meu lado.
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Disse S. Ex. : «Deixemos essa poli,tica de campan.ario ...»
.lVI<as não se trata de politica de campanario. S. Ex. não

me ouviu articular censuras, ouviu-me produzindo a minilla
defesa. Eu não havia. duvidado da leg'itimidade da repre
sent.ação dos senhores ela banc::uela rio-granclense; elles ne
gara,m a legitimidade elo meu mandato.

Desde então, era indispensavel o cotejo.
UM SR. REPRESENTANTE~Greio Ique, perante o Congresso,

V. Ex. está perfeitamente justificado.
O Sil. DEME'l'RIü RIBEIRJO - Sei perfeitamente disso, e pe

rante a consciencia de todos eaes (Aponta para a deputação
1'io-urandense), devo ·estar completamente justificado. Tenho
provas, tenho documentüs, tenho, mesmo, manifestaçõels pu
blicas, que deixam bem claro Que, no animo desses antigos
amfg(os, eu era digno e respeitavel, e, como eHes, só me in
spirava no pensan1ento genuinamente republicano.

VOZES - E ainda ü é.
O SR. DEMETmo RrBlEIHo- Hoje; estão ele mim diver-

gent.es. .
Não indagarei, agüra,' dOIS mo,tivos do seú afastamento,

porque assim corriamos ü perigo ele fazer polit.ica de 'Üam
panario, contra a qual protesto, como prova de consideração
e respeito a est.e Congresso; lá fóra, acceit.arei discussão
amplJa, si o quizerem os meus aggressores.

Entretanto, eu não podia consentir que ficassem de pé
sus'peitas sobre a minha acção publica; não podia pairar du
vidas sobre uma reputação que se fürmou atralv1és de sacri
ficiüs eguaes aosqueelles fizeram. duvidas que aqui tentou
crear o irrefleetido representante do Rio Grande do Sul; ir
reflectido, sim, e tão inconvenient.e, que nã.o demoraram as
demonstragõies do Congresso contra a opportunidade escolhida
por S. Ex. para o derramamento elel sua bilis. (Apoiados,),

Eu não trouxe para a1qui odios, nem outras ruins paixões,
que sei dominar, para que não influam em meu juizo e p'ara
flue não sir'iVam de e,stimulü aos meus actos.

Tenho, sem duvida, coração para amar (Applausos), e,
por isso mesmo, tenho-o ,tamibem para odiar; mas o que é
facto é que estou educado mais pelo amor do iCJ.Iue !pelo adio .
.Já i:ui governo, isto é, deposit.ario da força social, e della não
me servi para exercer' vinelictas (NmJos appla'usos); tendo,
aliás, sempre a energia e co'ragem para manter illesa a pu
r'eza da Republica.

Nunca fui cabalista eleitoral na Re'publica, não fiz co
rüneis, nem tenentes-coroneis da Guarda Nacional, e não de
cretei medidas que não trouxessem a s8lgJUrança do funccio
rralismo publico, quando ü contrarIol de tudo isto se fez e se
está fazendo no Rio Grande do Sul, e, -desgraçadamente, em
nome da Republiea! (Sensação.)

Fallo perante o Oongresso; faHa para o paiz; faUo para
o Esta:do do Rio Grande do Sul. Pois bem, o Congresso e o
iPaiz que se decidam sobre a minha conducta, e o Rio GrandE>
que ratifique ou rectifique o meu modo de ver, isto é, quem
rppresenta melhor as sua,s aspirações liberaes: si eu, que
.quero a liberda:de do suffragio, ou si os meus antigos amigos,
que querem a repressão do voto. (Applallsos; muito bem;
muito bem. O or-ador- é calor-osamente felicitado e abraçado
por gr-ande numero (te representantes do Congresso.)
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o Sr. Casimiro Junior ['i'ai fazer algumas consideraç'õ'es
para justificar uma emenda ao art. ,6ij,.

Antes, porém, vai tomar em consideração algumas pro
posições que foram emittida,s pelo Sr. Hamim Barcellos.

Diz que I'he p'arece que aque]]es que têm fa'llado em
nome dos principios democraticos estão cooperando para que
surja, não uma rivalidade {mtre o Norte e o Sul, mas 'Para
que se dissOlva o laç'O da naci,onalidade mantido Com tanto
empenho pelos nossos maiores.

Lembrará a medida da dualidade da legislação pela qual
são jogados por terra todos os bellos principios sustentados
pelos publicistas. f' cada E:stado entrará a regular suas
funcçlCilps de familia de modo differrn t.e, 'e constituirão outras
tantas nacionalidades. extinguindo o c1ll111o ele unidade de
todos os brazi],8iros.

Passando a just,ifican a emenda que vai niandar ao § 10

do art, 67. diz ,que 'Parece-lhe que, 'desde,' que os interesses
políticos estão como que abandonados na concentração da
administração. não é f6ra de tempo que se ,p'rocure dar ao
municipio toda a autonomia e independencia de ,que carece.

Parece que uma 'Constituição nada mais é do que um
systema do povo. o homem collectivo. pela organização de
suas funcÇiões o pela organização de seus poderes. .

Ora, a Constituiçwo estabeleceu poderes de maneira tal,
que entregou certas funcções á União, out.ras aos estados.
outras aos municipios, declarando, de modo formal, que era
perfeitament.,e inconstituci'onal que os munieipios se organi
zassemsem terem sua completa autonomia.

Si assim é, diz o orador, parece que deviamos redigir o
paragrapho doarr, 67 de modo a não aconl.ecer que diversos
nstados possam organizar seus municipios, como no tempo da
lVlonarchia, em que seus orçamentos não passavam sem ap
provação da,s assembléas provinciaes. O orador mandou
lambem uma emenda sobre obrigatoriedade do ensino.

Essa emenda não precisasrr justificada, porque, em uma
época de organizç.aãe como esta, todos devem apprender para
conhecer as instituições republicanas.

O Sr. André Cavalcanti - E', ,Sr. Presidente, posso assim
dizer. a primeira vez que me cabe a subida honra de falIar
em tão illustrac10 auditorio, e, sem os habitos da tribuna par
lamentar, não tenho a velIeidade de prender a atten('ito dos
quo me ouvem. (Não apoiados.)

Entretanto, procurarei fazer ligeiras considerações sobre
alguns pontos do projecto constitucional: para o que peço
permissão a V. Ex. de 1C0nsentir< 'que, á imitação de outros
oradiof'es que me ,preeederam nesta tribuna, me accupe dos.
que reputar mais dignos de minhas ohservaçiõJes.

Senhores, ~l'ma :questão de grande alcance na actualidade
e .que muito nos deve preoccupar, é, com certeza, a {{uese
refere á distribuição das rendas dos estados; dellas depende,
quando bem applicadas, o futuro engrandecimento dos
mesmos.

Reüeio, porém, ,que as medidas tomadas p,or este, Gon
gresso a respeito de assumpto de tanta magmtude. flquem'
aquem das necessidades dos estados; ,e si assim, infelizmente,
8ucceder, grandes ma'les teremos a lamen~ar, ,sendo um delles
a conViersãode estados em simp]ies terntonos por falta de
1'ecurS08.
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Represento um Estado que mais temcontribuido para os
cofres geraes. E' de 12 a 14.000:000$ a renda com que todos
os annos contribue o Estado de Pernambuco; e, entretanto,
nós não sabemos si. pela distribuição da renda, que faz o
projecto em discussãio, rpoderá aqueIIe Estado vir a soffrer
por tal fórma. que se torne, depois de 'Constituido, em m.uito
peores condições do que aqueIIas em que actualmente se acha.

Nem todos os meus iIIuStrBS eoIIegas do Congresso co
nhecem o Estado de Pernambuco: mas posso assegurar que.
aUi, com qualquer ::Iesvelo. com qualquer interesse patriotico
que possa haver, como espero, já por parte dos seus rep'resen
tantes, já por parte dos seus administradores, em pouco tempo
chegará a um gráo de prosperidade di@no de apreço. senão de
inveja. (Apoiados da representação pernambucana.)

A Sua topographia é uma das mais agradaveis; quem
aIli chega, visando sómente o norto e a eidade á beira-mar, é
tomado das melhores impressõ1es: e si penetrar pelo interior.
lha de, necessariamente. repetir commigo '®le outros estados
não se acham em condiç'ões superiores ao de Pernambuco.

UM STh. REPPJElSENTANTE - Apoiado; h a neRe todos os
climas. '

O SR. ANlDRÉ CAVALCANTI - Nós t,emos tido. infelizmente.
de certa época: para 'cá. depois de surpprimido'Ü imposto de
10 %, um descreseimento muito sensivel no Estado de Per
nambuco.

O SR. ,'MEIRA DE \7ASOONCELLOS -Foi. uma das maior,es
vidimas da centralização imperial.

O SR. ANDRÉ 'CAVALCANTI - Como diz o meu nobrel ,001
lega de representaçãio. foi uma das maiores <v<ictimas nos ul
timas tempos da administracão finda.

Nós temos direito incontesfavel a que. das rendas com
'Ou'e aqueDe Estado concorre para os cofres publicos, parte
lhe fique pertencendo; e. effectivamente, si concorre com 12
ou 14 mil contos annuaes. como tem acontecido, que muito 0
que, ao menos. os ,p'oderes publicos façam com' que dous ou
tres 'mil contos fiqnem uara Pernambuco, Que. repito. tanto
na concorrido para ü enchimento da,; arca,; do Thesouro ?

E' um Estado agricola. não ha rluvida: mas a agricultúra
pm Pernambuco parece á ,primeira vista 'cruel não existe, tal
é a falta dr. meios neeessarios para a sua manutenção e des
envolvimento. Assim 0 que nof.a-';e ainda um ,certo atrazo
em relação ás fazr.nda,; dos en,:::enhos movid6,; por animaes:
todavia. aliglUns melihoramento,; t(~m sido alIi introduzidos, os
quaes demonsfram perfeitamente que. si forem augmenf.ados.
o Estado de Pernambuco tende a prosperar. Possue usinas.
mas as primeiras foram concedidas a indi'Viduos cuja pre
tenção unica era o monopolio: e hmto assim, que não deram
resultado, como, por 'exemplo, a,; das comarcas do Cabo, Es
cada e Palmares,

Po'steriormente. as aue foram estabelecidas mediante o
esforço particular 'e auxiliadas pieI01 Governo do Estado. têm
dado os mellhores resultados. eonforme me consta por decla
rações de pessoas auctorisadas.

Alguns estados poderão aI1egar qu e não têm sido bene
ficiados ipor e,;se lado; mas, responderei: são elIe~?s unicos
culpados, visto que poderiam, do mesmo modo, sUJeItarem-se
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a rconsequencia de quaes,quer ,resultados provenientes de uma
tentativa no sentido da introducção de egual melhoramento.

-O que é certo é que a experiencia j'1 está demonstranda
que esse melhoramento ha de 'ser, como disse, de grandefu
turo para o Estado. que tenho a honra de representar.

Gomo quer que seja, não é isto sufficiente para que,
neste momento, quando se trata de uma vida nova para
aque11e Estado, quando tem elle de supportar maior somma
de despesa, deixemos de concorrer para facilitar-lhe os meios
de que absQlutamente não póde prescindir. E' nesta questão
de distribuição de rendas que' entendo que todos nós, que
interessamo-nos pela prosperidade dos Estados e, conseguin
temente, da União, devemos empre,gar os maiores esfor,ços,
afim de que não sejam e11es prejudicados e, ao contrario,
entrem em caminho de progresso e engrandecimento.
(Apoiados. )

Sr. Presidente, tratou-se, ha dous dias, nesta IGasa, de um
assumpto, a respeito do qual não me foi dado emittir o meu
juizo; mas, já que estou na tribuna e a hora se achaadean
tada, permitta V. Ex. que aproveite o tempo que me resta,
para dizer o que penso relativamente á organização da. Poder
Judiciario.

Sou daquelles que entendem que a organização do Poder
Judiciario deveria' merecer alguns retoques, mas não 'uma
reforma radical, estabelecendo-se, como quer o projecto, duas
magistraturas. Por mais attenção que tivesse prestado áquel
les que com toda a proficiencia se occuparam da materia, não
pude convencer-me de que ia de encontro ao principio da
Federação o systema contrario ao estabelecido pela reforma.

P'orque, como o Exercito, a magistratura não ha de ser
uma? Teve-se, porventura, em vista uma corre·cção radical
para a magistratura? Parece-me que não; pois que, quando
se trata de corrigir, não são os que cumprem fielmente os
seus deveres que ficam suj eitos á acção da leI.

Si foi, portanto, esse o intuito, elle attingiu a todos os
magistrados, quando, aliás, é sabido que em todas as classes
existem bons e máos; e, assim, parece que 'a rêde da reforma, ,
em rela,ção aos magistrad(ls, apanhou a todos.

Estabeleceu uma medida de rigor, que acabou por des
considerar os magistrados, e que não temo'> o desprazer de
ver estabelecido entre todas as reformas até hoje decretada,.
em relação ás outras classes de que se compõe o funcciona~
lismo publico.

O que sei é que a magistratura é uma carreira que hoje
mais ninguem quer seguir: é uma carreira finc.a!

Não devo, senhores, deixar de relatar um facto: em che
gando :á cidade do Recife, encontrei todos os magistrados alar
mados, como que uma grande desgraça estava a cahir sobre
e11es. (Apartes.)

Exprimindo-me assim, não estou fazendo opposição; não
tenho má, vontade; enganam-se os nobres I"eipresentantes;
respeito a todos, bem como áquelles que confeccionaram o

'projecto de Constituição, os quaes contra algumas das suas
disposições, aliás, têm votado.

O SR., FREDERICO BORGES - V. Ex. falla como magis- '
trado muito digno, que tem sido.
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OBR. ANDRÉ CAVALCANTI - Fiquei apprehensivo pOi'
ver que isso pôde tra;zer o anniquilan:ento da magistratura;
não é outro o sentimento que me domma e que me trou,xe a
tribuna: e si me colloquei ne5ta posição. foi Iporque me pa
r8ceu que neste momento posso servir de interprete da ma
gistratura em geral.

V. Ex. e 'O Congresso devem ter notado essa tendencia
constante dos magistrados em procura de suas aposentado
rias.

O que isto quer dizer, senão que elles estão alarmados c
receosos claquella eminente desgraça a que me referi?

Não ouvi de um sô magistrado senão queixas amargas da
sorte dolorosa que os aguarda; e si não estivesse certo da sin
ceridade de suas convicções. não estaria aqui manifestando-

,me deste modo. "
E seria para fazer votos que a nova organização ,iudi

ciaria trouxesse maravilhas para a magistratura: mas estou
tão prevenido contra ella, que me parece suas consequenclas
serão fataes. Poderia, ainda, entrar em detalhes a respeito das
providencias que meus @lIegas Amphilophio de Carvalho e
outros têm aqui proposto. muito principalmente meu digno
conterraneo. senador José Hygino Duarte Pereira, que col
locou-se ao lado da magistratura, defendendo-a na altura de
seus talentos ...

Ü SR. MEmA DE VASCONCELLOS - Defendeu-a brilhante
mente.

O SR. ANDRÉ CAVALCANTI - ... poderia entrar em ana
lyse e demonstrar certas faltas que entendo deverem ser re
paradas, para melhor organização do Poder J udiciario; mas
elles já se encarregaram de fazel-o. com tanta proficiencia.
com tanto merecimento, que eu, ainda mesmo que fizesse u ui
grande esforço para repetir aquillo que por elles aqui foi
dito, com diffkuldade o conseguiria. e ainda assim,se·m, a
perfeIção peculiar e propria dO talento que todos elIes têm.

O SR. ALMEIDA PERNAMBUCO - Não ha tal; podia, tam
bem, discutir com muita proficiencia. porque alem.

O SR. MEmA DE VASCONCELLOS - V. Ex. pôde dizer al
guma cousa a respeito dos effeilos praticas dessa org'aniza-
ção; tem muita competencia para isso. -

O SR. ANDRÉ CAVALCANTI - Um dos grandes inconve
nientes que encontro em toda essa organização é a falta do
typO de unidade.

Além disso, estamos sob o dominio da diversidade de le
~is}ação. Os accórdãos, os ultimos julgados, que servem par;).
cqmbi?armo~ as ~ossas decisõ.es/ que servem de assento, já
nao tem. mais razao de ser; fIcamos com uma legislação in
forme, não podemos fazer citações, porque ellas se contra
dirão de Estado a :Estado. (Apoiados. )

. O magistrado tem necessidade de estudar, para applí
ca!-a em qu~lql!-er ponto em que esteja; porque, pela sua car
reIra, tem dIreIto a a'ccesso. Ora, o magistrado que sahir da
comarca A par~ a comarca tE: irá encontrar uma lei que eDe
desconhece mtelramente. Não é isto um prejuizo ? Não e um
inconveniente? Não' devemos nós, na qualidade de magis-
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trados, ter legisla,ção uniforme para appíiLo,~,.~, em todo o
paiz ?Entretant-o, o Congresso, hontem ...

a SR., GOMENSORO - Trouxe o cahos.
a SR. ANDRÉ CAVALCANTI - ... estabeleceu o contrario

do que acabo de dizer, votou a legislação sem aquella unifor
midade que sempre existiu no Brazil.

a SR. ALMEIDA PERNAMBUCO - Durante a centralização;
nós, agora, queremos a descentralização.

a SR., GOMENSORO - A pratica é que o vai demonstrar.
a .SR. ANDRÉ c..WALCANTI , - Sr. Presidente, eu devia

fazer ainda outras considerações; mas, attendendo á hora,
que já vai muito adeantada ...

a SR. MEIRA DE VASCONCELLOS - Nós o ouvimos com
muito prazer.

a SR ..ALMEIDA PERNAMBUCO - Tem fallado proficiente
mente. (Apoiados.)

a SR. ANDRÉ CAVALCANTI -... e faltando poucos mi
nutos para terminar o tempo, que me é de.stinado, sinto não
poder fazel-o. Seja-me, entretanto, permittido, ainda, dizer
alguma cousa com relação ao art. 72, § 4°.

Vej o, iS1r. Presidente, que neste artigo trata-se do casa
mento civil.

a SR. PRESI!)ENTE - Mas não está em discussão.
a SIto ANDRE CAVALiCANTI - Como não espero voltal' ,

tribuna, porque são muitos 'Os que desejam occupar a attençán
do Congresso, consinta V. Ex. que eu aproveite o ensejo, para
emittir ligeiramente, o meu juizo a esse respeito. a artigo
diz que a Republica só reconhece o casamento civil: e um dos
81's. representantes apresentou uma emenda tirando a pala
vra - s6.

,Comprehendo o casamento civil com relação aos effeitos;
e, debaixo desse ponto de vista, entendo que ficarão por conta
-daquelles que não se acautelarem as consequencias que pos
sam resultar, desde que não celebrarem o acto civil. A pena
lidade é resultante do acto do individuo, que não quiz cum
prir a condição estabelecida; e, portanto, deve elle sujeitar-se
ás consequencias; quem, por exemplo, não quizer que seus
filhos fiquem pre.iuclicados. não deixará de celebrar perante
a autoridade cumpetente o l'ontracto civil.

UM SR. REPRESENTANTE - E' uma prevenção benefica.
a SR. ANDRÉ CAVALCANTI - o Clue, porém, justamente

motivou 'o meu reparo é ver que ficam sujeitos a uma pena
lidade os padres que celebrarem o casamento antes de fir
mado esse contracto. Em uma Republica livre, que quer a
confraternização de todos, por que razão havemos de esta
belecer esse limite?

Casem-se os nubentes como quizerem, com toda liber
dade, . ou fazendo o contracto antes, ou depois.

O SR. AMERICO LOBO - Não vê que os padres diziam. que
o ü(tsamento üivil era um torpe üonüubina.to? Foi uma rei
vindicação.
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o SR., ANDRÉ CAVALCANTI - Noto, ainda, que ha exaggero
na' despesa a que está sujeito o casamento civil.

Grande é a differenç.a que ha entre a deste e a do casa
mento religioso; dá-se, até, o facto de muitos individuos não
puderem supportal-a, e, por esta razão, deixam de satisfazer
o preceito da lei.

O SR. MORAES BARROS -:- As despesas legaes não são exag-
geradas. .

O SR. ANDRÉ CAVALCANTI - O certo é que se exigec!us
partes, em geral sem recursos, mais do que podem pagar,
determinando o augmento conforme a localidade, se dentro
·ou fóra da cidade em .que se tenha de realizar o casamento.
Ora, é justamente este um dos pontos sobre o qual, OPPOl'tu
namente. convém providenciar, afim de que não prosiga este
flagello éla h1l1nanidade, que tanto a tem assustado, não, com')
se diz - pela intriga dos padres, mas pelo defeito proprio
que caracteriza semelhante disposÍl)ão.

Ao menos, faca-se o que se pratica na Hespanha, onde o
padre vai á egreja, e já o Poder civil foi informado, tendo
mandado para lá um encarregado do registro civil.

O SR.. TAVARES BASTOS - O Registro Civil mesmo, que
antes havia. .

O SR. ANDRÉ CAVALCANTI - O padre está sujeitD a uma
multa, caso transgrida as prescripcões estatuidas nas leis da
quelle paiz.

O SR. MORAES BARROS - O casam,ento civil obrigatorio é
a garantia das familias: é preciso naturalizaI-o no paiz, custe
o que custar. .

O SR. ANDRÉ CAVALCANTI - Não comprehendo a neces
sidade da obrigatoriedade.

UMA voz -;- Necessidade para o direito do filho.
O SR. ANDRÉ CAVALCANTI - Quem mais interessado nisso

do que o pái? A procedencia do casamento civil: outro abysmu
que se cavou em nosso paiz; e direi que foi a clj,usa do appa
reciniento do partido denominado Catholico, para o qual con
corre tambem o facto de se retirar ao clero o direito de ele
gibilidade, conforme já tive occasião de me manifestar nesta
ICasa.

Não digo que não sejam discriminados oS direitos; o que
não quero é que haja por parte da lei essas medidas de rigor
e excepcões odiosas.

Queiramos para o clero o que queremos para nós. .
Para que tolher ao clero D direito politico ? Não vejo con

veniencia.
Foram estas as consideracões que tinha a fazer, com <\3

({uaes occupei a attencão da Casa.
Estando a findar a hora, entendi que não devia imprimir a

essas consideracões outra marcha, differente da que observei.
Tenho, portanto, concluido, e ainda daqui desta tribuna

faco votos para que o ·paiz entre. quanto antes, no regimen
da legalidade, e que facamos a maior somma de beneficios aos

'estados que representamos, e. que saiamos deste Congresso.
todos, amigos e confraternizados. (M1tito bem; ;mruito bem. O
fY!'.adgt fÍ curnpriment(J.do.• )
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São lidas, apoiadas e entram conjúnctamente em dis
cussão as seguintes

Emeruias

Ao § 5° do art. 62

o ensino será sempre secular, gratuito e obrigatorio nq
primeiro ,gráo, e livre nos gráos superiores.

éS. R. - Casemiro Junior.

Ao § 7° do arL 67

Redija-:-se assim: Autonomia' 'do municipio na organi
zação de seus orçamentos, na gestoo de seus interesses, sem a
a minima intervençãO do governo dos estados.

. S. R. - Casemi1'o Junior.
Vêm á Mesa as seguintes

Declarações de voto

Declaramos ter votado contra a emenda substitutiva do
n. 24 do art. 33 do projecto de Constituição, apresentada pelo
Dl'. Leopoldo de Bulhões, por destruir a unidade da legislação
da Republica, que desejamos mantér como garantia da egual
dade de direitos dos cidadãos e da união nacional.

Sala das sessões, 9 de janeiro de '1891. - M'ontei1'o ele
Bal'l'os. - Gil GOtlla1,t. - AtlLayde Jnni01'.

Votámos contra a emenda apresentada pelo Sr. Deputado
Augusto de Freitas, que constituiu o n. H do art. 4'7';, por isso
que não nademos admittir que se dê auctorização ou facul
dade, ao Supremo Tribunal Federal, que é nomeado pelo chefe
do Estado, para l:!pprovar actos desse mesmo chefe; salvo se
a expressão - mediante approvação - deve ser entendida -
[mediante proposta daquelle Tribunal. .

Sala das sessões, 9 de janeiro de 1891. - Almeida Bar
1'e~o. - João Vieira. - Firmino da SilvfJira. - Couto Car
taxo. - Pedl'O Amel'ico. - J.. RfJtumba.

Declaro que votei pela unidade de legislação.
S. R. - 9 de janeiro de 1891. - J. Retumba.
Declaro que teria votado pela segunda parte da emend:t

do Sr. Amphilophio e outros ao art. 58 do projecto de Consti
tuição, sielletivesse sido posto á votação, como meio de 'assi
gnalar a uniformidade de jurÍiwrudencia no regimen da uni
dade de legislação. - J; ,L. Coelho e Campos.

Fica adiada' a discussão, pela hora .
.0 SR. PRESIDENTE designa para amanhã a seguinte ordem

do dia:
Continuaçiio da 1" discussão dos titulos n· e UI do pro

jecto de Constituição -, Dos estados e do municipio, dis
cussão do titulo IV - Dos cidadãos bmzileú'os,

Levanta-se a -sessão ás' 4 horas da tarde.
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29" SESS.:i.O, EM 10 DE JANEIRO DE 189:1

P'residencia do SI'. Pruelente ele Mol'aes

Ao meio-dia, faz-se a chamada. á qual respondem os
&rs.: Prudente de Moraes, Paes de Carvalho, João Neiv::t,
Eduardo Gonçalves Francisco Machado, 'Leovegildo Coelho,
Joaquim Sarmento,' João Pedro, Cunha Juni-or, José Segun
dino, Manoel Barata, Antonio Baêna, Joaquim Cruz, 'fheodoro
Pacheco, Elyseu Martins, ,Bezerra de Albuquerque Junior,
Theodureto Souto, José iBernardo, Oliveira Galvão, Amaro Ca
valcanti, Almeida Barreto, Firmino da Silveira, José HyginJ,
José ISiimeão, Frederico Serrano, Pedro Paulino, Tavares Bas
tos, Rosa Junior, Coelho e Campos, Thomaz Cruz, Virgilio Da
masio, Domingos Vieente, Gil Goulart, Monteiro de Barros,
Quintino Bocayuva, Lapér, Braz Carneiro, Campos Salles,
Ubaldino d-o Amaral, Santos Andrade, Generoso Marques, Rau
lino Horn, iEstevcs Junior, Ramiro Barcellos, Pinheiro Ma
chado, Julio da Frota, Gesario Alvim, Americo Lobo, Eduardo
vVandenkolk, João 'i3everiano, Saldanha Marinho, Joaquim de
Souza, Silva Canedo, 'Silva Paranhos, Aquilino do Amaral,
Joaquim Murtinho, Belfort Vieira, Uchôa Rodrigues, Indio do
Brasil, Lauro Sodré, Nina Ribeiro, Cantão, Pedro C'hermont,
ilY1'atta Bacel1ar, Costa Rodrigues, Casemiro Junior, Anfrisio Fia
lho, Nog'ueira Paranaguá, Nelson, Pires Ferreira, Barbosa
Lima, Bezerril, Justirriano de Serpa, José Avelino, José Bevi
laqua, Gonçalo de Lagos, Nascimento, Pedro Velho, Amorim
Garcia, Epitacio, Pedro Americo, Couto Cartaxo, Sá Andrade,
Retumba, Tole.ntino de Carvalho, Rosa e Silva, João Barbalho,
Gonçalves Ferreira, José Marianno, Almeida Pernambuco,
André Cavalcanti, Ray:mundo Bandeira, Meira de Vasconcellos,
Pereira de Lyra, João de Siqueira, João Vieira, Luiz de An
drade, Espirito Santo, Bellarmino Carneiro, Theophilo dos San
tos, Gabino Bes::mro, Ivo do Prado, Felisbello Freire,. Augusto
de Freitas, Paula Argol1o, Tosta, Seabra, Antonio Eusebio,
Zama, Arthur Rios, Garcia Pires, Santos Perein, Custodio Ide
Mello, Paula Guimarães, Milton, Dionisio Cerqueira, Leovi
gildo Filgueiras, Barão de IS, Marcos, Medrado, Barão de
Villa Viçosa, Prisco Paraiso, Moniz Freire, Athayde Jun'lOr,
Fonseca e Silva, Fonseca Hermes, Nilo Peçanha, :Urbano Mar
condes, Manhães Barreto, Viriato de iM1edeiros, Virgilio Pessôa,
França Carvalh-o, Baptista ela _Motta, Fróes da Cruz, Aicindo
Guanabara, Sampaio Ferraz, Lopes Trovão, Jacques Ourique.
Aristieles Lobo, Mayrink, Furquim vVerneck, Domingos J (l

suino, Vinhaes, Antonio Olyntho, Badaró, Pacifico Mascare
nhas, Gabriel de Magalhães. Chagas Lobato, Jacob da Paixão,
Alexandre Stockler, Francisco Veiga. Lamounier, Gonçalves
Chaves, Feliciano Penna, Viotti, Dutra Nicacio, Manoel Ful
gencio, Astolpho Pio. Gonçalves Ramos, Carlos Chagas, Gosta
Machado, PaleEa, João de Avellar, Corrêa Rabello, Ferreira
Pires, João Llli2, Bernardino de Campos, Francisco Glícerio,
Moraes Barros, Domingos de Moraes, Canalhal, Angelo Pi
nheiro, Mursa. Hodolpho 'J\1Iiranda, Costa Junior, Rubião Ju
nior, Fleury Curado,' Leopoldo de Bulhões, GuimarãesWatal,
Azeredo, Caetano de Albuquerque. Bellarmino de Mendonça,
Fernandes Simas, Lauro Müllor, Carlos ele Campos, ISehmidt,
Lacerda Coutinho, Vietorino Monteiro, Pereira ela Costa, Antão
de Faria, Julio de Castilhos, Borges de Medeiros, Alcide,; Lima,



Ássis Brasil, Thomaz Flores, Abreu, Homero Baptista, Rochà
o.sorio, Cassiano do Nascimento, Fernando Abbott e Demetrio
Ribeiro.

Abre-se a sessão.
Deixam de comparecer. com causa, os Srs.: Joakim Kà

tunda, Floriano Peixoto, Ruy Barbosa, Saraiva, Luiz Delfin.1,
Pinheiro Guedes, Rodrigues Fernandes, Martinho Rodrigues,
Oiticica, Leandro Maciel, Francisco Sodré, Conde de Figuei.
redo, Matta Machado, Ferreira Brandão, Costa Senna, Alvaro
Botelho, Francisco Amaral, Domingos Porto, Bueno de Paiva,
Cesario Motta Junior, Lopes Chaves, Paulino Carl'os, Rodri
gues Alves, Carlos Garcia, Alfredo Ellis, !iV1'Oreira da Silva, <:,
sem causa, os Srs. Rangel Pestana, .Joaquim Felíeio. Serze
dello, João Lopes, Frederico Borges, Almino Affonso, Mi,gusI
Castro, Juvencio de Aguiar. Bernardo de Mendonca, Pontes de
Miranda, Oliveira Valladão, Marcolíno Moura, Santos Vieim,
Amphilophio, Thomaz Delfino, Cyrillo de Lemos, Alberto Bran
dão, Oliveira Pinto, Joaquim Breves, Luiz Murat, Erico Coelho,
João Pinheiro, Leonel Filho, Americo Luz, Aristides Maia, Do
mingos Rocha, Ferreira Rabello, Barão de Santa Helena, Mar
tinho Prado Junior, Luiz Barreto, Antonio Prado, Almeida No
gueira, Marciano de Magalhães, Ernesto de Oliveira e M:ena
Barreto.'"

E' lida, posta em discussão e, sem debate, approvada a
acta da sessã:o antecedente.

O SR.C1JSTOD.Iü DE MELLO (pela ordem) - Sr. Presidente,
não me achava presente, hontem, quando falIou o illustre
Deputado Homero 'E1aptista; e foi assim que <S. Ex. não teve
immediata e cabal resposta ás insinuações que ousou lançar
sobre meu procedimento no banquete que teve logar em com
memoração do grandioso facto da separação da Egreja do Es
tado.

Permitta S. Ex. que lhe diga que nâo foi, c·omo era
de esperar, leal nesse seu procedimento, porque, tendo scien
cia de que não me achava presente, todavia valeu-se dessa cir
cumstancia, para fazer insinuações ao meu caracter, que, por
uma série não interrompida de servi-ços reaes, prestados á
minha Patria, está 'acima, não só das insinuações de S. Ex.,
como de quem quer que tenha interesse de devassar toda a
minha vida, quer publicá, quer particular.

O SR. HOMERO BAPTISTA - Ninguem devassou.
O SR. CUSTo!DIü DE MELLO - Categoricamente declaro a

S. Ex., que provocou essa odiosa discussão, que inimigos da
Patria não são aquelIes que, como eu, procuram levantal-a ao
nivel de prosperidade e grandeza a que tem direito; são ini
migos, porém, aquelIes que, através de um falso patriotismo,
lançam mão de transacções inconfessaveis para locupletar-se
com '0 sangue c o. suor do povo, que um dia ha de levantar-se
para reivindicar seus direitos e expellir do seu seio os mer
cadores do templo.

O SR. HOMERO BAPTISTA-Não é commigo.
O SR. CtrSTODIü DE MELLO -- Garanto aS. E,x. que ,des

arrrontadamente, assumo a responsabilidade inteira de tudo
quanto disse no banquete, a que se referiu S. Ex., certo de

24
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que não recuarei um passo do caminho que hei t.raçado neste
iCongresso e fóra delle. (1vluito beJn.)

ORDEM DO DIA
DISCUSSÀü DOS TITULas II E III DO PRo.TEeTo DE eONSTITUlÇÀO

Continúa a primeira discussão dos tiLulos II e III do pro
jecto de Constituição, comas - emendas apresentad'ls.

O Sr. Amaro Cavalcanti. requer, em·.primeiro Iogar, qUie
se considere encerrada a discussão dos titulo, do projecto de
Constituição sobre a organização dos estados e municípios.
Si fôr vencedora esta parte do seu requerimento, pede que
sejam dados para a discussão os artigos restantes do pro-
j ecto em discussã-o. .

Entende que a segunda discussão é mais ampla e neHa
têm de ser apresentadas as emendas, e, por isso, cumpre en
cerrar-se a primeira discussão, que é um trabalho preli
minar, afim de encetar-se a segunda discussão, que chamará
definitiva.

O SR. BARÀo DE VILLA VIÇOSA - Comtanto que não peça
na segunda discussão, tambem, rÔlha.
. Consultado, o Congresso rejeita o requeriment-o de en-

cerramento.

O Sr. Assis Brasil (1) (Muita attew;ão) - Sr. Presi
dente, dentro e fóra deste Congresso tem-se dito tanto mal
das discussões, que, .tendo di; vir pela segunda vez á tribuna,
sinto-me obrigado a começar des0ulpando-me de offender um
sentimento que parece tão clara c palpitantemente demons
trado por parte Cie muitos collegas nossos.

E a minha principal deseulpa está, exactamente, na di
vergencia em que me acho relativamente ao modo de pensar
que parece geral.

Ainda tendo certeza de ir de encontro ao pensamento da
maioria, eu continuaria, c-omo continúo, a affirmar que o paiz
s6 p6de tirar proveito de não se restringir a discussão (Apoia
dW), especialmente tratando-se do facto capital que aqui nos
congrega -. a Constituição politicasob a influencia do prin
cipio republicano triumphante.

O SR. AMARO CAVALCANTI - Não apoiado.
VARlOS SRS. REPRESENTANTES - Apoiado.
O SR. ASSIS BRASIL - O resultado da discussão, eomo

todas as cousas, não deve ser julgado pelas apparencias.
O IS'R. AMARO CAVALC.ANTI - E' o .:Iue Se tem visto.
O SR. ASSIS BRASIL - Declarar infecunda a tribuna de

clarar esteril a discussão, somente pJrque os seus erfeitos
não são ímmediatos, é decidir muito superficial e levianamente.
é não enxergar :::enão o que está materialmente debaixo do~
olhos. (Apoiados; :m,uito bem.)

(1) Este discurso, publicado em appendice na primeira
edição, substitue o resumo que aqui se achava.
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Nã.o ha nada mais fertil em ,grandes resultados, nãio ha
instituição de exito mais seguro e benefico do que a mais ampla
e livre discl!ssão.

Ul\I SR. REPRESENTANl'E - Quando del!a se faz bom uso.
O SR. AsSis BRASIL -- E, alé, quando della não se faz bom

uso; porque, Si quem discute não advoga uma causa justa, a
defesa 'll1e faz do erro não consegue senão fazer resaltar a ver
dade. (Milito bent.)

Não são immediatos, em regra, os efféitos da tribuna, nem
se eiJhccbe IJlle homens de bom senso facilmente troquem as
idéas pclas ijuaes se decidiram em virtude de estudo e me
dita~ão. j!ehis primeiras que lhes offereça a palavra habi], 011
eloquente, dos oradores. Mas, si taes idéas eram susceptiveis
de correc1ião, ou si eram falsas e a discussão as cotejou com
as -verdadeiras, o ti'iumpllO em favor da verdade não se fará
esperar lllllHo. Qualquer de nós póde dar attestado disto.
Quantas vezes, ouvindo um orador que ataca uma convicção
nossa, emquanto nos pareCe que esta cada vez se robustece
mars, insensivelmente se opera em nosso espirito a transfor
ma~ão, que só algum tempo depois vamos reconhecer! (Apoia
dos; ,n1IUíto bem.) Como estão enganados aquelles que se SUD
põem superiores ao accesso da logica, aquelles de quem, aqui
mesmo. varias vezes tenho ouvido palavras como estas: "Fal
lem, discutam, tragam as razões que quize.rem; tenho minha
opinião formada; nada me abalará 1" Ah 1 Senhores, errar é dos
homens. mas teirnar no erro, dizia o sabio, é dos brutos.
(Mu'ito bem.)

Estou convencido de que esta é a verdade. Por que, pois,
não !lei de fallar, afrontando embora a tyrannia da opinião.
que, pOl' ser exercida pelo maior numero, não deixa de ser uma
tyrannia?

Yenl10 dizer o que entendo, e estou convencido de que
presto um serviÇO publico; porque, si a minha opinião repre
senta a -verdade, ainda que ella seja repellida no momento, os
mesmos que a l'epellem não poderão evitar que ella lhes cai'!,
nas consciencias, como semente fecunda em terreno fertil. AlH,
ella ha de germinar, romper a ,camada da indifferença, e, ao
principio delgada e flexivel haste, exposta aos insultas do tufão
adverso, não demoraná em ostentar-se arvore gi,g'ante, debaixo
de cuja exuberante e frondosa ramagem virão repousar os
mesmos que outr'ora tentaram destruil-a com o pé. (Muito
bem.)

De qUe Lralam os capitulos que se discutem? Tratam da
organização dos estados e dos municipios. Será esta, porven
tura, materia cuja discussão se deva atropellar ? Parece-me que
é uma de tantas em que a Nação teria tudo a lucrar, vendo ex
pender--se aO]Jinião de cada um dos seus representantes.
Darei a lTIinha, mui sllmmariamente, e sobre alguns poucos
pontos em que estou em desaccôrdo com o projecto offerecid.)
pelo Governo PI;ovisorio.

Começarei por pedir que não julguem 'LIue venho aqui
defender Lheses sem opportunidade no momento presente da
nossa Palria, sem applkabilidade ás circumstancias actuaes.
Tenho notado, Senllores, que os recursos e habitas do espirito
conservador, quer dizer - do espirito de resistencia, são os
mesmos, identicos em todos os paizes, em todas as civilizações
e em todas as fórmas de governo. No Imperio, quando eu era
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um apostol0 ambulante da democracia, quantas vezes, ao. te~
minar as minhas arengas, em que prégava ao POVD os prmCl
pios da liberdade, vinham os proprios adversarios d!zer-me,
entre abraços e. felicitações: "Dissestes belIas .cousa~ dl.sseste~,
mesmo a verdade; ma:s, infelizmente, tudo ISSO nao e appll
caveI ilão é opportuno"! Era o ultimo recurso, era o unlCO

'suppbsto argumento com que o espirito ant~go resistia á in
vasão do espirito novo. com que o erro defendla-se da verdade.

Quanta semelhança encontro ainda, ,ás vezes, infelizmente,
entre esses conservadores passados 8 os que existem on se
estão formando no presente!

E' ainda alIegando uma supposta inopportunidacle, que se
repelIem aIgumas das grandes theses essenciaes ao corpo da
áoutrina repuhlicana e que foram sempre sustentadas pela
nossa longa propaganda. Este espirito conservador ha de existir
sempre, e direi mesmo que elIe não desdoura os seus porta
dores, si é bem entendido e bem encaminhado. Eu mesmo con
·fesso ao Congresso que o possuo em alta dose. Sou uma na
tureza conservadora. Tudo o que r\"ara mim é novo, tudo o
que não está em certo arcabouço de opiniões e principios que
eu já sustentei de modo definitivo, t.udo isso ml') fere, me
o-ffende e molesta. e desperta-me o instinct.o da resistencia.
Creio que os outros homens não serão muito differentes de
mini. neste part.icular. O que é preciso é que estejamos munidos
da sufficiente philosophia, para não rejeitar -sem exa;ne o que
instinctivamente repelIimos; o que é preciso é que fenhamns
dentro de nós uma força que se eleve sobre o n03::iO proprio in
dividuo, e lhe possa bradar: "Nunca vás com a i'jéa pre~o:c.

cebida de que só tu tens razão."
Desgraçadament.e, nem todos os homens dp boa fé e de

boa vontade estão prevenidos desse element.o p8:1de:-ador, que
os eonduziria ao exame e. por conseguint.e, á maior probabili
dade de acertar. O que se vê, em regra, é cada um acastel
lar-se na opinião que adopt.ou e repelIir como absurdo t.udo
o que com elIa não se ajust.a, ainda cont.rariando as mais
lucidas demonst.rações. Dizem logo: «BelIas t.heorias, e bem
demonstradas, mas inopport.unas.»

Senhores, nest.a quest.ão de applicabilidade das t.heorias,
nesta questão de opport.unidade, não .devia haver, e, real
ment.e, não ha escolas differentes. Na propria França, onde
o gigant.e da eloquencia cont.emporanea por t.ant.o t.empo e
com t.anto ardor reclamou exclusivament.e para o seu partido
a idéa do opportunismo, conseguindo levantar em torno de si
legiões -poderosas, lá mesmo, o opport.unismo, como bandeira
partidaria, acha-se desprestigiado e decahido, e não sómente
por lhe ter faltado o esteio do grande tribuno, porque já em
yida de Gambet.ta elIe declinava para o poent.e. E por que
ISSO? Porque é um erro arvorar como privilegio de alguem
ou de um part.ido, o que é at.t.ribut.o de todos os homens. '

O opportunismo se reduz a uma quest.ão de bom senso.
Todo homem sensat.o não t.rat.a de applicar nenhum principio
á realidade, s.em t.er, pl:im~irament.e, cotejado esse principio
com essa realIdade; e, SI nao os encontra perfeit.ament.e ajus
taveis, não tent.a a experiencia.

Si alguem defende uma idéa c a prov'-í,,, está implicita
ment.e entendido que a julga Oppol'tuna: e combat.el-a dando
como unica razão a sna inopportunidadc. é argumentar ba
nalmente, é cahil' no vicio de logica que 'os mest.res chamam
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idem per idem, sustentar ou negar a these com a simples
affirmação ou negação da mesma these"

A dee!aração categorica da opportunidade, ou inopportu
nidade. não deve consistir assim em uma simples affirmação.
mas ser concluida da mais justa analyse das circumstancias.
porque é, realmente, uma questão que. sem exaggero, se páde
dizer capital. Nada é viavel si não é opportuno. A Historia
está semeada de grandes exemplos a este respeito. A verdade
mais incontrastavel, destinada a ser um dia recebida como
dogma da se ieneia, não será admittida como tal, não dará os
resultados sociaes que della deviam decorrer. si não encontra
(I meio preparado para recebeI-a. '

Sabeis quantos principios falsos a humanidade admittiu
e sustentou a proposito de cousas que são hoje da maior no
toriedade,que estão ao alcance de todos, na sciencia de vul
garização, conhecidos e attestados pelos profanos da sciencia,
como eu. Desses erros, alguns já tinham sido anteriormente
demonstrados; entretanto, o espirito da época continuava a
sustentaI-os, porque naquelle particular a verdade não era
opportuna. Por muitos seculos se entendeu que a 1'erra era
chata e que esse lençol azulado que sobre ella se arqueia.
recamado de diamantes. não era mais do que manto provi
dencial suspenso pela mão do Eterno sobre as nossas cabeças,
immensa tenda protectora, debaixo da qual a sabedoria do
Creador abrigava a sua creatura.

Os grandes philosophos do dia, aquelles mesmos que dis
punham de um prestigio de que nunca mais foi dado gosar a
pensador algum, os que decidiam da sorte dos imperioso fa
ziam derramar sangue nas batalhas, ou impunham silencio
aos poderosos da Terra nas suas contendas, - Santo Agostinho
e toda a pleiade brilhante de sua época defendiam essa opi
nião; e, entl>etanto, Senhores, a idéa da redondeza da Terra já
tinha sido aventada pelos philosophos gregos e pelo grande
Plinio.

UM SR. REPRESENTANTE-Até queimavam a quem acre
ditava nisso.

O SR. B..;.DARÓ - Dizem isso os calumniadores da Egreja.
O SR. ASSIS BRASIL - O nobre representante terá sempre

de mim as maiores complacencias, até mesmo quando me
chamar calumniador (Riso), mesmo porque, assim, me presta
um serviço, mostrando a fraqueza da sua doutrina, que para
rebater opiniões, precisa destas sahidas inconvenientes. (Ha
nm apcl:f'te do Sr. Badm'ó.) Mas sempre direi ao nobre re
presentante que, apesar de ser eu pouco assiduo leitor dos
doutores da Egreja e o primeiro a reconhecer a minha in
competencia, posso affirmar-Ihe que está naS obras de Santo
Agostinho a justificação da referencia historica que fiz.

O SR. BADARó - Quando eu disse-calumniador da Egreja
-não me referi a V. Ex. . nem á questão da posição da
Terra, mas, sim, á queima de individuos que pregavam dou
trina opposta.

O SR. ASSIS BRASIL - Então fui eu que ouvi mal; queira
desculpar-me .

.Mas bem. Senhores: a opinião que era naquelle tempo
repellidà, apesar de ser desde muito sustentada. é hoje uni
versalmente acceita, sem qlje, por isso, seja hoje mais verda-
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deira do que era. húntem, mas, sómente, porque, hoje, ella
está perfeitamente de accôrdo com a situação inteHectual,
alla, emfim, tornou-se opportuna. E o mais curioso é que fez
seus instrumentos aos representantes dos mesmos que a lm
pugna;vam, a esses frades solitarios, encerrados entre as pa
redes tristes do claustro, recolhidos para estudar os mciQs de
sustentar os erros antigos, que, entretanto, eram vencidos
pelas leis do pensamento, pela força da discussão (que a
]eitura e a meditação não são outra cousa), e vinham, sem o
esperar, dar razão aos primeiros martyres da Sciencia e da
[iberdade, aos primeiros que nas trevas do obscurantismo
I'asgaram o clarão da verdade. (Muito bem.)

A opportunidade das cousas é, pois, muito importante,
Senhores; porém, eHa se reduz a uma questão de bom senso,
apanagio de todos os partidos e de todos os homens, e não
privilegio de um individuo ou de uma seita.

Discutindo e propondo principios, desta tribuna, não é
nocessario affirmar que os reputo opportunos, completamente
applicaveis ás actuaes condições do paiz, nem admitto que
eHes sejam impugnados sómente com a affirmação pura e
simples de que não são opportunos. .

Esta observação e todas as que tenho feito não são sem
moLivo; eu e meus coHegas e companheiros de bancada temos
aqui discutido e proposto a· applicação de principios da nossa
j landeira politica, e não queremos 'leI-os rejeitados C0m a
simples e commoda observação de que não são opporLunos.

Nada encaminha melhor uma discussão do que assentar
clara o perfeitamente o seu ponto de partida. Qual é o ponto
de partida da nossa discussão? Para mim não póde ser outro
que não eSLe: nós viemos aqui para concretizar, para cor
porificar, para realizar o systema republicano federativo.

Não ha negar essa base evidente, sobre a qual se deve
erigir a nossa obra, da qual devem partir todas as nossas
illações, na qual se devem vir liquidar todas as controversias
que se suscitarem no seio deste Congresso. (Apoiados.)

Accresce que é isto uma questão decidida: o Congresso
jú deliberou por unanimidade dos votos dos seus membros
que - o Brazil será uma Republica federativa. Assim é que
o voto solenne dos delegados da soberania nacional veiu
sobropôr-se, ajustar-se perfeitamente á aspiração dominante
do povo, e, pois, não póde haver duas opiniões sobre o caso:
vamos fazer a Republica federativa. '

Agora, si assentarmos perfeitamente a idéa que temos
do systema republicano federativo, teremos erigido um cri
terio que simplificará e facilitará o julgamento ele todas as
duvidas e questões que possam apparecer. .

Nada terei necessidade de dizer sobre o principio repu
blicano, que vejo aqui acceito e respeitado por todos. Outro
tanto não me parece acontecer com o principio federativo,
quo é. ontretanLo, no momento, o mais interessante, porque
da idéa que fizermos delle depende a grande perfeição da
nossa obra.

Senhores, desde que me occupo destes assumptos. simples
propagandista popular, escrevendo ou fallando, até agora.
('hamado·a ser infima molecula do organismo nacional, lenho,
sempre, feito partir todas as minhas opiniões e deliberações
ela ieléa que mantenho relativamente á natureza da Federação.

Para mim a idéa da Federação nasce ela seguinte ver
daele: na sociedade humana, desde o seu mais simples repre-
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sentante - o individuo - ha uma vida individual e uma vida
de reZacão.

Ninguem póde desconhecer que ha, si assim me posso
exprimir, dois campos dentro dos quaes gira a nossa activi
nade: o primeiro é o daquelles actos que não interessam
semão a pessoa de quem os pratica - é {) campo da vida in
dividual; o segundo é aquelle em que se passam os actas que
affectam o nosso semelhante, singular ou collectivo - é o
campo da vida de relação.

Com muita razão têm estabelecido os mestres do systema
federativo que no primeiro daquelles campos deve dominar
plena liberdade ou soberania, e que no segundo essa liber
(Iade ou soberania deve ser limitada na razão directa do
quanto affecta o interesse de outrem.

Effectivamente, Senhores, ninguem me pôde determinar
o modo por que hei de vestir-me, a moda que 11ei de usar,
a cór da roupa. a fôrma do chapéo, etc. São factos que se
rlêferem. exclusivamente, ao meu individuo. Nessa situação
sou tão livre, independente. soberano, como uma nação or
ganizada. S~rá tã.o attentatorio immiscuir-se qualquer aucto
ridade na minha independenc'ia, assim caracterizada, como uma
nal}ão invadir o territorio da outra.

O .SR. ESPIRITO SANTO - Mas exige-se que ande vestido,
o não á primitiva, como os selvagens. (Riso. )

O SR. ASSIS BRASIL-O aparte do nobre representante
me auxilia, no sentido de esclarecer a questão. Tudo no
mundo é relativo, e está implicitamente admittido que os
principias que estou estabelecendo não escapam a essa rela
tividade. Si está admittido pela civilização da sociedade de
que fal}o parte que é um escandalo, que a choca, que a mo
lesta. que a perturba, o facto de apresentar-me nú (Riso),
praticando-o, vou ferir a liberdade do meu semelhante; dei
xará, pois. de ser um acto da vida individual, - para ser da
viela de relação·e estar sujeito aO mesmo criterio a que estes
nl)8clecem.

UM SR. REPRESENTANTE - Respondeu categoricamente.
O SR. ASSIS BRASIL - Vamos do individuo á fam iIia, que

(, o primeiro organismo social. Todos conhecemos o antigo
adagio - Dentro ele S1tO casa cada um é rei . Pela minha
»a1'lo é só onde admiti0 reis, e reservo-me sempre o direito
de; ser dentro da minha o mais absoluto dos Neros. (Riso.)
A familia, como o individuo, deve ser soberanament8 livre.
no circulo que lhe é traçado.

Corno chefe da minha familia.é naquillo que só com
ella entender. posso fazer o que quizer, não só no que ~e
referir ás pessoas, como ás cousas, dar aos filhos a educaçao
da minha preferencia, ou·· ordenar os mo,:,e}s como me. pa
reror: mas, si eu tiver ao meu lado um VISIllho que se.la ~o
mesmo tempo meeiro de uma parede de minha casa, nao
podewc.i deitar abaixo essa parede sem entrar em accórdo com
o seu co-proprietario. . .

O quo acabo de figurar com o individuo e com a famllla
dá-se. egualmente.. com todos os grupos humano.s; com o mu
nicipio. com o Estado ou provincia e com a Umao, que _todos
têm sua origem 110 individuo e não differem deHe senao na
Clu,antidade 8 na maiox' complexidade dos seus pheno:p:l8IlOS
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proprios; mas na qualidade devem ser semelhantes, assim
como a sommaé da natureza das parcellas.

Todos elles devem formar um systema perfeito, co
existindo pelas suas affinidades naturaes, mas girando, sem se
tocarem e sem offenderem, como circulos concentricos. E'
por isso, é por ser a organização mais de accôrdo com a na
tureza, que o systema federativo encaminha-se pa~a ser ü
systema universal (Não são sonhadores e phantaslstas que
o dizem. é a observação das leis da Natureza, que podem ser
violadas; mas não abolidas). . ...

Tratando da organização· dos estados e dos mUllIClpIOS,
debaixo do ponto de vista federativo, o meio segurC! de
acertar é combinar todas as disposições da lei que se proJecta
com o criterio queahi deixo estabelecido; tudo o que en
contrarmos com o caracter de phenomeno da vida propria de
cada um dos agrupamentos menores, Estado e municipio,
deve ser deixado á soberania respectiva daquelle a que per
tencer; tudo o que importar um phenomeno da vida de re
lação deve ser reservado á União, ou ao Estado, conforme
se tratar dos estados ou dos municipios.

Perante a Commissão dos 21 foi apresentada pelo repre
sentante da bancada rio-grandense uma emenda suppressiva
de todas as disposições do projecto de Constituição relativas
aos preceitos que devem guardar os estados nas suas respe
ctivas <Jonstituições, substituindo-se toda a longa especiali
zação do projecto por estas unicas paJavras: «Os estados

. organizar-se-ão livremente, se~offender os preceitos da Con
stituiçãoFederal.» Isto é mais simples e claro e guarda
melhor a indole federativa.

A Commissão dos 21, que, justiça é dizel-o, procedeu, em
regra, com a maior sabedoria, acceitou esta emenda.

Entendo que ü Congresso não a deve rejeitar.
Votar contra ella seria preferir. a confusão á clareza e

arriscar-se a, inconsciente ou involuntariamente, crear emba
raços á perfeita installação do principio federativo.

Outro assuinpto interessante e sobre o qual foram offe
recidas emendas em grande profusão é o das terras publicas.

As terras publicas estão nos estados, a elles interessam
mais de perto, mas podem, tambem, affectar necessidades da
vida de relação.

Não ha duvida que a União póde precisar dellas para
serviços federaes, como sejam as obras de defesa do terri
torio, negocio que interessa á Nacão inteira. Com muita de
licadeza se deve proceder na discriminação das duas compe
tencias. estabelecendo onde cessa a dos estados e onde começa
a do Poder federal.

Das varias emendas que se apresentaram nenhuma me
parece bem precisa, mas votarei por qualquer que disponha
que as terras publicas pertencerão aos estados onde estive
rem situadas. podendo a União utilizar apenas as indispen
saveis para os serviços de -caracter federal: mas entendo que
na segunda discussão devemos precisar melhor os termos, no
sentido de. limitar o arbítrio doPoaer central na declaração
das terras que lhe forem necessarias.

Quanto a muitos serviços do Ministerio da Agricultura,
que até agora cürrem por conta do Centro, é indubitavel que
dev:em 'pa~sar aos ~stados, a quem tambem devem passar os
meIOS mdlspenSaveIs para accudir a taes serviços. Tendo os
meios, elles farão tuào melhor, porque vêem as necessidades
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mais de perto e têm mais immediato interesse do que o
Centro. Aos que 'contestassem a capacidade dos poderes 10
caes para a plena administração dos seus interesses eu res
ponderia com o conhecido dito popular -« que mais sabe o
tolo no seu do que o avisado no alheiol».

Não tenhamos medo da liberdade. como' tinha a Mo
narchia.

EIla só poderá dar bons fructos; e o povo só não tem
capacidade para viver em liberdade quando nunca viveu neIla.

Não podemos tornaI-o digno da liberdade, senão dando
lhe instituições livres. Não póde ser realmente grande a
aptidão do povo brazileiro para exercer um governo livre,
pelo sinijj)Jes, mas poderoso motivo de ter vivido até hoje na
centralizacãQ economica e no sophisma politico.

E' uma verdade scientifica que toda funcção tende a crear
o seu orgão, como - que o orgão que não se exercita
atrophia-se.

O mais habi! de nós, na arte de faIlar, si houvesse sido
da infancia á velhice encerrado em um calabouço, sem com
municação com os seus semelhantes, estaria inhabil para pro
nunciar uma unica palavra, nem se serviria da lingua senão
para os mais rudimentares effeitos physiologicos. A expe
riencia mostra que esta observação é exactamente applicavel
aos factos sociaes.

Mas, Sr. Presidente, para se alterarem as instituições,
d'volvendo aos poderes locaes os serviços que a eIle's per
tencem, é necessario dar-lhes, conjunctamente, os meios de
occorrer ao custeio de taes serviços.

Voltamos, assim, a todo momento, á tão debatida questão
da separação, da discriminação das rendas. Não é de mais
faIlar ainda uma vez neIla.

E' a questão mais interessante das que têm soffrido con
troversia entre nós, e não é ainda uma questão vencida, pois
que sobr8 eIla ainda nos pronunciaremos em segunda dis
cussão.

Por que motivo, Senhores, vamos romper o principio fe
derativo, facultando ao Poder central intervir como pertur
bador no circulo dos interesses locaes, luctando, cumulativa
mente, com os estados municipaes, estancando, por meio do
barbaro fisco tão nosso conhecido. as fontes da nossa riqueza.
que são as industrias nascentes? Sigamos a verdade, com a
franqueza que requer a augusta missão que desempenhamos;
a verdade é que o Governo gastou de mais, preparou um or
çamento que só póde ser equilibrado invadindo-se as fontes
da receita, que, pelo principio federativo, devem ser priva-
tivas dos governos locaes. _

E' s6 esse o motivo de vermos lançar-se adeante do carro
triumphal da Federação essa unica pedra que o fará deter-se
bruscamente na vertiginosa carreira em que se approxima.

Não confundamos, Senhores, um orçamento com uma
Constituição. Temos deante de nós um orçamento excepcional,
mas, em parte, eIle se justifica, porque o momento é tam
bem excepcional, e. principalmente. não esqueçamos que o or
çamento é transitorio e a Constituição é perpetua. (Apoiados,)

E si temos, por força, de escolher (o que não me pa
rece) entre um orç~ento desequilibrado e uma Constituição
torta, que seja torto o orçamento, que é uma lei para um
anno, e que saia direita a Constituição, que tem de regUlar
a vida da Republica.



o orçamento 11a de, forçosamente, equilibrar-se, porque
os recursos do paiz são exuberantes e .porque o Çlro~erno ba
de, afinal, encarreirar-se pelo bom cammho. As dIffwuldades
que elle encontrar serão, mesmo, um incentivo para proc~u:ar

a senda das economias e da maior severidade na admmIs;
tracão. (Apoiados.)

. Senhores, si nós fizermos uma Constituição que permitta
ac' Poder central intervir nos dominios dos poderes locaes,
estabelecendo, ao lado da collectoria do Estado ou do muni~

cipio, a collectoria da União, ~ farejando, com es.te instincto
parUcular do fisco, onde rebenta uma fonte de rIqueza. para
mataI-a com 0 imposto, ---,- o povo não acreditará ver na
nossa abra senão o prolongamento do regimen det~stado do
Impcrio centralizador. (A1Joiados.) ~~~. i'~·

Si vamos fazer isso com a intenção de proporcionar ri
queza á União, enganamo-nos redondamente; porque, pertur
bando a vIda individual das localidades. matamos o proprio
germen da riqueza. Rico não é o governo que accumula
milhões nas caixas do Thesouro. é rico o Estado que tem
recheada a bolsa do particular. fonte perenne donde correm
todos os recursos publicos e os verdadeiros incentivos do
progresso. (Apoiados; mnito bem 1) .

O Congresso tem-se mostrado independente e possm(1O
ela vontade de acertar. Me.::mo errando. faco-Ihe a .iustiGa
de crer que tem procedido com a melhor das intenções. Não
é vergonhoso voltar atraz, quando reconhecemos o nosso erro,
e. especialmente. quando esse erro affecta o bem publico.
Espero que o Congresso ha de emendar. depois da segunda
discussão, o unico erro grave que deforma a bella obra que
estamos preparando. Elle s6 terá a ganhar no conceito pu-o
blico com esse acto de verdadeira elevação. (Pmlsa.)

Sr. Presidente, comecei proclamando e defendendo as
vantagens da discussão.

Não quero que por isso me confundam com os amigos
do parlamentarismo.

Governo parlamentar e governo de discussão não é a
mesma cousa.

Todo governo livre permitte e provoca a mais completa
discussão. Governo parlamentar é. 'especialmente. aqnelle em
qUi; o Poder se sunpõe uma commissão .do parlamento.

Este vicio dá logar a muitos outros, entre os quaes o
de desviarem-se as cliscussões dos assumptos da competencia
,lo parlamento. para materias alheias ao interesse nacional.

Nós. aqui. além de não sermos parlamentares. estamos
ainda. por outra consicleracão. mais obrigados a nos restrin
girmos absolutamente á discussão do nosso assumpto: somos
um Congresso Constituinte. e não devemos tratar senão de
fazer a ConstituiCão da Republica.

Mas, Sr. Presidente. como o abysmo traz o ahysmo. uma
palavra chama outra palavra. um facto provoca outro facto,
venho. eu tambem, violar: conscientemente, o preceito que
reconheço e que acabo de justificar.

:Vou, tambem. desperdiçar uns cinco minutos do nosso
precIOSO tempo, tratando questões alheias ás que explicam
a nossa presença neste recinto.

?eçi) perdão ao Congresso de uma culpa pela qual sou
o prImeIro a reconhecer que mereço todas as censuras, e que
só p6de ser attenuada si· o Congresso pensar. como eu. que
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sou impellido por um dever de consciencia e de lionra e que
não fui o provocador de tão de.sagradavel occurrencia.

Esse foi o meu distincto patricio que veiu bontem a
esta tribuna discutir uma questão irritante. occorrida no seio
do Partido Republicano rio-grandense. .

Trata-se de uma questão domestica, que devia ser resol
vida e liquidada no partido a que pertencemos, e não perante
o Congresso, tlue deve ser alheio a taes assumptos.

E'o pois. só obrigado pelo dever de acudir á provocacão
que nos foi feita que venho, em nome dos meus companheiros
de bancada, entre os quaes occupo o ultimo logar ...

UM SR. REPRESENTANTE - Os ultimos serão os primeiros.
O SR. ASSIS BRASIL- ... vencendo uma grande repu

g'nancia, ao encontro do illustre' representante a quem al1udi.
. Sr. Presidente, duas ,justificações fez hontem o nobre
l'epresentante, a do seu governo como antigo membro do Go
Verno Provisorio. e a da divergencia em que se col1ocou com
a quasi tocalidade da representação rio-grandense, e concluiu
lançando-nos o repto de provocarmos do eleitorado a sentença
condemnatoria do seu ou do nosso procedimento.

Não tinha o nobre representante. a quem sempre dis
t.ingui com a maior amisado. por que' a merecia, necessidade
de justificar-se do que fez como representante nosso no Go
verno Provisorio: nrís ,já lhe haviamos feito inteira Justiça,
r.om aquel1a lealdarle qur tão bem caracteriza a nossa terra;
c tanto rslavamos com o nobre representante no maior ac
cõrdo, que levámos o seu nome ás urnas entre os nossos, como
[egil.imo candidato do partido.

Procrrlendo em seguida á explicação da sua dissidencia,
o nobre rrpresentante, respondendo ás nossas contestacões,
rm apartrs nos 11rovocou a levarmos a questão aos eleitores.

Acceitámos promptamente o seu repto. e nem era pre
riso fazel-o expressamente, quando a nossa honra e dignidade
nno nos apontavam outro caminho, quando estavamos, como
csl.amos, srguros do triumpho que nos vinha proporcionar
rSSC alvitre lembrado por S. Ex.

Rectifico. pois. solennemente. tomando o Congresso por
Irsi rmun ha. o que hontem disse: a deputação rio-grandense
:10cri ta o convite, do Sr. Demetrio Ribeiro para pedir-se ao
rlrilorac1o o veredictum que ponha termo á questão que nos
rl ivide. (lYhíito bem!)

Srí mo resta dizer duas palavras, nó sentido de cstabe
lrcer com precisão e clareza os termos em que deve assentar
o nosso contracto.

Disse o nobre representante que não lhe merecia fé o
actual regulamento eleitoral, que abre margem á fraude.

Eu lhe contestei, em apartes, que acceitavamos o repto
dentro ou fóra c10 regulamento. (Apoiados da bancada rio
arandense. )

Quando o nobre representante quizer negar até a leaJ
nade com que sempre procedemos. observando todas as normas
rIo Direito e torlos os respeitos á liberdade: qpando o nobre
rcpresentante fOr até ao pensamento in,justo de que somos
r.::tpazes de fraudal' a rleição que vai ter logar brevemente.
fl mc1a assim, não poderá fugir ás consequencias do repto que
nos atirou, em vista da razão que passo a dar e que encontra
ao mesmo tempo, uma sahida para as duvidas de S. Ex. e
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o unico meio de decidirmos com a mais positiva exactidão
a nossa controversia. .

O nobre representante não póde desCi)nhecer a auctorI
dade dos eleitores que o mandaram aqui, como nos mandaram,
lambem a nós. Si desconhece a auctoridade desses eleitores,
nega, tàmbem, a sua propria legitimidade de represen~ante;
porque veiu aqui com os votos delles. Ora, esses eleItores
são pessoas cuja identidade se póde reconhecer pelo modo
mais simples. facil e exacto: elles deixaram os seus nomes
nos livros do processo eleitoral. Por outro lado, é uma idéa
essencial á natureza do mandato. que só póde retiral-o quem
o conferiu. Em relação a nós e ao nobre representante, é

,evidente, pois, que só nos podem cassar os poderes esses
eleito,res a quem me referi, que foram, tambem, os que nol-os
conferiram. Si, pois, a maioria desses eleitores declarar em
documento authentico que nos retira o mandato, eu e os meus
companheiros não veremos senão um caminho - o da porta
da rua; estamos ce.rtos de que, si provarmos o contrario, o brio
e dignidade do nobre representante não lhe indicarão, tam
bem, outra vereda. (Apoiados.)

Vamos ter brevemente uma eleicão no Rio Grande do
Sul; por essa occasião. reunindo-se de novo o eleitorado nas
varias localidades. será facil ficarmos sabendo quem dentre
nós não poderá voltar aqui . (Muito bem. Apoiados da ban
cada rio-grandense.)

UM SR. REPRESENTANTE - Quem perde com isso é o paiz,
que fica privado da !3oIlaboração de cidadãos capazes.

O SR. ASSIS BRASIL - Não ha homens necessarios. nem
a Patria póde perder quando a dignidade é o moveI ele qual
quer procedimento do cidadão.

Não entrarei perante o Congresso na explanação das
causas da pequena dissidencia rio-grandense. Trata-se, como
já disse, de uma questão domestica, que não deve vir, que
nunca deveria ter vindo ao Congresso, e que só o partido deve
julgar. ,

No Rio Grande do SuL si nós temos. como partido po
litico, alguma força, valendo pouco individualmente cada um
de nós (Não apoiados); si conseguimos, moços obscuros' e
desprotegidos, affrontar o colosso da tribuna brazileira-, ga
nhando sempre terreno. ao passo que eIle o perdia - não foi.
sem duvida, por brilhantes dotes, de que nunca nos pre
occupámos, mas pe'la correcção, pela severa disciplina in
teIligente, pela sabedoria que presidiu á organização do Par
ti~o .Republicano rio-grandense, que com orgulho se confessa
dISClpulo do Partido Republicano paulista, em cuja terra se
esclareceu e formou o nosso espirito, a cujo exemplo as
nossas idéas cresceram e se organizaram. (Apoiados; muito
bem.) Nós, alli, temos sempre, deante dos olhos este principio
pratico: « Cada ,republicano é chefe de si mesmo e ultimo
soldado do seu .partido .» Não temos chefes, não temos man
dões, não temos os capitães a que hontem alludiu o nobre
representante. (M1LÍto -bem,: -muito bem n

Lembro-me d,e que uma vez me disse o Sr. Silveira
Martins que o Partido Republicano, assim organizado, era um
mo.nstro. «Pa~:'tido sem chefe é um corpo sem cabeça». disse-me
o IIlustre trIbuno. Eu lhe contestei que a differença entre
o meu e o seu partido era. que no meu a cabeça estava no
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proprio corpo, ao passo que no seu el1a estava separada: era
um orgão independente, que não obedecia ás leis organicas
do corpo que dirigia, e que essa era a verdadeira monstruo
sidade.

O que se passa agora é qualquer cousa que muito de
perto interessa e affecta essa organização do Partido Repu-
blicano rio-grandense, de que acabo de tratar. -

Por nossa honra e pelo interesse do partido, essa questão
deve ser liquidada pelo meio facil, claro e definitivo, que
acabo de propôr. Nem é necessario que o nobre represen
tante, que me ouve em silencio, diga que acceita os termos
que proponho, para que nós desde já nos' julguemos obri
gados.

Quer S. Ex. aceeite, quer não, não voltaremos aqui si
a maioria dos eleitores que votaram no dia 15 de setembro,
expressamente, nos retirar o mandato; e, si nós provarmos
que essa maioria pro~ede assim em relação ao nobrerepre
sentante, não temos a pre.tenção de nos suppôr mais dignos
e briosos do qu/) S. Ex., para entendermos que procederá
diversamente. (Apar'tes .)

Incontestavelmente, no Rio Grande, a maioria do eleito
rado pertence ao Partido Republicano, e a nossa eleição é
disso a prova mais eloquente.

O SR. AN'rÃo DB EARIA - Está eng'allado. Os eleitores são
80.000, e trinta e tantos, mil que votaram não são maioria.

O SR. ASSIS BRASIL - Os eleitores não são 80.000; mas'
não percamos o raciocinio; lá hei de chegar.

E', sabido, Sr. Presidente, que a eleição no Rio Grande
não foi disputada pelo partido chamado gasparista, alliado,
hoj e, a outros elementos de opposição. Comprehende-se
quanto o facto de um partido só concorrer lhe faz perder es
timulo, não exhibindo nem approximadamente toda força de
que dispõe. Mesmo assim, um dos nossos candidatos, e re
presentante Ramiro Barcellos, obteve ce.rca de 40 mil votos.
Mas, sendo esta a votação maior, não deve ser tomada para
Briterio; devemos para isso procurar a média, e essa me pa
rece ser, exactamente, a que obtivee, que póde, ser, tambem,
tomada como a genuinamente republicana. Eu estava ausente
do paiz, não podendo influir pessoalmente na eleição; de
modo que nenllUm voto deveria ter sido de pessoas alheias
ao partido. Por outro lado. sou um antigo republicano, dos
mais trabalhadores do Estado, não tendo inimigos no partido;
nem provoquei ainda qualQuer genero de censura á minha
pessoa; de modo que me parece que nenhum republicano me
deve ter negado o seu voto. Eu obtive, si me não engano,
Berca de 37.000 votos. Informaram-me mais tarde que alguns
dos nossos amigos foram suffragados pelo novo partido que
aUi appareceu com o titulo de Catholico, de cujos membros
eu nada podia obter, porque nunca fui visto com bons olhos
por esses senhores (Riso), e com a maior injustiça, porque
sou amigo' da liberdade para todos, inclusive elles.

Mas, bem, Senhores, admittamos que o numero de elei
Lares republicanos que concorreram á eleição de 15 de se
tembro foi. de 37.000.

Qual é, agora, o numero total dos eleitores '!
E' 70 e poucos mil.)
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o SR. NASCIMENTo-Entre mortos e feridos.
O SR. ASSIS BRASIL.- Descontemos, agora, os mortos e

feridos. No numero total que, acabo de dar figuram todos os
eleitores alistados pelo antrgo systema, dos quaes grande
parte têm mudado de municipio, estando, agora, os seus nomes
em duas e mais listas; outros têm sahido do Estado; outros
têm morrido.

O SR. NASCIMENTO - Outros são ext.rangeiros e, depois de
alist.ados, declararam I,;onservar a ·sua nacionalidade.

UM SR. REPRESENTANTE - E esses foram em grande nu
mero.

O SR. ASSIS BRASIL -Ignorava esse facto, que, no caso,
é de grande importancia.

Finalmente, Senhores, é preciso não esquecer que em todo
eleitorado ha sempre um numero avultado que apenas fi
gura, nas listas, mas que nunéa concorre, de modo que, para
um partido ter certeza' da victoria, não é necessario que possa
levar mais de metade de todo o eleitorado inscripto nas
listas. (Apoiados. )

. Feitas estas considerações, não ficará longe da verdade o
calculo que estimar' em 60.000 o eleitorado effectivo e real
do Rio Grande.

Ora, nós, em uma eleição que não foi pleiteada, obti
vemos a média de 37.000: quem poderá negar que possuimos
uma grande maforia?

E' necessario fazer ainda uma observacão, Sr. Presidente:
si a média da votação republicana foi 37.000, é certo, en
tretanto, que os eleitores de todas as matrizes que concor
reram elevaram-se a muito mais de 40.000, porque votaram'
muitos gasparistas, e cQ.tholicos em grande numero.

UM SR. REPRESENTANTE - Mais de dois mil.
O SR. ASSIS BRASIL - Püis bem, Senhores, pm'a s'illljJli

ficar a cousa e cortar duvidas, nós não fazemos questão de
que sejam admittidos tambem esses, como juizes da nossa
causa, apesar da nota de suspeição que os acompanha. Acéei
tamos para juizes todos os eleitores que concorreram ao
pleito em que fomos eleitos. Só esses, repito, têm o direito
de nos retirar o mandato. A revocabilidade é da natureza e
essencia do mandato; mas é egualmente verdade que Só póde
revogal-o quem o deu. Mas é talo desejo que temos de
.decidir esta questão e a consciencia de que estamos com a
razão, que não duvidaremos, si o nobre representante quizer
furtar-se aos termos que propomos, acceitar o veredictum de
todos os eleitores do Rio Grande, inclusive os proprios gas
paristas, que, por adio a nós, não vacillam em alliar-se a
qualquer adversario nosso, e que tenho bom motivo para
suppõr que já se acham, ligadas ao nobre representante.

O SR. RAMffiO BARCELLos-:Acceitamos, mesmo, os que
não votaram. (Apoiados da deputação rio-grandense.)

O SR. ASSIS- BRASIL - Independentemente das serias ra
zões que tenho para acreditar nas occultas affinidades que
existem entre o meu distincto patricio dissidente e os gaspa
1'istas (Apoiados da bancada rio-grandense) tenho como certo
Sr. Presidente, que a fatalidade das cous~s ha de levaI-o a
esse ultimo desastre.
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S. Ex. e os poucos que o seguem contra o Partido
Republicano hão de traçar, fatalmente, a curva do circulo,
até encontrarem-se, no extremo, com os inimigos da Repu
J;lica.

Nem ha outro meio de dar combate ao Partido Repu
blicano, fóra do qual nenhum de vós, ou de nós, vale nada, sem
rxcepção do nobre "representante.

Neste ponto, arriscando-me, embora, a passar por in
r::iscreto, devo fazer conhecida uma revelação que um raro
3G1SO me proporcionou.

Hontem, á noite, o General .José Simeão, amigo do nobre
representante e, ao mesmo temjJo, dos gasparistas, passou um
j elegramma para Porto Alegre aos Srs. Visconde de Pelotas
e Joaquim Pedro Salgado, pedindo auxilio para o DI'. De
me trio na questão do répto que" hontem mesmo nos lançou.
(Sensação. )

O SR. ANTÃO DE FARIA-Ahi está para que VV. EEx.
foram incommodar o Sr. General José Simeão.

O SR. ASSIS Bp..ASIL - Eu não incommodei a ninguem,
nem conheço o SI' . José Simeão.

O SR. ANTÃO DE FARIA-Não me refiro a V. Ex., que
é incapaz de fazer qualquer injustiça.

O SR. ASSIS BMSIL-Agradeço-lhe a justiça que me faz
e que realmente mereço.

Mas, vamos ao telegramma.
O General Simeão é antigo amigo dos Srs. Gaspar Mar

tins, Pelotas e Salgado. D'estes dois ultimos, um é chefe
ostensivo da União Nacional, colligação de opposicionistas de
varlOS matizes, mas onde predomina o elemento gasparista,
que tem absorvido os outros" mais fracos.

O telegramma dizia, mais ou menos:
,( Peço-lhes que se empenhem pela decisão favoravel do

repto lançado lloj e por Demetrio no Congresso ...»
O SR. ELYSEU MARTINS - Como soube desse telegramma ?
O SR. ASSIS BRASIL - Não tenho necessidade de dizêr;

basta affirmar que foi pelos meios mais dignos; não andei
revolvendo e violando os archivos, pôde estar certo.

Continúa o teJ.egramma:
«Confio na tradicional independencia do povo rio-gran

dense.»
E term.ina com esta noticia:
«Demetrio foi victoriado pelo Congresso, pelos represen

tantes da imprensa e pelas galerias.»
O SR. ALMEIDA PERNAMBUCO - E' verdade.
O SR. ASSIS BRASIL - Pois eu estava presente e não vi

nada dissQ; mas, em todo o caso, si o nobre representante
não foi victoriado, não foi porque não o merecesse.

Sou o primeiro a dar attestado de que o nobre repre
sentante falla muito bem e merece ser applaudido, ou mesmo
pictoriado •



Sr. Presidente. é possivel que as minhas informações
sejam falsas, que tal telegra.mm~ não tenha sido. pa~sado:
neste caso tudo se esclarecerIa SI o Sr. General SImeao me
permittisse, ou a qualquer hOJ?1~m de bem, na linguagem da
antiga lei, requerer na Repartlçao dos Telegraphos uma cer
tidão. Faço mesmo, este pedido a S. Ex., com quem, no ca
racter de representante, que nos é c0!llmum, peço per~ittir-me
a liberdade de entrar nestas relaçoes, apesar e de nao ter a
honra de conhecel-o pessoalmente.

Mas· eu creio que não estou em erro. O telegramma foi
realmente passado. A dissidencia republicana, nascida hon
tem, já se atira hoje aos braços dos antigos inimigos da
Republica. (Muitos apoiados da bancada rio-grandense.)
Quanto ella está enganada, si pensa que por este modo vai
encontrar a vida que lhe falta! Porque a alliança com taes
elementos será a sua eterna ignominia, que é o. mesmo que
dizer que será a mais ingloria das mortes. (Applausos da
deputação rio-grandense. O orador é abraçado por grande nu
mero de Srs. representantes.)

O SR. Jo.i;.o DE SIQUEIRA pede que o 81'. Presidente con
sulte o Congresso si consente no encerramento da discussão.

O SR. ARIS'l'IDES LOBO diz que, quando o encerramento
foi requerido pelo illustre Senador pelo Rio Grande do Norte,
a Casa foi testemunha do triumpho esplendido que teve a
liberdade da discussão; entretanto, passado pouco tempo e
logo depois do Congresso ter sido arrebatado pela eloquencia
do illustre Deputado pelo Rio Grande do Sul. requer-se de
novo o encerramento, isto é. que o Congresso desfaça com os
pés o que fez (Jom as _mãos, ou vi(Je-versa.

O SR. PRESIDENTE - O encerramento não tem discussão.
Posto a volos o requerimento de encerramento, é rejeitado.

O Sr. Meira de Vasconcellos - Sr. Presidente, 81'S. mem-
bros do Congresso, comprehendo quanto é difficil neste mo
mento a minha posição nesta tribuna. Depois da rejeição de
dois requerimentos de encerramento, dos quaes um acaba de
ser votado, se me afigura que, pelo menos, uma grande parte
de meus collegas se acha com o espirito predisposto a não
prestar attenção (Não apoiados) á discussão da materia, que
ainda não foi encerrada ...

O SR. JUSTINIANO DE SERPA - Significa o contrario.
\Apoiados. )

O SR. lVIElR/\ DE VASCONCELLOS - ... e. assim. terei de
enfrentar com a má vontade desses collegas. por um facto
que, afinal de contas, não deve ser lançado á minha respon
sabilidade.

Bem sei, Srs. do Congresso, que não devo ter a pre
tenção de impôr-me á vossa attenção; mas a minha qualidade
de representante deste paiz e, principalmente, de represen
tante do Estado de Pernambuco, na occasião em que se trata
de decidir do nosso futuro, me dará toda a força necessaria
para que saiba collocar-me sempre na altura do meu dever,
não hesitando um só momento, nem deante de um pronun
ciamento que, porventura, me seja desfavoravel, nem recuando
mesmo deante dos justos receios que a fraqueza da minha
palavra (Não apo'iados) possa em lllim determinar.
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ti capitulo que se occupa da organização dos estados, de
certo merece da parte do Co~esso a homenagem que a
maioria deIIe acaba de render-l):J.e, rejeitando, nesta sessão,
dois requerimentos de encerramento da discussão.

Senhores, quando se trata da organização dos estados e,
portanto, de assegurar a realização da maior das aspirações
do povo brazileiro, que se effectuou a 15 de novembro de
1889, é justo que este Congresso, por. uma votação como a
que acaba de verificar-se, affirme a todo o paiz que eIIe
sabe dar toda a importancia, todo o válqr ás questões que
interessam á Patria (Muito bem.), em momentos tão difficeis,
como os que atravessamos.

Bem sei, Sr. Presidente, que é quasi um vicio inherente
a nós brazileiros (permittam-me que assim me pronunciif..
porque sou brazileiro, e entendo que o melhor serviço que
um brazileiro póde prestar a seu povo não é lisongear suas
paixões, exaggerar suas bôas qualidades, cantar suas glorias,
mas apontar seus defeitos e criticar seus erros, IJorque dahi
vem salutar lição), - sei, repito, que é talvez um caracteris
tico do brazileiro o costume de qu·ebrar armas e e.nvidar
todas as for<;as em pról da conquista de uma idéa, e reali
zada esta, alcançados os louros da victoria, como que ador
mecer á sombra delles, entibiar a acção e deixar enervar
aquella grande actividade que os fazia fortes na propaganda
e os guiava ao campo do combate.

E só assim explico este phenomeno, que a ninguem deve
ter escapado, de espiritos superiores, qU.e tanto trabalharam
pela realização da Federação, na- qual viam a uIlica salvação
das provincias, mostrarem-se, hoje, indifferentes á consa
gração legal e pratica dessa beIIa conquista, como si bas
tasse tel-a feito pela Revolução, e não devessem continuar
a luctar pela sua completa implantação em nossa lei con
stitucional.

Devemos, entretanto, convencer-nos de que nossos esforços
são a'inda necessarios e, a meu ver, deve merecer a maior at
tenção a materia da organização dos estados, ora em discussão.

Quando, Sr. Presidente, se penetra neste proj ecto de
Constituição e se percorre, por assim dizer, a estrada que a
Revolução de 15 de novembro abriu ao futuro do Brazil, ex
perimenta-se a mesma impressão do viandante que, envere
dando pelas florestas seculares do nosso paiz. encontra de
espaço em espaço, de distancia em distancia, .certos pontos
de uma grandiosa perspectiva, em que a magestade da Na
tureza o detem contemplativo e e.xtatico deante de extra
ordinarias bellezas, que não se descortinam em outros logares;
assim, aqueIIe que estuda este projecto de Constituição é
obrigado a demorar sua attenção sobre certos capitulos, como
que maravilhado pela extraordinaria importancia de seus
assumptos.

Entre esses capitulos enumero o que trata da organização
dos estados e o qu.e se occupa da organização dos municipios,
bem como devo enumerar o que Bstatue a Republica federa
tiva como a fórma de governo do Brazil.

E' justo, pois, que os representantes da Nação Brazileira
procurem demorar sua attenção sobre um dos pontos capi
taes do projecto de Constituição, como é o que ora se discute.

E' apenas para lamentar que seja tão fraca a voz daquelle
,que neste momento se dirige. ao Congresso (Não apoiado,s) ,

25
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e que seja de todas a menos auctorizada (Não apoiados) a
palavra do representante da Nação que agora occupa. a tri
buna. Como-quer que seja, porém, essa palavra bem póde
trazer um adminiculo de luz, de energia e de esforço, para
a consolidação da grande obra .de nossa organizaçã? .politica,
contribuindo para que elIa satlsfaça as nossas legitImas as-
pirações. . _ .

Sou dos que ent<?ndem que a orgamzaçao federatIva dos
estados era, por assim dizer, o escopo da propaganda Eepu-:
blicana, e que o dever deste CongressQ, eleIto pela N~çao, SI
não é a realização desse pensamento, por. tel-o realIzado a
Revolução. é a consagração legal da obra dessa mesma Re
volução, mas de modo quê seja ella a mais perfeita, des
apparecendo os embaraços, as desconfianças e as limitações
que resultam do projecto em discussão.

Penso que a emenda approvada pela Commissão dos 2:1.,
no sentido da eliminação dos differentes paragraphosdo
art. 62, que impõem indebitas restricções á organização dos
estados, deve ser unanimemente acceita por este Congresso.

E' para lamentar, Senhores, que os homens da Revolução,
uma vez de posse do Governo, não tivessem escapado ao de
feito, que se nota geralmente entre .os nossos homens publicos,
qual seja o de, uma vez galgando o Poder, procurarem, por
assim dizer, encurtar os passos com que a elle chegaram, e
deixarem de affirmar por seus actos toda a extensão de suas
doutrinas, começando a desconfiar do proprio povo, Dor quem
e pana quem trabalhavam, e vendo um grande perigo na rea
lização das grandes conquistas e das grandes reformas com
que lhe aacenavam. .

Extranhei que o projecto de Constituição apresentado pelo
Governo tivesse acceitado as limitações que estão nos §§ :1.",
2°, 3°, 4° e 5° do art. 62.

Meus Senhores, o artigo da Constituilião deve ser o que
se contêm nas palavras do art. 62, uma vez eliminadas as
que a Commissão manda retirar desse artigo.

Desde que na Constituição se têm lançado as bases do
regimen federativo e se têm cimentado os' direjtos e as ga
rantias que devem pertencer á União, sendo, por outro lado,
delimitada a esphera de acção dos estados por meio de res
tricções razoaveis e que estabelecem a linha divisaria entre
o Governo central e os governos locaes, me parece que tudo
quanto passar disto, não será mais do que uma negação da
quillo que se procurou affirmar, ou uma flagrante contra
dicção com o que foi consagrado no primeiro titulo da Con
stituição.

Que é que póde pretender a União no regimen federa
tivo ? E' que lhe sejam garantidos todos os meios de vida em
relação aos serviços que são indispensaveis para a manutenção
da unidade nacionaL sem a qual não ha governo federativo.
Desde, pois, que a União se veja dotada com os poderes e
recursos necessarios para ter um Exercito e uma Armada,
para i'ust~ntar a r:epresentação do paiz no 8xterior, para ter
as .suas fmanças mdepelll~entes, levantando impostos para a
satlStacçao daquelles serVIços, e, bem assim, para manter as
relaçoes de dependencia entte os estados e o Governo central
deve considerar satisfeitas as suas aspirações. Tudo o que
exceder dahi não póde deixar de ser tomado como um ataque
á liberdade e á autonomia dos estados.
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Sr. Pl'esidente, foi lJor compreliender assim a Federação,
foi lJor entender que 'eI'a chegada a occasião de lançarmos as
bases seguras da autonomia das antigas provincias, por que
tanto suspiravamos, dessa autonomia, que se tinha tornado
uma aspil'ação, p6de~se dizer, unanime de todos os brazi
leiros, - é por assim pensar que acredito que o Congresso
inteiro, sem discreparrcia de um voto, não terá duvida em
cortar essas limitações a que lla pouco mó referi, a1'firmando
essa autonomia, que, longe de ser um attentado contra a
unidade nacional, é, ao cor1Lr'ario, Um dps melhores argu
mentos a favor dessa me~ma unidade.

Não nos illudamos, Sr. Presidente, com esta palavra uni
dade, que encerra uma grande aspiração, mas quo deve ser
betn estudada, para ser bem compl'ehendida e não sermos le
vados a erro na votação desta Constituição.

Se tivessernos por fim, crcando ° Governo i'ederativo,
organizar, ou manter, a unidade material, eu diria que quasi
llão tinhamos necessidade- de passar da lVIonarchia para a
Republíoa federativa.

A l\1cJnarc!ria não nos legou a unidade, aquelh unidade
que sempre tivemos ern vista. A unidade que desejamos, Se~

nhores, não é a unidade puramente material; porque esta s6
nos póJl:e ser dada pela centralização administrativa, e os
choques constantes entre os interesses locaes e a prepotencia
governamenta~ levam-DOS ao. camr.nho tortuoso e fatal da se
paraç;J:o ...A unidade que nos deve preoccupar é a unidade
moral, aquella que resulta da harmonia de todos os interesses
e que se fortifica pela indep_endencia dos poderes locaes em
sua esphera deac'ção: é esta a unidade que o regímen fe
deral póde e deve cimentar. Já tive occasião de dizer nesta tri
buna, Sr. Presidente, que o erro em que htbora grande numero
de membros deste Congresso em relação á nOSsa organização
politica consiste no ponto de vista extremado Bm que se
collocam UlJS, procurando atten,der excTusivamente aos inte
resses da União, e estes insurgem-se, por assim dizer, contra
o proprio principio federativo,_ podem mesmo, ser chamados
de verdadeiros sebastianistas ou de separatistas disfarçados,
porque, conscientemente, marcham de costas para a centrali
zação monarchIca, - ou preparam a separação; ao passo que
outros, como que sentindo ainda sangrar-lhes as feridas feitas
pelas urzes do caminho da lVIonarchia, e, por assim dizer,
obstinados pelos soffrimentos das luctas que tiveram de sus
tentar contra todos os abusos e v.iolencias da centralização,
dominados de adio contra o Poder central, querem para os
estados a maxima amplitude de attribuições, a direcção de
quasi todos os interesses. todas as garantias emfim. Deste
modo, Sr. Presidente, todos esses oradores, si bem que se
guindo caminhos differente"s. encontram-se em um mesmo
ponto - a negação da Federação - justificando, assim, o
axioma de que os extremos se tocam.

Eu, pelo contrario, Sr. Presidente, procuro collocar-me
em um meio termo, garantindo os interesses da União sem
prejudicar os interesses dos estados, garantindo os interesses
dos estados sem prejudicar os interesses da União.

Nem me deixo arrastar c.ompletamente pelas maguas do
passado, nem tambem me deixo deslumbrar pelos sonhos de
grandeza do futuro. .
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Procuro, portanto, conciliar .p.or to~os os modos os justos
interesses da União com os legItlmos mteresses dos estados,
estabelecendo, âssim, toda a possivel harmonia entre uns e
outros. , ,

Comprehendo, Senhores, que é do acc~)rdo destes dOIS m
teresses que póde resultar para o BrazIl, para nossa cara
Patria, uma Constituição capaz de fundar e assegurar, atravéz
de todas as vicissitudes, a sua grandeza futura.

Procedendo de modo contrario, longe de prestarmos o
serviço que a Patria tem direito de esperar ~le nosso patrio
tismo a deixaremos exposta a todos os pengos, e compro
metteremos a sua felicidade.

Á Histor.ia ahi está cheia de exemplos semelhantes.
Quem, como est~ Congresso, melhor do que eu, conhece

a historia dos Estados Unidos da America do Norte; quem
tem estud'ado a sua Constituição e as phases por que passou
a sua elaboração, sabe perfeitamente, como dizem illustrados
llUblicistas, que aquella Gonstituioão é, por assim dizer, do
primeiro ao ultimo artigo, uma serie de sacrificios de opi
niões encontradas, um penOf1o resultado de transacçõep entre
aspirações divergentes, que, si não tiv.essem chegado a essa
conciliação, teriam burlado a grande obra da Revolução da
America do Norte. (Apoiados.) ,

Ora, si nós, além das razões theoricas e das razões que
chamarei - de bom sensQ, temos a experiencia de outros
povos, por que não nos havemos de aproveitar della, para
que, seguindo ~ o mesmo caminho, embora appliccmdo essas
lições ao nosso meio, ás nossas circumstancias, adaptando-as
ao nosso caracter, ás nossas apirações, possamos chegar ao
grande resultado a que chegou aquella nação?

Acredito que havemos de chegar a este grande deside
1'atum; ninguem me tira do peito esta alentadora esperança
de que o Brazil ha de ser tão grande na America do Sul,
quanto é grande a União Americana na America do Norte.
(Muito bem.)

Nutro-me desta grande esperança, e direi mais ao Con
gresso que vejo reservadQ ao Continente americano um fu
turo grandioso.·I"~-"'·;;-i

A America ha de ser um immenso foco de liberdade que
ha de illuminar o Mundo, converf endo todos os povos ao go-
verno de si mesmos e a uma vasta federação. .

Acredito no adveI;lto da Republica universal, sem em
bargo de me terem por utopista.

Tudo parece annunciô,r que ella foi fadada para esta
obra gigantesca e colossal. (Muito b.em.)
. . Ora, estabE\lecidas essas premissas, pergunto-vos si não
e Justo que afastemos do nosso espirito vãos re(leios que
percamos o te!D0r da liberdade; porque ouço dizer e não 'raras
vezes tenho hdo. tambem, que um povo não deve adaptar a
si ~ertas instituições senão quando se acha preparado para
31 lIberdade. ,I

_Mas, S~nhores, como se prepara um povo para a liberdade
senao pratlCando,-a, ~eJ?ão epsaiando-?-, senão incorrendo nos
erros a que esta sUJeIta toda a SOCIedade, que é um com
posto de homens, e desde que o homem é fallivel, portanto
falhvel deve ser a sociedade?

Si _quizermos esperar o preparo dos povos para a
adaptaçao das reformas sociaes e si quizermos admittir que
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sem esse preparo elIas não devem ter logar, teremos negado
toda a liberdade ao povo~ teremos proclamado o estaciona
rismo chinez. Si assim fosse, nós ainda hoje seriamos um
paiz de escravos; não teriamos esta brilhante conquista da
extincção da escravidão em nossa Patria. (ApoiadQs. )

Todos vós sabeis o que custou de sacrificios aos grandes
apostolos da ab_olição essa grande reforma social no Brazil .•
(Apoiados. )

Vós bem sabe!s que os primeiros que tiveram 'a ousadia
e a coragempatriotica de dizer ao seu paiz e ao Mundo, que
o Brazil precisava lavar da face da sua, .civilizaçãG aquelIa
nodoa, que o tornava quasi repugnante ao mundo .civilizado,
foram cobertos de opprobrios. de doestos, de maldicção.
(Apoiados.) E devo, até, dizel-o, alguns pagáram a sua au
dacia com a propria vida. (Muitos apoiados.)

Temos as mais robustaf) provas desta verdade.

O SR. ALMEIDA PERNAMBUCO - Tem sido assim em todas
as nações. _.

. O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS - Isso vem em a,poio do
que estou dizendo. A sociedade não passa, em sua vida col
lectiva, de um verdadeiro organismo, que se póde comparar
com o organismo humano, isto é, o proprio homem de que
ella se compõe.

A sociedade, na infancia. dá os seus primeiros passos
incertos e vacillantes; elIa tropeça, cahe, apprende á custa
dos seus proprios erros e fraquezas, e só depois de immensos
soffrimentos, de grandes sacrificios e de ter passado por
todas as situações ás vezes, até, desastrosas, é que consegue
marchar com segurança, desfructar um certo bem-estar e
chegar á conquista de um patrimimio que se chama - civi
lização. Não podemos ser differentes dos outros povos, pelo
que, o que disse um grande poeta latino em relação ao homem
é perfeitamente applicavel á sociedade: «Homo sum et nihil
humanum a me alienum puto.»

Esse conceito do comico latino encerra uma profunda
verdade. Qualquer sociedade póde dizer: - Sou uma socie
dade humana, e, por consequencia, não deve ser-me extranho
o que se passa .nas outras sociedades.

No proposito qUIi_me trouxe á tribuna, de discutir a
organização dos estados, principiei por acceitar a emenda da
Commissão, que rende digna homenagem aos principios e é
a verdadeira prova da attenção, da sabedoria, mesmo, com
que os illustres membros da Commissão dos 21 estudaram
este projecto, procurando corrigir-lhe os erros e retocal-o na
quelIes pontos que julgaram defeituosos. Depois entendi que
devia sujeitar á apreciação do Congresso algumas emendas,
que tendem ao mesmo fim,. e para ellas peço a attenção' dos
meus illustres colIegas, embora muito me peze estar abu
sando de sua generosidade (Não apoiados), quando, entretanto,
vejo que a tendencia é para o encerramento da discussão ••
(Não apoiados.) .

Não digo que seja da maioria, mas é de grande parte dos
membros do Congresso, e basta que um só dos meus nobres
collegas se sinta incommodado com a minha presença, para
eu ter pressa em deixar a tribuna.
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Peço ao meus. nobres colIegas que se dignem de attender
a esta emenda, que passo a ler:

«Art. 64. E' facultado aos estados:
§ 1.0 Celebrar entre s~ aju;;t~s e convenções. se!ll caracter

politico respeitadas. aS dlSposlçoes desta GonstItUlção.
. § 2.· Regular o processo e _as c.ondições da eleição, tanto
de seus representantes nas assembléas legislativas locaes e
no Congresso Nacional, como de seus governadores e quaes
quer outros de seus funccionarios electivos, ficando salvo ao
Congresso mencionado o direito de altorar o processo esta,·
belecido no que disser respeito á eleição de seus membros.

Art. 65. Os poderes ou direitos que pela presente Con
stituição não são delegados á União, ou negado.s aos estados,
se consideram -reserv3,dos a estes ou ao povo, não podendo
ser dada á mesma Constituição interpretação alguma que
p,rejudique os direitos e poderes dos mesmos estados.»

Portanto, não faço mais do que vir em auxilio do proprio
:111ct.or da Constituição, tirandõ aoS estados -o direito de in
tervir em convenções internacionaes, ou outras de natureza
nolit.ica, elA nnOA podem resultar grandes embaraços para a
União, e deixando-lhes s6mente o direito de fazer conven
ções que entendam com assumpto que não seja político.

Mas, como a simples t'.:xpressão "sem caracter político"
poderia, ainda, dar logar a duvidas, porque vejo que póde
haver assumptos que, não sendo propriamente de caracter po
litico. desde que, pela propria Constituição, fossem objecto
de liberdade dos estados J)ara contractos e convenios, pode
riam f,razer os mesmos inconvenient.es, - entendi que devia
fazer esta restricção, dizendo: - observadas as disposições
desta Constituição.

No § 2· procuro. não sei si deveria dizer reivindicar,
mas, pelo menos, crear para- os estados o direito de regular
a processo e as condiç,ões de eleição para os seus represen
tantes, quer nas suas assembléas locaes, quer na Assembléa
federal, bem-como para os seus governadores.

-UM SR. REPRESENTANTl!1- Perfeitamente.
O SR: JUSTINIANO DE SEp,.PA - Na primeira parte perfeita

mente, ele accôrdo; na segunda é impossivel a susfenfacão da
doutrina. .

O SR. MEIRA DE VASOONOELLos-Bem; peço ao meu nobre
,;ollega que me ouca.

Sr. Presidente. esta disposição. a meu ver, não póde
ReI' impugnada. e muito menos repellida por aquelles que
desta tribuna têm trabalhado. pelejado mesmo. pela maxima
autonomia dos estados. procurando, até. alguns batalhadores
da causa democratica levar tão longe as suas aspirações, que
não se têm de.tido. sequer, no. proposito da consecução de
uma autonomia larga, mas têm ido ao ponto de querer para
os estados nma verdadeira soberania.
_ Pois, meus ?3enl].ores, quando vejo que se procura levar

tuo longe a asplracao dos estados. que se pretende dotal-os
de insW.uicões tão livres e que se procura dar-olhes. até, uma
Roberania. não seI. não comprehendo como é que -se queIra
regate~r:lhes_o direito de regular as condições e o processo
da elelcao, nao S0 em relação áquelles que devem repi'esen-



tal-os no Congresso Nacional e nas suas assembléas locaes,
como, ül,mbem, em relação aos seus governadores.

O SR. JUSTINIANO DE SERPA- A verificação dos Doderes
tornar-se-ia impossivel.

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS - Vi, não ha muitos dias,
que nesta Assernbléa votou-se, não só a dualidade da magis
tratura, como tambem a dualidade do direito ...

O SR. JOSE' HYGINO E OUTROS SENHORES - A diversidade.
O SR. MEIRA E VASCONCELLOS- ... a diversidade, sim:

disse mal. Procurou-se dar a cada um dos e.stados a faculdade
de legislar sobre o seu Direito Privado e, portanto, de orga-
nizaI' um Commerciat um Codigo Civil e um Codigo
Criminal. .

Eu, meus Senhores, não posso ser suspeito de centraliza
dor. 2i nã'o SOl1 daquelles. que procuram favorecer as preten
ções exaggeradas dos estados, porque, como já disse, a minha
aspiração é conciliar tanto quanto possivel as conveniencias e
interesses dos estados com as conveniencias e interesses da
lJniZlo, o rsta drve 5ri' posição dr torlos os amigos da Patri:1.
de todos aquelles que querem um g'overno estavel, um go
verno verdadeiramente adaptado ás necessidades do paiz e uma
IConstituição capaz de dar-nos esse governo, todavia, sou par
tidario de um federalismo largo e completo e da mais ampla
autonomia dos estados.

Pois bem, eu. que assim penso, confesso francamente aos
meus collegas, que entristeci quando vi que este Congresso
votou a multiplicidade, ou a diversidade, do Direito e a dua
lidade. da magistratura, que, aliás, reconheço ser mera oonse
qllencia daquel1a primeira disposição.

O SR. JOSÉ HYGINio -- E' desanimador!
O 'SR. ESPIRITO SANTO - Isto importa desconhecer a lei

da Historia. (Ha outros apartes.)
O SR. MEIRA DE VASCONCELLDS - E' verdade, isto importa

mais alguma cousa: isto importa (permittam-me a franqueza)
falta de verdadeira orientação na organização do Governo fe
derativo.

Isso importa não exacta comprehensão da fórma de go
verno que nós procúramos organizar.

UM 'S'R. REPRESENfANTE - Está enganado. E' justamente
porque se comprehende, que assim se procede. A razão está di,
lado da maioria.

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS -Meu collcga não levará
a mal minha franqueza, porque pedi licença para usar del1a.
Releve, portanto, a minha insistencia.

fEmbora seja o primeiro a render a mais .sincera home
nagem á illnstração daquelles que votaram pelas disposições
que acabo de impugnar, nem por isso me póde ser negada
a liberdade de pronunciar-me deste modo, principalmente
desde que a votação de taes disposições não foi definitiva. .

Deve-se admittir a mais larga discussão, porque da dIS
cussão deve sabir a luz, e pódo ser que essas grandes illustra
ções, capazes de illuminar o Mundo, aproveitem a fagulha de
um pyrilampo como eu, que lhes alumia o caminho pelo qu:::l
devem enveredar.
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Nem seria isso extraordinario, nem para admirar, eI!f.
hora tanto eu como vós saibamos que se deve suppõr a razao
da parte dos homens illustrados contra os que o não. são, e
'que, ao menos por convenção social, apropria sabedona está
com ü maior numero. com as maiorias.

Vós, que me ouvis, vós, sobretudo melh?r d~ que eu, co
nheceis mais de um facto que nos aponta a hIstOrIa de grandes
homens, de philosophos de talento extraordinario, verda~eiros
genios, que, uma vez a:r:rancados desses espaços sem fIm. da
Sciencia, onde poderiam girar muito be.m, c~mo verda.deIros
astros de primeira grandeza, capazes de Illummar. o Umve~so,
e trazidos a este mundo pratico, ao mundo da realJdade, ahI Se
achariam deslocados, tocando o chão em que pisa a genera-
lidade dos homens, a quasi totalidade dos cidadã'os. . _

Vós saheis que esses talentos, tirados daquella vastIdao
em que poderiam preencher sua missão e obrigados a essa
navegação terra a terra, que é a verdadeira situação do legis
lador, desvairam, mostram-se, muitas vezes, abaixo das maÍ'f)
res mediocridades que tenham senso commum.

Em 1792, na França, em consequencia daquella grandiosa
revolução que, como bem diz um illustre escriptor, Spuller, não
foi uma simples revolução da Patria franceza, mas uma re
volução de toda a Humanidade, os revolucionarios, que en
tendiam que a sociedade era como uma estatua que o artista
tira da madeira informe ou do marmore tosco e bruto, rom
peram com todo o passado e quizeram passar sobre elle uma
esponja, para fazerem tudo de novo.

Foi assim que elles procuraram destruir tudo quanto era
obra de seculos de experiencia em materia de instruc,ção pu
bIca, sem distinguir o que era büm do que era máo, e, de
[facto, acabaram com todas as universidades, extinguiram qui

.nhentos e tantos collegios de ensino secundario. emfim, abo-
liram tudo, para que, na phrase da nossa velha ordenação,
não ficasse memoria de semelhantes instituições.

Depois disso confiaram a Condorcet, Mirabeau, Lakanal e
outros a missão de organizarem um novo plano de. instrucção
publica para a Nação franceza; e que aconteceu? A obra des
ses grandes homens, que pareci;J. um conjuncto de perfeições,
foi uma cousa inapplicavel ao povo e que teve de cahir, por só
ter tido em vista principias theoricos e absolutos,. que aquelles
homens quizeram transportar para uma ohra que devia ser
mais pratica do que especulativa.

Vós sabeis que alguns philosophos. - e creio que entre
eS~'es Rousse~u e Locke (,são leituras de meus ternllos acade
mICOS, que se distanciam e se perdem em um passado já
remoto, pelo que tenho dellas apenas reminiscencias longin
quas) - foram encarregados de fazer constituições politicas.
Rousseau foi encarregado de fazer uma Constituição, não sei
si para Genebra ou ...

UM SR. REPRESENTAl'oTI'E - Para a Gorsega.
O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS - '" para a Corsega, e

;Locke foi encarregado de fazer outra para a Carolina. Vós
sabeis o que esses trabalhos foram: talvez valessem menos do
que um projecto de Constituil}ão que eu vos pudesse aqui apre
sen~ar. E por que? Porque esses homens entendiam que uma
SOCIedade p6de ser governada por systemas, e que o legislador
faz as instituições de um povo como O artista tira do marmore
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'ou da madeira a mais beBa estatua, que extasia a Humani
dade que a contempla.

Nã·o. O legislador deve ser, antes, um homem pratico,
um homem que allie os conhecimentos indispensaveis para a
vida ao bom senso e á experiencia dos negocios, sem se pre-
occupar de theorias... .

O SR. AMERICO LOBO - Somos praticos; somos os homens
no Direito. '

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS - '" porque, toda a vez
que elle assim não .fôr, ou seguir outro caminho, desviar-se-á,
com certeza, do Se1} intuito, e o seu trabalho será illusorio.

Esses homens podem servir para rotear o campo da ci
vilização: são, por assim dizer, os caminheiros do progresso,
os desbravad'ores do caminho da Sciencia, e, como taes, são
utilissimos .a esta ou áquelIa sociedade, onde a adopção cri
teriosa e não systematica de suas doutrinas produz os mais
beneficos resultados. Si, porém, elles sahem desse papel, col
locam-se abaixo dos homens mais mediocres.

Portanto, Senhores, não é de admirar que eu tenha a au
nacia de estar aqui criticando as duas disposições ...

UMA voz - Muito cOl)1petentemente.
O SR. MEIRA DE VASCOJ:\l.CELLOS - ." relativas á multi

pli'Cidade do Direito, e á dualidade da magistratura, as quaes
aqui tive,rem o assentimento dos mais nQtaveis talentos deste
IGongresso.

Ent.endo que quem votou a favor dessas duas disposições,
ou não prest.ou a devida attenção ao assumpto ...

O E!R. JUSTIN\IANO DE SERPA - Não apoiado, nessa parte.
O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS - Perdão... ou nãü se

achava perfeitament.e orient.ado sobre a fórma de governo que
procuramos e.stabelecer, ou, então, procurou disfarçar no pro
posito ·ost.ensivo, ou apparent.e, de querer fundar uma Fe
deração, e de preparar o caminho para a separação, ou pelo
menos, para uma Confederação. (Apoiados.)

Aquellas disposições como que nos virã:o t.ornar extran
geiros na nossa propria Patria (Apoiados.)

O SR.' JUSTINIANO DE SERPA - V. Ex. quer dar mais
aos estados do que nós, com a diversidade de legislação: guer
que os est.ados legislem, para a União obedecer.

O SR.' '1\1EmA DE VASCONCELLOS - Complet:arei 'o meu
pensament.o.

Não comprehendo que, quando a aspiração de todo. mundo
é a unidade, - essa unidade de que ha pouco rfaller e que
disse dever ser o 1}OSSO objectivo, nã·o a unidade material, mas
a unidade moral, que é, por 'assim dizer, o mais belIo fructo
dessa arvore de ourü da civilização, essa unidade a que ha
pouco se referia, com tanto talento, o meu predecessor nesta
tribuna, o Sr. Assis Brasil, e que já é uma aspiração do
presente, como ha de ser uma, realidade do futuro para toda a
Humanidade -, não comprehendo, digo, que, quando essa
unidade é a aspiração dos povos e dos legisladores, quando
todo mundo marcha para a sua conquista, venha este Con
gresso introduzir em nossa Constituição o germen da desunião,
creando a diversidade do Direito, preconizandü principios que
nos hão de tornar ,extrangeiros ,aos olhos da propria Patria I
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Comprehendendo que os estados devem ter o direito de le~

gislar sobre assumptos que interessam á vida local. Ahi esUâ'
completamente traçada a linha divisoria, no regimen feclera~

tivo; entre a 'competencia do Centro e a dos orgáQs ou uni
dades sóciaes que compõem a União. E tanto mais comm'e~

hendo isto, quanto é certo que no centralizador regimen deca
hido viamos que as provincias j,á tinhllm competencia para
legislar sobre assumptos que interessavam sua vida .local. Não
sou um ,centralizador; sou, talvez, um dos mais ardentes de
fensores 40 federalismo, mas quero que elle se encaminhe
para a unidade mora), para esta unidade que d,o,ixa a acção
dos esta,dos completa,mente livre para prover os serviços
q1.W intere.i'jsam a Sl.la vida local, sem, entretanto, abrir mão
de um só desses élos, que assegUJ;,am a existencia benefica da
União, entre os quaes a magistratura una deve ser conside
rada,como Um dos ma,is fortes, por ser a melhor garantia. de
11m Direito nachma,l e representar nas relações jufidicas sin
gulares ou conectivas entre a União e os estados um pro
ttlsto .vivo contra o a:'l:ioma de que a força prevalece sopre o
Direito.

O SR. BADARó ~ V. Ex não vê que 'o 'Centro está im
Ponelo leis q1.1e o paiz, repelle ? A Federação vem evitar este
lÍll:l,l,

O SR. MErRA DE; VASCONCELLOS - O aparte de V. Ex.
de modo' algum abala o meu principio. O Centro, si nos está
impondo leis, é porqpB estamoS ainda organizando os estados,
que não contam com as garantias que lhes s1\o indispensaveis;
e si, de ora em de.ante, o Centro irnPl.lZerlj;lÜ? aoS estados, o
réo desse grande crime será 'o primeiro Congresso republi
,cano e constituinte do Brazil, si não traçar boas. normas, que
façam conter o Governo central na sua orbita de accão.

- De~cIe que puzermos os direitos dos estados fóru de toda
a intervencão da União, teremos, perfeitamente' garantida :1
autonomia que pre.tendemos para os elôltadQs, sem ter enfraque
cido a União.

O meu nobre collega, com o seu aparte, ha pouco dizia ql1e
eu não tinha razão quando pretendia para os estados o direito
de legislarem sobre o processo eleitoral.

O SR. SEAE~A, ~ Paxa os represenlantes d:'i N<:]\:ão.

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS ~ Penso fIne a oh,iecção
de V. Ex. não procede. .

O SR. SEABRA ~ Deante dos principios rle V, Ex., pro
cecle.

O Sli.. MEJIM. PE VASÇONCELLOS ~ Primeiro C[11e tudo, este
assllmptO. q1ie entende com ° proCeSSO eleitoral e condições
de elegibilidade, em these, poderia admittir a excepção con
signada na Constituição dos Estados Unidos da America do
Norte, pela qual é ctíreit(J da. União exigir que os eleitores d;1
iQ'amara, dos representqntes tenhélm os mesmos requisitos dos
eleitores da Gélmara mais m1merosa do Poder Legislativo do
Estado. Com essa restricção o direito ele lep;islar e regu]a
mentqr as 'condições eleitoraes e processos de eleição, tlO
regimen federativo, que Se procura estabelecer, é Uma das
attrfQuiçQes que :fazem Dg.rte da competencia, dQ8 esta4os.
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porque affecta a condição dos mesmos sem de m'Oqo algu' l1

attentar contra a independencia e soberania da União.
V. Ex. sabe que cada Estado, neste regimen de governo,

fica com o direito de fazer~se representar na União, quer em
uma, quer em outra das duas camaras de que trata a C'onsti~
tuiçã·o. . .

Ora, nestas condições, qual é o primeiro interessado no
modo de eleger e nas condições para a elei'são daql..lelles que
têm de repre.sentar os estados, senão os proprios estados?

E' uma destas causas que eu poderia levará evidencia
com o .seguinte exemplo vulgar: V. Ex., desde que tivesse de
fazer tratar por outrem de um assumpto de seu partkular
interesse, necessariamente se julgaria, não só com o direitu
de traçar as condições em que o negocio fosse devidamente
tratado, c·omo, tambem, de conhecer dos requisitos de seu man~ .
datario, não consentindo que outrem lhe impuzesse taes con~

disões e taes requisitos.
Devo, ainda, dizer que este direito, que pretendQ pal'll

os estados, nem ao menos traz em si o cunho de. uma origi
nalidade.

Fico muitas vezes admirado de ver neste Gongresso qUe
rer-se implantar na nossa Constituição disposisões elas con
.stituioões norte-americana, helvetica e outrqs, muito incom
pativeis com as nossas condições, com o nOsso meio e COfl1
as nossas tradições; ao passo que outras, que assentam .sobre
fundamentos que nos são commUDS e consultam Os me$mOS
interesses. são aqui impugnadas e repellidas, talvez. sómente
porque não partem das grandes illustrações de$t", Gasa. mas
procedem dos representantes dos estados que não têm a forca
e o prestigio daquelles que vêm contrariar estas verdades, que
não sao meDOS verdades por passarem pela booca de 11m 110
mem incompetente como eu. (lVão o,lJOio,dos.)

Vejo que, quanto á diversidade elo Direito, nOS pro:prios
Estados-Unidos, a aspiração daquelle grande povo é marchar
para a unidade.

Entretanto, os Estados~Unidos partiram da separação dos
estados independentes' e autonomos, que precisavam fa,:z;er sa
crificios sobre sacrificios para chegar c\ unino, e, porl[\n[o.
não podiam facilmente despojar-se de todas as SUaS garant.ins
e prerogativas.

Entre nós não havia a autonomia dos estados, nem a di
versidade de legislação, e quando a aspiração nacional é e
deve ser uma magistratura l..)na a par da 'unidade do Direilo.
nós temos a crueldade ele desprezar esse gTande faetor rio
meio, essa grande força ela tradição, que. bebemos, não nl' Mo
narchia, mas em um longo passado de aspirações e de inte
resses communs, - de um paiz que nunca se sentil..) mal sob° regimen de um só Direito Privado e de Uma só magistra
tura.

ilVDas, ao mesmo tempo que vejo que se vai bUSCar na
União noríe-ameri'cana a dualidade da m.agistratura, impu
gna-se aos estados o direito de regular o processo eleitornl
para eleger QS seus representantes federaes e locaes.

A Constituição americana, como já disse, traçou a este
respeito um limite apenas, dizendo que os representantes da
Camara popular propriamente dita deviam ser eleitos por um
eleitorado que tivesse as mesmas condisões daquelle pelo qual
tivesse de ser eleita a assembléa local mais numerosa. A
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União teve por üm estabelecer uma base geral, que era qUE'
os representante.s da Camara seriam eleitos por um pro
cess'O tão garantidor como aquelle pelo qual fossem eleitos os
membr·os da assembléa local mais numerosa; mas, uma vez
acceita esta restricção, a Constituição adaptou o principio de
deixar aos estados o direito de regular o proce.sso eleitoral
e as condições do eleitorado, com a clausula salutar de per
mittir ao Congresso modifi,car a lei, ou reformaI-a, toda vez
qne os interesses da União assim o exigissem .

. E isto mesmo consignei na minha emenda, como se po ..
derá ver' analysando-a. Portanto, 'O uni,co inconveniente que
em aparte foi apontado por um illustre representante do
'Gear,á. esse mesmo fica sanado com a declarari80 de deixar-se
ao CongresSO o direito de intervir para corrigir a lei ou reg:1
lamento eleitoral do Estado, uma vez que seja 1880 necessario.

Senhores, a segunda parte da emenda, que já tive occa
sião de ler, tem por fim consignar um principio salvador e
que se acha consagrado na Constituição americana. A Consti
tuição norte-americana, depois de votada em 1787, ficou su
jeita á approvacão dos treze estados, que deviam formar a
União.. e, então, passou pela modifkação que oSllobres re
presentantes conhecem.

, A disposição a que alludo é de todo ponto nece.ssaria
para o Brazil, sob esta fôrma de governo, como uma m 0 dida
garantidora. Todos sabemos que a competenc;a da União, re
lativamente, deve ser mais limitada do que a dos estados,
tanto mais quanto devemos nos afastar do systema centraliza
dor. Em caso de duvida, pois, em caso de interpreta(iâ'O con
stitucional, deve-se appellar para o poder compef.ente, sem que
dahi possa vir prejuizo, quer para a União, qU8r para os
estados. E' necessario, pois, Senhore.s, firmar o principio de
'1ue todos os poderes que não são delegados á (lniTfo ou ne
gados aos estados se consideram pertencentes a estes. O con
trario seria deixar a porta aberta a abusos, ou alimentar ex
traordinariamente a centralização. Por occasião de fazer a
leitura da segunda parte da minha emenda, a que me estou
referindo, ficou patente que o principio nella adoptado aEse
mclha-se ao principio que nos Estados Unic1>1s tem podido
manter, sempre, a mais completa harmonia entre o seu Go
verno central e os respectivos estados.

Não vejo, portanto, razão para que não aproveitemos o
ensejo de introduzir na nossa Constituiçã) um principio tã'Ü
salutar comü este,' que j,á tem por ,si uma experiencia longa
c sábia, como é a dos Estados Unidos em relação a essa fôrma
de governo; porque o regimen federativo é filho daquella Na
çiio, e alli tem sido objecto das mais sábias " felizes expe
rienclas, tanto assim, que todas as nações vão alli hebe-r lições.

Mandei lima emenda tambem ao art. 67 claConstituição.
Este artigo acha-se redigido no proj ecto nos seguintes

termos (Zé):

"Os Estados organizar-se-ão, por leis suas, sob o regimen
munici i:",al, Coom e.stas bases:

1". Autonomia do muni.cibio, ení tudo quanto respeite
ao seu pe'culiar interesse:

2". Electividade da -administração local.
"Paragrapho unic'Ü. Uma lei do Congresso úrganizará

municipio do Districto Federal."



Substitui esta disposição pela seguinte (lê):

"Os municipios organizar-se-ão de accàrdo com as .con
stituições dos estados respectivos, observadas as segumtes
bases :

1a. Completa autonomia em tudo quanto respeite ao seu
peculiar interesse:

2". El ectividade da administração local;
3". Faculdade de celebrarem com um ou mais muni

eipios do mesmo Estado os ajustes necessarios para a reali
zação de obras ou serviços da restricta competencia de cada
um, em seu respectivo territorio."

O SR. ,sERPA JUNIOR -,------ ,lvI'as este artigo viola a compe
tencia dos Estados.

O SR. ]\IEIRA DE VAscm:lCELLOS - V. Ex. vai ver que não.

Eu, com a minIia eme.nda, não me propuz outra cousa
senão a verdadeira consagração dos principios qué regulam
esta fórma dc governo que estamos estabelecendo.

V. Ex. e os meus collegas todos sahem que é um prin
cipio federativo que se organizem os municipios com a ma
xima autonomia c independencia, em tudo o .que diz respeito
aos interesses locacs que lhes são peculiares.

O SR. SERPA JUNIOR - Mas essa não é a questão: é si
ha necessidade dessa disposição.

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS - Ora, nestas condições,
si nós quizermos cOITespomler ú: pratica com os nossos princi
pios, si quizermos passar para a legislacão os sãos principias
que nos servem de guia nesta materia, teremos de legislar de
modo que os principias não sejam sophismados na pratica.

Nada mais caracteristico elesta autonomia, que eu, que
todos nós pedimos para Q§ estados; nada mais de accàrdo com
este regimen que tratamos aqui de estabeleQer definitivamente,
do que deixar aos municipios o direito de se organizarem com'
as limitações apenas que resultarem da Constituição elos re
spectivos estados.

Pois, Senhores, porventura o municipio sob esta f6rma
de governo não e.stará para com o Estado na mesma relação
em que s'e-acham os estados para com a União?

O SR. SEHPA JUNIOR -NingueI1l contesta iS::lo.

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS-No meu modo de vêr,
considero a União, o Estado, o municipio, como tres circul-as
concentricos, que giram em esphera propria, sem se cho
carem, sem se nullificarem, mantendo, porém, a maxima har
monia, porqu t1 nã-o fi outro o fim do regimen federativo.

O SR.· PRESIDENTE,.-- Lembro ao nobre repres~ntante que
a sua hora está finda.

O SR. iJ\I<EIRA DE VASCONCELLOS - V. Ex. tenha paeiencia,
r1eixe-me concluir o mou discurso, o que farei em poucos mi
nutos. ..

O SR.. PRESIDENTE - Com muito prazer ouvirei o nobre
representante; mas peço-lhe que se restrinja o mais possiveL

O SR., l\IElHA DE VASCONCELLOS - Muito obrigado a V. Ex.
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Ora, por qne razão não havemos de dar ao município os
mesmos direitos em relação ao Estado, que damos aos estados
em relação á União? .

Entendo' qúe teriam os sophismado a paLl'iotil~a aspil'al:ão
ela autonomia do poder municipal, si não dessemos aos mlml
cipios o direito de se organizarem, observadas apenas aquellas
restricções que tC'JIl ]101' fim m~1l1ter a linha divisoria entre a
compete.ncia dos estaàos e a dos municipios.

Eu. com esta ('menda, que, á pl'iJl1eira visla. [a!vez nã!)
revele toda a intenção que tive quando a apresentei, pretendo
fazer com que 11a ol'g~:tnizaçã'Ü dos municipios não se verifiqu')
essa uniformidade, que, si é fll]1('.8Ia eill !'clai,:ão :íol';anização
dos estados, é funestissima, e perigosissima, no regimen fe
derativo, em relação á organização 'municipal.

O systema federativo deve deixar a cada municipio co11
sultar os seus interesses especiaes e tanLas outra" circum-,
stancias que não Se póde deixar de considerar outros tantos
faetores de uma b6a organização communal.

Em relação aos municipios é ainda mais capilal a neces
sidade da autonEJmia; e em um regimen federativo não Se póde
pretender que pelos' moldes do municipio A possa ser organi
zado o municipio Z; porque a organização que convem a um
municipio póde comprometter os interesses de outro muni
cipio que tem interesses diversos.

Um munkirio pócle vi"er c Lirar seu ('llgranr]cl;imcnfo rias
industrias manufactureiras, outro da lavoura, outro da creacão,
ainda outro de todas essas industrias, ou de mais ele uma
dellas.

Gomo, pois, organizar os municipjos uniformemente e sob
as mesmas condições?

Nós sabemos que, em paizes monarchicos, como a 1ngla
ter:-a, os municipios gosam de grandes liberdades e são do
tad-os de uma perfeita autonomia.

Pois nós, que adoptál1;os para o Brazil o governo n~pl1

blicano, não havemos, sequer, de imitar esses paizes na orga
nização dos municipios, quando elles seguem o regimen mo
narchico e nós queremos viver no regimen federativo?

Esses paizes, entretanto, vivem de tradições seculares,
qUe dão aos seus costumes e ás suas leis uma grande força,
qu.e não pesa sobre nós; e é por isso que as civilizações eu
ropéas hão de luctar com immensas difficuldades para .chegar
a esse grande ideal - a Republica federativa.

As monarchias européas são sociedades gastas e traba
lhadas por males inveterados, e nellas só por meio de grandes
luctas os principios democraticos poderão derrocar os velhos
costumes das antigas civilizações.

Dizendo; como diz o projecto em seu art. 67, que os es
tados se Jrganizarão sob o regimen municipal, não teremos
affirmado o pensamento, que, entretanto, procuro affirmar
pela minha emenda - de que devemos deixar aos munici
nios a sua pl'opria organização, do mesmo modo !lue a União
deixa aos estados a sua organização; assim, é claro que a
minha emenda consulta os interesses da mais completa auto
nomia municipal,"

O SR. PRESIDENTE - Observo ao nobre representante que
terminou a sua hora.
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o SR. MEIRA DE VASCONGELLOS - VOU terminar; mas peço
a Y. Ex. que tenha para commigo a mesma indulgencia que
vejo ter C'Olll outros collegas, que excedem. o tempo na tl'i
buna. Apenas excedo um minuto, e já V. Ex. me convidã â
cleixar esta tribuna. V,. Ex. sabe que estou fazendo pm ver
dadeiro sacrifício, - sacrificio, porque estou incommodado
por prendeJ.' nesta Casa, e em hora adeantada, tantos collegas.
quando não tenho o direito ele faz'eI-o (Não apoiados), e
sacrificio, a inda, porque estou cumprindo um dever superia,'
iis minhas foNdas; e o cumprimento do dever nestas condições
li sempre um sacrifi.cio.

O SR. PIH~SIDE1'lTE - .Fiz o íneu dever em curnprimento
cio H('0il11cnlo.

O Sn. MEIRA DE VASüONCELLOS - Sim, SeJ1hor, vou c<:m
cluir.

Creio que me fiz perfeitamente comprehender na jusLí-
ela millIla emenda. Quero que. l'esalvadas as disposi

ções que traçam a competencia dos estados, regulando a mate
ria dessa competencia e, portanto, discriminando perfeita
mente a or:bita dentro da qual deve girar o Poder municipal,
fique reservado a cada municipio o direito de se constituir
como entender, regulando os seus ihteresses, fazendo essa ex
periencia de liberdade a que 11a pouco alludi; porque entehdo
c[lle nenhum povo pócIe ser livre pretendendo-se, primeiro, que
oIle esteja pre!mfac!o para sol-o, mas preparando-se elle pro
prio á custa da sua experiencia, de seus erros, para chegar ã
Gonquista deste ideal.

Tenho uma outra emenda, que irei a[Jenas apontar á COh
sideração da Gasa. Substituo o ~ 3° do art. 65 pelo seguinte
(lê) :

"J!'azer ou declarar guerra a outro Estado ou potencias
extrangeiras, exceptuado o caso de invasão, ou ele perigo tão
immincnte. que não admitta demora."

A Constituição diz que é vedado aos estados fazer .guerra
entre si, ou usar ele represalias, e limita-se a isto.

Mas, Sr. Presidente, vejo q!le os legislacIores da União
americana, os auetores de sua sabia Constituição, foram muito
previdentes quando, dispondo egualmente em relação aos es
tados, isto é, prohibindo-Ihes o direito de fazer guerra, cogi
taram da hy.po these, que se p0c!'eria all i dar, como aqui se
páde dar, de uma invasão; porque temos estados fronteiros,
limitrophes com ·outras nações, os quaes podem fi.car em um
perigo de tal sorte imminente. que não dê tempo á conyocação
cIo parlamento para declarar si deve ser feita ou não a guerra,
que obrigue a lançar mão immediatamente dos meios de de
fesa. ou a não esperar a acção do Governo central.

:Gomo pretender, portanto, que um Estado, como o Rio
Grande cIo Sul, por exemplG, ante a invasão de um de nossos
vizinhos, que se tornaSSe nosso inimigo, cruzasse os braços,
deixasse esse inimigo tomar conta do seu solo, apoderar-se de
todas as suas fortificações e assenhorear-se de seu Governo,
attentando. não s6 contra a autonomia daquelle Estado, como
contra a propria soberania nacional, até que o seu governaqor
fosse ao encontro do GOV'Cl'DO central ou do Congresso NacIO
nal, afim de pedir meios para repel1ir esSa invasão?
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Isso não seria sabia, isso não se poria, mesmo, em prâ
tica, porque a,credito que o sentimento da dignidade, que leva
um povo a defender o seu territorio, fallaria mais alto do que
a disposiCão constitucional, que não ~eria cumprida.

Portanto, si havemos de consignar essa dispo.siCão na {Jon
stituiãço para não ~er cumprida em rasos taes, é melhor que
sejamos previdentes e corrijamos a omis~ãn que estou assi
gnalando.

Depois, accresce, ainda, a circumstancia de que vou faUar.
A Constituição faz menção, simplesmente, da guerra de estados
entre si. Em primeiro logar enxerguei um defeito nesta re
dacção; me parecia, por uma interpretacão que, aliás, po
deria dar-se, embora extravagante, que aos estados s6 é pro
hibido que todos declarem guerra uns aos outros; e por iS30
corrigi a expressã,o, dizendo: - E' vedado aos estados fazer
guerra a outro ou a uma potencia extrangeira". Portanto, pro
curei, assim, remediar dois defeitos da Constituição.

Accrescénto ao art. 65 um ~ 5°, que diz (lendo): alterar
as clausulas de seus contrados, sem accôrdo da outra parte
contra:etante.

N6s sabemos que as provincias, hoje estados, tinham
differentes contractos, porque eUas tinham a liberdade de con
tractar sobre differentes assumptos attinentes ao seu governo
e' aos seus interesses.

Ora, desde que, pelo projecto de iConstituição, tud,o quanto
não está comprehendido nas attribuições da União é da com
petencia dos estados, e e,u não via nesta Constituição uma só
disposição pela qual se pudesse, efficazmente, impedir que um
Estado infringisse, ou violasse, um de seus contractos, fiquei
um pouco apavorado com a idéà de que um Estado pudesse
pretender, urgido pela pressão das circumstancias ou por qual
quer ,outra razão, quebrar a fé de um contracto que houvesse
celebrado com alguem. Ora, ahi teriamos ferido o interesse
do '])ro])rio Estado e violado a inte",o-ridade da fé do Governo
central, da União, porque 'sabemos que essa revolução Se inau
gurara annunciando a todo mundo que não seria violado con
tracio algum, que seriam garantidos todos os direitos.

Esse temor não é imaginario: poderá dar-se muito bem
o caso de um Estado, que. se organizar em condições difficeis,
quero dizer, debaixo de difficuldades financeiras, porque as
difficuldades actuam tão grandemente em relação ao devedor
individual como em relação ao devedor collectivo, - ape
gar-se á dontrina do callote e procurar modificar. ou annullar
as clausulas onerosas de seus contractos contra a vontade de
seu credor, com verdadeira quebra do principio juridico ele
que uma parte não póde romper as condições de um c:)n
iracio sem o a,ceôrdo da outra.

Esse accôrdo -é tão justo, e ,a dispãsição que 'c-onsagra a
necessidade delle é tão sabia, que prevaleceram no animo dos
membros da ,,convenção, qUe elaborou a Constituição dos Es
tados Unidos ele i 787.

Wilson, si não me falha a memoria, ou King, cogitou
dessa hypothese, suscitand-o, no mesmo sentido da minha
emenda, uma solução, que foi acceita sem contestação alguma;
elle não queria que a fé dos Estados Unidos fosse violada por

.um acto menos pensado de qualquer dos estados, e. esta
;mesma pretenção devemos ter todos nós brazileiros.
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:Sr. Presidente, tenho cansado a paciencia de V. Ex. e
de todos os collegas. (Não apoiados.)

Vou, pois, deixar esta tribuna, pedindo a todos mil des
culpas de ter abusado por tanto tempo de sua benevolente
attenção, e, ainda uma vez, impl'oro a todos os meus collegas
que nunca levem a mal que um representante, por mais hu
milde que seja, como eu (Não apoiad1os), venha a eBa em de
fesa dos principias que devem ser a base fundamental da
nossa Constituição; porque a Constituição que estamos ela
borandü não é patrimonio de nenhum membro desta 'Casa,
nem de nenhum Estado. . ,

Os talentos e as mediocridades, assim como os estados
prosperas, ri,cos e felizes, ou os pequenos e pobres, todos
victimas da c'ompressão monarchica, devem ter o mesmo di
reito, visto que temos proclamado o principio da confrater
nização, que deve ser a pedra fundamental da nossa Repu
blica federativa. (1J!luito bem,' muito bem. O orador é cum
primentado. ),

O 81'. Angelo Pinheiro - Sr. Presidente, V. ;Ex. e o
Congress'o perfeitamente comprehendem a contrariedade com
que subo a esta tribuna em hora tão adeantada, depois dos
brilhantissimos discursos que a Casa ouviu, - contrariedade
justamente aggravada 'pelo temor de quem pela primeira vez
occupa a tribuna, tão brilhantemente illustrada pela palavra
eloquente dos patriotas que aqui se têm batidü pela causa
naeional, procurando dar á Patria Brazileira um codigo poli
tico digno da Nação, que ·vem de assombrar o Universo com
feitos ainda não celebrados na historia dos povos.

Esse temor, Sr. Presidente, é largamente explicado pela
falta de habilitações do humilde orador, que pede ao .c:on
gresso mais uma prova da sua generosidade, cobrindo-o com
o manto de su a benevolencia.

Sr. Presidente, antes de entrar no assumpto propria
mente em discussão, permitta V. Ex., obedecendo ao prece
dente que diariamente se tem estabelecido, que eu externe o
meu modo de pensar relativamente a algumas materias já
votadas, que, por serem os principias basicos da Federação,
merecem a attenção de todos.

O art. 6° estabelece os impostos que pertencem exclusi
vamente á União; o' art. 8° discrimina os que competem aos
estados, e· o art. 12 do projectoconstitucional firma a com
petencia cumulativa da União e. estados para tributarem os
impostos não especificados naquelles artigos. A illustre ban
cada riograndense apresentou uma emenda a estes'1. artigos
do projecto, que constitue um verdadeiro systema financeiro,
verdadeiramente federalista. Fui. iSr. Presidente, dos que
votaram por essa emenda. e o fiz na convicção sincera de que
ella consulta melhor a Federação e os intuitos do Partido
Republicano, porquanto, adoptando a maxima descentrali
zação em materia financeira, não firma competencia ,cunm
lativa entre a União e estados para certos impostos, - o
que está de accôrdo com os principias federalistas, que em
caso algum sanccionam a absorpção dos estados pe.la União.
Tal 'o motivo, Sr. Presidente, da minha preferencia pela re
feri da emenda.

Assim, tambem, Sr. Presidente, votei pelo suffragio di-
recto na eleição presidencial. I

26
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V. Ex. e o Congresso testemunharam que -muitos foram
os alvitres e systemas lembrados para a eleição do Presi
dente da Republica.

O projecto constitucional estabelece que o Presidente c
o Vice-Presidente serão escolhidos mediante eleição indirecta,
tendo· cada Estado tantos eleitores quantos forem precisos
para attingir ao duplo do numero dos seus representantes ao
Congresso.

A honradaCommissão dos 21 apresentou uma emenda
substitutiva dos arts. 44 e seguintes do projecto, pela qual 11
eleição presidencial seria feita pelos estados, Lendo cada Es
tado sómeute um voto.

Estes dous systemas da eleição presidencial são _sanccio
nados pela Constituição amerÍcana, que estabelece que o
Presidente e o Vice-Presidente da Republica serão eleitos pelos
votos dos l'epresenlantt's dos estados. especialmente eleitos
para esse fim e em numero egual, para cada Estado, á sua
representação na Camara e no Senado. Quando o cidadão vo
tado para Presidente não reune a maioria dos votos dos es
tados, não ha Presidente eleito, e, neste caso, o Congresso,
dos Ires maL-; votados, elegerá o· Presidente, sendo que cada
Estado, ou cada representação de Estado, nessa eleição, terá
sámente um voto.

Vê-se, pois, Sr. Presidente, que o pro.iecto constitucional
acolheu a primeira phase da eleição presidencial, segundo
a Constituição norte-americana, e a emenda substitutiva da
Commissão dos 21 approvou o modo da eleição aUi estabele·
cido no seio do Congresso quando. não se verifica a. eleição
pelos eleitores especiaes.

Além destes alvitres para a eleição presidencial constan
tes do projecto e da emenda da Commissão, foram apresen
tadas outras eme.ndas, que estabeleciam modo.s differentes
para a referida eleição.

Entre outras, sobresahe a emenda apresentada pelo meu
honrado e illustre collega de representação, Sr. Dl'. Adolpho
Gordo, a qual chamou a attenção do Congresso.

Por assa emenda o Presidente d\:1via ser eleito pelas le
gislaturas dos estados.

Um outro illustre collega de representação, o Sr. Dl'.
Almeida Nogueira, que pronunciou substancioso discurso sobre
a maieria, com argumentos vaUosos, refutou a emenda do
Df. Adolpho GOrclo e a substitutiva, da Commissão. .

Eu, SI'. Presidente. decido-me francamente pelo sLIffragio
directo em eleição presidencial.

O honrado Sr. Dl'. Almeida Nogueira, que ClSpOSOU o
systema adoptado pelo projecto cO,nstitucional, adduziu alguns
argumentos contra o suffragio. directo na eleição presidencial.

Os que, r,omo S. Ex., se oppõem ao voto directo, affir
mam que elle não eleve ser adoptado, porquanto, tratando-se
da el:ição .do chefe do Poder Executivó, era necessario que
o eleItor tIvesse a somma ele conhecimentos precisa e com
llrchendcsSfJ h~m a,s funcções que exercia, para poder esco
ll~er um cldadao perfeitamente apto 'para o alto cargo; o que
na,o se dará com o suffragio directo, vista a geral incompe
tencia dos eleitores.
. . Além disso, ~'lisse o Sr. Dl'. Almeida Nogueira, o voto
c1lrecto .t~az o. palzconstantemente sobresaltaclo por occasião
das elelçOe$, as quaes concorre grande maSsa de povo igno-



['ante, e não raro são os disturbios e desordens que provoca;
o que se economiza perfeitamente com o voto imlireclo,
dando-se a faculdade electiva a um eleitorado escolhido, con
forme dispõe o proj ecto constitu"cional.

Francamente, n:: o acho fundament o nessas razões_ SI'_ Pre
sident~ todos os publicistas, allemães, francezes, inglezes,
chilenos, e brazileiros mesmo, fazem differença muito sen
sivel no modo por que se deve fazer a eleição, conforme o
fim desta. ~

Assim, dizem elIes, ha grande differença na eleição se
gundo ella se refere ao chefe do Poder Executivo, eleição
una, ou aos representantes da Nação, eleição col1ecliva. Na
primeira eleil}ão o povo exerce directamente a sua soberania
- decide; na segunda delega-a e faz a sua representação_

Quando se trata da eleição collectiva, quando o povo faz
a sua representaoão, os publicislas procuram, por todos os
meio.s imaginaveis, dar representação á coIlcctividade, ás'
maiorias e minorias, emfim - a todps. os interesses. E, para
este resultado, têm-se imaginado muitos systemas, corno o do
voto directo, incompleto, cumulativo e proporcional, pare
cendo que este systema tem melhor provado para dar repre
sentação a toda li vontadé· nacIonal.

Quando, porém, Sr. Pr&sidente, trata-se da eleição do
chefe do Poder Executivo, dizem, geralmente, os publicistas
aue tratam da matoria, a eleição devo ser feita pelo voto
directo da maioria, e deve sel-o porque, neste caso, não se
trata da representação directa de todos os interesses da so
ciedade, quer sejam da minoria, quer de grupos ou collecti
vidades, suppondo-se que todos deyem ter sua voz á frente
do Governo do Estado, mas, sim, trJ3.ta-se de eleição una para
dar um representante á sociedade, e esta deve ser feita,
clirectamente, pelo povo, sem considerações de maioria ou
minoria (Apoiados), e o povo não deve ter intermediarias no
exercicio da sua suprema soberania. (Apoiados; muito bem.)

SI'. Presidente, eu sou da opinião dos escriptores que
dizem' que na e!eiçã~ una, quando se trata da do chefe do
Poder Executivo, o. povo- deve se representar diret:-tamente,
sem haver eleitores especiaes, como que um gráo interme
diaria entre a sua· soberania e o seu representante.

E sou dessa opinião, Sr. Presidente, por tres razões, que
me parecem de grande valor.

Em primeiro lagar entendo que no exercicio da sua su
prema soberania, o povo não deve ter intermediarios.
. Si o povo tem competencia para escolher intermediarias,
eleitores especiaes, elle a tem para escolher logo o chefe do
Podee Executivo. (Apoiados.)

Parece-me que lhe seria mais facil escolher só este do
que procurar um grande numero ele competentes para re
presenlal-o na escolha.

Depois, não sei como ü-açar a linha de demarcação na
competencia, na aptidão do povo, isto é, quando elle é apto
para escolher intermediarios, ,e quando ,não o é para es.co
lher o seu primeiro magistrado.

Em segundo lagar, l~. eleitorado alto, escolhido e em
numera restricto, não está tão isento, como o povo, de ser
corrompido. E' observação feíta em toelos os raizes anele tom
sido adopta;do o eleitorado restricto. E de facto, Sr. Presi
dente, é mais facil corromper um numero limitado de elei-



tores do que uma enorme massa de }l0vo; aqcre:3cendO, ?-in~a,
que o eleitorado restricto tem funcçao transüona, provIsona,
_ o que o expõe,<' por esse mesmo facto, a toda sorte de
tentações, o que não se dá Clom. o povo, que ~xerce aquella
funcção permanentemente. (ApOlados.) _

Em terceiro logar, os diversos systemas lembrados nao
garantem a representação da II;aioria.

O argumento baseado na desordem por occasião das
eleições não deve prevalecer, porquanto ella se daria na
eleicão da escolha do eleitorado.

-Pelas razões que venho de expender, Sr. Presidente, en
tendo <que o unico systema admissivel para a eleição presi
dencial é o do suffragt9 directo. (Apoiados; muito bem.)

O SR. MORAES BARROS - V. Ex. entende que o caipira
lJaulista ou o gaucho riograndense estão aptos para escolher
o Presidente da Republica?

O SR. ANGELO PINHEIRO - Entendo que o caipira paulista
ou o gaucho riograndense, tendo aptidão para escolher um
eleitorado indirecto, competente, tem tambem aptidão para
escolher o Presidente da Republica.

O SR. JULIO DE CASTILHOS-Isso é que é logico.
O SR. ZAMA ~ao Sr. Moraes Barros)-Na presença de

V. Ex., aqui no Congresso, está a prova da aptidão do caipira
Ilaulista para escolher seus representantes.

O SR. ANGELO PINHEIRO - Sr. Presidente, eu fui tambem
dos que< votaram pelo projecto constitucional, justamente na
parte que trata da organização do Poder Judiciario; porque
entendo que o prQjecto constitucional, em materia judiciaria,
sati sfaz plenamente os principios republicanos federativos,
aqui defendidos calorosamente.

Não posso partilhar da opinião do illustre orador quc
me precedeu na tribuna, quando, criticando a organização ju
diciaria do projecto, concluiu admirado do absurdo de se
admittirem duas soberanias no Estado, consequencia da or
ganização acceita. Entendo, Sr. Presidente, que em um paiz
federativo podem existir as duas soberanias referidas pelo
orador e, mais ainda, conforme a organização dos estados.
Assim, a União t~I"á a sua soberania nos negocios de sua
competencia, e os estados a sua, nos negocios que lhes dis
serem respeito.

Fiel ao programma e á bandeira do meu partido êí sum-
bra da qual milito ha muitos annos... '

O SR. HOMERO BAPTISTA - Com muito brilhantismo.
< (Apoiados. )

O SR. ANGELO PINHEIRO - ... outro não podia ser o meu
modo de pensar.

Parece-me, Sr. Presidente, que os principios que aqui
te.nho esposado &,'io os mais consentaneos com a indole da
fórma. de gO'~'erno repub.lícano ·federativo. (Apoiados.)

Sr. PreSIdente, noteI que um dos distinctos oradores que
me precederam nes~a tribuna, hoj e, o Sr. Assis Brasil, digno
representant~ do RIO Grande do Sul, apreseuluu razões po
derusas em favor da emenda da honrada Commissão elos 21,
que _pede a suppressão elos ns. 1, 2 e 3 do art. 62, em dis-
cussao. <
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De facto, a permanencia dess.es numeras no referido ar-
tigo implica limitação á autonomIa dos estados. .

O n. 1 trata da discriminação dos poderes ExecutIvo,
Legislativo e .Iudiciario, que serão indepe.ndentes .

. A honrada Commissão dos 21 consubstanciou bôa dou
trina na sua emenda suppressiva a este numero do art. 62,
porque a divisão dos poderes Legislativo. JJ.!.diciario. e ~xe
cutivo é da natureza do governo representatl\lO; maIS amda,
é da essencia do Governo republicano federal.

O n. :2 ele termina que os governadores e os membros da
legislatura local serão eleetivos. Em verdade, não sei qual
outro meio para nomea(~ão dos mpmbros da legislatura lo.cal.
sen50 o ela eleicão. Isto é o que se clá em toclos os paIzes
regidos pelo sys·t.ema representativo.

Os governadores serão electivos. Na hypothese. contraria,
quando não fossem eleclivos. quem poc1ia nomeaI-os? O chefe
do Poder Executivo '? Mas essa competencia não lhe foI' assi
gnalada no capitulo elas suas attribuições.

. For conseg·uinte. está perfeitamente entencJido que os
governadores dos estados serão elecl.ivos, porquanto dos po
deres constitucionaes nenhum tem competencia para no
meal-os. (Apoiados.)

"E assim os demais numeras do art. 62.
O art. 68 estabelece que nas eleições municipaes serão

eleitores e elegiveis os extrangeiros residentes, segundo as
condições que a lei de cada Estado prescrever.

Sr. Presidente. fui um dos que assignaram a emenda
pedindo a suppressão deste artigo. ?

Uma vez que pstá aberta a porta da granc1e naturaliza(ião,
não devem ficar com direito de voto r. sec'em elegiveis nos
munieipios. os e:drangeiros, porquanto. facilitada. como está.
a nacionalização. só não se naturalizará o que não tivpr in
teressp de qualquer ordf'm pelas cousas elo paiz.

O SR. MORAES BARROS - E' a ic1éa mais lil1Pral da Con
stituição.

O SR. ANGELO PINHEIRO- Uma vez que o extrangeiro não
quer naeiona1izar-se. não presta o onus ele sangue no caso de
guerra. nem tão pouco auxilia com o seu concurso a .causa
publica. como. na administraçãu ela ,justiça. servindo de ju
rado. e outras inst.ituigões publicas.~ não sei como se vai
dar ao ext.rangeiro o direito de vol.o. o elirrito ele organizar a
administrarão municipal. (A.poiaâos.)

V. Ex. sabe. Sr. Presidente, e o Congresso não ignora;
que no sul da Republica ha muitos municipios onde a co
lonia extrangeira predomina, pela maioria do numero. Sup
pondo-se que se obstinam em não se naturaiizarem, e, ficando
em vigor a disposição do art. 68. póde, perfeitamente, acon
tecer que tenha a responsabilidade da organização do muni
cipio e dirija. mesmo; os negocias do municipio quem não
seja brazileiro 1

O SR. MORAES BARROS-Até é rrgra dar-se o melhor da
rasa ao hospede. (Riso.)

UM Sn. REPRESENTANTE - Quando acceitam a hos)1i tali~
dade.

ü SR. MORAES BARRos-Estes acceitaram, vindo para cá.
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o SR. FERNANDO ABOTT-Então vamos ás ultimas con
sequencias: que venham os extrangeiros para aqui fazer a
nossa Constit.uição.

O Sft. ANGELO PINHEIRO - Por estas e outras razões,. qu~
.i~i l'onlrl1 pr'l'rl·j[anwn! (' ~na]ysn:las rir's! a Irilmna. el1 ns,ngnel
a f'ml'nila snpl>l,,'ssiva flo ar/. GR. quI'. ])al'(~ce-nw. cOllsuh-
slnncia principios sãos. .

Ao concluir, Sr. Presidente, devo pedIr desculpas a V. Ex.
c ao Congresso, pOI' ter abusado. por alguns momentos, da sua
benevola attenc;ão. (Muitos não apoiados.)

O SR. ANDRÉ CAVALCANTI - Tem ido perfeiLamente.
(Apoiados. )

O SR. ANGELO PINHEIRO - E quando eu não fosse descul
pado pelo acolhimento e acceitação, pela maioria do Con
gresso das idéas que aqui tenho expendido, tenho certeza de
que o' Congresso me desculpará, attento o modo por que des
empenhei-me nesta tribuna.

V. Ex. t,flstemunl1ou que não fui dos que trouxeram para
a discussão, como diariamente se tem feito, actos de Ministro,
planos rlc administrac;ão do Governo Provisorio.

Embora julgasse necessaria a critica, ou censura, de al
guns actos (le ministros, 150m certeza não as faria "Jesta tri
buna, porque entendo que o momento não é o mais opportuno
para exames da administração e accusações a esta. (Apoiados.)

Entendo que. essa praxe, aQui estabelecida, sobre acar-
retar um grande mal. encerra grave injustic;a. .

Acarreta um grande mal, porque embaraça a acção do
Congresso, desviando-o do fim pára que se reuniu aqui, que
p dotar a Patria com a sua Const.ituição, com a maxima bre
vidade.

Encerra clamorosa injustiça, porque. como por mais de
uma vez V. Ex. e o Congresso tem presenceado, muitas e
graves accusações são direct amente atiradas desta tribuna
,rontTa membros di) Governo Provisorio. quando elIeE> não po
dem vir. immediatamente, produzir a sua defesa, por isso que
nuo esfamos aqui tratando ele estudar os varios assumptos
das IliYel'sas pastas elo Governo Provisorio.

Isso pertence ao Poder Legislativo ordinario. e não ao
Congresso Constituinle. (Apoiados.) .

Eu vi; Sr. Presidente, que até questões policiaes foram
trazidas aqui para o seio do Congresso. quando elIas podiam.
rom mais vantagem para os interessados. ser tratadas nas
repartições rompetentes. e não aqui. onde o nosso maximo
rmpenho é a votação do pacto fundamental da Federação
Brazileira.

Acredite V. Ex .. que, assim procedendo, o Congresso não
dá prova de arrojo de passividade chata, co-nforme. injusta
l;TIente. se tem assaalhado. (lesconhecendo esses espiritos in
,1 us10..8 que os membros dei'jte Congresso tem a alta compre
hensao dos. seus deveres e sabem que o melhor serviço pres
tado ao pall': é dar-lhe a Slla Constituição politica.

Nem se (hga, tambem. que ha nisto sámente a manifes":
façã.o de complela adhesão ao Governo Provisorio.

Não, o individuo que neste momento falIa. Sr. Presidente,
c~mprehencle 118m o seu dever, para vir aqui occupar a atten
(;ao do Congresso, gastar o melhor do seu tem]).o. com mani
festação de aclllCsão ao GovernQ Provisorio.
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N5,o que a não mereça: la já estão, nas paginas da his
toria conLemporanea, inscripLos em caracteres indeleveis, como
o de verdadeiros benemeritos (Apoiados; muito bem), os
nomes dos membros do GovernoProvisorio, que constituiram
a gloriosa patrulha republicana em defesa da honra e da li
berdade da PaLria, desde o dia 15 de novembro. (Apoiados;
m1J,ito bem.)

Sr. Presidente, como nos dias de adversidade. lodos, Os
bons soldados republicanos, acudiamos ao clarim de combate e
corriamos pressurosos em defesa da causa republicana - causa
da Federação -, assim, neste momenLo, devemo-nos congregar
todos em torno da gloriosa bandeira. .

Na hora suprema da organização federaLiva da Patria
Brazileira, eu appello para os velhos batalhadores da grand~

causa, para os membros do Congresso ConstiLuinte, para os
compromissos de. honra daquelles, para o dizer p,estes, e para
o civismo de todos. afim de que seja o objecLivo conmmm a
verdadeira organizaç"ão federal da Patria. Tal a nossa mü;são.
Tal o nosso dever. (Apoiados.: muito bem.: -rmlito bem. O
orador é cumprimentado e abraçado p01' muitos 81'S. rep'N~

sentantes. )

O Sr. Americo Lobo - mustre Sr. Pres~dente, cidadãos
membros do Congresso, a hora vai adeantadà, porém conto
que a bondade dos mustres concidadãos exLenda um manto
de benevolencia para com o orador que vos dirige a palavra.

Eu desejava uma hora mais matutina, desejava, até, que.
em logar lias annos, que se me accumulam na fronte, eu res
pirasse a plenitude. da mocidade, para cantar um hymno á
creação nova. á metamorphose que a Republica fez. Sim,
Senhores, as antigas provincias. feudos da Monarchia, aquelles
territorios estereis. onde dominava o imperialismo, o nihi
lismn; aquellas provincias verdadeiramente esfarrapadas e
nuas, como se fossem mendigas, ahi surgem, como que mu
dando de sexo, transformadas em estados. E a quem devemos
nós isto, cidadãos, senão aos nossos antepassados? Áquelles
que no Norte pagaram com tanto sangue a 'fé no futuro?
Áquelles que na minha antiga provincia, em Villa Rica,
adeantaram de um seculo o grande acontecimento de 15 de
novembro? Aquelles, finalmente. que foram atirados ao os
tracismo, que fQram pisados pelos cavallos da Monarchia?
Áquella grande cabeça. o martyr do Norre. que foi arrastado
nas ruas do Recife? A quem mais, Senhores, do que aos ar
dentes apostolos 'da democracia na America, esses jovens que
tudo saerificaram no altar ela Patria, pariás desherdados até
fio s0l de n0SSO continente?

Nós, os republicanos, e.ramos extrangeiros em nosso paiz:
perdiamos toda a aspiração ao futuro; nós, os proscripto~, só
tinhamos, eomo Alexandre. uma esperança, e foi o grande
-acontecimento. . '

Mas, tambem, devemol--,o ao Governo Provisorio, a esses
homens de acção e de pensamento. a esses varões, alguns dos
((uaes vieram traçar uma nova rota na nossa l1istoria, por
que viu-se que não mentiram a seu programma e que rea
lizaram com immensa fé· aquillo que tinham pronunciado na
adversidade,

Não posso deixar de destacar do Governo Provisorio uma
figura paulista, .eminentemente, apostolica, creadora da Repu-
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blica o illustre Ministro da Justiça, uma figura que, aQ11í,
na sessão de ante-hontem obteve a pluralidade do Direito, e,
desta arte, firmDu em bases indeleveis a Federação Brazi
leira.

n SR. ESPIRITO SANTO - S. Ex. não se esqueça do Mi-
nistro da Agric.ultura.

O SR. AMERICO LOBO - Chegarei até lá.
O SR. GABINO BESOURO - Nem do Ministro da Guerra.
O SR. AMERICO LOBO - Sem duvida.
SDU advogado, e sei, positivamente, as ancias com que

lucta a pobre parte. Não é só no Brazil, porque na Ingla
terra mesmo a justiça custa muito caro, e uma interpretação
da lei vale. ás vezes. uma fortuna; mas no Brazil o Direito,
dóe confessal-,o, era uma loteria.

. O que nos fez a Monarchia? Qual (i Direito que creou?
Ea quantos annos' vivemos sob uma lei da colonia. as Orde
nações do Reino?

E quando, ainda agora mesmo. o Governo Provisorio
apresenta um Codigo Penal, nós v~os com dissabor que o
crime como que é protegido. E' abolida a pena de morte,
necessaria garantia da vida e da orde.m; todas as penas se
adoçam; o crime. portanto, obtem pela centralização, uma·
grande bandeira de misericordia.

Si este Codigo se executar. estou certo de que o~ crimes
se multiplicarão; a estatistica será' assombrosa.

Sr. Presidente, vejo com pesar que os illustres repre
sentantes do Norte, poderosos florões da nossa nacionalidade,
cerebros organizados com loda a potencia, como que estão
aqui abatidos e tristes,.

Mas é preciso que o illusLre representante de Pernam
Imco, que o illustre re,presentante da Bahia. que o illustre
representante de. Alagõas" cujo nome é uma tradição, um
symbolo - Tavares Bastos, nos venham prestar todo seu
auxilio na formaç:,ão do nosso Direito; é preciso que os ven
cedores recebâm a lei dos vencidos.

Quem sabe si esses espirjJos cultos e scientiflCos, e tão
bem educados. não hão de ser na joven Republica o élo de
nossa nacionalidade, para firmarem. pela fecundidade na va
riedade. a unidade ideal de nosso Direito?

O facto é que depois de tantas gerações as Ordenacões
vigoravam. e com ella a lei da b0a r:azão (a saber, o ver
dadeiro arbitrio), e, o que mais é, o subsidio das legislações
extrangeiras; de sorte que não podemos negar esse facto;
que as nações extrangeiras legisla'vam para o Brazil. Bem sei
qu~ ist~ não está na lei da ::Jôa razão, mas os jurisconsulto,>
assIm dIsseram, e, neste paiz, quando o jurisconsulto falIa, é
o mesmo que o papa .

.Não posso, portanto, acompanhar aquelle pesar; ao con
trarIO, entendo que seria motivo para um Te-Deum laudamus
a grande votação de ante-hontem, que veiu salvar a Repu
blica.

. ;Foi contraria á unidade da magistratura, á unidade do
p~reIto. O Governo, no seu projecto de. Constituição, tinha
feIt<? uma. transacção, o nobre Minjstro da Justiça declarou-se
~qUl ven~ldo pelos seus colIegas, e, neste caso, a Constituição
)mportarm uma contradição palpavel; ficariamos encadeados
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ao Acto Addicional; era o Acto Addicional que de novo decre
tariamos, depois de uma Revolwjão incruenta, de uma Revo
lução que podia ter abrasado' o Brazil; entretanto, procederia
mos como si se tratasse de uma regencia.

Ainda me recordo da proposta do honrado representante
da Bahia creando uma pensão para o duque de Bragança,
ausente, e isto accentúa b,em minha affirmativa.

O SR. ESPIRITO SANTO - V. Ex. considera incruenta a
Revolução de 15 de novembro? .

O SR. AAIERICO LOBO - Sem duvida, é UIl)a Revolução
original, é uma Revolução scientifiea e concisa, uma Revo
lução typo, foi toda calculada, não me consta que se derra
masse. sangue, e. si me constasse isso, bem sei que o san","Ue
é o preço da liberdade.

O ,SR. ESPIRITO SANTO - E o Sr. barão do Ladario ?
O SR. A.MERICO LOBO - Elle levantou-se contra a nova

}';acão: e não foi o nobre barão do Ladario. foi o Ministro
que quiz interpor-se, como um escudo; entre a Nação e a
Monarchia.

O SR. .JoÃo PEDRO - Praticou um acto que o honra;
façamos justiça a quem a tem (honra).

UM SR. REPRESENTANrE - Cahiu em seu posto de honra.
O SR. AMERICO LOBO - Ainda conto que a reflexão per

suada os honrados membros do CongTesso. qne se. declaram
vencidos, de qne, de facto, foram veneedores, porque. ~'i op
punham ao proj ecto de GonstiüJ ição a sua contradição, e si
clamavam que a pluralidade da magistratura importava a
plnralidade de Direito. agora. que esta se votou, SS. EEx.,
na verdade, são victoriosos, e prestaram á Nação serviço in
esLimavel.

A votação da emenda do distincto representante de Goyaz.
o Sr. Bulhões Jardim. ha de ser fecunda, porque os congres
sos geraes não sã:o, muitas vezes, os mais aptos para fazer
as leis: trabalho de gabinete, de meditação e raciollinio.

Nestes termos, pergunto: Onde. é que se viu simplicidade
do Direito perfeita?

A lei é um texto morto si a intelligencia e o coração não
lhe dão vida.

Como quereis uma lei unica, si a pratica varia?
Podemos dizer que, neste caso, a pluralidade do Direito

ao.semelha-se á (]3liblia, sentida, estudada e interpretada pelos
protestantes, ao passo que a Biblia catl10lica é desconhecida,
ninguem sabe latim, salvo o Sr. Zama. (Riso)

O SR. ESPIRITO SANTO - Perdão, ha aqui outros dis
tinctos latinistas, sem ser o Sr. Zama.

O SR. AMERICO LOBO - Digo isso, porque tem dado pro
vas no jornal.

UM SR. REPRESENTANTE - Pelo menos é latim para
todos.

O SR. AMERICO LoBO - IEm relação ao art. 62 do pro
jecto, votarei pela emenda do honrado representante do Pará,
o Sr. Lauro Sodré, que estw mais a par das cir-cumstancias.
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No projeet.o dão-se moldes para os est.ados, que dest'
arte, nasceriam preformados, e, talvez, tão pouco vivedouros
qual o homunculo de Gcethe.

Delxemlls aos esLadcf3 ,(~ cejnsLituirem-se. formarem-se
livremente, observando. apenas, o principio constitucional.

l\'fas, enfrento o art. 63, em cuja votação me acho quasi
que em lmidade no Congress'o. isto é, entre os honrados mem
hros com quem tenho fallado.

Sinto estar nesta solidão. onde me falta o ar e desfal
Jeco ...

Vejo uma tendencia enormissima para liquidar-se a pro
jwiedade privada da Nação Brazileira, isto é, para dividi
rem-se as terras publicas. Dirijo-me ao Sr. Ministro da
Agricultura.

O Governo Provisorio, nestes ultimos tempos, foi o epi
log-o da Monarchia, porque não podia ser ,outra cousa. (Riso;)

Encontrou grandes serviços, que não devia suspender, e
entro eIles o maximo, e essencial, da immigração, serviço por
demais dispendioso, porque é muito difficil povoar nosso solo
virgem, h'ansportar da Europa para aqui a corrente immi..
gratoria.

Ainda na Europa, a Russia pagou caro o povoamento de
seu territorio. Mesmo no Brazil, 'Ü ISul custou a attral1ir para
seu territorio a immigração allemã.

O pensamento dos políticos brazileiros sempre foi for
tificar o Sul por meiü de muralhas humanas, para sua pros
peridade e defesa.

O nobre Ministro da Agricultura, a meu ver, não pro
cedeu mal, proseguindo com uma ou outra innovação, no
systema que encontrou, afim de encher 'o Sul e ° Norte com
uma immigração apta para o desenvolvimento de todas as
indu strias. A parte contestada pela Republica Argentina é
quasi um deserto: o Amazonas fórma outro deserto, e, entre
tanto, cumpre trazer para esses desertos a população da Eu
ropa, que, Lá, não encontra os meios de vida necessarios á sua
manutenção.

Não será, portanto, perdido, ou improfícuo, o trabalhü do
nobre ,lV1linistro, e na administração da pasta da Agricultura
S. Ex. tem sido 11m hrazileil'o c!istineto e patriota. Entre
os actos de S. Ex. ha, comtudo, um com o qual mu itos se
têm. revelado menos favoravelmente. Refiro-me ás questõ"s
das serras de Santa Catharina e do Paran,i.

Nesl.a Casa vivia uma princeza, que ao casar-se recebeu
11m dote, concedido pela soberania da Nação Brazileira, e esse
dote devia ser mantido. A' Revolução, tal como a compre
hendeu o nobre Ministro da .Justiça, podia nullificar todos os
direítos adquiridos, corntanto que püliticos, mas o que não
podia fazer era violar o Direito Civil, tão sacrosanto, que nem
mesmo as bayonetas podem eliminaI-o.

Lembre-se 8. Ex., o nobro 1\Iinis1ro da Agricultura. crue
não é por falta de vontade ela Condessa d'Eu, ou de seu con
sorte. que ella deixou de ser herdeira presumptiva do thro11o
bragantino: lembre-se, mais, que não convém ao Brazil {) Cllm
primento da condiç:ão de reinar >contida implicitamente na
Constituição do dote: logo, não se. p6de crystallizar nos bens
respectivos, ainda que applicados, não os principias espe
ciaes que regulam o assumpto, mas os geraes de t8da e qual
quer doação. E, si o Congresso me permittisse uma imagem,
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eu appreximaria a pessoa da ex-princeza da figura de Ophe
lia, com esta diffcrença, que sua canção do salgueiro fora um
canto de liberdade, a sua guirlanda o diadema de imperatriz,
o seu Jago o oceano infinito. .

Em uma das primeiras e mais memoraveis sessões do
Congresso, a]]llcJia o nobre Ministro da Fazenda ao regimen
de terror crue implantariamos Ri nos constitlliooemos em Con
venção, e nos acenando para os exemplos do idylio de Was
hington, reprodll7.iu o conceito de que o Congresoo norte-ame
ricano fora composto de semi-deuses.

Não faço parte do coro que amaldiçôa a tragica Gon
veneão, 1). at0. direi qlle. SI aque]]e 'üol1gr,esso nwreeéa referida
aprJ/.lir'osl'. jlodr'J1Ios. larnl1l'm. dizr'!' que a Conven(:ão l'1'a
um verdadeiro Olympo. onde pontificavam deuses humanos.
E quem nos clera, tambem a nóo, 'o prazer rle pagar com o
nosso sangue a gloria immorrecJoura daquelles gallo-romanos.
flue, 110 fim do seculo ultimo. derruiram as instituições pa~

sadas, levantaram bem alto a liberdade, a dignidade e a res-·
ponsabilidade humana. defenderam a França contra toda a
EUl'Opa co]]igada, (" venceram todos os reis e todos os exer
citos mercenarios !

Mas, vêde, concidadãos, que é impossivel toda e qualquer
comparação entre a Convenção e o nosso Congresso Nacional:
aquella se compunha dI) sublimes condemnados que luctavam
t,riumphalmente contra tudo e contra todo&, ao passo que nós
somos brazileiros, mansos c pacificos, e estamos tTanquillos,
como que em nORsa casa (Riso), pactuando as singellas con
dições de nosso placido viver.

Na minha simplicidade camponeza, jámais vi, não vejo.
nem verei, perigo algum da parte do Congresso ou do Go
verno: o Congresso é muito criterioso e prudente. nunca
pude suppôr que pudesse ser dissolvido; o Governo, esse pre
cisa de paz, de paz e de paz, mas não a paz de Varsovia.

Sempre entendi que o Poder Legis,lativo era a nós que
competia. mas o discurso do nobre Ministro da Fazenda, no
qual S. Ex. evocou o espectro. impassivel da Convencão e
desvendou a verdade sobre nosso estado financeiro, fez baixar
o cambio, cuja marcha descendente proseguiu e prosegue.
(Apartes. )

E' triste herança da Monarchia o deficit - permanente e
crescente. O meu illustre comprovinciano Visconde de Ouro
Preto disse que tinha sido apanhado em um becco sem sa
hida: acho que foi elle que nos deixou nessa viella. (Riso.)

. O nobre Ministro da Fazenda tem sido aqui censurado.
O facto nobre e digno é que S. Ex. resentiu-se da nevrO'3e
do p-atriotismo: ninguem póde resistir á corrente das paixões
puras, qu e desperta uma revolução. . .

O Exercito lembrou que se pagasse a dIVIda externa; o
Ministro acceitou' a idéa. com a modificação de que se havia
de pagar a divida interna; daqui o decreto de 17 de janeir~.
Mas não ó funcção de banco algum subrogar-se nas obl'l
gaçõe.s do Estado e satisfazer-lhe dividas., Todavia, . quando
S. Ex. seja accusado neste recmtoou fora delle, VIrá urna
entidade sublime e off8;gante cingil-o e guarneceI-o com uma
nuvem. á similhança do que praticavam os deuses, no~ com
bates homericos. para com os seus heróes bem quendos; e
aquella entidade maliestosa, conrei,dadãos, é a ratria, que
tanto o ama. (l1l1uit o bem... muito bem.)
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Da vida do Governo Provisorio destacam-se duas forças:
uma centrifuga e outra centripeta da Federação; esta era a
sua theoria e o seu decreto n. 1 e a presente Constituição;
aquel1a eram todos os seus demais actos e decretos e, prin
cipalmente, o augmento das despesas publicas, não tanto
como se póde inferir do algarismo redondo clado ao orça
mento pelo nobre Ministro: porque. aqui.' além de muitos re
presentantes versados em finan~as. rsabemos perfeitamente
que o orçamento de 200.000 :000$ comprehende os' creditus
extraordinarios e .supplementares. e que no orçamento do Im
perio havia a \tabella C, que não póde ser posta de lado e
que attenua enormemente o augmento de despesa, a qual SI.,
reduz a 25 mil contos. '

8. Ex. não especificou as verbas accrescidas. mas pro
vavelmente combateu-as. uma a uma, e só se rendeu á evi
dencia ou á necessidade.

Nestas circumstancias afflictivas. que são' capazes de nos
retrahir á época da tanga, de. nossos aborigenes, ainda veiu
mais um pediclo do Norte - 15 % addicionaes ás pesadas
tarifas de nossas alfandegas. :

(O SI'", Pr'e,sidente reassume a cadeira da presidencia.)

A approvação desses arldicionaes acarretaria o descre
dito: e a· conflagração da Republica Brazileira: e si commet
tessemos erros tão palmares, fariamos renascer a serpente
do sebastianismo. Espero, ainda.- I~r. Presidente, :ver o
Norte tranquillo e feliz, desistir de tão injusta protecção p
caminhar de accôrdo com a União e com os outros estados
na senda da fraternidade e da liberdade.

Ser.á ,justo e politico, :como querem tantos de vós, ci
dadãos. que se proceda summaria e englobadamente á pa;'
tilha da propriedade privada da União entre os estados?
E' preciso olharmos um pouco para :.;) passado. Para que
tivemos exercito permanente e sustentámos tantas guel'ras?
Para impedir a invasão das nossas. fronteiras. Represento.
€ verdade. um Estado que t.em riql1 pzas no S8U sub-solo. e
que é tão opulento. no dize']' de Saint Hilaire. 'que pócle clis
pensar o resto do Mundo. - menos o Brazil, accrescento eu.

Qualquer que se.ja. porém. a condição e a sorte dos es
tados. elevemos nós lhes adjudicar todas as lerras. pertencentes
á União? Não f(n'a melhor e mais poliLico proseguir por ern
quanto no estylo de se dar aos estados, com destino especial
para colonização, o preço' das terras que forem vrnclidas den
tro ,de seu terrH.orio ?

Em relação a terras devolutas, vou, agora, até á gratui
dade; porque precisamos povoar nossos desertos, e não 'nasceu
de outra fórma nossa prosperidade rustica. Encontrei já ·fa
zendas, em' Minas, compradas ou troc.adas por uma espingarda
ou por um cavallo. Toda nossa propriedade agricola provém
da 'posse primaria ou concessão de sesmarias: e '. entre o pri
meiro otCcupante, que só recebe inspirações de sua livre acti
vidade, e o sesmeiro, que para exerceI-a impe.trava lice~ça a
El-Rei, não hesito em favor daquelle.

Sr. Presidente, em uma das sessões passadas, quando
orava o 'nobre representante do Rio Grande do Sul. o 81'. An
tão de Faria, de.i um aparte, que nã,o foi tomado, apesar do
consentimento de S. Ex. r
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Objectei a S. Ex., illustre paladino da divisão das terras
publicas, que, em virtude' da moção Barcellos, o Congresso
Nacional se restringira, expressa e solennemente, á missão
constituinte, nos precisos termos do decreto de 'sua convo
cação, e que era, em consequencia, de todo incompetente para
dispàr de propriedade da Nação, o que é, incontestavelmente,
proprio das funcções ordinarias. S. Ex. fallou brilhante
mente contra a famosa· moção; porém não se dignou \de me
responder. Nestes termos, sendo patente a incompetencia· que
oppuz, parece-me mais correcto 'o texto do art. 63 do pro
jecto - Urna lei do Congresso Nacional distribuirá, etc., e ne
garei á emenda substitutiva meu voto, e negaria um milhão
de votos. si o tivesse.

Acdesce que um devedor' não póde ceder b8JIfs gratuita
mente, sob presumpção de fraude; nós, que somos commis
sarios do povo brazileiro, seus representantes,' seüs procura
dores, não podemos praticar acto algum üom sombras sequeI'
de fraude; porque, em relação ao '-credito publico, hem se
póde reproduzir o que. se dava em Roma com a Lei das Doze
:Taboas, que mandava esquartejar o devedor insolvavel.

Recebemos na occasião ele nossa Inctependencia as terras
devolutas como parte maxima da propriedade privada da
Nação; para mantel-as ao Sul sustenMmos a guerra heroica
do Paraguay; devemos, pois, zelar e manter o santo patri
monio nacional, que fórma o lastro de nosso credito.

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre representante que
está dada a hora ela terminação dos nossos trabalhos.

O SR. AlVIERICO LOBO -'- Queria apeJ;las chamar a atten
ção elo nobre Ministro do Interior, que está presente, para
uma questão que se prencle ao art. 6.1,.

Em um· trecho de sua exposição ao chefe do Estado, diz
S. Ex. o seguinte (lê):

"Cabe-me apenas registrar 'os' successos relativos á ques
tão das barreiras, estabele,cidas na fronteira do Estado do Pa
raná, na par·te convizinha ao de Santa Catharina, questão,
'ali'ás, determinada pelo augmento de vitalidade daquellas re
giões, mas que, á vista da intelligel).cia e zelo dos dous go
vernadores, findou de modo a conciliarem-se, sem' quebra di:)
principios, as duas par:tes litigantes; o que parece ser já
um resultado benefico do systema de governo que a Nação
adopt.ou." .

Vi isto ante-hontem, e fiquei, re.alm8nte, admirado, por
que, tendo tido a honra de representar o Governo Provisorio
n6 Paraná. de ser alli goyernador, não de facto, mas de di
reito. reconheci, mediante reclamação da classe commercial,
que havi.a eilOrrile desegualdade e iniquidade no tocante á ex
portação da herva-matte, porque esse producio estava na ge
neralidade suj eito a grandes impostos, ao passo que consi
deravel part(-, delle escoava-se sem imposto algum para Santa
Catharina, onde era benenciac10 e de onde era exportado assaz
para o .Rio da Prata. com prejuizo elo Estado do ParaIlá e
de sua inclustria. cujos produttos mais se depreciavam á vista
da illegitima concurrencia.

A essa circumstancia accrescia a pessima situação finan
ceira elas praças platinas. que avolumava ainda mais a crise,
jrroganc1o aos eommerciantes paranaenses o damno prove
niente da enorme alta do ouro.
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Havia necesisdade de se pôr cobr'Ü a semelhante ano
malia; era estabelecer barreiras, e assim se fez, como já disse,
em virtude de representação popular.

Nem se comprehende que a egualdade do regimen repu
blicano deixasse de nivelar a sorte de todos os productores.

Como, porém, na Alfandega de Paranaguá e na Mesa de
Hendas de Antonina se cobrassem 3 % addicionaes aos im
postos geraes de importação, ad instar do que se pratIca nos
portos de Santa Catharina, estabeleceram-se taxas de expor
tação para o matte (21$1 a cargueiros)' e taxas para a impor
tação, eguaes ás da Alfandega e da Mesa de Rendas.

Alguns industriaes' de Santa Catharina, que não queriam
pagar direitos de exportação do rico producto paranaense, pro
moveram ,uma agitação com séde principal na cidade, em que
se creou agora um partido socialista ...

,UM SR. REPRESEN'TANTE - V. Ex. está enganado.
O 13R. AMERICO LOBO - ... e, como arma de guerra, come

çaram a telegraphar que se tinham co11ocado barreiras em ter
reno contestado.

O SR. ESTEVES JUNIOR - Não diziam isso os que lá es
tavam.

O SR. MIERICO LOBO - O nobre Ministro do Interior pas
sou-me um telegramma aconselhando que levantasse taes bar
reiras, porque, segundo lhe constava, tinham ellas sido co11o
cadas em terreno .contestado.

Devo accentuar ao Congresso que não acompanho a 'opi
nião de :::. Ex., e que, até, a reputo perigosa para uma nação
que, como li, nossa, tem o infortunio de possuir duas enormes
zonas ,contestadas: as Missões e o Oyapock. Si Dor alli S8
esc·oassem todos os productos do Amazonas e do Paraná, sem
pagamento de impostos, e si da mesma fórma se introduzissem
as mercadorias extrangeiras através daquelles asylos da fraudo,
deveriamos cruzar os 'braços e assistir impassiveis á delapi
dação de nossa fortuna publica? Não, G~'. Presidente. Entre
as nações ha servidões constituidJas nos territorios incontes
taveis, e o proprio Oceano, que a ninguem pertence, não es
capa ás leis de policia, á acção da soberania.

Respondi a S. Ex. que era 8rroneo seu telegramma, re
missivo ao do ilIustre governador de Santa Catharina; porque
ou recebera ·outro tele,gramma deste, da mesma data, em que
m8 .perguntava .si as barreiras estavam em terreno contestado ;
e affirmei que não,. que havia prestado formal promessa de
virtude republicana. .

Em consequencia de meu despacho telegraphico S. Ex.
mandou manter as barreiras, pelo que o povo do Paraná ma
nifestou aS. Ex. as maiores provas de adhesão (Apartes.)

Continuou-se. a manter legalmente as barreiras ;mas, de que
se lembraram os homens? Lembraram-se de fazer uma in
vestida a uma delIas, a da ponte dos Fragosos, invadiram a
margem direita do Rio Negro, deram 300 'Ou mais tiros, insul
taram o Governo (Riso e apartes), e aterraram e obrigaram á
fuga, não só o administrador, como quatro praças ele caval
laria que o guardavam, as quaes, seja dito de passagem, qui
zeram resistir, mas foram dissuadidas de tal empenho lrelo
administrador, que receou uma hecatombe.
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UM SR. REPRESENa'ANTE - V. (EX. está discutindo o re
lalorio do ISr. Ministro da Justiça.

O SR. AMERICO LOBO - Immediatamente mandei manter a
ordem na margem direita do Rio Negro, por meio de 50 praças
de cavaIlaria, commandadas pelo capitão Andrade Neves, o
digno representante daqueIla grande figura legendaria, official
distinctissimo e incapaz de commetter ou de tolerar trope
lias.

O SR. ZAMA,........ O Governo deve ser energico.
O SR. AMERICO LOBO - Quando· soube do attentado, da

imprevista invasão, dei l'Ogo as providencias; porém reconheci
logo que o ataque fôra simplesmente uma bernarda, uma co~

media (Riso e apartes), bem desempenhada, para produzir ef
feito ao longe.

Apenas informado do attentado, o Sr . .:vI,inistro do Inte
rior me telegraphou de novo, voltando á sua primeira recom
mendação relativa á suppressão de barreiras. Respondi-lhe que
ITa J1l1l ilo amigo elo Governo ProvisDrio para consentir que eIle
resvalasse no terreno da fraude e do assalto; que não receava '0
juizo da Historia sobre a legalidade das barreiras, e que, na
alternativa de seus telegrammas, ou S. Ex. sustentava-as ou
se dignasse de me exonerar. A exposição de S. Ex. mostra
que eu tinha razão, que não coll'Ocara barreiras em terreno
contestado.

O SR. ESTEVES .JUNIOR - Foi.o governador do Paraná
quem o provocou.

O SR. AMERICO LoBO - O governador? Oh I muito 'Obri
gado. (Apartes. )

UM SR. REPRESENTANTE - Então, o Paraná declarou a
guerra a Santa Catharina.

O SR. ZAMA - Isto é muito grave.
O SR. AMERICü LOBO - Gravissimo seria o facto, mas

não distingo na accusação .gravidade alguma. Na barreira (in
vadida) só havia quatro praças, e mandei 50 depois da invasão,
com ordem de não ultrapassarem o rio, só com o fim de pre
venir ilOVOS disturbios.

Era o caso do Governo PrGvisorio intervir, na fórma do
decreto n. 1, para restabelecer a ordem no Estado, perlurbaca
))810s industriaes de outro Estado; e não comprehendo a inacção
do Governo. Embora tivesse sido anarchista na MOllal'chia,
sob cujo regimen estava como que ata,cado de uma malaria
(J'ÍJsa), na Republica sou todo auctoritario e mantenedor do C!s
creto inicial da Revolução.

Voltando do Paraná, tive o prazer de ouvir do proprio
Sl'. Ministro do Interior que as barreiras deviam ser man
lidas. que eu tinha procedido bem, e que 8. Ex. approvava
I) projecto, que eu tinha assente, de supprimir os 3 % addi
cionaes, que só obrigavam o commercio nacional em vista de
saldo do or~amento e da realizaçã·o do emprestimo de 2.100
conlos de réis, que eu contrahira.

U SI, ESTEVES JUNIOH - E u sacco de sal taxado por
5$000 ?

O SR. AMERIçO LOBO - Sim, Senhor, tem razão; isso foi
equivoco do inspector do Thesouro. (Riso.)
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Os Senhores sabem perfeilamente que ia extinguir os 3 %'
addi<Cionaes e os direitos de entrada nas barreiras.

Succedeu-me no governo do Paraná o illustre represen
tante do Pará, que alli fez uma brilhante administração, á
qual não sou contrario; nem era de se esperar 'Ü~tra ~ousa
de quem prestou tantos e tão immorredouros serVIços a Re
publica. Mas S. Ex. attendeu immedia~amente ?,O governo de
Santa Catharina: acabou com as barreIras. (Rtso.) De que
modo? Quem lê o decreto, ou documeI).to, da suppressão, vê
logo que 131113 contém contradições palpaveis. Não quero, apurar
isso, porque foi a exposição do Sr. Ministro do InterIor bem
clara quanto á imputação de terreno contestado. Escreveu
S. Ex.: na parte convwinha ao de Santa Catharina.

Logo puz estações fiscaes no terreno do Estado que re-
presentava. '

Mas a grande questão principal é esta: o governador_Q.<~

Paraná, no dia seguinte ao da posse, levantou as barreiras e
combinou com o governador de Santa ,Catharina que se co
brasse o imposto de exportação da herva matte parana8D5C na
alfandega de S. Francisco.

De sorte que o Paraná cübra imposto por meio de empre
gados que não nome.ia, que não fiscaliza e não demitte, e cobra
sem saher o que sahe do Paraná. E' preciso que esses dous go
vernadores adivinhem: isso é possivel ou é um sonho? ,

Pergunto: Os governadore~, provisorios ou definitivos,
podem jámais transigir sobre as rendas Dublicas? O decreto
de 20 de Ilovembrü dá-lhes essa attribuiçãu ? O' mesmo mare
chal DéOo,loro ou o Governo Provsorio podem ordenar i"so?
Pois que! Ha governo nenhum que auctorizc seus delegados a
desistir, a fazer conciliação sobre dinheiros publicos_?! Não é
possivel. Ora, elles transigiram sobre as rendas públicas ; logo
o acto foi iIlegal, logo nã<) sei como foram salvos os principias
(Riso), tanto mais quanto o Paraná se olbrigou a estabelecel'
taxas eguaes ás de Santa Catharina, sem cujo beneplacito não
as poderá elevar, embora o Governo Federal haja abolido, como
aboliu, seus direitos de exportação sobre o matte!

:E' preciso procurar agulha em palheiro. Diz o convenio:
"Em caso de desaccordo entre 'os dois governadores (S8. EExs.
reservaram-se e se arrogaram o arbitrio, a si e a seus suc
cessores, de arbitrar o quantu,m que caberá a cada um dos
estados, ,nas rendas de herva' matte em S. Francisco), deci
dirá a contenda o Sr. Ministro da Fazenda (arvoraa~) em anj.)
.ou em quasi Deu~). paI'a pé:sal' toda a bena vendida no'cxer
üicio ,e a já exportada"; é dizer : Este matte é do Paraná,
aquelle ouü'o é de Santa IC'atharina. (Riso.) Isso no regimen
federativo, Senhores? ,

O SR. ESTEVES JUNllOR - Pois, não é melhor assim do que
perder tudo?

O SR. AJVIERICO LOBO - Antes perdcr tudo do que perder
''o direito soberano (Apoiados), a autonomia, que cabe a cada
Estado, e o direito ele tributar as riquezas naturaes do solo,
que tão facilmente se colhem elas arvores.

V. Ex. procedeu muito bem, teve um triumpho esplen
;clido - eu o cumprimento por elle.-, mas não como homem
publico. Aquelle pobre povo elo Paraná era digno de melhor
sorte, porque geme sob impostos, e não lhe devia romper
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13m face o decreto n. 1, que proclamou a Federação das e:x~
provincias, erigidas em estados.

O SR. ZAMA - Nesse ponto o Sr. Ministro não andou
direito. .

O (SR. AMERICO LOBO - Si dos productos da Bahia co
brassem impostos em outro Estado, para depois serem divi
didos, que não diriam os bahianos?

UM SR. REPRESEJWANTE -: Para a Bahia não serve.
O SR. AMERICO LOBO - Mas serve éontra o Paraná e a

favor de Santa Catharina.
O SR. ESTEVES JumoR - E' preciso conhecer a coma

como ella é.
O SR. AMERICO LOBO - Fallo sobre isso sem nenhuma

magua senão a de ver coriculcado o Direito. Entendo que a
questão de. limites entre os dous estados deve ser decidida, ou
antes, que, collocados entre S. Paulo e o Rio Grande, ambos
devem se fundir em um só Estado; e é inimigo de Santa Ca
tharina quem deseja a sua união, a sua prosperidade e o seu
engrandecimento?

O SR. ESPIRlTO SANTO - O sussessor de V. Ex., o Sr. Ser
zedello; não está presente.

O SR. AMERICO LOBO-Não tenho culpa de sua ausencia,
e dirij o-me ao Sr. Ministro do Interior, que approvou o ajuste.
Demais, o que se fez não tem explicação; quem pensa o con
trario duvida si o sol existe ou não existe. Estamos, porven
tura, em Congresso? ISrupponho que não é licito duvidal-o.

O SR. ZAMA - Nascemos, vivemos e temos de morrer.
O SR. ESPIRITO SANTO-A questão merece ser elucidada.
O SR. AMERICO LOBO - De bom grado cederei a pªlma da

victoria. Não tenho nada com a administração do meu sus
sessor; elIte é um dos héroes da Republica; mas, em todo o
caso, feriu, antecipadamente, a Constituição, no art. 8°, quando
administrou o Paraná, ao qual prometteu, como prometti, bem
servir.

A Constituição prescreve, terminantemente, no art. 10,
que é vedado aos estados crear impostos de transito, na pas
sagem dos productos de um para o outro" e, no art. 8°, que é
"isenta de impostos, no Estado por onde se ~xportarJ a pro-
duccão dos outros estados. "

·Vou a outro assumpto, nunca mais voltarei a este.
Chamo a attenção do Sr. Ministro do Interior para" outro

ponto.
Aqui na Constituição se estabelece que continúa a mão

morta; e a Constituição que foi promulgada em 22 de junho
é o primeiro ou mais importante acto collectivo do Governo
Provisorio. onde não é admissivel a falta do seIlo da solida
riedade governamental. Nós congressistas temos de votar o
§ 3° do art. 72, livre e inteIligentemente; porém vejo em
dous decretos ultimas uma dupla dispensa da mão morta con
cedida, individualmente, por S. Ex. a favor do seminario do
Pará e da irmandade de Santa Cruz dos Militares, esta na
impnrtancia de 5.000: 000$000. Agora, pergunto: Como vo
tarmos pela citada disposição da Constituição, si S. Ex. abriu

27
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duas excepções recontissimas, a ultima das quaes tão valiosa
e referente á irmandade formada ]leIa parte .a~mad.a da
Nação? Acho que esses decretos estão em OPPOSIÇaD. dlame...:
traI e não comprehendo como o auctor de um proJecto de
lei Já solennemente promulgado possa offerecer este prece
dente de' o trazer mutilado á deliberação do Congresso.

O SR. PRESIDENTE ,-Lembro a V. Ex. que a hora está
exgoUada.

O SR. AMERICO LOBo-Agradeço immensamente a V. Ex.
e ao Congresso a prorogação de hora, que, em sua soberania,
me concederam e agradeço a todos os coHegas presentes a
attenção que me prestaram cavalheirosamente?- e t.ermino l?~
dindo fervorosamente a este Congresso que nao tIre á Umao
as terras devolutas) ...

VOZES- Muito pem I
(O orador é cumprimentado e abl'açado pelos Srs. repre

sentantes. )
Por não haver oradores inscriptos, é encerrada a dis

cussão.
Vem á Mesa e é lida a seguinte

Declaraç{io

Declaro que passei o telegramma a que da trIbuna se
referiu hoje o Sr. Assis B.rasiL Inteiramente solidario com
a attitude politica mantida pelo Sr. Demetrio Ribeiro, do qual
me tenho approximado por uma espontanea convergencia de
conducta, declaro, mais, que, ao passar o alludido telegramma
a amigos particulareq, apenas obedeci aos impulsos da soli
dariedade com o procedimento do Sr. Demetrio, que tão digna
o patrioticamente se esforça pela consolidação da Patria
Republicana: - José Simeão.°SR. PRESIDENTE designa para 12 do corrente a seguinte
ordem do dia:

Votação dos titulos II e ITI do projecto de Constituição,
0uja discussão ficou e:ncerrada; .

i" discussão do titulo IV - Dos cidadãos brazileiros.

Levanta-se a sessão ás 4 % horas da tarde.

30· SESSÃO, EM 12 DE JANEIRO DE 1891
PRFlSlDENCIA DO SR. PRUDENTE DE MORAES

Ao meio dia, faz-se a chamada. á qual respondem os
Srs.: Prudente. de Moraes, Matta Machado, Paes de Carvalho.
.João Neiva, Eduardo Gonçalves, Francisco Machado, Leovi":
gildo. Coelho, Joaquim SarmenLo. João Pedro, José Segundino,
Ma:aoel Barata, Antonio Baena, Joaquim Cruz Theodoro Pa
checo, Bezerra de Albuquerque JUIÚor, Theodureto Souto
.José Bernardo, Oliveira Galvão, Almeida Barreto Firmino dà
Silveira, José Hygino, Frederico Serrano, Tavares'Bastos, Rosa



Junior, Coelho e Campos, Thomaz Cruz, Virgilio Damasio, Ruy
Barbosa, Domingos Vicente, Monteiro de Barros, Lapér, Campos
Salles, Ubaldino elo Amaral,. Santos Andrade, Generoso Mar
ques, Raulino 110rn,' Esteves Junior, Pinheiro Machado, Julio
Frota, Amúico Lobo,. Eduarelo Wanclenkolk, João Severiano,
Joaquim de Souza, Silva Canedo, Silva Paranhos, Aquilino do
Amaral, Joaquim Murtinho, Pinheiro Guedes, Belfol'l Vieira,
UcMa Rodrigues, Indio do Brasil, LaUJ;;o Sodré, Serzedello,
Nina Ribeiro, Cantão, Pedro Chermont, MaUa Bacellar, Costa
Rodrigues, Casemiro Junior, Anfrisio Fialho, Nogueira Para
naguá, Nelson, Pires Ferreira, Barbosa Lima, Bezerril, João
Lopes, Justiniano ele Serpa, Frederico Borges, José Avellino,
José Bevilaqua, Gonçalo ele Lagos, Nascimento, Almino Affonso,
Pedro Velho, Miguel Castro, Amorim Garcia, Epitacio, Pedro
Americo, Coulo Cartaxo, Sá Andrade, Retumba, Tolentino de
Carvalho, Rosa c Silva, João Barbalho, Gonçalves Ferreira,
José Mal'ianno, Almeida Pernambuco, Juvenciod'Aguiar, André
Cavalcanti, Raymundo Bandeira, Meira de Vasconcellos, Pe
reira de Lyra, João de Siqueira,. João Vieira, Luiz de An
drade, Espirito Santo, Bellarmino Carneiro, Oiticica, Gabino
Besouro, Ivo do Prado,. Oliveira Valladão, Felisbello Freire,
Paula Argollo, Tosta, Seabra, Antonio Eusebio, Zama, Arthur
lUos, Garcia Pires, Santos Pereira, Cuslodio de Mello, Paula
Guimarães, Milton, Alllphilophio. Dionisio Cerqueira, Leovi
gildo Filgueiras, ;Barão de S. Marcos, Medrado, Barão de
Villa Viçosa, Prisco Paraiso, Moniz Freire, Athayde. Junior,
Fonseca e Silva, Fonseca Hermes, Nilo Peçanha, Urbano Mar.
condes, Manhães Barreto, Vi1'iato de Medeiros, Virgilio Pessõa,
França Carvalho, Baptista da Motta,' Fróes da Cruz, Sampaio
Ferraz, Lopes Trovão, Jacques Ourique, Aristides Lobo,
Mayrink, Furquim Werneck, Domingos Jesuino, Vinhaes, Tho
maz Delfino, Antonio Olyntho, Badaró, Pacifico Mascarenhas,
Gabriel de Mag'alhães, Chagas Lobato, Jacob da Paixão, Ale
xandre Stockler, Francisco Veiga, Lamounier, Alvaro Botelho,
GonQalves Chaves, Viotti, Corrêa Rabello, Dutra Nicacio, Ma
noel Fulgencio, Astolpho Pio, Aristides Maia, Goncalves Ra
mos, Carlos Chagas, Costa Machado, PaIeUa, João de Avellar,
Ferreira Pires, João Luiz, Martinho Prado Junior, Bernardino
de Campos, Francisco Glicerio, Moraes Barros, Domingos de
Moraes, Carvalhal, Angelo Pinheiro, Mursa, Rodolpho Miranda,
Costa Junior, Rubião Junior, Fleury Curado, Leopoldo de
Bulhões, Guimarães Natal, Antonio Azeredo, Caetano de Albu
querque, Bellarmino de Mendonça, Lauro Müller, Carlos de
Campos, Schmidt, Lacerda Coutinho, Victorino Monteiro, Pe
reira da Costa, Julio de Castilhos, Borges de Medeiros, Al
cides Lima, Assis Brasil, Thomaz Flores, Abreu, Homero
Baptista, Rocha Osorio, Cassiano do Nascimento, Fernando
Abott e Menna Barreto.

Abre-se a sessão.
Deixam de comparecer, com causa, os 81's.: Floriano Pei

xoto, Quintino Bocayuva, Cesario Alvim, Joakim Katunda, Gil
Goulart, Saraiva, Luiz Delfino, Rodrigues Fernandes, Henrique
de Carvalho. Mar/inho Rodrigues. Theophilo dos Santos,
Leandro Maciel, Francisco Sodré, Conde de Figueir8do, Fer
reira Brandão, Costa Senna, Francisco Amaral, Domingos
Porto, Bueno de Paiva, Cesario Motta Junior, Lopos Chaves,
Rodrigues Alves, Alfredo EUis, Paulino Carlos, Carlos Garcia,



1VIoi'eira da Sílva ~ Marciano Magalhães, e, .sem cau~a, os
81's.: Cunha Junior, Elyse.u Martins, Amayo Cavalºanh, J:l.a-.
miro Barcellos José Simeão, Pedro Paulmo, Braz Carne.Iro,
RanO'el Pestanà Joaquim Felicio, Saldanha Marinho, Anlllbal
Falc"'ão' Bernardo de Mendonça, Pontes de Miranda, Augusto
de Freitas Marcolino Moura, Santos Vieira, Cyrillo de Lemos,
Alberto B{andão Oliveira Pinto, Joaquim Breves, Luiz Murat,
Erico Coelho A.lcindo Guanabara, .João Pinheiro, Leonel Filho.
Americo Lu~ Feliciano Penna, FerI;eira Rabello, Domingos
Rocha Barão de Santa Helena. Luiz Barreto, Almeida No
gueirà, Adolpho Gordo, Antonio Prado, F~rnaI!-doSimas, Antão
de Faria, Ernesto de Oliveira e Dem8tl'lO RIberro.

E' lida, _posta· em discussão, e sem debate approvada a
acta da sessao antecedente.

E' egualmente lido, posto em discussão e sem debate
approvado o seguinte

PARECER N. 4 -1891

Licença ao depu·tado José Rodrigues Fernandes

A Commissão nomeada, de accôrdo com o art. 20 do
Regimento Interno, a quem foi presente o of'ficio do deputado
pel.o Estado. do Maranhao, José Rodrigues Fernandes, em que
solicita uma licença para poder retirar-se desta Capital por
motivo de molestia em pessoa de sua família, é de parecer
que seja essa licença concedida.

Sala das Commissões. -10 de janeiro de 189-1. -João da
Silva Retumba. ~ lYIanoél Victo'l"ino da Costa Rudriaucs.
Dl'. Virgilio C. Damasio.

O Sr. Americo Lobo (pela m'dem) - SI'. Presidente, illus
tres concidadãos! Mais de' uma vez tenho dado aqui apartes,
que não têm sido tomados.

Não lamento esse facto senão porque me dá o trabalho.
ás vezes, de lhes dar_ segunda edição, quando fallo. Mas ha
alguns que não deix.arei de reproduzir.

Quando orava o meu illustre comprovinciano, o Sr. Ba
dará, e accusava o, Sr. MinistI>o da Justiça porque confiava,
no projecto, ao Poder .Iudiciario federal o caso do habeas
corpus, eu disse que a liberdade não tinha alçada.

Quando orava o Sr. Senador pelo Paraná. e alludiu á
guerra contra o Senado, eu disse' que si o Brazil estivesse em
termos de nullificar essa representação dos estados estaria
tambem em termos de nullíficar a representação da' Camara.
e que a consequ.encia se.ria que uma e outra seriam aba":
lidas, e o povo viria, democra,;,icamente, fazer a lei.

Finalmente, Sr. Presidente, quando um ilIustre orador
a~ludia ao máo estado do nosso Thesouro, I'espondí, imme

. ~Iatam~nte, que a Republica seria como Hel'cules, e que
lrmparIa as estrebarias de Augias.

_ E' justamen!e em l'elação_ a estes ultimos apartes, que
nao posso tr'oveJar, porque sao leves que vou fazer uma
indicação ao illustre Congresso. '

. Ha aqui um nobre repre?entante de Alagôas, o Sr. Oiti
eIca, que maIS ou menos esta em harmonia commigo. Lem
brava eu uma quota dos estados para a União permanente,



')0:000$000
1.000:000$000

491$345
360:000$000

5.000:000$000
300:000$000

- 421 ~

quando S. Ex. disse da tribuna a mesma cousa: uma revisão
das nossas contas, quando, na minha ausencia, por 'notivo de
saude, que não participei, para não chamai' atLen()ão. pesf'oal,
S. Ex. pedia ao Governo identicas demonstr:l,!Õe·'.

Mas, hontem, vi o requerimep.to de S. Ex., e verifiquei
que não coincide perfeitamente com a indicação que vou
propôr. .

. Na primeira sessão deste Congresso alludi ao facto do
Governo Provisorio ter prorogado o orçamento sem o' voto
do Congresso, que então estava reunido; e o votariamos, por
que nada negamos ao Governo, dentro da lei ...

VOZES - Decidiu-se o contrario ...
O SR. AMERICO LOBO - Fui vencido: mas posso dizer

como o poeta: Victrix causa diis placuit, sed vieta Catoni.
O decreto de 12 de novembro dispõe, no art. 2°, que

os ministros rerriettam ao Ministerio da Fazenda a relação de
todas as despesas para o orçamento de 1891. Entre o meu
requerimento e o do illustre representante do Estado de Ala
gôas, não ha harmonia.

Ora, são passados 15 dias da data do decreto, o termo
está, portanto, expirado, e o Congresso não tem a demonstra
ção das despesas.

Consta-me que o praso foi prorogado e. tambem, está
findo o mez addicional, sem termos ainda recebido a desi
gnação das despesas. Entretanto, não' se pôde negar ao
Congresso o exame das despesas publicas.

UM SR. REPRESENT.-\NTE - O Congresso não tem compe
tencia.

O SH. AMERICO LOBO - Temos uma grave responsabili
dade, porque aqui constituimos a Nação: somos ,juizes dessa
partilha soberana, e é esta a occasião de conhecermos o es
tado financeiro do paiz.

Sei que ha dentro e fóra deste Congresso quem cerre a
bocca dE' t6cro reprAsentante quando trata de assumptos
orçamentarios. Entretanto, o orçamento é a vida nacional.

Já n()m s'e. póde fallar em patrietismo, que, entre nós,
parece uma planta exoUca.

UJYI SR. REPRESENTANTE - O patriotismo não é o exag
gero. Devemos collocar as cousas nos seus logares.

O SR. AMERICO LOBO - A lepra da Monarchia foi sempre
o uso e o abuso dos creditos supplementares e extraordi
narios.

Os creditos abrrtos no exercicio de 1890 montam a
46.000 :000$, como se vê da seguinte relação. que organizei.

Creditos supplementares e extraordinaÍ'ios. abertos no
exercicio de 1890:" '

Decreto n. 158 - Exterior .
Idem n. 216 B-Marinha .
Idem n. 282 - Justiça .
Idem n. 427 - Marinha .
Idem n. Z,54--Tnterior (*) .
Idrm n. 500 - Interim' .

(*) Refere-se a creditos aberto,s pelos decreto!> ns. 10,. tSt. :tO .315
e 10.434, de 18.000 :000$. que deixaram o deficit de 1. 877 :533$457.
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Idem n. 474 G-Guerra .
Idem n. 604 - Agricultura .
Idem n.· 633 -Interior .
Idem n. 666 -Marinha .
Idem n. 755 - Interior .
Idem n. 779 - Agricultura .
Idem n. 785 - Instrucção .
Idem n. 786 - Idem .
Idem n. 809 - Idem .
Idem n. 822-Justiça .
Idem n. 825 - Agricultura .
Idem n. 827 -Justiça .
Idem n. 829 - Interior : .
Idem n. 871 - Instrucção .
Idem n. 830 - Interior .
Idem n. 845 - Instrucção .
Idem n. 891 -Marinha .
Idem n. 994 - Exterior : .
Idem n. 99:' - Idem .
Idem n. 996 - Fazenda .
Idem n. 1. 013 - Interior .
Tdem n. 1.014-.Tustiça .
Idem n. 1.102 - Instrucção .
Idem n. 1.119 - Idem .
Idem n. 942 C- AgricuHura .
Idem n. 9""2 D-Idem .
Idem n. 1.158 - Interior .
Jdem n. 1.159 - Agricultura .
Idem n. 1.163 - Marinha .
lciem n. 1. 182 - Agricultura .

S. E. ou O .

701:807$468
50:000$000

300:000$000
620:000$000

1.050:000$000
548:850$000
660:000$000
100:000$000
600:000$000

1';:000$000
10.000:000$000

25:000$000
600:000$000
350:000$000
300:000$000
:150:000$000
606:700$731
492: 182$3411
75:570$880

9.10,1 :657$403
150:000$000
211:595$762
100:000$000
100:000$000
94:000$000

125:000$000
150:000$000

3.004:249$120
:345 :477$996

9.020:288$500

46.552:861$549

Desla verba - chamo a attenção do nobre Minislro da
Agricultura -19.000 :000$ são destinados ú Estrada deFeITO
de S. Paulo e Rio.

As circumstancias do Erario publico não çOnlportam
grandes despesas, e, portanto. o nobre Ministro dá-se ao prazer
esthelico de mandar alargar a bilola da Estrada de FeITO de
S. Paulo e Rio_

Dous illuslres represenfanLes de Minas G81'aes disseram
que S. Ex. o SI'. Ministro da Agricultura já hav i:;t dado
ordem para proseguirem os trabalhos da Estrada Central:
nada consta, absolutamente, dos .iornaes: a Estrada csl á como
que interceptada.

Ora, a Republica não é a barreira cnntra o progresso, :1.O
lõontrario; e este 'Iontraste nlIo é muito justo, pórque de nm
lado alarga-se a bitola da estrada de S. Paulo e do outro lado
suspende-se a execução do prolongamento da de Minas.

Nós sabemos que o Brazil póde ser definido, geographica
mente: dous grandes valles - o do Amazonas e do Prata. ao
Norte e Sul, unidos pela tange.nte do S. Francisco. que é {}
Nilo brazileiro e o objectivo da via ferrea central.

_Nestes termos, é uma falta commeLtida para com a Uniií.o
() nao prolongamento da estrada que se despnvolverá no valle
inleeno e intermedio.

Garantiu-se que estavam dadas as ordens; porém a via
ferrea de Minas está paralysada.
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Observo aS. Ex. o nobre Ministro que si o alarga
mento da bitola da S. Paulo já se encetou; é agora occasião de.
se suspender, porque á proporção que se alargarem aquellas
parallelas, estreitar-se-ão e se difficultarão as grande paral
lelas da liberdade e da Federação.

Além disso, as nossas estradas de ferro de maior per
curso, a Leopoldina e a lVIogyaoa, têm um metro entre o~
trilhos.

Desejava que estivesse presente '0 nobre Ministro do In
terior, para fazer-lhe algumas perguntas em nome do Estado
que tão incompetentemente represento. (Não apoiados.)

Em primeiro logar, S. Ex. foi testemunha de que, contra
todos os nossos votos, S. Ex. votou, nominalmente, a favor
dos 15 % addicionaes dos direitos de importação, que seriam
a ruina d8 Minas.

Os Srs. representantes de S. Paulo com assento no Go
verno Provisorio não compareceram, não deram o seu voto.
nem sim, nem não; nós todos de Minas, sem discrepancia.
salvámos o credito da Republica; porque si tal additivo pas
sasse, estaria rôta de um golpe a bandeira da liberdade do
pommercio. S. Ex. o Sr. Ministro do Interior, em um jornal,
declarou ter obtido o emprestimo para o Estado de Minas, em
execução de uma lei monarchica, no valor de 10.000: 000.$000.

O emprestimo foi magnifico: foi contrahido com o Banco
dos Estados Unidos do Brazil, cujo director é um banqueiro
que faz parte deste Congresso e que é filho de Minas, o que
muito nos honra. Fez-se o emprestimo nas melhores condi
c:ões, mas, ante-hontem, fui surprehendido. por uma noticia
t~legraphica de Ouro Preto, que vem na Gazeta de Noticias
e que diz o seguinte: (lê)

« O numeraria verificado nos cofres do Estado de Mina~
Geraes é de~291:491$227.

Tem o Estado mais em deposito as seguintes. quantias:
no Banco dos Estados Unidos do Brazil, 4.173:091$218, no
NacionaL 52:403$393.}) -

A consequencia é que o emprestimo foi exces~üvo, por
que: como em janeiro de 1890. se contrahe um esprestimo
de 10.000 :000$, dos quaes estão ainda hoje guardados mais
(j e 4.000: 000$ no mesmo banco mutuante? E, depois, como
o Congresso ha de votar com conhecimento ele causa a emenda.
que se tem em vista, ela União pagar as dividas dos estados.
si o Estado de Minas Geraes contrahe 11m empl'est imo tão
copioso, do qual retem tão grossa somma? (Ha mn apar·te. I

Aque]]a emenda a que me referi precisa de estudos para
saber-se quaes as condicões dos diversos estados, .\compa
nho de bom grado a censura feita ás administrações pro
vinciaes pelo illuslre Ministro da Fazenda: na verdade, admira
'que as ex-provincias'qevam tanto, não existindo para ellas
'llma fonte de despesa~ a guerra, e tendo sido tão raros os
trabalhos publicas emprebendiclos ou executados por ellas.
Quando passe aquella emenda, convém saber que sommas do
rlebito dos estados corresponcTem aos onus das conc0ssões re
versiyei.s, para que a União fique sobrogada, simult.aneamente,
no chreJto respectivo. .

Disse aqui o Sr. Ministro da Fazenda que Min8.s Geraes
(jrve 14.000 :000$000. Será isto ve'C'Clade? ..

. O deposito de 4.000 :000$ honra de eerla fórma a admi
mstração de Minas Geraes, porque não prodigalizou.
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Mas, um anno depois do empre'?timo, _sob que titulo e
t>ara que fim temos nós esses quatro mIl e ta:ntos contos
guardados no Banco dos Estados Unidos do BrazII, ren~end~
juros menores do que os que pagamos pelo ,cmprestImo.
(Apartes diversos.)

Outro ponto, Sr. Presidente:
V. Ex _ sabe, e' sabe todo o Brazil, que os :rnconfidentes

tinham já decretado a mudança da nossa Capltal,_ de Ouro
Preto para outra ,região mais propria, isto ha maIS de 100
annos. _

V. Ex. sabt;l, tambem, que a Republica ~ao recuou
deante de nada, fez taboa rasa do passado; envIOU ao Con

'gresso o que tinha de mais digno e mais bello com esta
unica' excepção (Muitos não apoiados.) _

Todos nós representantes de Minas Geraes, unamme
mente, fomos de opinião, e declaramos por escripto ao chefe
do .. Governo Provisorio, que se devia mudar, quanto antes, a
Capital, de Ouro Preto. (Interrupções.)

O SR. GoNÇALVES CHAVES - Mas, que tem a mudança da
Capital de Minas Geraes com este Congresso?

O SR. AMERICO LOBO - V. Ex. vai ouvir.
As demais illustres deputações aqui são ouvidas, e sem

isso os ministros nada fazem. Nós os mineiros somos 40,
numero egual ao dos membros da Academia Franceza (Riso),
e todos os representantes de Minas affirmamos a necessidade
da mudança da Capital de Minas, para se reconstruir· o Es
tado.

O SR. GONÇALVES CHAVEs-Mas, quem embaraça?
O SR. AMERICO LOBO - E' a execução do decreto dos

Inconfidentes. Eu peço a V. Ex. que não discuta isto, que
é um problema sagrado.

Ora, deputados e senadores de Minas fomos de accôrdo
que a mudança se fizesse logo e Incontinenti (Apoiados e
apartes). honrando os martyres da nossa terra. (Apartes. )

Entre as cidades do Rio e de S. Paulo que disputam a
primazia, é preciso que haja outra que as equilibre, e eu
não vej o Capital mais propr)a do que Juiz de Fóra_

'0 SR. GONÇALVES CHAVES - Não' sei por q~e V. Ex. traz
a mudança da Capital aqui para o Congresso.

. O SR. AMERICO LOBO - Eu represento nesta Casa o pen
samento do Estado de Minas, como V. Ex. tambem concor
dou, não é.?

O SR. GONÇALVES CHAVES-Dei a minha opinião.
O SR. AMERICQ LOBO - Todos os mineiros. deputados e

senadores, á_ excepção do Sr. Ministro do Interior, que pre-
fere o canta0... .

O SR. GONÇALVES CHAVEs-Felizmente V. Ex. falla para
o Estado de Minas, que conhece a todos nós.
. O SR. ~MERICO LOBO -, O cantão é uma entidade impos

sIvel, por nao ter orçamento nem Camara, e prejudicar o
Est!"1d? e o municipio; só é lembrado para se esquecer e
omIttIr a mudança da Capital de Minas.



o Sr. DI'. Amaral, S. Ex. e o DI'. Costa Senna, são QS
unicos que se oppõem. Succedeu retirar-se para Ouro Preto
um dos amigos de S. Ex.; immediatamente formou-se lá um
comité, no qual chegaram até o ~xtremo de insultar illustres
famílias de Minas, dando logar a que meu ilIustre· amigo
commendador José Pedro da Veiga reprovasse semelhante at
tentado, e reagisse contra elIe.

Porém. os animos exaltaram-se e tomaram-se resoluções
no sentido' de se acoITentarem, perpetuamente. as serranias
de Villa Rica á séde do Governo.

Ameaçaram quasi que de uma revolução (Apartes) ,e envia
ram ao palacio Itamaraty uma Commissãg contraria á von
tade secular de Minas Geraes, enunciada pelos seus repre
sentantes; e essa Commissão alardêa o triumpho. elIa, que
representa apenas o interesse dos proprietarios e predios de
Ouro Preto! - Não sou inimigo de Ouro Preto. Estou apenas
narrando o que. se passou. Acredite V. Ex., Sr. Presidente,
que, até, ameaçaram tocar a rebate.

O SR. PRESIDENTE - Observo ao nobre Senador que a
hora do expediente está finda.

O SR. AMERICO LOBO - Peço a V. Ex. desculpa por ter
tomado tanto tempo ao Congresso.

Passo a ler a minha moção, que se acha concebida nos
seguintes termos. ~Lê).

Vem á Mesa, é lida, apoiada e fica para entrar em dis
llllssão opportunamente, a seguinte

INDICAÇÃO

Indico que se requisite do Governo Provisorio,' por in
termedio do Ministerio da Fazenda, cópia das demonstrações
exigidas pelo decr'eto de 12 de novembro ultimo e conta dos
creditos supplementares e extraorilinarios abertos no exer
0icio de 1890.

Sala das sessões, 12 de janeiro de 1891.- Americo Lobo.

O Sr. A:m.philophio - Sr. Presidente, o venerando arce
bispo da Bahia, primaz da Egreja Catholica brazileira, di
gnou-se. de fazer-me portador de uma representação, que aqui
t.lmho, para ser apresentada á consideração do Congresso.

A hora do expediente vai já assáz adeantada; mas V. Ex.
me permittirá dizer algumas palavras, simplesmente as ne
cessarias, para fazer conhecidos do Congresso os intuitos que
actuaram no espirito do preclaro signatario da representação,
para submet.teJ-a á apreciação desta illustrada Assembléa.

Semelhante materia é tanto mais cabivel agora, quanto
vai começar a ser discutida nesta sessão a parte do projecto
constitucional que estabelece~ o ·systema das relações entre o
poder temporal e as confissões religiosas.

Nesse luminosissimo documento, o illustre prelado, chefe
territorial da Egreja Catholica brazileira, não pede, para esta,
outra cousa que não seja o regimen commum, um regimen
de completa liberdade de conscienciaedé cultos. (Apoiados.)

Em taes condições, Sr. Presidente, eu não conto só com
o apoio dos catholicos, para serem acceitas e inseridas na
futura Constituição as idéas consignadas na representação;
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espero e com a maior confiança solicito, tambem, o concurso
de todos aquelles que estão de bôa fé, e amam com since
ridade a liberdade de consciencia.

Como sabe V. Ex. e sabe o Congresso, a religião catho
lica está, no systema do projeCto governamental, collocada em
uma situação de excepção ...

VOZES - Como? Como?
O SR. PRESIDENTE - O nobre Deputado não póde discutir

a materia.
O SR. AMPHILOPHIO - Eu queria, simplesmente, fazer

conhecidos do Congresso, como disse, os motivos que levaram
o illustre prelado a dirigir esta representação (mostrandú
um papel) ao Poder constituido; si V. Ex. entende, entre
tanto, que estou fóra da ordem, não proseguirei, pois que
o meu primeiro dever é obedecer ao Regimento, nossa iei
interna, e acatar a palavra de V. Ex., para que ella nã-o
seja violada.

O SR. PRESIDENTE - Está finda a hora do expedIente.
O SR. AMPHILOPHIO - Bem; já que só em hora tão

adeantada pude usar da palavra, limito-me a mandar á Mesa
esta importante representação,. pedindo a V. Ex. que se
digne de providenciar em or<!.em que ella seja lida perante
o Congresso e publicada no Diario Official, afim de ser de
vidamente apreciada pelo Congresso.

O Sr. Serzedello (pela ordem) - Começarei por pelir des
culpa ao Congresso de occupar sua attenção em assumpto
que me diz respeito; mas não posso deixar de referir-me ao
modo por que são apanhados os debates, especialmente na
parte relativa a apartes que tive occasião de dar em uma
das sessões passadas, quando orava o nobre representante do
Rio Grande do Sul, o Dl'. Ramiro Barcellos.

Não raras vezes aqui são supprimidos, nos discursos pu
blicados, os apartes, e, outras vezes, completamente adult.e
rados.

O assumpto, pois, envolve tambem interesse geral, por
que envolve uma reclamação para que haja verdade no que
se passa nest.a Casa.

Não faço referencia pessoal a este ou áquelle orador;
mas o que digo é uma verdade, que está na conseiencia do
'longre:o>so CA ;JUilJ.dus); ú qU4) <: c\'rl (j é que mu i tas vezes os
discursos não encerram exaclamrnte o que se passa nesta
Casa.

'l'ivo occasião de verificar isto em parte no dis':.urso aqui
pronunciado com grande cloquencia pelo illustre represen
tante, o Sr. Ramiro Barcellos, onde foram supprimidos aDarti;s
que dei, e adulterados outros.

S. Ex. discut.ia o art. }3 da Const.ituição e, com elle,
a emenda da Commissã.o propondo sóment.e a obrigação aos
Gstados de acceitarem a moeda legal, emenda, que, de pas
sagem, peço licença para diz0r, será rejeitada pelo Congresso,
é minha convicção, porque fórma systema vom outras emrmdas
que foram recusadas·e está em conlradicção com tudo o que
sobre bancos de omissão tem sido approvado pelo Congresso.

Sinto profundamente que o nobre representante do Rio
,Grande do Sul não esteja presente, S. Ex. sabe perfeita-
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mente que eu seria capaz de dizer deante de sua pessôa isto
mesmo que estou dizendo. Mas é preciso que eu declare que
não· vai de. modo algum nas minhas palavras qualquer insi
nuação, ou a menor desattenção para com S. Ex. Acredito
que S. Ex. não teve a minima parte nas modificações feitas
no seu discurso; acredito, mesmo. que não foi S. Ex. o re-
visor do seu discurso. .

O SR. JULIO FROTA - Dá licença para um aparte? O
Dr. Ramiro Barcellos ainda não corrigiu ° seu discurso.

O 8R. SERZEDELLO - Mas eu acabo de declarll,r isso.
O SR. JULIO FROTA- Não estando elle presente. julguei

cJever fazer essa declaração.
O SR. SERZEDELLO - A declaração de V. Ex. vem ao en

conLro das minhas palavras.
Acredito. estou inteiramente convencido de que o Sr. rf'

presentante Ramiro Barcellos não teve a minima intervenção
neste assumpto; mas, tambem, não posso çteixar passar sob
minha responsabilidade os apartes que no. seu discurso me
são atLribuidos, que' me collocam em condições especiaes e
encerram o contrario do que disse.

Antes de me referir a esses' apartes, preciso tratar de
um ponto relativo ao discurso de S. Ex. - o ponto em quP.
S. Ex. ,1eclarou, em resposta a um aparte que eu havia dado,
qlle não suppunl1a ser necessario dar uma lição a respeito do
asswnpto de que se tratava, porque era uma causa comesi
nl1a. Declaro, francamente, que não ouvi essa affirmação do
nobre representante.

TTM SR. REPRESENTANTE-Mas elle o disse.
O SR. SERZEDELLO - Não ouvi: si tivesse ouvido a as

perAza dessa linguagem. não teria dado a resposta que dei:
não diria aS. Ex. que' estava disposto a ouvir a lição; diria
que a guardasse para si mesmo,que precisava, posso tam
bem presumir, neste assumpto, mais do que eu.

UM 8ft. REPRESEN'fANTE - E' uma questão de apreciação.
O SR. SERZEDELLO - Mas, 81'. Presidente, a parte prin

cipal a que. desejo referir-me é a' seguinte:
Diz'ia o ·Sr. Dl'. Ramiro Barcellos: (lendo)

«Não ',lisse taL nem podia dizer semelhante absurdo »,
Quando (m dizia isto: «V. Ex. foi quem disse que a emlssao
só lhe conviria assim: duzentos mil contos em ()lH'O e du
zentos mil contos em papel. Oi>

Quando S.Ex. dizia isto, narra o Diario Olficial que dei
o seg'uinte aparte: .

"Então não comprehend'D a sua inconvertibilidade imme
cHata. "

Ora, Sr. Presidente, este aparte encerra um ahsurdo de
lal ordem, que, realmente, só elle justifica a proposição, que o
nobre representante emittin aqui, de que eu tinha sobre este
assum pto noções confusas.

O que ell disse foi o contrario; o que eu disse foi que não
comprehendia a convertibilidade immediata do systema de
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S. Ex., em um paiz, como 'o nosso, onde não ha circulação
metalIica. Este é o ponto da divergencia.

O SR. ALMEIDA PER)1AMBUCO - Apoiado.
O SR. SERZEDELLO - O nobre representante todas vezes

que vai á tribuna, todas as vezes que trata da questão bancaria,
falIa, constantemente, na convertibilidade do bilhete: diz que
acceita o bilhete immediatamente convertivel.

A este respeito não ha duas opiniões. Esta é a verdadeira
doutrina. em these. Mas onde tenho chamado a attenção do
nobre representante é para a questão pratica, é para as nossas
condições, é para ver si é possivel obter, nas condições em que
nos achamos, a convertibilidade immediata e absoluta, especial
mente quando os bancos são auctorizados a emittir bilhetes no
valor tres vezes' superior ao deposito em ouro, fê nós não temos
circulação metalIica. (Apartes.) .

,Mai", Sr. Presidente, vejo que, infelizmente, não fui só eu
o caipora. O nobre representante do RiO' de .Janeiro. o Sr. DI'.
Aristides Lobo. tambem foi caipora no discurso do nobre re
presentante do Rio Grande do Sul. E' assim que, quando não
se trata absolutamente de cambio, quando não vem a pro
posito nada a esse respeito, quando o nobre representante do
Rio Grande do Sul já está muito distante da questão do cam·
bio, quando se trata de assumpto absolutamente diverso, vem
um aparte do nobre representante do Rio .de .Janeiro, que é
irrisorio, que é um verdadeiro absurdo.

Dizia o nobre representante do Rio Grande do Sul, em
relação a mim (lendo): "Para S. Ex. não ha mal algum em
emittirem-se 800 ou 1.000 contos de. papel bancario sem que a
este corresponda o encaixe metallko correspondente."

O SR. ARISTIDES LOBO - Diz que não influe o cambio.
(Riso .)

O SR. 'CHAGAS LOBATO - E ha quem pense assim.
O SR. SERZEDELLO .,- '0 segundo ponto, Sr. Presidentl~.

para o qual pedi a palavra. foi para dirigir a V. Ex. um
requerimento afim de consultar o Congresso si póde ser am
pliada a ordem do dia, afim de ser separada em duas partes
a materia que resta do projecto da Constituição. comprehen
dendo a primeira parte as qualidades dos cidadãos brazileiros
e a declaração de direitos, e a segunda parte as disposições
geraes e disposições transitorias.

O SR. PRESJ\DENITE - O requerimento do nobre repre
sentante não póde ser submettido ao Congresso senão depois
da votação a que se vai proceder, rIa materia cuja discussão
ficou- encerrada na ultima sessão.

ORDEM DO DIA

VOTAÇÃO DA MATEHIA ENCERRADA

E' submettida a votos e rej eit.ada a emenda additiva dos
Srs. Milt'on e Amphilophio, a qual deixou de ser votada por
occasião da votação da secção UI, relativa ao Poder .Judi··

. ciario.



o SR. PRESIDENTE annuncia que Se vai proceder á vo
tação do art. 62, salva a emenda da Commissão.

O SR. CHAGAs LOBATO (pela orde.ml) - Sr. Presidente,
bem sei que pelo Regimento deve-se votar primeiro o artigo
do projecto, depois o substitutivo. Mas esta regra tem tido
excepções nesta Casa, e, prevalecendo-me delIas, p'e.ço a V.,
Ex. consulte o Congresso si consente que se vote em pri
meir'Ü lagar o substituivo do Sa:-. Lauro Sodré.

Consultado, o Congresso concede a preferencia pedida.
E' posto a votos e approvado o seguinte substitutivo do

Sr. Lauro Sodré e 'outros:
"Substitua-se pelo seguinte:
Cada Estado reger-se-á pela Constituição e pelas leis

que adüplJar, rt3f>peitadüs os principias cn.nstitucionaes da
União. "

,rE' rejeitada a emenda additiva do Sr. Coelho e Campos,
ficand'o prejudicados o art. 62 do projecto, a emenda modi
ficativa, da Commissão, e a emenda do Sr. Casemiro Junior
ao n. 5 do mesmo artigo.

O SR. PRESIDEJ\~E annuncia a votação do art. 63 do
projecto.

O SR. AMERICO LOBO (pela ordem) diz que teve a honra
de falIar pela ultima vez áJcerca da materia a que se refere
o substitutivo da Commissão.

Tratando-se de competencia dos estados, propõe que a
votação do art. 63 e das emendas seja adiada até que o Mi
nisterio falle a respeito da questã'Ü da competencia.

Consultado, o Congresso não concede o adiamento pe
dido.

O SR. LEOPOLiDO DE BULHÕES (pela ordem) pede que se
vote de preferencia o substitutivo apresentado pela C'om
missão dos 21.

Consultado, o Congresso concede a preferencia pedida.
Po'sto a votos, é rejeitado o substitutivo da Commissão.
O SR. SEHZEDELLO (pela m'dem) - Peço a V. Ex., SI'.

P,residente, que consulte o Congresso afim de ver si este con
sente em que tenha preferencia na votação a emenda apre··
sentada pelos Srs. Lauro Sodré e outros .

. O SR., BARBOSA LIMA (pela ordem) - Sr. Presidente, a
emenda substitutiva apresentada pelos Srs. Antão de Faria e
Moniz Freire parece-me mais ampla do que aquella para a
qual acaba de ser pedida a preferencia na votação, visto como
-esta refere-se sámente a terras devolutas e a outra a terras
devolutas e a minas encravadas.

Faç,o este hgeiro reparo, esperando que V. Ex. o tome
na devida >consideração.

O SR. PRESIDEJ):TE - Si me deixassem liberdade, eu faria
sempre votar antes de qualquer substitutivo, ° artigo do pro
jecto. Mas, desde que o Congresso entende de modo contra
rio, não tenho duvida em consultaI-o.
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Os dous substitutivos e~tão concebidOrsnos seguintes
termos (lê):

"Substitua-se pelo seguinte:
São propriedade dos Estados as terras devolutas situadas

dentro dos seus respectivos limites, cabendo ,á União s6mente
as que forem necessarias para serviç06 federaes.

Supprima-se o paragrapho unico . - LauTo Sod/l'é e OU

tros' "
"Substitua-se:
As minas e as terras devolutas são do dominio dos Es

tados, sem prejuizo dos direitos da União a toda porção d0
territo1'io que precisar para defesa das fronteiras, para forti
ficações, para construcções e, em geral, para qualquél' ser
viço publico que dependa directa e exclusivamente de sua au
ctoridade.

Sala das sessões, 8 de janeiro de 1891. - Antão ele Fa"
ria. - lV10niz Freire."

Consultado o Congresso sobre os dous requerimentos,
approva o do S1'. Barbada Lima e rejeita o do Sr. Serzedello.

E' annunciada a votação da seguinte emenda substitn-
tiva, dos Srs. Antão de Faria e Moniz Freire. .

O SR. CORREA RABELLO (Pela ol'dem) - Pede que a vo
tação do substitutivo seja feita por partes.

O SR. PRESIDEN'fE - Declara não poder attellder ao pe
dido do Sr. representante, visto que o substitutivo, como
estJá formulado, é indivisivel.

E' em seguida approvado o substitutivo dos 81'S. Antão
de Faria e Moniz Freire.

Ficam prejudicadQs o al't. 63 elo pL'ojaulo e o substitutivo
do Sr. Lauro Sodré c outros.

E' submettido á vutação e approvado o art. 64 do pro
jecto.

E' facultado aos esLados:
1°. Celebrar entre si o,s ajustes e convenções sem cara-

eLer politico. (Art. 47 n. 16.) .
2°. Em geral, todo e qualquer poder, ou direito, que lhes

não fôr negado por clausula expressa na Constituição, ou im
plicitamente contida na organizaçâô política que ella esta
belece. "

E' egualmenie posta a votos e approvada a seguinte

Emenda da Gornrnissão

. Ao n. 2

"Diga-se por clausula expressa ou implicitamente con
tida nas .clausulas expressas da Constituição".

São rejeitados os additivos: do Sr. Amorim Garcia ao
n. 3 do art. 64, e do Sr. Meira de Vasconcellos, ficando pre
judicada a emenda substitutiva do Sr. Meira de Vasconcellos
ao mesmo artigo.
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;8' posto a v,otos e approvado o arL 6·5 do projecto:

"E' defeso aos Estados:
'1 0. Recusar fé aos documentos pu:blicos, de natureza le

gislativa, administrativa ou judiciaria, da União, ou de qual
'quer dos estados;

2'. Rejeitar a moeda, ou a emissão bancaria em cir
culação por acto do Governo federal;

3°. Fazer, ou declarar guerra entre si e usar de repre
salias;

4°. Denegar a extradição de criminosos, reclamados pelas
jusLiças de outros 'esLados, ou doi DistricLo Federal, s0gundo
as leis do Congresso, por que esta materia se reger (ArL. 33,
n. 35.)"

E' submettido á votação o seguinte

Substitutivo da Cqmlmissão
Ao no 2 do art. 65

"Diga-se sómente - rej eittar a moeda legal".
Reconhece-se ter havido empate na votação, sendo 80

a favor e S{ll contra, pelo que ° SI' o Presidente declara adiada
a votação.

QUESTÃO DE ORDEM

o SR. VINHAES (pela ordem) - Sr. PresdenLe, a emenda
passou por tres votos.

O SR. PRESIDIlli'\l'E - A Mesa verificou: foram con
tados os voLos dos que votaram a favor e, depois, os dos que
votaram conLra.

O SR. VII\j.HAES - Tambem contei.

OBRo PRESIDENTE - Si o nobre DepuLado não acceiLa as
d2cisões da Mesa, é outra causa. A votação está verificada.

O SR. CASSIANo [lO NASCIMEN,'fO (pela ordem) - s.!'. Pre
sidente, parece que passou a emenda que acaba :;r ser vo
tada. Permitta-me que, sem pôr em duvida a Lonestidade
dos cavalheiros que presidem o Congresso, faça uma adver
tencia: a emenda foi approvada, porquanto, na contra-prova,
o nosso collega, Sr. Lamounier Godofredo, que não estava
presente á votação, foi .contado ,como presenL', s~m que o
devesse ser.

Ora, eu, que tinha contado o numero dcs Srs o congres
sistas presentes, que rejeitaram a emenda. na votação '. e na
oontra-prova, dei com o engano na verificação, proveriiente
do facto que referi. Pelo que, parece; para que não reste du
vida, ser cas'o de verificação nominal sobre a materia, que,
ali,ás, é importantisisma, no que peço que V. Ex. e a Mesa
não vejam desauctoração á respeitabilidade de que são dl·
gnos.

O SR. PRESIDENTE - Vou submetter a votos o requeri
mento do nobre Deputado. Antes, porém, de o fazer não me
posso furtar a uma observação. A Mesa, por intermedio. do~



seus quatro sêêretarios, fez a contagem dos votos a favor e
contra, achando 80 em um e outro sentido.

E' admiravel que cada um dos Srs. membros do Con
gresso, 'Úccupando sua cadeira, ~enha a pretenção (Muito
bem) de melhor poder proceder a contagem dos votos d'Ü que
os quatro secretarios, do logar elevado em que estão. Entre
tanto, não é a primeira, segunda, terceira nem ultima vez
que isto ha de acontecer.

Declaro que na hora em que o Congresso, por uma de
suas votações, desauctorar a Mesa, não ficará aqui nenhum
dos membros que a c'Ümpõem. (Muito bem.)

O SR. CASSIAJ\"\O DO NAS'CIMENTQ - Declarei que estava
longe de mim desauctorar a Mesa.

O SR. VINHAES - V. Ex., c·om essas palavras, obriga o
Congresso a votar contra.

O SR. PRESIDEN:TE - Attenção !

O SR. LAM.OUNIER (pela ordem) - Na' verdade, quando o
Congresso votava a menda da Commissão, eu não estava pre
sente; cheguei na 'Üccasião em que se procedia á verificaçã:)
da votação, e, juntamente commigo, tomou assento o distinclo
collega e companheiro de bancada, Sr. ICarlos Justiniano das
Chagas.

Não sei como contaram o meu voto; mas declaro que vai:::>
pela emenda.

Posto a votos·o requerimento de verificação, por vo
tação nominal, é rejeitado, sendo adiada a votação da emenda,
para amanhã..

O SR. VINHAES - V. Ex., lôom as palavras qlllJ proferiu,
obrigou o voto do Congresso.

O SR. PRESID~TE - Attenção, Sr. Vinhaes!
E' rejeitada a emenda additiva do Sr. ,Meira de Vascon

cellos, e ficam prejudicados os substitutivos. dos Srs. ,Meira de
,vasconcellos e Badaró.

E' posto a votos e rejeitado 'Ü art. 66 do projecto, e ap
provada a seguinte emenda da Commissão:

"Salvas as restricções especificadas na Constituição e
nas leis federaes, o Districto Federal é administrado pel3.s
auctoridades municipaes."

ISrupprima-se o paragrapho uniro. por superfluo.
E' approvado o seguinte additivo. do Sr. Lauro iSodré e

outros ao titulo 2° do projecto: .

"Incluam-se no titulo II ou onde convier o seguinte ar
tigo:

"Os proprios nacionaes que não forem necessarios para
servicos da União, passarão ao dominio dos estados em rujo
territorio estiverem situados."

São rejeitados os additivos do Sr. Nina Ribeiro e outros
e do Sr. José Bevilaqua ao mesmo titulo.

O SR. EDUARDO GONÇALVES (pela m'dem) requer prel'c
renCla para ser votado em primeiro lagar o substitutivo do
ISr. Lauro Sodre e outros.
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Consultado, o Congresso concede a preferencia pedida.
Posto a voto, é approvado o seguinte substitutivo do Sr.

[Lauro Sodré e outros:

"Substituam-se os arts. 67 e 68 pelo seguinte:

Art. Os estados organizar-se-ão por fórma, que fique
assegurada a autonomia dos municipios em tudo quanto res
peite ao seu peculiar interesse."
. O SR. PRESIDENTE declara prejudicados o art. 67 do pro
Jecto, a emenda suppressiva, da Commissão, ao paragrapho
unico do mesmo artigo e os substitutivos dos Srs . Gasemiro
Junior e Meira de Vasconcellos.

QUESTÃO DE ORDEM

O SR. MORAES BARROS (pela ordem) - Sr. Presidente,
csu~ se votando este substitutivo dos arts. 67 e 68, quand:J
não vejo nelle idéa al,guma substituindo a disposição do
art. 68.

No art. 68 dispõe o projecto (lendo): "Nas eleições mu
nicipáes serão eleitores e elegiveis os extrangeiros residentes
segundo as condições que a lei de c,ada Estado presc,rever."

E' uma idéa. que se acha exarada neste artigo.
iVOZES - Já; passou.-

O SR., MORAES BARROS - Mas. no substitutivo não ha idéa
alguma proposta como sendo melhor do que esta.

Logo, a. idéa c,onsignada no art. 68 não está prejudicada,
porque o substitutivo não propõe substituição alguma a ella.
E, conseguintemente, a idéa está em pé, está inteiramente in
tacta. (Apoiados e apartes.)

E ,o unico meio de a supprimir seria apresentar uma
emenda suppressiva (ApoWdos), o que ninguem fez.

Por isso peço a V. Ex. que ponha a. votos a disposição do
art. 68, que não tem substitutivo algum na emenda apresen
tada e que foi lida.

O SIto PRES]iDENTE - O art. 58 do projecto dispõc o sc·
Ig;uinte: (Lê o artigo já antes rnenc.ionado·)

Ha uma emcnda propondo a suppressão destearti.go ..
A que acabou de ser votada foi apresentada como substi

tutiva dos dois artigos, ficando, por conseguinte, as consti
tuições dos estados detcrminar-Ihes organização municipal.
(Apoiados. )

Em todo o casu. cumo o art. 68 consigna uma idéa que
realmente llão está incluida naquella, vou pôr a votos, não o
artigo, mas a emenda suppressiva. (Apoiados.)

O SR. LAURO SODRÉ (pela oN:lmn) - Sr. Presidente, peço
permissão a V. ,Ex. para decliu'ar que, havendo emenda apre
sentada por alguns collegas meus de deputação e por mim,
prüpondo-se substituir, conjunctamente, os dois artigos, .pa
rece clarissimo que elles estão prejudicados. (Apoiados e não
apoiados. ) -

E' posta a votos e approvada a emenda suppressiva do
art. 68 do proj ecto, apresentada. pelo Sr. Borges de lVIedei
rOS c outros.

28



Vêm á Mesa as seguintes,

Dec;larações de voto

Declaramos que votamos, pela emenda que propõe a sup
pressão da Guarda Nacional, reservando-nos apresentar ~m
segunda discussã·o outra emenda no sentido de prover a lll
stituição .de uma milicia destinada a fornecer o indispensavel
contingente, de que a Nação deve sempre poder ~ispo!_nos
casos opportunos. - Abr'eu., - R., Osorio. ,- ALcides Lima.
:- Assis Bl'asü. - Pereim da Gosta. - H. Baptista. - Gas
siano do Nascimento. - Julio de Castilhos. - hdio Frota.
Jifenna BarTeto. - Abbott. - Thomaz Flores. - Pinheiro
lYlachado. - Victorino lvlonte'iro.

Declaro que votei a favor da disposição que cunferia aos
extrangeiros o direito de intervir nas municipalidades, com')
eleitores e vereadores.

Sala das sessões, 12 de janeiro de 1891. - F. Badaró.
tE' submettido á votação o ,requerimento do ISr. Serze

dello, para que entrem conjunctamente em discussão as sec
'ções la e 2a do titulo IV do proj ecto e, depois, o titulo V do
pl'Ojecto.

O SR. BADARó (pela ordem) - Sr. Presidente, não pre
tendo, nem .posso, pelo Regimento, discutir o requerimento do
Sr. Serzedello; entretanto, vej o-me obrigado a declarar a V.
Ex. que até hoje não pude bem comprehender o emprego que
os redactores do projecto de Constituição fizeram desta no
menclatura de capitulos, titulos e secções.

O Regimento manda que a discussão se faça por capi
tulos; entretanto, vejo ahi na Constituição logares em que a
materia comprehendida em um capitulo é muito restricta, e
outros em que ella é muito ampla.

O que se segue é um titulo, submettido ainda á denomi
nação de secções.

A primeira contém materia importantissima, como é
aquella que diz respeito ás qualidades de cidadão brazileiro;
a seguinte secção comprehende tambem materia de summa
gravidade, sobre a qual o Congresso tem de manifestar-se de
um modo solenne.

MaIS uma vez, portanto, c·onvido o Congresso a votar
contra o, requerimento, que pede a engloba({ão dessas mate
rias. (Não apoiados.)

. O SR. PRESIDENTE - V.Ex., tendo pedido a palavra pela
ordem, não podia discutir o requerimento, que não tem dis-
cussão. .

O Sr. Serzedello requereu que as duas seccões do titulo 4°
entrassem conjunctamente em discussão, entrando posterior
mento o titulo 5°, disp-osicões geraes e disposicões transita
rias.

Vou consultar o Congresso sobre' este requerimento.
Consultado, o Congresso approva o requeriment-o do Sr.

Serzedello.

DISCUSSÃO DO TITULO IV DO PROJECTO IDE CONSTITUIÇÃO
Entra. em primeira discussão o titulo IV do projecto de

Constituição.



São lidas, apoiadas e entram conjunctamenLe em clis
cussão as seguintes

Emendias

Ao § 60 do art. 72

Será livre o ensino ministrado nos estabelecimenlos IJU
blicos.

,S. R. - Frederico BOITges.

Ao art. 70

'Suppríma-se 'o n. 4 do § 10
• - lI.. Cavalcanti.

Ao art. 72

iS'uPPl'ima-s8 o $i 5°. - lI.. Cavalcanti.

Ao art. 72

Accrescente-se este paragrapho:
Ninguem 'lerá declarado inhabilitado ou incompativel

para o exercicio de qualquer cargo ou funcção publica, pelo
facto de ser ministro ou crente de uma religião. - A. Ca
valcanti.

Ao' art. 70

Substitua-se pelo seguinte:,
São eleitores:
10

• Os cidadãos maiores de 21 aIlIlos, que se alistarem
na fórma da lei:

20
• As cidadãs, solteiras ou viuvas, que são diplomadas

em direito, medicina ou pharmacia e as que dirigem estabe
lecimentos docentes, industriaes ou commerciaes.

$i 10. Não gozam do direito politico para as eleições fe-
deraies, ou para as dos estados:

10. Os mendigos;
2~. Os analphabetos;
As mulheres casadas.
O mais c'Ümo se acha no projecto.
S. R. - Sá And!J'acle. - Cesar Zdma.

Aos arts. 3° e 40 das disposições t1'arvsitorias intercale-se
o seguinte artigo:

A União garante aos estados menos favorecidos os meios
de subsistencia de que carecerem, até que uma lei ordinaria,
fundada em estatisticas exactas e em outros daclos positivos,
regule o assumpto.

Ao art. 4°.

Emende-se do seguinte modo:
A'proporçãoque os esta.dos Se forem organizando, o Go

verno Federal entregar-lhes-á a administração dos s~I'viços,
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cjtie pela Constituição lhes competirem, e. de conformic1ade
com o disposto no precedente artigo, liquidará a responsa
bilidade da administração federal no tocante a esses se,
viços e ao pagamento do pessoal respectivo.

,sala das ,sessões, 29 de dezembro de 1890, - ped'l'o Ame-

Ao art. 72

Substitua-se o ~ 8° pelo seguinte: ,
E' prohibido no paiz a fundação de conventos ou a in

stituição de Drdens monasticas. - A. Cavalcanti.

Aos arts. 69 e 71Ü

No final do art. 69 n. 2 - Suprpimam-se as seguintes
palavras - si estabelecerem domicilio na Republica.

8upprima-se o n. 4 do ~ 1° do art. 70.

Sala das sessões, 1{)i de janeiro de 1891. - F. Badm'ó ..

Ao art. 72

Ao n. 4": a Republica só reconhece o casamento civil,
'que será! gratuito.

S. R. - FredJerico Borges.

Que sejam !suppressas as 'palavras -, ou dos estados
ao § 3° do art. 72. - Lamounier Godofredo.,

Ao art. 72

.substitua-se o ~ 40 do art. 72 pelo seguinte:
Nenhum casamento será valioso perante as leis da Re

publica sem precedencia de licença prévia e registro ulterior
nos termos da ,lei organica estabelecida pelo Congresso.

9 de janeiro de 1891. - Ferreira Pires.

Ao art. 70'

'Supprima-se o n. 4.
9 de janeiro de 1891. - Fel'reira Pircs. ',---' Costa Ma

'doado. - Francisco ,VeÚJ'a.

Ao art. 72

Supprimam-se, no fim de § ,3° do art. 72, as palavras: '-'
observados os limites postos pelas leis de mão morta.

\) de janeiro de 18!H. - Ferreira Pilf'cs. - Costa Ma
chado.



Ao art. 72

Substitua-se o ~ 5° do art. 72 pelo seguinte:
E' livre a fundação de cemiterios, contanto que fiquem

sujeitos ás leis de hygiene publica e da policia locaL
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1891. - Ferreim Pires.

- Ohueir'a Pinto. - Corrêa Rabello. - Costa Machado"
PaTetta. - Francisco V,:-iga. - Matta Machado ..,

Ao art. 72

Substitua-se o ~ 22 do art. 72 pelo seguinte:
Fica abolida a pena de morte.
Rio de Janeiro, 9 de janeiro, de 1891. - Fer'rei1'a Pires,

- Olivleim Pinto., - Costa lvlachdo. ~ C" I Paletta. - Fran
cisco Veiga. - J1'atta 1\Jlachaclo ..

Ao art. 72

Substitua-se o ~ 4° do art. 7'2 pelo seguinte:
A Republica reconhece legaes, para todos os effeitos

civis, os contractos matrimoniae.s celebrados, não só uerante
us juizes ele casamento, como perante os ministros de qual
quer culto ou confissão religiosa, com a condição unica, para
legal idade do aclo, de ser elle inscripto immediatame,üe no
registro civil.

S. H. - FredeJ'ico Borges. - /oaqu.im Antonio da Cru.,z.'
- /08(> Avelino.

Ao art. 72

Substitua-se o ~ 3° pelo seguinte:
Todos os individuas e corporações religiosas podem exer

cer livremente o seu culto, adquirir, administral' e alienar
bens, e exercer quaesquer outros direitos de pessoa jurídica,
sem nenhuma limita'Ção que não seja resultante de disposto
na legislação commum.

Substitua-se o ~ /1° pelo seguinte:
O casamento civiL sagração da instituiçãe. ela far,lÍlia

pela Patria, é o unico valioso perante as leis da Rrpublica,
podendo, porém. ser precedido ou seguido do religioso, con
sagração de qualquer egreja, á vontade dos nL1bentes.

Accrescente-se ao ~ 5°:
,sendo, porém, livre ás corporações religiosas instituir'em

e administrarem seus cemiterios, e a ellas, bem como a cada
cidadão. prover ao serviçó funerario de seus mortos.

Ficam extinc!os os privilegias relativos, quer ao ser
viço funerario, quer ás institui·ções hospitalares.

le1upprima-se o ~ 8°.
No ~ 9° supprimam-se as pa,lavras: "Não podendo in

tervir a policia" ... até final,
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Artigo additivo, onde couber:
E' o-arantida a liberdade de testar e adoptar mediante as

condiçõ~s que a legislação. civil ~e~erminar. ~ >'

Accrescente-se ao artlgo addItlvo ao art. ,2, offerecldo
pela ComÍnissão dos 21:

Independente de titulos ou dipl~~as ?e qualquer natu
reza cessando desde já todos os. pnvlleglOs que a elles ~e
ligu~m ou delles dimanem. . .

. Artigo additivo, onde couber: O exerclClO de qualqup,r
direito civil ou politico não poderá ser obstado, nem res-
tringido por niotivo de crença religiosa. .

Paragrapho unico. Os que allegarem motJvo de crença
reli"'iosa com o fim de se isentarem de qualquer onus que as
leis" da Republica imponham aos ci!=la~ãos, perderão todos
os direitos politicos. - Demetrio Rtbetro e outros.

Ao art. 62

8upprimam-se as palavras: - "E observem-se".,. atp
o final do n. 5.

Ao art. 71

Supprima-se no ~ 10 a disposição sob a leUra a). 
Barbosa Lima. - Demetrio Ribeiro.

Ao art. 73

Substitua-se pelo seguinte:
Os cargos publicas, civis ou militares, são accessiveis a

todos os brazileiros. quaesquer que sejam as suas opmloo3.
observadas as condições de capacidade especial que a lei es-

-tatuir. independentemente de diplomas e sem outra diffe
rença que não seja a rIos serviços presLados, ou que possam
prestar. e elas virLlltles e talenlos. - Demclrio Ribeiro ('
outros.

• Ao art. 74

Suhstitua-se pelo seguinte:
Os empregos publicos. civis ou militares, serão conside

r?-dos como legitima propriedade dos respectivos serventua
nos q~le 0S houverem adquirido na fórma das leis, e que não
poder,ao s_er delles despedidos senão nos casos restrictos que
a leglslaçao determmar e depois de ouvir a sua defesa.

P~ragrap.ho unico. Ficam supprimidas as distinccões
entr~ JOl:naleuc:s e e,mpregados' do quadro para o fim de todos
os Cl.dadaos estJpendlados pelo erario publico gosarem das im
mllllldades de que trata este artigo.

Sala das sessões, 31 de dezembro de 1890. - Demetrio
Ribeiro., - Alcindo_ Guanabara. -- Annibal FaJlcão, - 80,1'"
Dosa L'iTna. - Antao de Faria. .
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A seC{)ão II

Deelàracão de direitos

Accrescente-se onde convier:
10

• Fica garantida ás mulheres a plenitude dos direitos
civis, nos termos do art. 72.

2°. Fica conferido o direito eleitoral ás mulheres diplo
madas com titulas scientificos e de professora, ás que esti
verem na posse de seus bens e ás casadas,. nos termos da lei
eleitoral,

181ala das sessões, 1° de janeiro de 1891. - Joaquim Sal
d<anha Marinho. - Ferreira Pires. - Costa Machado. ~ A.
Maia. - J. de Avellar. - Nilo peçanha. - Urbano 'Mar
condes. - Epitacio Pessôa. - Oliveira Pinto. - Virgilio
Pessôa. - Erico Coelho. - Sá Andrade (com restriccões) .
- Indio do Brasil. - Lopes Trovão. ~ Casemiro Junior. 
Pai.1:âo. - L. de Bulhões. - Silva Paranhos. - Pinheiro
Guedes. - Ferreira Rabello. - Cezar Zama. - Athayde Ju
nior (com restriccões). - Matta Bacellar. - NasciJmento.
- Manhães Barretto. ~ José Augusto Vinhaes. - Barão rle
Villa Viçosa. - Santos Pereira (com restricções). - Chagas
Lobato. - Lamounier Godofredo (com restric(:ões). - Gon
t;alo de Lagos. - Hermes da Fonseca (com restricções).

O SR. PRESIDENTE - Ao iniciar-se o debate sobre o
Utul,o 4° do projecto de Constituição, vejo-me na dura neces
sidade de recordar ao Congresso algumas disposições do Re
gimento. que têm sido completamente esquecidas.

O Regimenio. que é lei do Congresso, preceitúa que o
debate se.ia restrictn ao assumpto em dIscussão. (Apoiados.)

Interpellado. ao começar a discnssão deste projecto, pelo
81'. Conselheiro Saraiva, en disse qne esta disposição não
devia entender-se com tal rigor. c-om tal restricção. de modo
a impedir qll e o orador, discutindo um dos capitulos daCons
titllição. fosse inhihido de referir-se ás disposições de outros
capitulas que tivessem relação c-om o assumpto do debate.

Alguns oradores assim têm procedido.
Porém. ultimamente. especialmente em relação lá dis

,ctissão dos titlllos 2° e 3°, o Congresso é· testemunha de que
vieram á tribuna todos os oradores que se inscreveram, e bem
pequeno foi o numero daquelles que se oC'cuparam com o a:::
sumpto propriamenie do df'bate (Apoiados): o· Congre~so é
testemunha de aue oradores sl1hiram á tribuna, e maIS dI"
um. para discutir negocias particulares do Partido Republi
cano do Rio Grande elo Sul: 'o Congresso é testemunha de ql1e
outros vieram disclltir o casamento civil. aue não estava em
discussão; outros vieram discutir a orgânização do Poder
Judiciario. materia já votada em primeira discussão, quando
o Regim ento proll ibe fallar-se contra o vencido, isto é, ma;nda
respeitar o voto do Congresso. ao menos durante o pe:r:l'Odo
da discussão (ApoiadJos); o Congresso é testemunha, .ll;I~da.
do que a' pretexto de\' organização de estados e mUfilCJPlOS.
nós ouvimos, além da discussão de outros assumptos, a da
discriminação de rendas e a das barreiras estabelecidas enIr"'"
os estados de Santa Catharina B Paraná.
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Esse desvío das normas regimentaes, 3Jérri de constituí
rem um exemplo pouco edificante (Apoiados), de approvar
em um dia um Regimento, para no dia seguinte' ser desres
peitado. trouxe-nos mais de um incidente desagradavel, de
que o Congresso foi testemunha. (Apoiados.) .

Si o Regimento tivesse sido observado pelos oradores, 81
estes attendessem .á força da lei, ás adver..tencias da Mesa do
ICo'ngres\so. ter-se-iam evdtado os incidentes desa1gradaveis
entre os diversos e illustres membros da deputação rio-gran
dense (Apoiados), ter-se-iam;evitado allusões a banquetes po
liticos e a discurs.os proferidos em outro logar, com o que
o Congresso nada tem que ver. (Apoiados. )

Assilm, pois, meus collegas, aindaJ uma vez venho pedir
vos, em nome da vossa lei, do vosso Regimento, em nome do
proprio interesse do Congresso, que afasteis completamente
daqui todas as discussões extranhas ao assumpto contitu
cional (Apoiados), e que os oradores se cinjam á critica se
vera, livre, mas calma e reflectida, do assumpto do debate.:
(Apoiados.)

Assim, teremos evitado a reproducção dos incidentes des
agradaveis de que fomos testemunhas durante a semana pas
sada; teremos, ainda, dado uma prova de respeito á lei, por
que, como já vos disse, é pouco edificante o exemplo que es
tamos dando de votarmos hoje uma lei para nos reger, e des
respeital-a no dia seguinte. (Apoiados.)

Confio que os illustres membros do Gongresso me hão
de auxiliar na observancia das disposições do nosso Regi
menta: confio que as discussões correrão calmas e reflectidas,
afim de que as questões sujeitas á nossa deliberação e cri
tica soffram uma verdadeira discussão e critica. para que
possamos melhorar o projedo constitucional, afim de que
elIe seja convertido em lei. (Apoiados.)

Mas. para que o projecto possa ser melhorado pela dis
cussão, é necessa,rio que esta corra calma e que verse, exclu
sivamente, sobre o assumpto, como prescreve o Regimento.
(Apoiados. )

Ainda uma vez, em nome do paiz, em nome dos proprios
f6ros do Congresso Constituinte brazileiro, appeUo para os
meus illustres colIegas, afim de 'Cumprirmos. de hoje em deant8,
as disposições do nosso Regimento. (Muitos apoiados..,)

'VozES - 'Muito bAm; muito bem.
O SR. PRESIDE!"fTE - Tem a palavra o Sr. Lamounier,

Godofredo .

O Sr.. Lamounier Godofredo (Movimento de attenção) ~
Sr. PresIdente, Srs. membros do' Congresso Nacional: o as
sumpto que escolhi para Ü'ccupar, ainda que momentanea
~nente, as .vossas attenções é, sem duvida alguma, de summa
lmportancla e por demais melindroso. - melindroso não s6
pela multipli,cidade 'de opiniões, como, tambem, porque fere de
perto um dos direitos mais sagrados e inviolaveis do cidadã;o
- IJ liberdade de consciencia.

Venho tratar da questão religiosa e. com especialidade,
rIa lIberdade de cultos, materia consagrada nos arts. 10 ~' 2°,
e 72. ~ 7° do projecto constitu'Cional. '. .

Poucas,' Sr. Presidente, pallidas, \singelllis, porém con.:.
vicias. serão as palavras que terei de proferir sobre este im-
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ílOrtantissimo assumpto; e antes decom:el)ar, cumpre-me, em:
primeiro logar, implorar a benevolencia de meus illustres col
legas, na -certeza de que, subindo a esta tribuna, inspiraram,
me tão sómente dous grandes sentimentos: o cumprimento
do eleveI' e {) desejo, que tenho, de contribuir com o meu
fraco contingente para, quanto antes, entrarmos no regimen
da legalidade e dotarmos a nossa Patria com um codigo poli
tico que seja a garantia de todos 'Os direitos e que sirva, ao
mesmo tempo,L de exemplü ásgeraçõ"s que hã.o de vir.,
(Muito bem.)

Quando, Sr. Peesidente, após os acontecimentos de 15 de
novembro, que transformaram o 'Organismo político elo paiz,
o Governo Provisorio, cheio de abnegação e patriotismo, ini
üÍou a série de reformas políticas e sociaes tendentes a con
,solidar o novo regimen inaugurado, eu vi a alma nacional
levantar-se cheia de fé. -cheia de confiança e applaudir com
delirio os benemeritos cidadãos que implantavam no seio da
Patria os grandes dogmas, os grandes principios, as grandes
idéas da escola republicana. .

ReconstruÍI' o paiz sob os moldes mais democraticos,
mais liberaes era, sem duvida alguma, pensamento dominante,
não só dos homens que tinham em mãos a responsabilidade
do Governo, 'Como de todos aquelles que sabem collocar acima
dos interesses individuaes, acima das questões apaixonadas
da politica, o engrandecimento moral, material e intellectual
de nossa Patria. (Muito bem.)

Duas reformas foram logo decretadas, como -corollariDs
do facto revolucionario. A multidão que presenceou, no
campo da Acclamaçã'o, a brilhante victoria alcançada pelo
Exercito o Armada nacionaes, .compunha-se de todas as clas
ses laboriosas e activas da sociedade. Lá estava o operaria,
que faz do trabalho a vida e da vida, muitas vezes, uma série
não interrompida de sacrificios (Muito bem); lá estava o ex
trangeiro, que longe da patria e ao nosso lado -compartilhava
de nossas alegrias: nivelar, portanto, todas essas classes
sociaes, chamaI-as a cooperar na reconstrucção do paiz, to
mando parte na nossa communhão politica, era dever que se
impunha aos olhos do Governo provisorio.

E tanto elle assim comprehendeu, que dias depois pro
mulgava as duas gloriosas reformas - o suffragio universal
e a grande naturalização. (Mu,itos apoiados.)

Outra reforma. Sr. Presidente, de importancia capital
não se podia protellar: era a separa'l)ão da Egreja do Estado.
Quando foi publicad'Ü o decreto que veiu discriminar os dous
poderes, temporal e espiritual,. eu confesso que tive sérios
receios, receios que eram tanto mais naturaes, quanto é certo
que a Revolução de 15 de novembro, que reformou o sys
temo politico do paiz, que sepultou em suas cinzas todos Oil
odios, todas as 'recriminações do passado, ·que iniciou uma
politica de paz e de fraternidade sob o glorioso lemma - não
ha vencidos, não ha vencedores .:-, essa Revolução, repito, que
operou todos esses milagres, não destruiu. não apagou as
crenças, os sentimentos e as tradições do povo brazileiro.

jE a religião é uma tradição legendaria no nosso paiz.
Esses receios, porém, Sr. Presidente, tiveram curta du

ração.
. • O de,creto de 7 de janeiro do anno passado, que separou a
Egreja do Estado, foi escripto com tanta habilidade, com
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tanta sahedoria, que foi recebido c~m applauso~ até mes:qw
pelos proprios interessados na questao: os cathohcos. (MUtto
bem.)

O SR. BADAR6 - Não apoiado. Acceitou-se, simples-
mente, como um. modus vivendi.

UM: 18iR. REPRES~TAN\TE -Todos os bispos o acecitaram.

O SR, BADARÓ - Não acceitaram ta!.
O 73R, LAMOUNIEl1 GODOF'PJEDQ - Terei occas,ião de pro~ar

com documentos ao meu illustre c~llega e arr:t Igo , que fOI i~
proprio Clero que se levantou pedl!Ido a n:raIs completa I
berdade para todas as crenças. (Mmtos apOlados.)

UM SR, REPRESENTANTE - Esse procedimento é muito
honroso para o Clero.

O SR. LAMOUNIER GODOFREDO - No emtanto, Sr. Pre~i
dente, ãctos p'osteriores do Gover~o Provis0.rio, attentatorIos
da liberdade individual (.T\Tão apowdos: apowdos e apartes),
como a exclusão dos padres do seio deste Congresso.,.
(Muitos apoiados.)

UM SR. REPRESENTANTE - Verdadeira violencia.
O SR. LAMOUNIER GoDOFREÍlO - ... como, por exemplo, es

tabelecer uma penalidade ao pa:rocho que rec.ebesse em ~a
trimonio os nubentes sem que trvessem. anterIormente, satIS
feito as condições exigidas pela lei civiL ..

O SR. !VI0RAES BARROS - Essa arbitrariedade é justa e ne
cessaria.

O SR. I,AMOUNIER GODüFl'tEDü - ... esses actos. repito.
essas excepoõ'es odiosas provocaram. não só por parte dos
catholieos. como. tambem, p'or parte do episcopado brazileiro.
um protesto ou. antes. umá reclamação, que chegou aos ou
~·idos do chefe do Governo Provisorio. pedindo o· fiel cum
primento das salutares disposições do decreto de '7 de janeiro
e que fossem riscadas do nosso pacto fundamental as excepç:ões
odiosas ao Clero e fi liberdade de consciencia. (Muito bem.)

O SR. ACfUSTIDES MAIA - Essas disposioõ'es foram ronse
qnencia dos actos dos padres e de alguns intrigantes.

Este é que é o facto. .

UMA Voz - Neste ponto o Clero tinha razão. (Ha outros
apartes, e o Sr. Pl'esidentc reclama a attençáo.)

O SR. LAMOUNIER GODOFREDO - Foram. Sr. Presidente.
esses attentados contra a liberdade de consciencia, que deram
origem ao Partido OatholicCi (Apartes). partido que combati.
que combato e que combaterei. porque não posso admittir um
partido. p'leiteando eleicJões,qll8 não tenha programma poJitico
definido. (Apoiados.)

O SR. BADARó - OCatholicismo é tão grande que não cabe
dentro do molde estreito dos partidos.

O SR. LAJ\IOUNIER GODüFiRJEDü - Ainda. 73r. Presidente. si
esse partido. que appareceu trabalhando nas ultimas eleições.
tivesse. llnicampnte. por fim a propaganda da idéa cathoJica
e impedir a~ invasões do Poder civil sobre o espiritual. eu
Bão vacillaria um só instante em collocar-me no numero' de
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seus associados, porque não me envergonho de confessar pe
rante o Congresso e perante o paiz inteiro que tambem sou
catholico. (Muito vem; muito bem.)

UM 'SR. R"M'REE9ENTAN TE - Deve gloriar-se disso.
UMA Voz - Mas eatholico, ap'ostolico, romano?
O SP.. BADXRÓ - Essa é que é a questão.
O SR. LA1\IOUNIER GiODOFlREDO - Sr. Presidente, eu com

bati, combato e combaterei esse partido, porque, si a seu lado,
á sombra de sua bandeira, vejo aninharem-se catholicos pra
ticos e convictos. por outro lado vejo simplesmente es]5ecula
dores, despeitados da Republica. elecahidos da lVIonarehia, que
querem á custa da religião galgar posicães que perderam.
(Muito bem.)

UMA Voz - E que especulam com a questão religiosa.
O SR. MORAES BARROS - Restauradores com a capa do

catholicismo.
O SR. LAMOUNIER GODOFREUO - Peço aos meus distinctos

collegas e amigos qU8 me consintam manifestar com toda
franqueza e liberdade o meu pensamento; tenho compromissos
antigos, e desta tribuna só desejo sustentar as idéas que
préguei nos tempos da propaganda . (Apoiados). Não sou como
o meu iJJustre .comprovinciano (referindo-se ao Sr. BadaJ'ó),
cuja responsabilidade come\:on depois de 15 ele novembro.

O SR. BADARó - A ·qu e vem isto ao caso? (Ra outros
apartes.) .

O SP.. LAMOUNJER GODOFP,EDO - Tratando ela separação da
Egreja do Estado.,conheçoql1atro escolas ou. antes. quatro
systemas. que regulam esta materia. Vou desenvolveI-os pe,.
ranle o Congresso. ainda que syntheticament,e.

Conhe\:o a Escola theocratica. que predominou entre as
nações do Oriente e que na Eclarle Média foi posta em pra
tica por 'Innocencio In e Gregorio VII. Essa escola consiste
na al1sorp\:ãoclo Porlpr temporal pelo espiritual.

!\. Escola dos )'elígíões poUticas. que é a absorpção da
Egro,ja pelo Est.ado, foi arma politica de que lançaram mão
Henrique VIII, Philippe TI p Luiz -Xi1Vpara praticarem as
maiores arbi trariedados.

Essas duas escolas são hoje combatidas até pelos proprios
6scriptores cafholicos. como nocivas e perniciosas ao espirito
moderno, que trabalha sem cessar para o grande desideratum
de Cavour: - Er!1'P,Ía 17'7) l' C no Estaelo 11;VTP.

A Escola elos CO)Jco1'elatas tem por fim estabelecer a mais
perfeita união entre os dous poderes - espiritual e civil.

A união rIa Egreja com o Eslaelo, diz um grande publi-
, cista, não é senão um resto do paganismo: repousa sob o falso

principio de qne a religião é 11ma consa política e qne o Es
t.ado. senhor absolut.o de todas as consciencias, poderá fazer
com que os sens subditos procurem a sua salvação na religião
qll e elle adapta.

A sor verdadeiro este principio,' bem razão tinham os
imperadores romanos mandando degolar os innocentes, a
Hespanha exp1l1sanrloos p'rotestantes de seu territorio. a In
glaterra perse;gTlinclo os cafholicos. a Russia fazendo pesar a
sua n~ã0 de ferro sobre a cal1eça da desgraçada Polonia.
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NãC) preciso ir buscar em outros paizes as consequencias
deste principio; basta analyzarmos as diversas phases por que
passou a fleligião Gatholica Apostolica Romana, no tempo do
ex-Imperio, para, desde logo, chegarmos á conclusão de que
essa união era imp'ossivel e, até, prejudicial ~í autonomia o
imJepenclenci?, da propria Egréja catholica.

Já não quero, Sr. Presidente, relemhrar as luctas gloriosas
que teve de sustentar a Egre,ja brazileira contra as usurpaç,õ'es
do Poder temporal na celebre questão religiosa; basta vos
dizer que o art. 5° da Constituição politica, que! consagrava,
come religião official, a Catholica Apost.olica Romana, não
passava de uma lettra morta!

Esi a religiaão caminhou tanto para o oceaso nos ultimas
tempos da !VIO'narehia, foi porque a !VIonarchia fazia .la re-
ligião um instrumento vil de suas paixões. (Apoiados.) ,

O SR. BADARÓ - Não apoiado; contra isto protestam todos
os eatholicos.

O BR. ARISTIDES !VIAIA - V. Ex., até, fazia parte de 11m
grupo, que adaptava· as idéas ultramontanas.

O SR.' LAMOUNIER GO!)OFREDO - Por mais quI' queira af
fastar deste debate questões pessoaes, o nobre Dep'utaclo só
deseja arrastar-me para esse terreno.

O SR. PRESIDENTE-Attenção ! Pi'(;O aos nobres Deputados
que não int.i'rro]11pam o orador.

O SR. LAJ'vIOUNIER GODOFRIHOO - Sou doei] 1', ao mesmo
tf~mpo. obediente aos conselhos de V. Ex., Sr. Pri'sidenti':
não acceito o repto da nobre Deputado e eontinúo com a
mesma ealma a discutir o assumpto. Os nobres Deputados
não podem contestar a minha affirmação.

E' assim que a Constituição nolitica do ex-Imperia,
adaptando como religião offieial a Catholiea c.c\.pastolica Ro
mana, que tem por base o juramento, isto é, ü eomp'romisso,
que se lama perante Deus. de bem eumprir os seus deveres,
não podia. infringindo' as leis da Egreja" aholir, eomo aboliu,
esse juramento emql1asi todos os actos officiacs ! (Apoiados.)'

Quando, Sr. Presidente, fui I'leito Denutado no tempo da
lVIonare'hia e tive a 'honra ou, antes. a 'tdoria d'') entrar no par
lamento brazileiro em nonw das idéas republicanas. rceusei
me a prestar o juramento do esíylo, não por'cfue fosse elle
eontrario ás minbas crenças religiosas. mas l)Orque era eon
trario ús minhas convicções politieas (iil11litO vem) .

Não podia. Sr. Presidente, jurar defender o rei e a Con
stituição poJitica do p'aiz, sob pel18J de nratiear um perjurio,
de renegar o meu passado e de mentir ;í minha propria con-
scieneia. (Apoiados; muito bem.) I

O SR. ZAMA-E nós supprimimos logo a formula.
O SR. LAMOUNIER GODüFREDü - E a suppressão dessa

formnla imnortava ou não um attentado, um clesresneito á
religião do Estado?' ' .

UNL\ Voz - Era a sentença de morte ela religião.
(A.1Joiados .)

O 8Ft. LAMüUNIEJR GODOFREDO - Penso, Sr. Presidente, ter
demonstrado categorieamente os ineonvenientes desta eseola,
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que combato em n0111e dos proprios interesses daE',greda.
(;lpoíados. )

. A escola amel'ieana, Sr. Presidente, que tem p'or fim sus
tentar a inclependencia reeiproea dos dous poderes, encontra
hoje grande numero de partidarios, até mesmo nas fileiras
do Clero .

E' just.amente nos paizes onde predomina esta eseola ·que
a ReligiãoCatholica mais tem florescido e onde ü E'vangelho
rege a op inião e os costumes.

Que contraste, Sr. Presidente, não nos offereeem a Hes
panha e a Italia deante das conquistas gloriosas alcançadas
pela liberdade de consciencia, na America do Norte, nol Ca
nadá, na Irlanda e em diversos cantões da 8uissa ?

E'. uma verdade, Sr. Presidente,' cOllsagrada p'ela expe
riencia, que toda religião de Estado é uma religião morta, ao
passo que todaE'g'reja separada do Estado é! uma E:greja
viva! (Muito bem.)

Esta escola, Sr. ·Presidente, que t,em por fim estabelecer
a mais .completa indep'endencia entre os dous poderes, vai
buscar ü seu fundamento na grande maxima ehristã: - Dai a
Cesa:t o que é de CesaJ', e a Deus o que é de Deus.

Foi o proprio fundador da Egreja Catholica quem pro
feriu estas palavras; foi elle, portanto, Sr. Presidente, que,
,em nome da liberdade e do Envangelho, pediu a separação da
Egreja do Estado, - separação que, na phrase de Vinet, não é
uma questão de conveniencias, de perfeição ou de época, mas
{) dever, o direito, a necessidade.

Eu podia, ainda, Sr. Presidente, tratando desta melin
drosissima questão. desenvolver as diversas theorias de Hobbes
e Spinosa, que pugnam pela supremacia do Estado, em con
traposição ás doutrinas de Suarez, de Maistre e S.' Thomaz
de Aquino, que defendem a supremacia da Egreja.

Podia, ainda, citar as opiniõles de Lockee Adam Smith,
reclamando a independencia reciproca dos dois poderes, e,

-bem assim, historiar as diversas phases por ·que Umi passado
Egreja e Estado, desde os primeiros seculos do Christianismo,
até a Concordata de Francisco II; dessa época á Revolução de
1789, da R0volução ú Concordat.a ele 180l, e desta data até os
tempos modernos.

Não quero, porém, 81'. President.e, e não o devo. fazer,
p'ara não cançar a attenção de meus dignos collegas. (Não
apoiados .)

O SH. FRANcrsco VEIGA- V.Ex. t.em l'allado com muito
brilhantismo.

O SR.. LATvIOUNIEFl. GODOFREDO - Desde que, senhore~, como
j.:i tive occasião de _manifestarem apart0 ao meu dI?t.mcto
amigo. e companheIro de bancada, tenho responsabIlIdade
pelas icléas que enunciar desta tl'lbuna, porque na mmha pro
paganda .contra a lVIonarchia del'end} principios,su~t~ntei tocl.as
as idéas, todos os dogmas de 1111l1ha escola polItIca (Jlutto
l/em)' • • '

O 8ft. BADAHÓ - Ah t ~ntão V:. Ex. :co~fessa que reCo
nhec0 alguns dogmas? EstImo mUlto oUVIr ISSO.

O SH. LAMUUNIER GoDüF1RiE!DO - ••• desde que, Sr.. Pr,§l-'
sidente. como soldado da Republica, eonse'S'lli, pel.a dedIcaçao
de amigos, pela indep'endencia do eleitorado mmeIl'O, occupal'
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urna cadeira na ultima Camara da Monarchia, ipso facto tenho
declarado ao Congresso Nacional que sou partidario da escola
americana, cuja divisa se resume nestas palavras: -liberdade
para todas as consciencias. (Applausos.)

O SR. AMPHILOPHIO-E' isso o que os catholicos pedem,
ficando aos estados a liberdade de constituir, corno entende
rem, o seu respectivo estatuto religioso.

O SR. LA....l\10UNIER GOIDOFREDO-E' essa, tambem, a minha
opinião, que mais tarde manifestarei.

O SR. AMPHILOPHIO - Desej o mui to ouvíl-o nesse ponto.
. O SR. LAMOUNIER GODOFREDO - Sectario, portanto, Sr. Pre

Sldentl!, da completa mdependencia dos dous poderes, tem
poral e espiritual, querendo ai mais completa liberdade para
todas as crenças, para todas as opiniões, sou obrigado a de
clarar ao Congresso eJ ao paiz inteiro, que não posso prestar
o meu apoio e nem, tão pouco, o meu voto, a todas essas
restricções odiosas á liberdade de consciencia, que figuram,
para nossa vergonha, no projecto constitucional. (Muitos
apoiados.)

UM SR. REPRESENTANTE-Nesse ponto, muito ,bem.
O SR. LAMOUNEER GoDOF'REDO - Não posso, Sr. Presidente,

contribuir com o meu voto para excluir-se da representação
nacional uma classe tão nobre e tão distincta, corno a dos
padres ; que exerce na sociedade o sagrado ministerio de levar
á cabeceira do enfermo as vItimas consolaoõ'es da fé. (Mu'ito
bem 1)

O p'adre é um cidadão corno outro qualquer, e despojai-o
do direito de tomar parte nos comicios da Nação seria.a mais
grave de todas as injustiças, porque seria nivelai-o ao anal
phabeto, ao mentecapto, que não tem capacidade moral.
(Muito bem.)

Ul\IA Voz - Isso é que é ser republicano.
O SR. LAMOUNIER GODOFREDO - Não posso contribuir com

o meu voto para que tenha effectividade, neste paiz, a dis
posição constitucional que manda expulsar do territorio bo:'a
zileiro a Companhia de Jesus. (Apoiados; muito. bem.)

Não é a occasião, agora, Sr. Presidente, de enumerar os
actos meritorios e serviços relevantissimos que essa Com
panhia prestou ao noSSo p'aiz em tempos .i á passados; seria
alongar o meu discurso, e eu tenho necessidade de ser -breve.

Dizem que o j esuita é um ente pernicioso' á sociedade, e
que sua alma. tão negra corno a batina, vive e cresce á sombra
do crime! Pois bem; si o jesuita é tudo isso que se affirma,
ternos leis. e punil-o !ôom toda sev,eridade e rigor é nosso
deser: mas nãc devemos contra elle lançar mão da política,
da força e da oppressão; porque, já dizia um grande parla
mentar do Imperio: - A política da força faz martyres, e os
martyres resuscitam; a política da Ciorrupção faz miseraveiS',
e os miseraveis apodrecem antes de morrer. (Applausos;
muito bem.)

Outra disposição constitucional, 'Sr. Presidente, que
tambem é um attentado á liberdade de consciencia é a do
§ 5~, que reconhece a:p~nas o cem~terio secular, administrado
pela auctoridade mUlllclpal. (Apowdos.)



-447-

UNI SR. REPIRESEN'l'ANTE-E' outra violencia.
O SR. LAMOUNIER GODOFREDO - A existencia de cemite

rios seculares é uma necessidade no regimen da completa
separação para impedir a reproducção de alguns factos que
se deram' no tempo da Monarchia e que só servem para
attestar o nosso atrazo intellectual. (Muito bem.)

Para evitar, portanto, que alguns padres, dominados mais
pelo fanatismo do que mesmo pelos sentimentos de caridade
e religião, mandem atirar ao .campo os. cadaveres dos livres
pensadores, negando-lhes, aSSIm, um punhado de terra no
jazigo eterno dos mortos, é que julgo de indeclinavel neces
'5idade a manutenção de cep:J.iterios seculares, administrados
pelas auctoridades mnnicipaes. UvIuito bem.) ,

Penso, porém, Sr. Presidente, que deve ficar ús irman
dades e corpor-ações religiosas a liberdade de construirem
P. administrarem os seus cemiterios. comtanto que fiquem
sujeitos ás leis de llygiene, de estatistica e de policia.
(Apoiados. ) .

Entretanto, não é esse o ideal republicano.
Essa distincção de cemiterios seculªres e religiosos des

appareceria para sempre s.i a Egreja Catholicft restaurasse
uma pratica que foi usada no seoulo IV e de que falla São
Thomaz de Aquino, que admittia um só cemiterio, e esse
commum para todos os individuas. (Muito bem.)

UMA voz - Isso é que seria bonito.
O SR. LAMOUNIER GODOFREDO - E, na verdade, Sr. Pre

sidente, si é durante a vida, na convivellCia social, que pre
gamos o gt'ancle dogma da egualdade humana, por que razão
esse grandioso principio não ha de permanecer denois da
morte, justamente no lagar destinado aos mortos, onde todas
as crenças, todas as opiniões desapparecem. e onde sé im
peram a lagrima, a dóI' e a saüdade? (Applausos.)

UM SR. REPRESENTANTE - Resta saber si ella está por
gloria e honra do Governo rwublicano. (Applausos; muito
vem.)

n SR. LAMOUNlER 0.DDOFREDO -- Quero, tambem, Sr. Pre
sidente, que o juramento seja facultativo, podendo cada um
prestaI-ode conformidade com as suas crenças e opiniões
não só os padres catholicos, para abençoarem os logares des
tinados a seus fieis, como, tambem, os ministros de todas
as religiões, para prestarem as ultimas homenagens de seu
realizado o ideal dos povos livres.

Não vejo, Sr. Presidente, inconveniente algum na exis
tencia de um só cemit8río, desde que tenham nelle ingresso,
religiosás. (Apoiados.)

Proceder por outra fórma seria fazer imposições á liber
9ade de consciencia, que defendo com toda sinceridade, para
ISSO.

Restabeleça a Egreja Catholica esta pratica, e estará
rito áquelles que, em viela, foram sectarios de suas dou
trinas.

UM SR. REPRESENTANTE - Isso é que é ser logicú.
O SR. LAMOUNIER GODOFREDO -:-E' occasião, Sr. Presi

dente, de satisfazer os desejos do nobre representante pela
Bahia; vou me occupar do estatuto religioso de cada. Estado.



:A disposição do § 7° do arL. :;2, q~~ diz: «Ne~hum
culto ou Egreja gosará de subvençao offlclal, nem tera ~~
lações de dependencia ou alliança, com o Governo da Un~ao
on o dos estado,~ », é um, corollano do decreto de 7 de Ja
neiro, que separa a EgreJa do Estado,:

Vejo, porém, Sr. Preside~te, ~o fmal des~e paragTapho,
não só um attentado á soberama e mdependencIa dos estados,
como, tambem, a negação completa dos principio~ li~eraes,
reconhecidos e consagrados no decreto de 7 de JaneIro do
anno passado.

O SR. AMPHILOPHIO - Muito bem; deve haver ampla
liberqade.

O SR. LAMOUNlER GODOFREDO - O Governo Provisorio,
que nesse decreto concedeu a todas as confissões religi"osas
a faculdade de exercerem o ~eu culto e regerem-se segundo
a sua fé; que aboliu o c1ireito de padroado, com todas as
suas instituições, recursos e prerogativas: que reconheceu a
todas as egrejas e confissões a personalidade juridica para
adquirirem bens e os administrarem sob os limites postos
pelas leis concernentes á propriedade de mão morta; que,
fiDJalmente, deü,;on livre a cada Estado o arbitrio de manter
este on aquelle cnlto, não podia, Sr. Presidente, sob pena de
incoherencia, estabelecer a imposição odiosa do art. 72, § 7°,
que veda aos estados a liberdade de constituirem como en
tenderem o seu respectivo estatuto religioso. (Apoiado.)

O SR . .L\MPHILOPHIO -Entretanto, dizem que são sobe
ranos.

O SR. LAMOUNIER GODOFREDO - Desde que, SI'. Presidente,
o Congresso Nacional approvou o substitutivo do El'. Lauro
Sodré, concedendo aos estados a mais completa liberdade na
organização dos municipios, por/ que r~zão não deixará a
estes mesmos estados a faculdade de manterem este ou
aquelle culto?

O SR. PALETTA-Lembro a V. Ex. que já legitimou a
separação da Egreja do Estado.

O SR. LAMOUNJER GODOFREDO - O que l'eclamo para o
meu paiz, ,Sr. Presidente, não é uma innovar;ão na legislação
de alguns povos que florescem á sombra do governo demo
cra.tico; ahi ~stão as constituições da America do Norte,
Smssa e J\!lexIco, que, \;edanclo aos poderes federaes a sub
venção de cultos, deixam. entretanto, aos estados, cantões e
provincias, a faculdade inteira de o fazerem.

O SR. A,MPHILOPRlO -'Até ás communas.

, O ~R. LAMOUNI.ER GOJ?OFREDO -Lá estão, pam exemplo,
os cantoes de Valals, Tesmo, Berne, Friburgo e lantos ou
tros, adoptando uma, duas ou mais religiões.

O SR. AMPHILOPHIO - Apoiadissimo.
O SR. LAMOUNIER GODOFREDO - Este facto SI'. Presi

dente, aliás natural na Confederação Helvetica,' pela varie
dade de raças e diversidade de lingvas, entre nós não en
contraria justificação plausível, desde ,que perte;'cemos a
uma só raça, que falla a mesma lingua e que tem os mesmos
costumes. .(Arwiados. )



Defendendo estes principios, Sr. Presidente. não quero
com isso dizer que sou apologista da subvenção deste ou
daquelle culto por parte dos estados; e tanto não o sou, que
já manifestei publicamente a minha opinião no projecto de
Constituição mineira, promulgado pelo dIgno governador da
quelle Estado.

O SR. CHAVES - Avoiado: lá está mencionado que o Es
tado não mantém culto. algum.

O SR. LAMOUNIER GODOFREDO - Essa subvenção, Sr. Pre
sidente, redundaria em prejuizo dos demais cultos, o que
seria uma offensa Ú. Iiberdade de consciencia, e ':3, Religião
Catholica, que é a de todos os brazileiros, com rarissimas
excepções, é tão poderosa neste paiz que para manter-se não
precisa de protecção official. (Apoiados.) .

Outra, Sr. Presidente. não podia ser a minha opinião,
desde que legitimei a st:para(;ão da Egreja do Estado como
corollario do facto revolucionario que mudou a fórma de
governo do paiz. (Apoiados.)

Separação essa, Sr. Presidente, que trará como conse
qüencia immediata a discriminação da politica e da religião,
fazendo, assim, com que certos padres não mais abusem da
ignorancia popular, transformando o pulpito sagrado em tri
buna de profanação c a Religião Catholica em instrumento
de caballa eleitoral. (Muito bem.)

O SR. BADARó-Eu não conheço nenhum desses.

UM SR. REPRESENTANTE-E' porque V. Ex. anda cego.
O SR. LAl\10UNIER GODOFREDO - Eu conheço alguns, Sr.

Presidente, que especutam publicamente com o sentimento
religioso do povo, incutindo-lhe no espirito que a Republica
é inimiga figadaI )da Religião Catholica.

Felizmente os' que 1lssim procedem constituem verda
deiras excepções no seio do Clero brazileiro, que sabe primar
pelo cumprimento de deveres, pela moralidade e pelo pa
triotismo. (Apoiados.)

Vou concluir, Sr. Presidente, porque sinto-me c~nçado e
não desejo perturbar por mais tempo a aUenção de meus
dignos collegas . (Muitos não apoiados.) .

O SR. FRANCISCO VEIGA- V. Ex. fallou com muito bri-
lhantismo. .

O SR. LAl\10UNIER GODOFREDO - Antes, porém, Sr. Presi
dente. de descer desta tribuna quero mais uma vez repetir
perante o Congresso e perante o meu paiz: - partidario da
.,scola americana, que tem por divisa - liberdade para todas
as crenças, liberdade para todas as opiniões -, não posso, sob
pena de mentir a mQu passado, concorrer com o meu voto
para que figurem na lri fundamental de minha Patria essas
Hxcepções odiosas do projecto constitucional. (Mu'Íto bem.)

Assim deve proceder todo republicano, assim deve pensar.
todo patriota. (Apoiados.)

Como republicano, eu auero a liberdade em toda a sua
plenitude; como patriota, eu quero dar aos estados a maior
somma possivel de autonomia, porque só assim o Estado de
Minas Geraes, que tenho a honra de representar neste Con
gresso, não pela força, pela violencia e pela fraude (1lfuitos
apoiados), mas pelo suffragio espontaneo de meus concida-
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dãos, (Apoiados), poderá occLpar; no seio da gra~de. IGonfe
deração Brazileira o lagar de honra a que tem dIreIto pela
uberdade de seü s610, inç!ependencia de seus filhos, glorias 5íe
seu passado e grandeza de seu futuro. (Applausos; mUtto
bem; muito bem. O oradol' é felicitado por muitos Srs. re
presentantes. )

;;;.,:;2-o Sr. Moniz Freire - Sr. Presidente, ninguem ter-se-á
sentido, ao subir a esta tribuna, menos auctorizado do que
eu me sinto; e eerto não me animaria a afirontar a solenni
dade da communicação ,oral com assembléa tão illustre, si,
a par da sua benevolencia, com que conto para defender a
incompetencia de minha voz, eu não tivesse o dever de jus
tificar, pela intervenção no debate, os intuitos do concurso
que hei dado, sob a fórma de emendas, á revisão do pro
jecto constitucionaL

Obediente ásprescripções da Mesa, e fiel ás normas que
ainda ha pouco, pelo orgão de s·eu chefe, eHa traçou a esta
discussão, pedindo a nossa cQllaboração para o cumprimento
das disposições regimentaes. que nos obrigam a cingirmo-nos
á materia do debate, resistirei ao natural attractivo que me
levaria a discorrer sobre assumptos vencidos, ácerca dos
quaes não foi possivel manifestar-me, apezar de ter estado
varias vezes inscripto.

Limitando-me ao objedo immediato da discussão, sler,e.i
synthetico nas minhas considerações. 00meçando por notar
e estranhar ã ordem da collúcétção dessa materia, proposta
ás diversas partes da Constituição que se occupam da orga
nização federal e da local.

Parece-me que o aspecto geral e os principio§: yardeaes
da organização ele uma sociedade, que o conheciinento da
sua vida fundamental, espelho fiel do seu estado de civi
lização, que a synthese das nÓI'mas políticas a cujo regimen
devem estar submettidas as multiplas forças sociaes em seu
funccionamento elementar, deveriam ser o primeiro objecto
de codificação em Um pacto constitucional, que se dirige,
essencialmente, á regulamentação dessas forças.

Antes de se decidir do modo por que o Poder publico
deve reger o exercicio das liberdades, é mistér conhecer, de- .
finir e situar cada uma dellas; não é logico instituir e traçar
as funcções da auctoridade que deve fazer a synergia das
actividades parciaes e limitar a acção individual ou colle
ctiva dos membros de uma aggremiação, sem curar, primeira
mente, das existencias cujo concurso se tem em vista rea
lizar.

Não é, como póde parecer, uma causa vã, um simples
jogo de palavras, essa' questão de classificação. Aqui mesmo,
durante o debat<; mais de uma vez tivemos occasjão de re
conhecer o im;Oflveniente dessa disposição de materias, pelas
reclamações que suscitáram-se, pelos adiamentos que se tor
naram imprescindiveis, pelas duvidas que nos assaltaram,
ácerca de mais de uma disposição de artigos já discutidos,
onde se feriam assumptos cujos destinos eram ignorados
porque vieram ter assento retardario e deslocado, quasi no
fim do projecto. .

Lembro-me de momento das questões e emendas que se
offereceram, a proposito de artigos que avivaram de modo
imperioso cogitaçõeª sobre o exercicio de algumas liberdades,
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que só agora vem a· ser opportuno firmar: refiro-me ús
emendas quI' tinham em vista antecipaI' a conSa;;1'a(;80 da
libordade baücaria e da liberdade religiosa, Uma e outra
fOl'am aqui taxadas de inopportunas; uma e oulra sof'freram
o expediente, aliás bem justificavel, dp adiament:") elos prin
(:ipi08 que consignavam; e o facto e que, a nao ser este
recurso, o Congresso terii1 prejulgado em assumpto 180 grave
antes de poder co11ocal-o no seu verdadeiro teneno.

A esle agora abordamos' com a discussão do titulo 4°.
:E' tempo de accentuar dentro delle o modo geral lJor que
elevem ser encaradas essas e outras questões, que se resol
vem no duplo problema que tive a honra de enunciar em
<:omeço, e comprehende tanto' o mndo de acç80 e a somma
de gm'antias concedidas ás diversas forças soc,iaes, como a
inlerferencia da disciplina que lhes deve dar a aucloridade
publica.

Senhores, o projecto constitucional parepe-me ter par
Lido, noste assumpto, de uma base pUl'amente empyrica e
evidentemente falsa; ou, ant.es, por ter partido dessa base,
ellegou, fatalmente, a ,normas insufficit'ntes e resultados al
gumas vezes contradictorios.

A missão exclus'iva dos governos, que ,lhes indica a po
litica fundada sobre a sciencia social. é resumir e conc,entrar
as clifIerentes forças sociaes, sem intervir em sua economia,
sem avocar a si o papel especifico de cada uma de11as, quer
se Iral e ria força intelledual ou moraL quer se trate, sim
plesmente, da forma material.

() DaDel do Gôverno deve limitar-se á obtenção ou á
assegnração do seu concurso, e a estabelecer esse consensus
universal, de que elle é o resumo como orgão supremo de
Lod as e11as.

Em relação a esse concurso, a sua posição deve ser
noutral, quanto possivel, para que ellas se desdobrem re
gularmente, não levando a sua intervenção systematica além
dos estimulos .passageiros que a propria natureza das fun
cções suscita.

Essa é, em suas linhas gerae.s, aliás imperfeitamente
assignaladas, a concepção positiva elo governo social.

Pergunto. Sr. Presidente: O projecto constitucional partiu
rlessa noçi'ío fUl).damental para sobre ella estabelecer as re
lações. entre a auctoridade governamental e as forças sociaes
que devem entrar em .i ogQ no nosso organismo: isto é, as
sentou~ essas pelaçõcs no sentimpnto _exacto da verdadeira
fullCção do Governo?

Certamente que não. A consagração das diversas liber:"
dadespublicas. comprehe.ndidas no titulo 4°, que se discute,
n~~ teve essa sa.ncção, foi uma simples transacção com o es
PInto, revolucionario. com as aspirações vagas que disputam
essas liberdades, não como uma condição de equilibrio e de
ordem, mas como um favor quo os governos concedem, ce
dendo terreno, em p~so e medida, que, dia a dia, podem ser
alargados.

O SR. ESPIRITO SANTO -----lEm que se basêa V. Ex. para
dizer isso?

O SR.. MQNIZ FREIRE O nobre representante vai ouvir,
SF'. Pr~sIdente. Si o pro.iecto houvesse partido desse ... prin
CIpIO, SI fundasse a sancção das lil1erdades .publicas nagro-



pria sancção da funcçãogover.nativa.' não teria incorrido J?as
justas censura~ que lhe têm sIdo. feItas, nem houvera. cahIdo
nas conttadicçoes, por yezes aqUI apontadas, e que amda ha
pouco o foram em parte pelo illustre representante que me
precedeu na tribuna.

O SR. ESPIRITO S.iliTO - Quero que V. Ex. d.eclare qual
é o pensamento revolucionario do paiz. Mas desejO que seja
bastante claro.

O SR. MON\IZ FREIRE - O nobre representante tenha a pa
ciencia de deixar-me continuar nas minhas observações. Verá
que procurarei ser claro. ., .

Assim é, Sr. Presidente, que o proJecto constltucIOnal,
apesar de ter declarado a liberdade de todas as· crenças que
dividem o paiz, desviou-se deste principio, sacrificou-o in
teiramente, collocando-se entre o espirito revolucionario e as
religiões que ainda professa a maioria de nossa população,
não como interprete legitimo do consensus unanime, que
aconselhava a posição de juiz imparcial na contenda, mas ins
pirando-se, directamente) naquelle espirito e creando restric
ções ao principio em relação á Religião Catholica e a todas
as outras. .

O SR. BADARÓ-Apoiado. Muito bem.
O SR. MONlIZ' FREIRE - E' assim que o proj ecto, depois de

haver estabelecido a inelegibilidade e a incapacidade eleitoral
dos religiosos, veiu aggravar o .seu erro em diversas dispo
sições do art. 72, todas em desaccôrdo com o seu proprio
principio.

O SR. ESPIRITO SAN\To - V. Ex. por ora não especificou
qual é o pensamento do governo revolucionario.

O SR. MON\IZ FREIRE - Ora, Sr. Presidente, si o projecto
consigna o dogma da inteira liberdade de crenças e de opi
niões, si reconhece o dever para o Estado de ser alheio ás
disputas entre as doutrinas e entre as religiões, que signi
ficam disposições como a do § 4° do art. 72, que prescreve
a obrigatoriedade da precedencia do casamento civil ao re
ligioso?

O SR. BADAR6 - Apoiado.
O SR.Mo~IZ FREIRE-Não conheço uma só consideração

de ordem publica que pudesse ter determinado semelhante
exigencia; nem sei, em um regimen sincero de liberdade de
c.onvicções, como traduzir essa imposição ao crente, catho
lIco, protestante ou o quer que seja, de ir receber a sancção
legal do seu enlace antes da sancção religiosa.

O SR. BADARÓ - Apoiado •

. 9 SR .. MONIZ ~REIRE - Não é isso uma preoccupação anti
rehgIOsa, mcompabvel com o mesmo principio que determina
a necess'idade da sancção civil, e alienatoria dos destinos do
poder temporal do Estado?

Qual a razão de conveniencia geral, pela qual o crente
ha de se ver constrangido a receber a sancção da auctori
dade publica, qu~ n~o lhe falla á alma, antes daquella em
que o, seu coraçao e tocado e em que elle sente a intima
consagração de sua :união.?
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Senhores, o Estado deve collocar-se inabalavel no seu
ponto de vista; desde que elle seja inexoravel em decretar
que só reconhece o casamento civil, e que só este produz
effeitos civis, não ha nenhum inconveniente em que a v.on
tade das partes determine a ordem da precedencia.

O SR. MORAES BARROS - Mas, si os casaes dispensarem,
depois, o casamento civil?

O SR. MONIZ FREIRE- Si o fizessem, não teriam .os laços
ela familia sagrados pelo Estado. (Apoiados e apartes.)

RI'. Presidente, acredito que, durante o periodo da ger
minação dessas idéas, durante os primeiI'oshesitamentos po
pulares. tão naturaes deante de instituições novas, podessem
dar-se, em alguns pontos do Brazil, resistencias ao casamento
civil; mas tambem estou certo de que, apenas se gerasse
funda a conviccão no animo das·familias de que os laços re
ligiosos não eram recebidos como base da sua organização,
todas as repugnancias cederiam a essa necessidade de ordem
e de' organização.

E depois,' senhores, esse argumento prova demais, ou.
aliás, prova contraproducentemente: pois, si estivessemos em
tal esf ado de civilização que fosse mistér a coacção legal
para o exito de uma instituição dessa natureza, então verdade
ftlra que ella teve consagTação prematura nos codigos, ou,
para coneluir logicamente, que devia ter sielo decretada com
a clausula facultativa.

O SR. BADARó - O verdadeiro catholico só reconhece o
casamento que é feito de conformidade com as disposiçÕes do
Concilio tridentino.

O ,sR. ESPIRITO SANTO - Dá licença para um aparte?
O SR. MONIZ FREIRE - Sim, senhor.
O SR. ESPIRITO SANTO - Pedi a V. E::\:. que declarasse

qual era o pensamento do PodCl' revolucionario. e V. Ex.
não o fez; neste caso. affirmo a V. Ex. que não tem base
o Setl argumento. .

() SR. MONIZ FREIRE - O meu nobre collega parece não
ter comprehendido a minha argumentação, e, por isso, está
a desviar-me della. Eu disse em começo que o pr05ecto tinha
partido de uma base empyrica quando consagrou, no seu ar
tigo 72. as diversas liberdades publicas; que não o fez pelo
respeito ao sentimento da verdadeira posição da questão, mas
r,omo simples transacção com o espirito revolucionario, isto é,
com esse espirito que não advoga os principios como con
dição de ordem e de reconstituição social, e sim como ele
mentos de demolição e de desmonta; que dahi, desse golpe de
vista insufficiente e retrogrado, provinham, como consequen
cias fataes. as' contradicções em que o proj ecto incorrera,
quando. depois de haver consagrado a plena liberdade de
cultos e de opiniões. collocou-se 0m antinomia com esse prin
cipio, despojando o Estado do papel de ;juiz imparcial em
materia doutrinaria. para convertel-o em insidioso adversaria
das crenças religiosas e dos seus ministros que ficam em
posiÇão inferior ás outras classes sociaes. '

Eu estaya em detalhe de provas dessa argu:rnertta,ção e
vou prosegurr.



Senhores. desde que o Estado é neutro em ass~mpt~s
religiosos. sua sit1.:ê.ção real é esta: todo individuo, seJa I?1
nistro de 11ma rí'ligiflo ou não seja, leig·o. padre, ~ath.911co,
protestante nu muslllmano,é para o Estado um cJdadao, e
como taL suj eito al}S mesmos deveres. para go~ar.d~s mesm~s
regalias: desde que o projeeto enunciou o pnJ?CJpiO, d~veI'la
ser coherenle e ir al6 as suas ulLimas consequenclas. (Apowdos;
muito bem.)

Não param as conlradicr;ões no que diz respeito ao con
strangimento das familias relig-iosas, que se vêm collocadas
na situaçã.o de aní eeirarem o laço. publico da consLituição_ da
familia ao elemento moral que maJS consola os seus coraçoes;
estão consignadas no projecto outras disposições do me.smo
jaez, e vou ter a honra de declinar uma, a que se refeflll o
collega que me precedeu na tribuna.

I) ~ 5° do art. 72 diz: Og cemitel'ios terão caracter se
cular e" serão adm'i1ústmdos pela auctoridade municipal.

Senhores. (\ drver do Estado ter o cemiterio secular,
mesmo pelo fac! o de que para· o Estado todos os cidadãos
são seculares. (Apoiados.) Mas. qual o inconveniente de
que as diversas seitas tenham os seus cemiterios, e que lá
enterrem os seus morlos? Não ha inconveniente algum.
(Apoiados.) .

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS - Neste sentido mandeI
lIma emenda.

O SR. MON:IZ FREIRE - A não adopção dessa faculdade é
nutra confradicção elo proj eeto com o seu proprio principio.
Onde está a liberdade de culf o. si não se admitte que as
familias religiosas vão levar os despojos dos seus aos cemi
terios sagrados pelas suas crenças? (Apoiados.)

As mesmas ou analogas observações poderia fazer em
relaçãn ao disposto no § 8°, que determina: (lê)

«Continúa excluida do paiz a Companhia dos jesuitas e
Drohibida a fundação de novos conventos ou ordens monas
"ieas». Mas não preciso adduzir argumentos, pois a condem
.,açã.o dessa disposiç.ão c a conseiencia de Sel] absur.io pairam
510 animo de todos llóS.

O SR. BADARÓ - Apoiado.

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS - Essa disposi(;âo não póde
permaneccr na Constituição.

() SR. MONIZ FREIRE .- Sr. Presielenl c. a esLa hora tão
adea_ntacJa. q.uaJ.:;do o eSJ!irito do Congresso jú sie acha fatigado,
e nno se ellspoe de talentos pq.ra enlear os ouvInlcs, nem
ao l!lenos o. talento da expressão, ele que poderia utJlizar-me
habl1n?:,cnle nessa occasião. si o possuisse. para prender a'3
attençoes de meus illustres collegas... -

O SR. BADARÓ - V. Ex. é muito digno e muito illns
trado. nos merece toqa a attenção .

. . O SR. MONIZ FREIRE - . .. comprehendo a situação dif
fIcIl em que me enc~nLro na tribuna, a depender mais da
delIcncJeza do que rIo mfcr'esse elo meu nudilorio.'e sinto-me
ve]:rI~(íeJl'anwnl.eernJ1a]'aç:arIo p,11'a oxp(,1' com a amplitude que
de~eJal'a. e o j anel SI 1lve~se o tempo e a precisa' calma ...
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o SR. MEIRA DE VAscoNcELLOS -"- Não ha razão para deixar •
de tel-a. V. Ex. será ouvido com prazer por todo o Con
gresso.

O SR. MONJZ FREIRE- ... o que penso ácerca das di~

versas disposições do titulo que se discute.
Parece-me, Sr. Presidente, que assim como a liberdade

espiritual está assente no pl'ojecto constitucional, sobre bases
contradictorias, pois ao lado do principio se creou o emba
raço ao seu exercicio, tambem, em relação á liberdade in
dustrial, o proj ecto é immensamente falho.

Não e-ncontro no art. 72 disposição alguma que consagre
a plena liberdade de profissão, a plena liberdade industrial;
não sei por que razão as actividades praticas empregadas
nas industrias, que são o grande elemento temporal das so
ciedades modernas, não devam ficar resguardadas pelas ga-
rantias constitucionaes. -

Não sinto as vantagens de~sa omissão, nem sei que in-
conveniente, ou que mal social resultaria da consagração do
seu livre exercicio, qu(ól é tão acatavel quanto o das forças
intellectuaes.

Quando me refiro ás industrias, Sr. Presidente, compre
hendo na minha expressão as profissões de toda natureza;
e neste ponto, para ser inteiramente logico e inteiramente
franco. devo dizer que acceito o principio até as suas ex
tremas consequel'l.cias, devendo sahir desta Casa consignada na
lei organica do paiz a proscripção do proprio privilegio aca
demico, que ainda actúa sobre o espirito publico como pre
conceito fundamente àrraigado.

O SR. FRÓES DA CRUZ - V. Ex. vá primeiro fazer a ex
periencia no Espirito Santo.

. O SR. MONTZ FREIRE - Espero que fal-a-emos com grande
<8xIto: Mas o silencio do projecto ácerca da liberdade in
dustrral explica-se, sobretudo, por essa htal insistencia em
conv.erter o Estado em um industrial, -- tendencia que se tem
mamfestado. principalmente em relação á industria bancaria;
-pela ingestão do Estado na superintendencia dessa industria.
Já envolvendo-o no assump'to da emissão dos bilhetes de banco.
o já fazendo-o abrir-lhe concurrencia com os seus bilhetes.
Quando não exercendo um monopolio renegado absoluta
mente pelas nooões mais elementares da theoria do governo.

UM SR. REPRESENTANTE- E' o modo de manter o cre
riifo nacional.

O SR. IM'ONTZ FREIRE- A meu ver. Sr. Presidente, - e
sinto não ter competencia pratica para discutir a materia
(Não apoiados), 1imitando-me a traços geraes -. parece-me
que a primeira das condições para o restahelecimento da vida
normal nas relações do merc-ado do dinheiro. devera ser a
abstenção completa das emis9ões por parte do Estado e a re
tirada de todas as emissões feitas.

A emissão do papel-moec'La afasta o Estado da Situação
elementar compatível com a sua funcção. que consi~te em re
ceber o imposto e applical-(j. supprinc10 as necessIdades ex
traordinarias. pelo recurso, tambem extraordinario. do em-
prpsf-imo. - -

Desde que o Estado lança papel-moeda, entra no m~r
cado do dinheiro .como indl1striaL augmentando a massa 002,
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valores com a estimativa do seu próprio credito; e essa ope
ração ha de perturbar, fatalmente, as relações economicas e
financeiras da vida industrial, pois que as trocas não terão
mais por base o séu instruménto natural, nem titulos que o
representem immediatamente.

O SR. PRESInEN'l'E- Peço ao nobre representante que
cinja-se ,i materia em discussão.

O SR. ;!VIONIZ FREIRE -Estamos discutindo o titulo da de
claração de direitos, e a liberdade bancaria, cu a considero
um direito inalienavel.. .

Sou francamente partidario dessa liberdade, qne com
prehende, implicitamente, a de emissão; p'orque a emissão é
uma funcção congen-ita e elementar da instituioão bancaria,
desde que não se afaste da obrigação fundamental da con
versibilidade, ·que é a' garantia do publico e o freio contra o
abuso do credito.

Em relação á materia da secoão primeira. 81'. Presidente,
tenho, tambem, algumas observaç'õ1es a fa\zer sobre impor

,tantcs assumptos, que ahi prendem a attenoão.
Lastimo a disposição do art. 70. § 4°. que coare ta o di

reito de voto aos, religiosos, e nesse particular não preciso
juntar ra~õles ás que adduzi' em comeoo; lastimo. tambem.
que, com a recusa do voto aos analphabetos, continuemos a
fazer criterio político da circumstancia de o individuo saber
ler e escrever. (Apoiados,)

Desde que todos os cidadãos são obrigados a prestar ser,
vioos a sua Patria independentemente dessa condioão, e con
correm egualmente para o bem publico sem differenciação de
gráo por tal motivo, acho que se deveria extender, tambem, a
todas ouso ào voto.

Mas, não 'devo concluir, Sr.Pre&iciente, sem occupar-me,
no desenvolvimento desta materia, com a idéa manifestada
por illustres membros do Congresso, de extender o voto até
as mulheres.

Com o maior respeito, que devo aos auetores de seme
lhante idéa ·eáquelles qu.e a adoptam, devo declarar. SI', Pre
sidente. que essa aspiração se me afigura immoral e anar
chica (Não apoiados); porque, no dia em que a convertessemos
em lei pelo voto do Congresso, teriamos decretado 'a dissolu
ção da familia brazileira . (Não apoiados.)

Senhores, a sociedade humana não está assim constituída
por acaso, nem por convenções que possam ser arbitraria
mente modificadas,

8'esse cyclo immenso de gerações que formam a continui
dade na vida da Humanidáde, a mulher teve semp're. e cada
vez mais, a funcção que lhe é propria como typo espontaneo
de supremacia da sociabilidade.

Ora, querer desviar o espirito feminil desse dever. dessa
fun,ccão,~1Ue, é a ba~~ de toda a organização social, cujo pri
meI~o grao e a famI!;a, para levaI-o ao atrito das emulaç,ães
pratICas. no exercicio de funco,ões publicas, é decretar- a con
currencia dos sexos nas relações da vida activa. nullificàr esses
lacos sagrados da família, que se formam em torno da vida
puramente domestica da mulher. e corromper a fonte pre
ciosa de moralidade e de sociabilidadB. que ella mais directa
mente representa. demandando como condicão ele pureza a sua
abstencão comp'leta ela vida pratica..
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o SR. FRÓES DA ORUZ - Por que motivo?
O SR .lIfo?'1Z FRlE:IRE - Creio. Sr. Presidente, que o es

pirito esclarecido do Congresso não deixará vingar essa ten~

tativa anarchica.
O SR. FR6gs DA CRUZ - Como considera o voto - funcç:ão

011 direito? Si é 11m direito, é facto da vida social.
O SR. MONIZ FREIRE - Méraquestão de palavras, ·de as

sento metaphysico. Desde afamilia até o mais elevado grúD
de sociabilidade. todos temos funcç:ôes a realizar.

O homem é, pela sua superioridade de caracter, votado.
principalmente, ás labutaç,6es ela vida activa; a mulher, pela
sua superioridade de affectos, tem na vida gomestica o seu
Destino a realizar. .

Confundir esses principio~ seria desorganizar a família €
a sociedade; porque é exactamente pela sua condição do
mestica, ao abrigo da necessidade de exercer activamente, as
qualidades praticas do caracter, ·que a natureza moral da
da mulher poude desenvolver-se atrav·ez todas as civilizações;e
si se imaginasse um instante, na vida da Humanidade, em que
essa base organica da vida social se interromp'esse, nós de
gradariamos, passo a passo, para as especies animaes infe
riores, a começar pela dissolução, da familia, que assenta, es
sencialmente. sobre esse bel1issimo fundamento - a influencia
moral exercida pelo sexo f.eminino.

O SR. ESPIRITO SANTO - Si o meu collega deduzir a noção
scientifica do Direito. não tirará essas conclusões em relação
á mulher. O voto compete tanto ás mulheres como aos homens,
Essa,s razlões que V. Ex. ,está dando para as mulheres, servem
para os padres.

O SR. MONIZ FREIRE - Nada temos com os padres; para o
Estado todos são ddadãos ...

Não devemos emprestar ás mulheres aptidões que e]]as
não têm; a mulher revelou-se sempre balda de qualidades
nraticas. ao passo que bnlbm.i sempre pelos attributos moraes
Querer dar-lhe funcções, das quaes, pela sua natureza. ella
esteve sempre afastada. é pretender' corrigir a obra da na
tnreza humana.

S1'. Presidenir'. V011 ceder a tribuna aqu em njelhor do
que eu (Nilo apoiados) possa vir occupal-a com vantagem
para o Congresso.

Não fui daquel1es que trabalharam para a grande acç:ão
revolucionaria de '15 de novembro ...

O SR. Si\.- ANDP.,AJDoE -Mas foi um elemento moral.
O SR. !VIONIZ FREIRE - ... mas trabalhei sempre, e disso

me orgulho, na modestia da minha vida de provinciano igno
rado e obscuro. no recanto de minha querida terra natal, por
todas as aspiracÕ'es incondicionaes do espirito liberal do paiz:
e tive a honra de ser um dos fracos combatentes das duas
causas mais gloriosas em que se tem empenhado no Brazil esse
esp'irito liberal, de todos os matizes - a aboJiç:ão e a Fe
deração.

Niío fui. tambem. e disso ainda me orgulho, dos que cor
reram ao encontro do triumpho revolucionaria. para oolhe1'
lhe as palmas. A minha vinda a este ICongresso não significa
transacção neml1umilhação. Acceitei o voto dos meus con-
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cidadãos quando estes exigiram, por um movimento espon
taneo da opinião, ,que eu voltasse a tomar parte acti'Va na
yida politica do meu Estado.

Mas, 'apesar de não ter operado na. propaganda, a1?8sar
de não ter dado o meu concurso materIal para que tnum
phasse a Revolução. era do meu dever acceital-a como, c0I!-
sequemcia. da victoria dos princip'ios que sempre propugneI.

Neís. os liJ)!:raes, que trabalhavamos convencidamente pela
Federação, sabiamos, sem pensamento .reservado, se~ hypo
crisiae sem refalsamento, onde levarJa essa conqUlsta; sa
bíamos que trabalhavamos, tambem, pelos idéaes da Repu
blica, quando procuravamos lançar, dentro dos moldes
monarchicos, icléas e principios que chegariam fatalmente a
sitiar a Monarchia, sem commoçlõ!els revolucionarias, pelas
proprias instituiç,õ,es que a cercassem. (Ha um aparte.)

Penso Que não. Cada cidadão deve ser um servidor da
sua Patria, ~pois só a elIa devemos lealdade e devotamento.

Pois bem. Sr. Presidente. a RevoluQão de 15 de no
'\"embro veiu pI'oclamar esses p;rincipios que desde o regimen
monarchico' constituiram aspirações definidas da Nação;
cumpre á Republica consagraI-os e corporificaI-os; afim de
que esta Patria realize os vasf,os destinos que lhe almejamos,
e S0 avantaje, até pelas suas grandes conquistas soeiaes, ás
ontras nações no planeta. j

Esse será o caminho dos altos destinos de que nos sup
pomos capazes: e a esse respeito permitta o Congresso que
eu applique fabula que li algures, em obra de illustre lit
terato allemão:

Perguntaram um dia á aguia por que razão creava os
seus filhos desde muito tenros na immensidade dos esp'aços: e
ella respondeu: Poderiam elles, depois de crescidos,chegar
perto {lo Sol si eu os creasse aqui na Terra?

Si desejamos para' o nosso paiz a gloria de altos des
tinos, e a gloria da precedencia dos grandes exemplos que
nevem ser seguidos e imitados, devemos, desde já, ir a'que
cendo as nossas instituiç'ões ao calor dos principios regene
radores do nosso seculo. (Muito bem} muito bem. O orador
é felicitado.)

São lidas e apoiadas, para entrar em discussão con.iun
clarnentecom o pro.iecto, as seguintes

Emendas

Aos artigos 72, 73 e 74

Ao arl. 72. §2'o, accrescente-se - Fica ab'olida a classe
de canetes do exercito.

§ 3.° Supprimam-se as palavras - associando-se. etc., -
até o fim do p·aragrapho. .

§ 4.° Substitua-se pelo seguinte:
A Republica só reconhece a instituição civil do casamento

que poderá ser precedida ou seglJida cie qualquer ceremonia
religiosa. á. vontade dos nubentes, mas terá sempre por base
a monogamIa.

§ 6.° Substitua-se - será leigo, não obrigatorio, e gra
tuito em todos os seus ;gráos, o ensino ministrado nos esta
be~ecimentos publicos.
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Accrescente-se. onde couber:
§ E' livre o exercicio de todas as profissões, indepen-'

dentemente de qualquer titulo escolar, academico, ou outro
qualquer. .

§ Serão invariavelmente preenchidos por concurso, :p.o
primeiro grúo para os que comportam accesso, todos os
cargos publicas civis.

§ A inscrip'ção no registro civil dos nascimentos é obri
gatoria.

§ E' garantida a plena liberdade de testar, salvaguar
dada a existencia dos paes, da mulher, das filhas solteiras e
viuvas e elos filhos menores· de 21 annos,. - Barbosa Lima.

Ao art. 72

§§ 21 e 22. Supprimam-se.
§ 8.° Sl1pprima-se.
§ 13 .E' livre a manifestação das opiniões em 'qualquer

ass\lmpto pela imprensa ou pela tribuna, co,mtanto que os
anctores assignem os seus escriplos quaesquer. Uma lei 01'
dinaria especificarãe tornará effectiva essa obrigação.

Accrescente-se, onde couber:
§ Ficam abolidas todas as loterias.
§ E' garantida a plena liberdade de adopção, segundo as

condições que a lei determinar.
§ Nenhuma lei se fará contra a mendicidade, nem sobre

locação de servio05, ou marcando dias e :horas de descanso.
Egualmente. não se p'oderá legislar sobre infracç,õ'es de ordem
puramente moral. -Barbosa Lima.

Art. 73 . Redija-se ,assim: Os cargos publicos civis, po
liticos. ou militares, são accessiveis a todos os brazileiros.
quaesquer que sejam suas opiniões e sem outra distincção
que não seja a dos serviços prestados e a das virtudes e
talentos.

Sala das sessões, em 12 de janeiro de 1891. -Barbosa
L'ima.

Ao art. 70

Supprimam-se -os ns. 2 e 4 do § 10
•

Sala das sessôes, (12 dajaneiro de 1891. -Pinheiro Ma
chado. - Homero Baptista. - Abbott. - R. Osorio. 
Pereira da Costa. - Victorino Monteiro. - AlciJdes Lima. 
Cass'icrno do Nascim.ento. - Thomaz Flo'l'es.' - Julio F'l'ota.
- Abreu. - A11Jím. - Julio de Gastilhos.-Rami'l'o BarceZZDS.

A:o art. 72

Supprima-se O § 8°.

Depois do § 24, accrescente-se:
§ E' garantido o direito de todas as profissões de ordem

moraL intellectual e industrial.
§ E' garantida a liberdade de tesbar, ficando !lmparada

a subsistencia material dos paes, da esposa, das fIlhas sol
teiraS" e dos filhos menores de 21 annas.
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§ E' Igarantida, tambem, a ,liberdade de adop'ção, obser
vadas as condições que a lei estatuir.

Sala das sessões. 12 ,de janeiro de 1891. - Pinheiro 11'Ia
charlo. - Homero Baptista. - Cassiano do Nascimento. 
.lulio de Casti1hos. - Pereira da Costa. - Thomaz FZô1'es.
_ .!'lIl1"o "Prota. -- Aln·eu. - Ra1nil'O Barcellos. - Alcides
Lima. - P.oel/{l Osorio. - Abboft. - Vieto'ri'no Monteiro.

Ao art. 70

Substilua-sp;
São eleitores os eidaclãos na posse dos seus direitos eivis.
§ 1.~ A eleicão para cargos federaes reger-se-á por lei

do Oongresso.
§ 2.° Os cidadãos alista:yeis são elegiveis.
Sala das sess,õ,es. 12 dR janriro de 1891. -Dionisio Ce1'-

q'llPil'((. -loaq'I/.'Í1i1 da Costa.

Substitua-se:
O § 1:i elo art. 72 pelo seguinf.e:
E' livre a manifestaç:,ão elas opiniües, pm qualquer as

sumpto. na imprensa, na' tribuna, OLI no theatro, sem de
pendeneia ele censura. respondendo cada um pelos abusos que
commctta, nos casos c pela fôrma que a lei taxar .

. Sala das sessões. 12 de janeiro de 18'9'1. - Aristides Lobo.
- Thomaz DPlfino. - Furquim IWerneck. - Almpida Per
nam buco, - Lopes Trovão.

Ao art. 70

Substitua-sr o § '1° pplo seguinte:
§ 4." iNinguem sprá p'rivado da capacidadr elritoral por

motivo de religião,

Sala elas sessões, 12 de Janeiro ele 1891. - l. V. !VIeira
de Vascon('ellos. -- Bellarmino Carneiro.' - loão Barbal1w.
- hl1'e-ncio d'Agl/iar. - Frederico Ser'rano. - Per'eira de
Ly/'a. '- Igna('Ío Tosta. - lVIiguel Costa. - losé HY(jino.

Ao art. 72

~ 8°. Seja supprimido.

Sala das sessões, 12 de janeiro de 1891. - l. V .•'tIeira
de Vasconcellos. - F1'eder1:co Gonçalves de Souza. Sel'rann,
- Bellarrnino Carneiro. - pereira de Lyra. - Miguel Costa.

José H?Jgíno.,

AC'CI'escente-sc ao art. 72, como artigO' additivo:

Por motivo de crença, ou de funcção religiosa, nenhum
cidadão brazileiro poderá ser privado de seus direitos civis
e politicos. nem eximir-se do cumprimento de qualquer dever
civico. - Serzedello Corrêa..
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Substitutivo ao art. 72, ~ 2"

Todos são eguaes perante a lei. A Republica não reco
nhece, nem confere foros de nobreza, titulos de fidalguia e
condecorações.

Sala das sessões, 12 de janeiro de, 1891. - Virgílio Da
mazio .

Emenda a'o art. 72, ~ 2°

Onde' S<i diz :-não erGa titulo de fidalguia, diga-se:
não confere titulo,s de fidalguia.

Sala das sessões, 12 de janeiro ele 1891. - Virgílio Da
;ni,azio.

Em vez do ~ 4° do art. 72 diga-se:
Sômente o casamento' civil produz eHeiLos juridicos re

lativos á familia e á successão.
Eliminem-se os §§ 50, 6" e 8°, por conterem disposições

cabiveis em lei ordinaria, e escusadas em uma Constituição.
,Seja transferido o § 7° para as dispOSições geraes, por

ser alheio "ás garantias de direitos concernentes á liberdade,
segurança individual e propriedade", de que se oocupa ()
art. 72.

Em vez do ~ 12, diga-se:

O domicilio é inviolavel. Exceptuam-se: de noite, os
casos em que urge acudir a sinistros ou crimes, de accôrdo
com b Codigo Penal, e, de dia, além destes, os demais casos
previstos nas leis e com as formalidadesnellas prescriptas.'

Sala das sessões, 12 de janeiro ele 1891. - Vir{jilio Da
mazio.

Ao art. 72

~ 3°. Em vez das palavras desse paragrapho -'- obser
vados os' limites postos pela lei de mão morta - diga-se:
- sem outro limite que não seja o resultante da lei com·
mum.

I~ 4°., Substitua-Se esse paragrapho pelo seguinte:
§ -i". Os efe'fitos civis do matrimonio só decorre)}] da

cetemonia eivil, na fórma regulamentar pela lei do paiz.
~ 5". Depois ela palavra - municipal - accrescentem-se

as seguintes: --:-- fieando livre a todos os cultos religiosos a
. pratica dos respectivos ritos em relação aos seus erenteô,

desde que não oí'fendam a moral publiea o as leis.
,~ 9°. Substitua-Ise pelo seguinte:
§ 9°. A todos é garantido o direito de assoeiação, bem

como 'O de reunião pacifca.
§ 10 . Substitua-se pelo seguinte:
:§ 10. E' reconhecido o direito de petição, ainda mesmo

para denunciar abusos dos agentes do poder publico e tor
nar-lhes effeetiva a respom3abilidade.
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§ 12. Substitua-se pelo seguinte:
~ 12. O domicilio de qualquer pessoa é inviolavel, e sem

licença desta pessoa llinguem poderá penetrar nelle, salvo, de
noite. para acudir a victimas de crimes ou desastres, e, de
dia, nos casos e pela fórma que a lei determinar.

~ 13. Substitua-se pelo seguinte:
~ 13. E' livre a manifestação do pensa~nento pela palavra,

pela imprensa ou por ·qualquer outro melO, salva a. respon
sabilidade pela offensa dos direitos de terceiros .

. § 19. Depois da palavra - correspondencia - aCCl'esceG
tem-se as seguintes: - postal e telegraphica.

","c·crescente-se, onde couber, o seguinte paragrapho:
Nenhum imposto de qualquer natureza que seja poderá

ser cobrado senão em virtude de uma lei que o auctorize.
Em 12 de janeiro de 1891. - Meira de Vasconcellos. 

Be!Jlarmino Carneiro. - João iBarbalho . .,- Juvencio de
Aguiar. - Frederico Gomes de Souza Serrano. - Pereira
de Lyra. - Miguel de Castro e José Hygino.

Propomos que:
No § 2° do art. 72 substituam-se as palavras - não créa

titulos de nobreza, nem condecorações por - e extingue a~

ordens honorificas existentes e todas as suas prerogativas e
regalias, bem como os titulos nobiliarchicos e de conselho.
- Baptista da Motta e outros.

Ao art. 73 accrescente-se - sendo, porém, vedadas as
accumulações remuneradas.

Sala das sessões, 12 de janeiro de 1891. - Baptista dr;.,
Motta: . .,- Cassiano do Nascimento. - iVlal'tinho Prado Ju
nior. - Abreu. -Gonçalves Ramos. - Julio deCasi'ilhos.
- Honwro Baptista. - Dionisio Cerqueira. - Victorino Mon
teiro. - Aristides Lobo. - Thomaz Dâfino. - Jesuino dJe
Albuquerque. - Custodio José de Mello. - Santos Pereira.
- Nelson de Vasconcellos . .,- lvlursa. - Fleu1'1J Curado. 
Dutra Nicacio. - Julio Frota. - Thomaz. - Fl6res. - C.
Paletta. ---'oc Pedro Chermont. - Pires Ferreira. - R. Oso
rio. - Alcides Lima. - Manoel Barata. - IMatta Bacellar .
.,- Aristides Maia. - J. AveUar. - Lamounier Godofredo.
- Fróes da Cruz. - Nilo Peçanha .

.&0 art. 7'0

Elimine-se a disposição do n. 4 do § 10
- Amphiloplâo.

Ao art. 72

Supprimam-se as palavras - observados os limites pos
tos pelas leis de mão morta --:- do ~ 3°.

Supprimam-se as ,palavras - que precederá, sempre, as
ceremonias religosas - do ~ 4°.

Supprima-se a disposição do § 5~.

Ao art. 6° addicione-se, depois da palavra - publico
esta restricção: - fundadas ou sustentadas pela União.
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Fica por esta f6rma redigidQ 'O § 7":

Os poderes da União não poderão estabelecer ou sub
vencionar cultos, nem impedir que os Estados estabeleçam
ou subvencionem.

Supprima-se a disposição 'do § 8". - Amphilophio.
A discussão fica adiada, pela hora.
O Sr.. PRE'SIDENTE designa para amanhã a seguinte or

dem do dia:

\Votação da emel;J.da ao art. 65 do projecto de ConstitUl
ção, que ficou empatada;
. Continuação da primeira discussão do ti lulo IV do pro-
Jedo de Constituição - Dos cidadãos br-azile-iros.

evanta-se a sessão ás 4 horas da tarde.

31' SESS.:\O, EM 13 DE JANEIRO DE 1891

Presidencia do 81'. Prudente de Moraes

Ao meio-dia, faz-se 8. clLamada. á qual respondem os 81's.
Prudente de Moraes, Malta Machado, Paes de Carvalho, João
Neiva, Eduardo Gonçalves, Francisco Machado, Leovigildo.
Coelho, Joaqpim Sarmento, João Pedro, Cunha Junior, José
Segunlino, Manoel Barata, Joaquim Cruz, Theodoro Pacheco,
Elyseu Martins, Bezerra de Albuquerque Junior, Theodureto
Souto, Josel Bernardo, Oliveira Galvão, Amaro Cavalcanti, Al
meida Barreto, Firmino da Silveira, José Hygino, José Si
meão, Frederico 'Serrano, Pedro Paulino, Tavares Bastos, Rosa
Junior, Coelho e Campos, Thomaz Cruz, Ruy Barbosa, Domin
gos Vicente, Gil Goulart, Monteiro de Barros, Quintino Bo
cayuva, Lapér, Braz Carneir<l, Campos Salles, Ubaldino do
Amaral, Santos Andrade, Generoso Marques, Raulino Horn,
Esteves Junior, Ramiro Barcellos, Pinheiro Machado, Juli')
Frola.Gesario Alvim, .·\m01'ico Lobo, Eduardo Wandenkolk,
Saldanha Marinho, Joaquim de Souza, Silva Canedo, Silva
Paranhos. Aquilino do Amaral, Joaquim Murtinho, Pin,heiro
Guedes.' Belfort Duarte, Uchôa RJodrigues, Indio do Brasil,
LauroSodré, Serzedello, Nina Ribeiro, Pedro Chermont, Matt:t
Bacellar, Costa Rodrigues, Casemiro Junior, Anfrisio Fialho,
Nogueira Paranaguá, Nelson, Pires Ferreira. Barbosa Lima,
Eezerril, João Lopes, Justiniano de Serpa, Frederico Borges,
José Avelino, José Bevilaqua, Gonçalo de Lagos, Nascimento,
Pedro Velho, Miguel Castro, Epitacio. Pedro Americo, Couto
Cartaxo, Sá Andrade, Retumba, Tolentino de Carvalho, Rosa c
Silva, João Barbalho, Gonçalves Ferreira, José Marianno, Al
meida Pernambuco, Juvencio d'Aguiar, André Cavalcanti, Ray
mundo Bandeira, Meira de Vasconcellos, Pereira de Lyra,
João de Siqueira. Luiz de Andrade, Espirito S"nto, Bellar
mino Carneiro, Theophilo dos Santos, Pontes de Miranda, Oi
ticica. Gabino Besouro, Ivo do Prado, Oliveira ValIadão, Fe
lisbello Freire, Augusto de Freitas, Paula ArgolIo, Tosta, ,A..n
tonio Eusebio, Zama, Arthur Rios, Garcia Pires, Santos Pe
reira. Custodio de Mello. Paula Guimarães, Milton, Dionisio
Cerqueira, Leovigildo Filgueiras, Barão de S. Marcos, Me
drado, Barão de Villa V~çosa, Pris'Co Paraiso, Moniz Freire,



Athayde .Junior, Fonseco Hermes, Manhães Barreto, Viriato
de Medeiros, Vh'gilio Pessôa. França Carvalho, Baptista da
Motta, Fróes da Cruz, LODes Trovão, Jacques Ourique, Aris
tides Lobo, l\Iayrink, Furquim 'Werneck, Domingos Jesuino,
Vinha"2:;;. Thomaz Delfino, Antonio Olyntho, Badaró, Paeifico
i'lIascareI\has. Gabriel de Magalhães, Chagas Lobato, Jacob da
Paixão, Alexandre ISltockler, Francisco Veiga, Gosta Senna,
Alvaro Botelho, Gonçalves 'Chaves, Feliciano Penna, Viotti,
Dutra Nical'Ío, Corrêa Rabello, ·Ivlanoel Fulgencic, Astolpho
Pio, Aristides .Maia, Gon<:aives Ramos, Carlos Chagas, Costa
Machado, Paletta, .João de Avellar, Ferreira Rabello, Jo'io
Luiz, Martinho Prado.Junior, Bernardino de Campos, Fran
cisco Glicerio, Moraes Barros, Domingos de Moraes, Carvalhal,
l\Iursa, Costa Junior. Alfredo Ellis, Rubião Junior. Fleury
Curado, Leopoldo de Bl1lhões, Guimarães NataL Azered:J, Bel
larmino de Mendorwa. Maw:iano de Magalhãr!s, Fernando Si-'
mas. Lauro Müllei·.· Carlos cil) Campos. SclnnirJL, La
cerda Coutinho. Victorino. Monteiro. Pereira da Costa,
Julio ele Castilhos, ,B\or.ges de Medeiros, Alcid.es Lima, Assis
Bra.sil, Thomaz Flores, Abreu, Homero Baptista, Rocha Oso
rio, Cassiano do Nascimento, Fernando Abbott, Demetrlo Ri
beiro e Menna Barreto.'

Abre-se a sessã:o.
Deixam de comparecer, com causa, os Srs.: Floriano Pei

xoto, Joakim Katunda, AntonIo Baena, Saraiva, ,Luiz DeUino,
Cantão, Rodrigues Fernandes, Henrique de 'Carvalho, Martinho
Rodrigues, Leandro Maciel, Francisc'Ü Sodré, Nilo P'eçanha,
Conde de Figueiredo, Leonel Filho, Ferreira Brandão, Do
mingos Porto, Francisco Amaral, Bueno de Paiva, Cesario
Motta Junior, Lopes Chaves, Paulino Carlos, Rodrigues Alves,
Carlos Garcia, Moreira da Silva, Antão de Faria, e, sem causa,
os 81's.: Rangel Pestana, Joaquim Felicio, João Severiano,
Almino Affonso, Amorim Garcia, Annibal Fakão, Bernardo elo
Mendonça, ,Santos Vieira, Amphilophio, Fonseca e Silva, Cy
ri110 de Lemos, Alberto Brandão, Oliveira Pinto, Joaquim
Breves, Luiz Murat, Alcindo Guanabara, Eric'Ü Coelho, Sam
paio Ferraz, João Pinheiro, Domingos Rocha, Ferreira Pires,
Barão de Santa Helena, Luiz Barreto, Antonio Prago, Adolpho
Gordo, Almeida Nogueira, Rodolpho Miranda, Angelo Pinheiro,
Caetano de Albuquerque e Ernesto de Oliveira.

E' lida, posta em discl1sSWO e, sem debaA:.e, approvada a
acia ela sessão antecedente.

E' lida e vao a iml)rímir a soguin[.o

REPRESE1{rAÇÃo

Do arcebispo da Bahia, representando contra âiucl'sas dispo
sições do proieeto de Constituição

Aos senhores membros do Congresso Nacional.
Senhores -,- Foram j á divulgadas pela imprensa, e de

todos os membros desta illustre Assembléa são conhecidas _
porque a cada um de vós em particular as fizemos chegar _
as reclamações c queixas, que o Epis·coparlo Brazilriro julgou
Je seu sagrado dever oxpender ao honrado chefe do Governo
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Provisorio, relativamente ás feridas feitas :á religião no pro
jecto constitucional pelo pl'oprio Governo apT<esentado a esse
Congre§so Constituinte, para ser discutido e approvado.

Agora, que rompeu no seio desta Assembléa -tão solemn3
debate, a que a Nação inteira está assistindo suspensa, tomada
do mais vivido interesse, venho, officialmente, depôr sobre a
mesa do Congresso, como ultimo reclamo de meu patriotismo e
de minha fé, o documento que expõe as ditas queixas, pe
dindo, instantissimamente, aos Srs. representantes as quei
ram tomar na mais seria consideração, porque ellas tocam os
mais vitaes interesses deste paiz.

Não sou orgão, neste momento, de um grupo de crentes,
perdid'Üs em algumas das nossas colonias, e que, ainda assim,
mereceriam vossa maior attenção; sou orgão auctorizado da
religião desta Nação cathoUca, e apresento-vos justificadas
reclamações, em neme do episcopado nacional, de todo o clero
brazileiro, em nome da crença christã, a que pertence o nosso
povo, a que; vós mesmos, senhores, dizeis pertencer e, de facto,
pelo vosso baptismo, pertenceis.

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

A separação violenta, absoluta, radical, impossivel. como
se está tentando estabelecer, nã·o digo s6 entre a Egreja e o
Estado, mas entre o Estado e toda religião, perturba, grave
mente, a consciencia da Nação, e produzirá os mais funestos
effeitos, mesmo na ordem das causas civis e políticas. Uma
nação separada ·ofí'icialmente de. Deus torna-se ingovernave.l
e rolará por um fatal declive de decadencia até o abysmo, em
que a devorarão os abutres da anarchia e do despotismo. Já
puzemos todos de sobreaviso na Pastoral Col1ectiva.

De facto, senhores, não existe em todo o Universo um só
povo assim separado, ou que recuse toda alliança com a reli
gião, como se declara no arL 72, !í 7°, do projecto constitu
cional, de que estamos tratando.

O povo brazileiro terá o direito de magoar-se profunda
mente si os poderes publicas tomarem definitivamente esta
attitude em fa·ce da religião.

-O povo brazileiro tem direito a que seus filhos sejam
educados na sublime crença e nas salutares maximas do 'Chris
tianismo. Ora, si passar este proj ecto de Constituição, desde a
escola primaria, cuja atmosphera, como dizia Guizot, deve ser
toda religiosa; desde a escola primaria, onde os espiritos re
cebem sua primeira í'órma, e ([UP eonstitue (I unico tirocinio
educador para a maior parte dos cidadãos. até ás mais altas
espheras do ensino publico, não se ouvirá mais o nome de
Deus, nem o de Jesus Christo. senão para ser blasphemado ou
desviado com desdem da considera0ão, elos alumnos, como obje:
cto de que a Sciencia não se occupa mais hoje! E nos intel'
natos do Governo, povüaelos de uma juventude baptisaela e
christã, entre os militares ela Armada e do Exercito. será pro
hibido, pela Constitui0ão da Republica, qualquer ensino reli
gioso, qualquer acto d·o culto!

O povo brazileiro creu sempre, e continúa a crer, que
o sacramento do matrimonio, instituido por .Jesus Ohr'isto,
é o unico meio licito e válido de fundar famiUa entre os
que professamos o Christianismo;e a Const.ituição declarará
que a Republica não admitte outro casamento senão o civil,
àesacredilanclo, assim, como insufficientes para a bÓia, solicla

30
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e moral constiluição da familia, aquellas uniões, de que todos
nascemos! Que o GO'\'erno estabelecesse um registro, ._ou
qualqUer s.olennidade legal, como condição par? que as Ullloes
religiosas tivessem effeitos civis, entendel-O-Ia o POV0 bra
zileiro: lllas proclamar contra todas as tradiç1õies, contra. todos
os usos. contra todas as convicoÕ'es rel~8'iosas deste povo, que
o casamento civil éo unico reconhecido válido, como UlllCO
que garante a moralidade, a bôa ordem e a ~egur~nça da
familia, é fazer uma affronta á Nação, 'que ate, a~U:I nunca
ccnhe(;eu esta fórma de união conjugal, perante JUIZ e es
crivão, mediante um simples contracto, como Ouü'9qualquer.

O po'\'o brazileiroquer que se mantenha. a !lbe.r~ade d~
fazn' cada um votos a Deus, de abraçar a VIda, rellglüsa, SI
esta lhe parecer mais accommodada ás exigencias intimas da
sua alma; de associar-s,e para fins religiosos e moraes, sem
nenhuns estorvos; no emtanto, a Constituição prohibirá o es
tabelecimento de novos conventos. e ameaçará de confiscaoão
as nossas propriedades religiosas!

O povo brazileiro repugna a todo acto Iviolento e in
.iusto; temindole pacifica, hospitalei,ra ,e generosa; jcomo
poderá ver na 'Constituição de seu paiz, uma ordem injus
tissima de ostracismo, contra um grupo de padres, que não
tem outro crime senão educar e instruir a nossa mocidade,
com applauso e louvor dos paes de familia que lhes queiram
confiar seus filh03?

O p'ovo brazileiro professa o culto dos mortos; a religião
dos sepulchros é para elle sagrada, como o foi para todos os
povos, ainda' pagãos; quer este povo cathoJi.co repousar de
pois das luelas da vida num recinto sagrado, 'Que é a pro
lo.ngação do templo; quer dormir o somno da morte em terra
santificada pelas bençãos da reli!g'ião e com as orações e todos
os ritos de sua Egreja. E a Constituição desta Nação catho
lica declarará que o cemiterio não tem caracter algum re
ligioso, e que todos estão secularizados sob a administração
exclusiva das intendencias municipaes! Haja embora cemi
terias profanos: mas queremos ter os nossos sagrados, su
jeitos á disciplina canonica da Egreja Catholica, a que per
tencemos.

Senhores, por que ha de a Constituição, o acto gra've,
soJenne, fundamental, sobre que se vai erguer todo o novo
edificio politico e social da nossa cara Patria, conter estas

odiosas medidas oppressivas á liberdade da cons,ciencia ca
tholica, estas leis de excepção contra nós, e que na:da
justificam?

Ma,s, dizem:. Não sois vós outro,s catnolicos inimigos da
Republlca? E' Justo 'que a RepublJ.ca se arme contra vós.

Não, nós não somos inimigos da Republica como fórma
de governo. Cumpre pôr isto em claro e desvanecer tristes
equivocas.

Ouvi uma voz auctorizada, que desce agora mesmo das
summidades da 'hierarcbia catbolica, explicando a doutrina
contida em actos publicos da Santa Sé. .

«De iaes actos se deprehende que a Egreia Catholica,
cuja missão divina abrange todos os tempos e iogares nada
tem, nem na sua constituição. nem nas suas doutrinas, que
repugne.a uma fórma qualquer de ;s'overno, porque cada uma
des~as formas p'óde offerecer e manter excellente condição da
socIedade, quando della se usa com justiça e prudencia.»
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«1)1' feilo, a Egreja, COIlOC'a'11clo-se acima das fórl11as 11111
dan.~h de govemo, bem como acima das disputas e rivali
(Jacles dos pal'! idos, applica-sc antes de tudo aos progressos
ela ri~1 igião, para cuja mar\u tenção e desenvolvimento deve
clll]Jellllal' toclo o seu zelo e todos os seus cuidados.»

«Inspiraudo-sc nestes principias e consideraçõ'es, a Santa
Sé Apostolica, fiel {c tradição de todos os tempos, não s6
respeita os ]J'oderes ci'Yis (quer seja o Estado governado por'
um SI) ou paI' divel'sos), mas, ainda, entretem por egual re
lações com elles," enviando e recebendo embaixadores e le-'
gados. e trava negociações para reg11lar os negocios e solver
as qUi~stões cUllcernenl es ús relaç\õ'es da Egrcja e do Estado.»

«Pu!' isl u, o llli'SIllU zelo do bem da religião que dirige a
:::3anta Sé llas negocial;Õ'es que tra'ia e nas mutuas relações
que entl'etem com os chefes dos estados, deve ser, tambem,
a l'egra dos fieis nos actos. não só da vida particular, como
da publica.»

Esta )'egra, recentemente lembrada pelo orgão official do
chefe de nossa Egreja - o Eminentissimo Cardeal secretario
de Estado de Sua Santidade Leão xnr -, e tão opportuna
mente applicavel á nossa situação presente, nós devemos e
queremos, todos 'os catholicos {lo Brazi!. fielmentB seguil-a.

«Homens da sociedade espil'il.nal. nós outros membros do
clero abandonamos, exclusivamente, á sociedade civil. como
com tanta verdade' diz um cgTegio escriptor. o govehlO dos
])OH'S, qualqner que seja a fórma que elle tenha; nem por
issu. por'ér]]. nus restringimos a uma abstenção de todo pas
siva, l'I'fÍs vimos em acljutorio á sociedade ci'vil, ofl'ereccndo
lhe aquillo Que ,-dIa por si mesma não póde dar-se, isto é,
almas preparadas ás virtudes sociaes. dedicadas ao bem da
Humanidade, dignas de honrai-a, capazes de bem servil-a.»

«Não somos. ainda segundo est e nobre escriptor,homens
politicos. mas homens espirituaes. que reclamamos a liber
dade de nossas consciencias. das nossas almas, e, por isso,
Illveneiveis. Não somos de temer, mas, tambem, não te
memos. 1\'on /imemus, nec ~e1'1'emus.»

Toda a nossa vida devemos e Cjueremos empregaI-a em
ol)ras de l'eligião e henefici'ncia publica.

Somos um .clero catholico e nacional,e, .como nacional,
empenhado no bem da nossa' Patr'ia, A ninguem damos di
rei lo de con tosl ar o nosso ]J'al riotismo: tc·mol-o mais verda
deiro que aQuelles Cjlle nos desprezam.

Senhores. a alJilude definitiva rjue vai tomar o Congresso,
em face cios gl'anr.ll's interesses relii:,;iosos e moraes do povo
brazileiro. vai ter um alcante immenso. Nós tocamos a um
momenlo' decisivo do futuro.

Si a Constituição que fór approvada violar a consciencia
catholica: si ella ferir com odiosas disposições de excepção a
Jibra religiosa do povo brazileiro. um conflicto permanente
Sé esl abeleceeá no seio da nossa querida Patria, conflicto que
den~mos todos consid6'rar como a. maior das calamidades.

A nossa altitude. em face dessa triste eventualidade. está
belll definida. Não é sobre a força das armas que se Ju"ndam
e se mantêm os estados; mas sobre a justiça e o respeito
dos sentimentos mais intimas dos povos. A nossa força moral
se basl~a na justiça e no respeito. EUa é- grande, bem org'la-
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nizada. e conta 'Com o porvir. 'Nós a offerecemos toda inteira,
de coração leal e aberto, para a consolidação da ordem, da
paz p'ublica e do bem-estar do nosso paiz.

Não recuseis a alliança e o apoio desta força moral, quo
clirige e contém um povo nos limites do dever e da obediencia
aos poderes constituidos, quando estes sabem promover o bem
do povo, respeitando a sua fé e as suas justaS! liberdades.

81'S. membros do Congresso Nacional, acolhei este ul
timo appello'que a E.gr-ej a Catholica, a religião de vossos
paes, faz á vos'sa honra, á consciencia, aO .coração e ao pa
triotismo de cada um de vós. Inspirai-vos, no redigir a Con
stituição da Republica dos Estados Unidos do Brazil, no
exemplo da sua nobre irmã do Norte 'e das mais republicas
da nossa g-enerosa AmeI-ica: eliminai; ap'agai, ao menos, do
IiOSSO pacto fundamental as clausulas offensivas da liber
dade da Egreja Catholica, a que pertence toda esta Nação.

Recebei, senhores, as seguranças de minha alta consi
deração.

Rio de .Janeiro, aos 12 de janeiro de 189,1. -'- Antonio,
Arcebispo da Bahia.

O SR_ ..JosÉ !VL\:RIIANNO (pela ordem) - Sr. Presidente,ha
poucos ,dias, quando o Cong-resso teve de votar a moção apre
tada pelo honrado Deputado pelo Rio de .Janeiro, querendo
justIficar o meu voto, porque não tinha podido tomar parle
na discussão, disse que o Congresso não se devia occupar em
votar cousas inuteis.

Queria dizer (não ti:ve occasião de explicar meu voto)" que
o Congresso não devia tomar deliberaç'õ\es que não se pu
dessem impôr umasancção respeitavel. Referia.:me a que o
Congresso" havia cedido sua attribuição legislativa, emquanto
estivesse cuidando ela Constituição, ao Governo dictatoriaI, e,
por isso, entendia -que o Congresso não podia tomar deli
berações que trouxessem o cunho leg-islativo.

Entretanto, assim pensando, Sr. Presidente, estaco deanle
de uma grande difficuldade. Comprehendo a necessidade que
têm os estados de se organizarem; 'was,comprehendo tambem
a necessidade de que as constituiçlõ~es dos estados sejam mo
deladasde accõrdo com as resoluções do Congresso, isto é,
,que não venham chocar, estabelecer attritos com as reso
luções do Congresso.

Por isso, tenho a honra de apresentar uma moção, as
signada por di'Yersos collegas, na qual o Congresso não chama,
é verdade, só a si essa attribuição legislativa, mas julga-se no
direito de dar uma orientação ao Governo, orientaçãü que ar
mim e aos meus collegas pareceu necessaria. (Apoiados.)

No periodo de organização, em que nos 'achamos, V. Ex.
sabe 'que, constituidas as antilg'as provincias sob a designação
de estados, não entraram, todavia, na posse de si mesmas ...
(Apoiados.)

Ul\-L\. voz - Estão em peor'es circumstancias que antiga
mente.

O SR . .JosÉ MARiTANN'Ü - ••• seudo governados por gover
nadores nomeados p'elo Governo Pro'Visorio. Não é, pois,
fóra de proposito quE)i o Governo se dirija a seus delegados
nesse sentido, deven-do-se, sempre, ter em attenção as reso
luç·õ,es do Congresso.,
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A moção tem por fiJil1 manifestar ao Governo -o desejo
que tem o Congresso de ,que os estados adiem a sua organi
zação até votar-se a Constituição.

E' neste sentido que tenho a honra de· apresentar uma
moção. (Lê.) .

4 Si o Congresso! entender, como eu e meus c·ollegas. que
a questão é momenf·osa, tomarei a liberdade de pedir ur
gencia para que seja discutida e votada esta moção.

Vem á .Mesa. é lida, apoiada e adiada, por Der pedido a
palavra o SI'. Francisco Veiga, a seguinte

Moção

O Congresso N:wional, considerando que a eleição dos
Congressos Constituintes dos estados tem de ser feita de ac
cõrdo com o que dispõe o decreto n. 80:2, de 4 de outubro
de 1890, modificado p'elo de n. 1.189, de 20 de dezembro do
mesmo anno. o qual estabelece que as constituiQlães dos es
tados serão moldadas pelada União Federal, lembra ao Go
verno a COIrveniencia de ser realizada essa eleição um mez,
pelo menos, elepois ele approvada a Constituição elos Estados
Unidos do ,Brazil.

S. R. -Rio, 12 ele janeiro de 189·1. - Joakim Katunda.
- Leopoldo de Bulhões. - Paula ArlJollo. --' Freder'ico
Borges. - Cassiallo do Nascimento. - Alcides Lima. - Leite
Oiticica. - Espir'ito Santo. - José HYlJino. - Bart!osa Lima.
- José Marianno. - Julho de Castilhos. - Gtlimarães Natal.
- Pereira da Costa. - Ser·zedello. - Pedro Chermont. ~
Urbww Marcondes. - Thomaz Flôres. - Assis Brasil. - Julio
Frota. - Martinho Pr'ado Junior. - CesaJ' Zama. - Ba
dará . .~ Dmningos' Vicente. - Baptista da Motta. - Gon
çalo de Lagos. - Lopes Trovão. - B. Carneiro. - A.
Stocklel'. - Amer-ico Lobo. - Corrêa Rabello. ~ Alvaro Bo
telho. - C. Paletta. - J. Avellar. - Dutra Nicacio. 
Antonio Olyntho. - Aristides Maia. - Ferreira Pires. 
Chagas LolJato. - A. Azeredo. - C. Ramos. - Joaquim
Mtlrtinho.

O SR. Jo.'i.o DE SIQUEIRA (pela ordem) - O nobre repre
sentante, Sr. José Manano, pediu a V. Ex. que consultasse
o Congr n 8so si concedia urgcr;cia para discussão da moção.

O SR. PRESIDENTE - Pelo Regimento, o Congresso póde.
conceder que a moção faça p:õrte da ordem do dia de amanhã,
e neste sentido vou consultar ao Oongresso.

Consultado, o Congresso concede" q.ue .a mooão entre na
primeira parte da ordem do dia de amanhã.

O SR. AMER[CO LOBO (pela ordern) - Sr. Presi·dente,
hontem tive cccasião de offerecer uma indicação~· e hoje
yenho requerer. tambem, a V. Ex. 'que consulte a: Gasasi
admiUe urgenria. afim de ser dada essa indic.açã.o para ordem
do dia ela sessão de depois de amanhã.

Não ha senão uma discussão muito singela, e, ·apresen
tando a indicação, não houve no meu espirito nenhum desejo
ele b081 ilicJael(~ ao Governo.

O SR. PRESlDE.l'lTIE - O Sr. representante Americo Lobo
apresentou na sessão de hontem uma indica·ç.âo.
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Agora, S. Ex. acaba de requ erer urgencia para que essa
indicação seja incluida na ordem do dia de 1'5 do corrente.
Vou sujeitar ú votação a urgencia requerida.

Consultado, o Congresso não concede a urgencia pedida.

ORDEM DO DIA

VOTAÇ.:\O ADIADA

O SH. EPIT.\ClO PESSOA (pela m'dem) - S1'. Presidente.
en[Te as emlmelas offerecidas á consideração dai Casa o hoje
Imblicêldas, rig!Ira \1J11Cl, dividida em duas partes, uma das
quaos rO('I-rO-SI' Ú garantia do direito eleitoral para as
mulheres.

Essa emenda acha-se assignada por mim, e tenho ne
cessidade ele fazer uma rectificação.

Quando. em um destes dias, um meu mustre collega so
licitou a minha assignalm'a para essa emenda. cu disse-lhe
que estava lli' arc{m:lo c!uantD;í primeira parte, e não quanto
'L ~eo"und'~

c . Ene 'r'ez-me ver i1 l1e a minha assi:gnatura serviria para
3ugmentar o nUlllern (le adhesões, prolJl":letLendo modificar 0\1
alterar a redacção ela mesma emenda.

:\'ão tendo isto aconlecido. e figurando o meu nome como
acceilanelo as iill)as CC}]] Iidas em ambas as partes da emenda.
peço a V. Ex .. Sr. Presidente. que faça constar a rectifica
ção que acabo elo fazer no sentido de acceitar a emenda só
mente quanlo ú primeira pari,'. " não 'Cjuanto Ú segunda.

O S'R. PBESIDENTE - Yai SC' vul ar a emenda da Go.mmissão
a.o n. :: do arl. fi), cuja vola\:i'ío ficou empatada na sessão
de hontem.

O S'R'. Jo,l;o DE SIQUEIHA (pr;la ordeno) - Sr. Presidente,
'vai se votar uma maleria importantissima.e sUIJ'Ponho que
cada Um de nrJS quer ter a responsabilidade do seu voto.
Assim, requ"iro a yolação nominal, lanto mais quan10 essa
C'1110mb não f!li explicada pola Gommissão. .

Posio a valos. n requerimento de votação nominal,;'
rejeitado.

Posla a vclios, G rejeitada a emenda,

DISCUSR.\O DO TITULO IV DO PP,O.TECTO DE CONSTITUTO"\O

Contim'ra ai" discussão do título IV doprojeclo dI' Con
stituição, com as emendas apresentadas.

I::'ão lidas, apoiadas e entram conjunclamente em dis
cussão as seguintes

Emendas

"Supprima-se o ~ 3" do art. 70, por inutil",

Sala das sessões, 13 de janeiro de 1891. - COI'J'êa Ru
bello.
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Ao art. 73

Accrescente-se:
Ficam abolidas as aposentadorias, e s6 podem ser con

cedi das pensões aos militares que se invalidarem na defesa
da Patria, OU ás viuva.s e orphãos dos que morrerem em cam
panha.

Sal a das si'ssões. '13 de janeiro de 1891. - J. Avellar. 
A. Stockler. - C. Paletta. - Polycarpo Vioti. - Pacifico
Jlasearenhas. _ Chagas Lobato. - João Luiz. - F. Bada1"ó.
- Dutra Nicacio. - Alvaro Botelho. - G. Ramos. - Cor
rêa Rabello. - A. Olyntho. - Costa Maethado.

Ao art. 70

o n. 3 do § 10 seja assim redigido:
As praças de preL exceptuadas as que tiverem quaLquer

curso das escolas ou faculdades de ensino superior da Repu
blica.

Sala das sessões, 12 de janeiro de 1891.. - M. VaUadão.
- FeUsbello Freire. - Rosa Junior. - A. Cavalcanti.
Olil'úta Galvão. - José Bernardo . .,-- Miguel de Cast7"O.

Substituam-se os paragraphos 21 e 22 do art.
seguinte:

Ficam abolidas as penas 'de galés e a de morte em todos
os erimes.

Sala das sessões, 13 de janeiro de 1891. - Tavares Bas
tos.

Substítua-se o ~ 4° do art. 72, pelo seguinte:
A Republica só reconhece o casamento que tiver sido in

serlpto no registro <Civil.
Sala das sessões, 13 de janeiro de 1891. Tavares Bao-

tos.
Hedija-se o art. 72, § H." assim:
A' excepcão d·o flagrante delicto e de achar-se.o ,eb pro

. 1111l1ciado, a prisão não poderá executar-se senão por ordem
f'seripta da auctoridade judiciaria.

Sala elas sessões, 13 de janeiro de 1891. - TaVares Bas
tos.

Ao art.. 72

10. Substitua-se o § 3° pelo seguinte:
Não s6 os individuas, eomo as confissões religiosas, podem

exercer livremente seus cultos. adquirir e possuir bens sob
a garantia do Direito commllm. observarlas as lJI'8scripções
elas respectivas confissões.

2°. Supprima-se o § 40
•

3° .Supprima-se o § 5°.
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4". Substitua-so o .~ '6," 'pelo seguirite:
Seriá livre o ensino em toda a Republica.
5°. Substitua-se o § 7° pelo seguinte:
Nenhum ,culto ou Egreja será subvencionad? pela Uniã?,

ficando porém, garantida aos actuaes serventuanos da EgreJa
Catholi~a a congrua ou sustentação que por lei lhes cabia, e
os rstarJos livres rm subvolldonar este ou aqueHe culto.

6°. :Supprima-se o § 8°.
Sala das sessões, 13 de janeiro de 1891. - Ignacio Tosta.

- F. Sodré. - Santos Pereira. - Gonçalves Ferreira. - .T.,
L. Coelho e Campos. - A. J .. do Couto Cartaxo. - Cezar
Zarrua. - Custodio José de Mello. - João de Siqueira, quanto
aos ns. 1 e 2. - A. Milton, quanto aos ns. L 3, 4 e 5. 
Leandro iYlaciel. - Amphilophio. - Frederico Guilherme
de Souza Serrano. - Juvencio c~'Agu'iar. - Paula Guima
rães. _ Francisco Badaró, c-om restricções quanto ao 1°. 
Gil Goulart, quanto ao 5°. - Carlos Justiniano das Chagas,
ao 7°, com restricções.

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Ferrei ra Pires.
VOZES - Não está presente.

O SR. PRESIDE~TE - Tem a palavra o Sr. Lauro Sodré.

O Sr. Lauro Sodré (Attenção) _ Sr. Presidente, como
quem melh-or o sabe. sei eu quaes são os escolhos que asse
diam f'sta tribuna; e não fôra o sentimento imperioso do
dever. não fôra a obrigação restricta, a que me não posso
furtar, certo, eu não tomaria o passo a c-ompanheiros de re
presentação e não viria occupar a attenção deste Congresso.
Mas sou daquelles que abriram caminho para esta Casa em
nome de um codigo de principias e á sombra de uma ban
deira; sou dos que viveram annos a terçar em defesa do co
digo dos sãos principios republicanos e pelejando á sombra da
bandeira rJa rJemocracia.

K. falv,ez, necess'al'Ío a1'flrmar perant:e esta Assembléa
que lá, nas regiões apartadas do Norte, tambem havia um
grupo destemido de batalhadores, que podiam ceder em nu
mero. que podiam ceder em talentos. mas que, certo, não ce
diam aos seus confrades do Sul nos esforços, na sinceridade e
no vigôr com que defendiam a santa causa hoje triumphante.
('Y't/m~erosos apoiados: muito bem.)

O SR. CA:tvLPOS SALLES - Isso alentava o Sul.

O SR. LAURO SODRÉ - E sou de um Estado. de onde nós
trouxemos quasi que um mandato imperativo de fazer, aqui,
questão ,palpitant,~ rJe ]lU211ar, aqui, nos limites d,e no"sas
forças, pela virj oria rIa Federaçã,o ampla e completa. (M1âto
bem. )

Não entendo, como alguns companheiros, que este pr-ojecto
offrrecirio pelo Governo deva ser considerado como um pro
gTamma de partido, deva ser considerado eomo o labaro de um
gabinetr. Entendo que isso é uma base de deliberação; entendo
CflJe é simplesmentr, o ponto de partida para a confecção da
ma!5na carla dos nossos direitos e da garantia das nossas liber
dades (Apoiados); e nãD, comprehendo que a attitude do repre-
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Slla conducta em face do projecto de Constituição, que foi offe
recido á apreciação desta Assembléa (Apoiados,: :m,u'Íto bem);
porque eu sou amigo do Governo Provisorio, e mantenho em
relação a este projecto a autonomia da minha c'Ünsciencia
(Muito bem), e não corresponder ia á confiança dos meus com
panheiros de lucta, e desmentiria o meu passado, faltaria aos
deveres imperios'Üs da minha consciencia si não viesse, aqui,
pugnar pela victoria dos principios por que sempre bati-me na
adversidade, no:;; tempos de pugna incruenta. (Apoiados.)

E somos de um Estado que quer, e não póde deixar de
queTer, a Federação, como nós a prégaramos em todos os tem
pos; porque, ou a Republica não existirá, ou a Republica ha de
ser a Federação larga, a consagração de todos· os principios,
pelos quaes vivemos a pelejar. (Numerosos apoiados; muito
bem.)

Esse nosso esforço, que é traduzido pela nossa attitude em
face do projecto, - esse nosso esforço, que é traduzido pelo
offerecimento de emendas, que consagram e significam a vi
ctoria desses principias, justifica-se, antes de -tudo, pelo inte
resse que nós, os autonomistas. nós, os federalistas, temos pela
firmeza, pela prosperidade, pelo vigor da União.

Sei que no meu Estado e em alguns outros ,estados lavra,
e dI' v'e7, em quando irorompe. 3, idéa separadista. E, 81's. mem
bros do Congresso, dissintodaquelles que consiJeram esta
idéa, ainda em germen, como um espantalho, ou daquelles que
consideram-na uma fanfarronice.

Ainda que pertença a'Ü numero daquelles que, como todos
os meus ·correligionarios do Estado do Pará, têm sabido com
bater essa propaganda, que daria em resultado a desaggregação
desta Patria, que só ha de ser grande emquanto permanecer em
derredor de um só estandarte, reconheço que esse terreno tem
servido para cevar os odios de um grupo politico de adversa
rios, e continúa como um campo aberto de explorações crimi
nosas.

O Par lido Republicano Paraense tem sido contrario a essa
doutrina; mas. si na opinião d(~ todos .penso que a idéa sepa
ratista é um mal, este mal não é para ser desprezado, antes
deve ·constituir para nós um dever - a indagação das causas
dessa anomalia, para, na medida de nossas forças. combatel-as.

O SR., PAES DE CARVALHO - Apoiado.
O SR. LAURO SODRÉ - Pois bem, senhores, entendo que a

idéa separatista é, naquelles que a sustentam com sinceridade>
e boa fé, um grito de desespero da hora dolorosa em que. o
centralismo monarchico ameaça resurgir sob a bandeira na
Republica. (Muito bem.) Penso que a idéa separatista só
acl1ari,l guarida, e só poderia alastrar si a Republica não fOSE'0
o que devia ser - a autonmllia dos estados', a garantia segura
do nosso futuro. porque a garantia segura do nosso futuro está
certamente na Federação. como tem sido definida por alguns
illustres collegas, por todos aquelles que sabem ser logicos
com seus principias, que sabem ser consequentes com seus
precedpntes. (Apoiados,: muito bem.)

Sr. Presidente, eu defini minha attitude em face do Go
verno Provisorio. Tive a fortuna de encetar minha carreira
publica COemo auxiliar de 'Um dos mais ,eminentes membros
deste Governo (Muitos apoiados); tive a fortuna, que ha de,
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espero, influir sempre na minha vida, de dar meus primeiros
passos como collaborador de meu sabia e eminente mestre, o
benemerito general Benjamin GonstanL um dos grandss funda
dores da Republica (,L1f.uitos apoiados), 11m dos mais esforçados
batalhadores da causa victoriosa de 15 de novembro; por con
S'eguinte, sou insuspeilo a esse Governo. Largo espaço vivi
a prestar o contingente de meu pequenino a11xil Ío á obra gran
diosa da regeneração ele nossa Patria. Entretanto, convenho
com ilIustres representantes da Nação Cjue se têm feito ouvir
desta tribuna, em que, Cjuando. no fllturo. tivermos de ana
lysar os actos deste Governo, hão de emer.~ir e apparecer cer
tos e incontestaveis erros.

,Mas, pergunto aos reDresenlantes que me ouvem: Onde
apontariamos um Governo. que, no desempenho de uma tarefa
tal como a que foi commettida ao Provisol'io, não fosse levado
a commetter desvios, não seg11indo, muita vez, os impulsos de
suas opiniões e convicções, arredado do caminho recto, que
deveria trilhar, pelas circumstancias do momento. circum-
stancias fataes. Iwe determinam esses desvios? .

No momento actual, parece-me que a opinião publica está
l'plalhada 1'111 [r's grupos: 111", o dos descontentes. e não sei
si sobejará. por acaso, entre elIes algum raro sebastianista,
dos descontentes, que só j êm para Republica adias e animad
versões; ou! 1'0. o !ios rpvul:icionarios. impacientes e irre
quietos, espiritos subversivos, que, esquecendo a fatalidade
do meio social. em que vivemos, queririam que os primeiros
passos da Republica fossem dados éomo si elIa viesse, de
longa data, forte. segura. cheia de alento e de vida; e, final
mente, o grupo, ao qual quero pertencer, dos que comprehen
dem que o problema polHico aclual póele ser resumido na se
guinte fórmula: conservar. melhorando.

Sou dos que entendem que a Republica, a nossa conquista,
está feita, e que a tarefa, que nos incumbe, a todos, é fazer,
nos limites de nossas forças. que seja completa essa obra de
transformação radical nos nossos moldes sociaes. (Muito
bem.)

Senhores, basta lançar os olhos para o campo da sciencia
para reconhecer o que é um principio comesinho, posto, de
manifesto. em todas ellas: - a Natureza não sabe dar saltos.

Si o astronomo exige. com Laplace. longos espaços entre
o desprenclimento de um annel nebuloso e a constituição de
finitiva ele um planeta: si o geologo vai pedir. com LyelL um
prazo enorme para a formaç'ão. de novas camaela~ terrestres:
si o biologo marca. com Darwm. um largo perJOdo para a
Iransformacão elas pspecies. como é que nós, no campo das
scieneias sociaes. quereriamos que urna transformação, que
altera até os imo fundamenta o organismo social, pudesse em
curtissimo lapso de dias operar seus effeitos. de sorte que
llOuvesse a Repub1ica de nascer perfeita e completa com aS
suas vestes alvacentas. sem uma nodoa, sem urna sombra?!
(Muito bem.)

O SR ARTSTIDRS LOBO - E' impossivel, mas é o que dese
jamos.

O SR. L,\URO SODRE' - Estou ele accôrdo com o mustre
chefe, cujos passos estou acostumado a seguir. Mas é exacta-
mente essa a nossa tarefa. . _ _ .

Não nos elevíamos, porém. (le nossa lmssao. e nao sejamos,
ao envez de auxiliares. obices, (Muito bem.)
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UMA voz - Criticar tambem é auxiliar.

O SI'.. CAMPOS SALLES -- !VIas ha criticas demolidoras.
(Apoiados.) .

. O SI'.. LAURO SODRE' - Entendo que estamos em um pe
nado irancamente revolucionaria, e laboram em equivocação
completa aqueIles que, pensando por modo diverso encaram
o G:0verno. actual como si foramos em situação cal'ma. ordi-
narra, normal. .

Não! a Revolução está por fazer, ou, antes, ella se está
operando, porque, quando nós prégavamos a Republica, era
como um meio: queriamol-a como um instrumento para ope
rar a regeneração moral da nossa Patria. (Muito bem.)

A obra da Hepublica ha de ser como a do Sol batendo na
podridão ele um pantano eenoso; como um serviço de hvgiene
cerebral, de depuração moral: porque ha de, antes de" tudo,
produzü' a regeneração dos nossos costumes. e esta transfor
ma,ção não se ha de fazer em dias. (Muito bem.)

Sr. Presidente, vou aclcluzil', acerca do capitulo do pro
jeclo que estú em discussão. umas considerações, que hão
de justificar (] nWll modo de votar em relação ao assumpto.
Devo completar llIinlJa deelararJão de. ha pouco, que, em face
deste projecto, a questão capital para nós, o ponto principal
de nossos elllprehendimentos e de nossos esforços, é a victoria
de todas as emendas que reclunclam na garantia da Federação.
Eu me felicito por Vel' que estas emendas têm ganho terreno
e têm conquistado lJ'iumpho nesta Casa. Entre as que affir
mam radicalmente o principio federalista, destaco a que se
refere il\ organ izaç.ão do Poder .Iudiciario e á legislação se
parada. (Apoiados c nüo apoiados. I

Entendo que a victoria desta id(~a é a mais assignalada
de quantas têm vindo ganl1ando a Federação; esta é a maior
conquista qlle pocliamns l'ealizar para consecução do nosso
1J l'ogramrna .

Sinto dizer que neste ponto os meus c1istinctos confrades
representan tes do Peio Grande do Sul se me afiguram reduzir
sobremodo a sua esphera de aC0ão, quando levantaram como
base, quasi exclusiva, da Federação a questão da discrimi
nação das rendas. ainda que esta é. incontestavelmente. uma
das questões palJlitantes e uma das condições essenciaes para
a :lulonomia dos estados.

O SR. BARBOSA' LIMA -- A mais importante.

O SR. LAURO SODRE' - Li algures que podemos classificar
e considerar os homens que pensam em tres categorias: uns,
os especialistas à outr-ance, que podemos appellidar de mono
i~'picl1"; 11111 I'[)~. polyt,ypicos. r:: outros. philosophos.

Os meus iIlustres confrades hão de permittir-me que os
inclua na primeira dessas classes; porque SS. EEx. têm quasi
restring'ido sua base ele operações a esta questão unica - as
rendas:- c, como a solução para esta magna questão não foi
achada. como considero-a uma questão aberta, para a qual
apenas t.êm apparecido soluções erradas, defeituosas, incom
pletas, declaro que, neste terreno, a emenda; offerecida ~ con
sideracão da Casa pelos represetantes do Rro Grande, nao sa
lisfaz ~, ]))('11 I',;pil'iln. I' qlle. para mim. no qu,e toca á questão
ele rendas. a Federaç;ão não está feita. Repito - que é, no meu
entender, do mais alto alcance, elo maior valor, a victoria
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;obtida pela emenda que consagrou a soberania dos estados no
exercicio da funcção judiciaria.

SI' . Presidente, um illustre collega que hontem falIou
nesta Casa teve occasião de adduzir considerações com as
quaes estou de perfeito accôrdo, no tocante a alguns pontos
que. são, hoje, debatidos neste capitulo. Isto, porém, não im
p<:dJr-me-áde volver aelJes. não digo para produzir nova

argumentação, mas para deixar claro. accentuado e bem de
finido o meu modo de pensar sobre o aS3umpto.

Sou dos que entendem que o voto é uma funcção social.
Nesta conformidade, ''Professo que elIe padece, necessaria
mente, limitações, e nem podia deixar de padeceI-as. Fico de
accôrdo com muitas das disposições consignadas no art. 70
do projecto, que estamos discutindo. Colloco-me, porém, em
opposição flagrante ao que dispõe o n. 2 do § 10 do artigo
citado, por não comprehender, no regimen que estamos inau
gurando, os motivos que actuam no animo dos confeccio
nadares deste esboço, para consignarem a eliminação dos
analphabetos. (Apoiados.) I

Senhores, saber ler e escrever é possuir um instrumento
rle instrucção, apenas e vós haverieis de. descobrir entre os
chamados illetrados quem possuisse maior somma de luzes,
mais larga dóse ae bom senso.

Estamos em uma phase social que se accentua pela ele
vação do proletariado.

Si lançarmos os olhos para os povos civilizados, si per
corrermos com a vista as nações policiadas, havemos de ver
que em todas ellas se vai levantando a grande massa. Cha
mem-n'o socialismo, nihilismo, fenianismo, um só é o phe
nomeno social. de que fadas aquellas manifestações são sym
ptomas. Aquellas aspirações legit~mas querem ,dizer o
advento do quarto Estado.

Por esta disposição do projecto, á qual não posso dar o
meu voto, grande massa da Nação Brasileira será privada do
exercicio da funcção do suffragio.

Não posso dar o meu voto a este verdadeiro esbulho com
que se tenta ferir todos os que não sabem ler nem escrever,
ainda que trabalhem tanto na obra do progresso da Nação,
COmo aquelIes que tiveram a fortuna de apprender a assignar
o seu nome, curto estalão por onde a lei quer aferir a capaci
dade moral do cidadão brasileiro.

Acredito que esta disposição inquina '0 projecto aos olhos
dos verdadeiros democratas, e, consultando a minha conscien
cia, eu não podia dar o meu voto para quc passasse esta lei
em flagrante contradicção com os novos principias funda
mentaes consignados na Carta Constitucional do meu paiz.

Vi. Sr. Presidente, no seio da Commissão, de que tive a
honra de fazer parte. uma emenda restrictiva do n. 3 do ar-
tigo 70. .

Não sei si essa emenda já reappareceu de novo aqUI no
Gongresso. E como espero que isso ha de acontecer, sou for
çado a fazer algumas considerações sobre o assumpto a que
elIa se refere. .

Sen~lOres. ha uns politicos sentimentaes, timidos, que se
receiam da intervenção das classes militares no nosso paiz.

Esta é a verdade. e não posso deixar de denuncial-a com
franqueza e desassombro. E sinto-me bem para tratar deste
melindroso assumpto. porque á minha qualidade de militar
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apponho a minha qualidade de republicano, que sempre fOI,
p~rq:ue nunca _o peso da farda suffocou os sentimentos pa
trlOtlCos de mmha alma.

. Perante este ~ongresso, Sr. Presidente, fallo como repu
blIcano,_ e tepho tItu~os para referir-me á minha classe com
toda a Isençao de ammo. (Apoiados.)

Sei, pelo conhecimento das leis fundamentaes da Historia
que a guerr~ ha de ser eliminada, porque as sociedades evol~
v.em .do reg:Imen theologico-militar para o regimen scienti
fIco-mdustnal.

Está tocanqo a seu remate a tarefa principal dos exercitas
permanentes, amda que as classes militares hão de subsistir
com? factores sociaes indispensaveis, porque ellas são a ga
rantIa da ordem e da paz, condição necessaria para o livre e
fecundo funccionamento da sindustrias, que hão de ser
no futuro o grande campo de exercicio das actividades llU
manas.

Esta disposição, senhores, contida no n. ;3 do artigo,
que vou discutindo, I'epres0Ilta uma homenagem ás classes
militares, fac toras gloriosas da Revolução nacional de 15 de
novembro, uma homenagem de todo o ponto justa aos moços
que foram o braço fortissimo daquelle feito épico, que foram,
que são e que hão de ser, como o Exercito inteiro, - digo-o
para a minha honra - a garantia da realização do ideal in
scripto na nossa bandeira - Ordem e Progresso; que hão de
ser invicta barreira contra qualquer tentativa de oppressão ou
de despotismo.

Sei que ás tyrannias têm sido base e escudo os exercitas.
Mas, o Exercito bn:.siliero, cu sempre o vi apparecer no passado
e na Historia para defender a grande causa da liberdade.
(Apoiados; muito bem.)

Ainda em recentissima data viram todos o papel que lhe
foi distribuido na tarefa grandiosa da extincção da escra
vatura. (Apoiados.)

Sabeis vós todos que o Exercito pesou como causa pre
ponderante entre os factores que produziram o desfecho me
moravel da magna questão abolicionista. Porque a solução
do problema foi accelerada no dia em que ficou manifesto
que o official brazileiro não poria jámais a sua espada .luzidia.
o-loriosamente ganha nos campos de batalha, ou conqUIstada á
~usta de sacrifico e com brio nos torneios· da intelligencia e
em plena paz, ao serviço da tyrannia, par~ ~uffocar as _ra~as
opprimidas, no dia i;)m que el~as,. n~ ex~rcIClO de. um dIFeIto,.
se levantassem para justas remvmdICaçoes. (1\!JUtto apowdos,
muito bem: muito bem.)

Esse Exercito. eu vi-o reapparecer novamente quando a
Patria periclitava' (Apoiados), quando todos, a uma, denun
ciavamos a sua metamorphose em um grande mar ~oªoso,
onde, apenas, sobrenadava, como a. alma mate)' da podr~dao? a
figura da real:za despotica. escondIda na capa do constItucIO-
nalismo. (Mutto bem; mutto bem.) _

Portanto, Sr. Presidente, me parece qu~ a excepçao con
si nada no n. 3 do art. 70 é de todo o rIgor, é d~ toda a
ju~tiça (Apoiados); é uma homenagem prestada áqu~lla cor
poração,' que continúa a ser a esperança da ordem, e ha de ser
a garantia da paz.

U M SR. REPRESENTANTE - Perfeitamente.
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o SR. Z;"'MA. - . Mas os seus colIegas officiaes generaes
p~nsam q,-!e.~ mUlto lllconveniente essa disposição. Tenho ou
vldo a opmlao delIes a respeito.

O SR. LAURO SODRÉ -Peço licença ao meu distincto co1
lega para dizer q~e nesta questão de modo de pensar sempre
manüve autonomlCa a minha consciencia (Muito bem; muito
bem) c sempre entendi que o nosso dever é mantermo-nos na
uhecliencia da lei - (Muilos ((jJoiados): que a disciplina stí
dignifica.o homem, só determina a sympathia dos sentimentos,
a synergJa dos actos, quando ella é a obediencia ás ordens
emanadas da legitima auctoridade, Quando elIa é a obediencia
ri.gorosa á lei escripta, que nos é imposta pelo consenso una
llJme da Nação. (lvIuitos apoiados,: rmLÍto bem, muito bem.)

Sr. Presidente, ha. offerecidas ao capitulo em discussão,
emendas sobre as quaes preciso continuar a me pronunciar.

Lamento que alguns illustres representantes levantassem
aqui a idéa, que reputo anarchica, desastrada, fatal do direito
de volo estendicJo ás ]I)111IJo·es. (Muitos apoit:Zdos :-1 nüo
(lPO iados-. )

Eu, senhores membros do Congresso, sou insuspeito,
porque nesta questão só obedeço aos principias de uma dou
trina philosophica, que adopta como um de seus lemmas e
axiomas que a mulher é a providencia moral da familia
(Apoiados e muito bem), que o homem deve ser amparo e
protecção para a mulher. .

Sou dos que entendem que o dever dos governos é le
vantar, exactamente, o nivel moral da mulh8r, e fazer cessar
essa especie ele ilotismo intellectual, anniquilado, em que elIa
tem jazido até aqui. e dar ao sexo feminino a instrucção com
pleta. solida. encyclopedica e integral, que seja a garantia da
sua intervenção benefica, da sua acção efficaz nas sociedades.

Eu não quero que a mulher seja privada de intervir sobre
li me io social: não: ele r::mLJ.E:xactamen'e. esses principios que
exigem a sua preparação intelIectual afim de que elIas possam
ser colIaboradoras efficazes, possam ser fecundissimos auxi
liares da tarefa que nos incumhe, qual a de gerir com mais
vigor, de dirigir a colIectividade de que todos nÓs fazemos
parte. Essa elevação do nivel moraL pela instrucção, da
mulher ha ele rcstitllir-l!1'J c papel que ella na actualidade
não tem, mas que seria completamente desvirtuado si nós, em
lagar de levarmos luzes a seu cerebro, fossem os trazel-a para
um terreno onde sua competencia ha de ser. necessariamente,
vencida (Apoiados); porque, si elIa póde vencer-nos pelos con
selhos e si póde guiar-nos pela sua acção moralizadora, si
póde immiscuir-se. activamenLe, poderosamente, nos destinos
de uma nação por sua intervenção henefica e constante ·sobre
os esposos sobre os filhos. sobre os irmãos, é incontestavel
que, no m'omento em que nós formos abrir-lhe o campo da
política. no momento em que nós formos dar-lhe accesso no
campo das indusLrias, ella terá, necessariam~nte, de ceder de
ante do poder da força, elIa terá, necessarJamenLe, de ceder
deante da superioridade do nosso sexo nesse terreno.

o SR. ZAMA - Não é a consequencia.
UM SR. REPRl'SEN'l'.\NTE - V. Ex., assim, nega-lhes um

direíto. (Ha outros apartes.)
O SR. LAURO SODRÉ - Senhores, esta questão de direito,

estamos vendo que a cada momento soffre restricções.
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o SR. ZAMA - Amesquinham muito o papel de mãe de
familia, dando-lhe a interpretação que algunsc ollegas querem
dar .

. O SR. LAURO SODRÉ - Não penso que essa interpretação
seJa dada pelos que andam de accôrdo commigo.

O SR. ZAMA - Não me reJiro ao nobre representante; re
firo-me ao collega que honiem fallou, e que qualificou, até, de
llldccente a proposta.

O SR. MONIZ FREIRE dá um aparte.
O SR. LAURO SODHÉ - Cr.eio que foi. mal apanhada essa

]Jürase; porque sei que o meu distincto collega. justamente
subordinado aos pl'incipios philosophic.os que me traçam a
orientação, não defenderia se não a o"pinião que tenho a
honra de defencl81' neste momento.

Com essa emenda, -Sr. Presidente, llUe reputo filha de
uma democracia anarchica, revolucionaria, metaphysica e ir
reflectida (Apoicldos e não apoiados), com essa emenda corre
parelhas outra, que manda consignar no nosso pacto funda
mental a lei do divorcio. (Apoiados,: muito bem. ) Não pelos'
mesmos principios que defende o Catholicismo, porque não
sou catholico; não pelos mesmos principios que defende a
EgI'cja. porque não lenho ck liga(;ão alguma com a Egreja
Catholica, sou, com plena convicção, com uma sinceridade de
que ninguem póde duvidar, francamente, contra esta emenda.

Acredito, e neste ponto sigo os traços delineados por emi
nentes observadores e pensadores de nota e de merito, - acre
dito que a consagração do divorcio, rnaxímé combinada com
essa emenda a que acabo de referü'-me, seria, exactamente,
o completo descalabro social (Apoiados e não apoiados); por
quanto, si ha uma cousa que deva merecer a attenção do Go
verno, é, exactamente, a constituição da fami1ia, porque a
familia é a cellula social, é a unica entidade que póde com
parecer deante da sociedade; porque não se podem comparar
senão quantidades homogeneas, e o individuo não apparece
na sociedade senão como ente de razão.

O SR. ELYSEU MARTINS - A indissolubilidade do laço con
jugal é uma tyrannia, um despotismo. (Ra outros apartes.)

O SR. LAURO SODRÉ - Estou' me referindo, no momento
actual, ao divórcio, e parece-me que neste ponto estaremos
em perfeito accOrdo; porque crei.:: que muito poucos membros
desta Casa hão de dar seu assentimento para que o Congresso
tome a si a tarefa de anarchizar a familia.

UM SR, REPRESENTANTE - Isso é para ser tratado em uma
lei ordinaria.

O SR. LAUHO SODRÉ - Seria occasião de rebater essas
proposições todas, uma por uma, .de dar franco e completo
desenvolvimento ao meu modo de pensar. Sou contra o di
yorcio, porque quero a dignificação da familia. Considero a
indissolubilidade do laço conjugal como uma das mais solidas
garantias da moral domestica e social.

A lei ela civilização tem consistido, quanto ,á familia, em
I,ornar cada vez mais accentuada a differença das funcções que
cabem, na sociedade e no lar, ao homem e á mulher. ,Não me
é dado, agora, aqui, consagrar a este objecto demoradas obser
vações; e si me fôra dado discutil-o mais detidamente, os
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factos comO no~-os ~á a Historia serviriam ele provar cabal
mente que o dIvorclO sempre tem apparecido como germen
de relaxação, salvo ,quando o laço religioso permanece como
força de resistencia á sua ac·ção dissolvente. Está no animo
ele todos, cama na antiga Roma, os eHeitos perniciosos do
divorcio _..

a SR. ELYSEU IVIAR'l'INS - Não era do divorcio, era da
corrupção dos costumes.

_a SR. LAURO SODRÉ - ... :5urgiram, sem detença, pro
duzmdo amais completa c1if'"oluQ'ão, a corrupção mais desen-
freada. .

E nos tempos da Revolução franceza, quando, em i 792.
foi votada a lei do divorcio, tão desastrados foram os seus
effeitos ...

a SR. ELYSEU lVIAR'l'INS - ~i questão é do modo.
a SR. LAURO SODRÉ - ... que a moralidade abriu cam

panha pertinaz coptra essa lei de depravação dos bons cos
tumes.

a SR. ELYSEU MARTINS - Não é o divorcio que traz esse
relaxamento, antes corrige.

UMA voz - Corrige, sim.
aUTR.>I. voz - E' um conectivo.
a SR. LAURO SODRÉ - Isso é argumentar contra todos os

factos, é uma proposição gratuita, é uma affirmação que
soffre contradicção a todos os momentos.

a SR. ELYSEU MARTINS - A.ssim como a de V. Ex.
O SR. LAURO SODRÉ - Sr. Presidente, o n. 4 do art. 70

tira aos religiosos de instituições monasticas a faculdade de
votar. Neste ponto tenho de collocar-me em divergencia com
os illustres collegas que seguem os principios da escola phi
losophica a que filiei-me, porque eu sustento essa exclusão,
acceito essa restricção posta pela lei ao direito de votar.

Esta questão leva-me direito ao dogma fundamental do
credo republicano: a separ,ção da Egreja do Estado.

Não comprehendo que em nome da Republica se possa
fallar contra a separação da Egreja do Estado.

Tenho ouvido aqui sustentar-se doutrina absolutamente
incompativel com .toda a organização republicana bem en.:.
tendida; porque, senhores,' considero que a Republica ha de
ser a emancipação completa das conscipncias, não ha de ser,
apenas, uma palavra vasia de significação, uma Republica
apenas no papel. (Muito bem,.)

Nós pediamos a RepublIra como uma garantia das nos:sas
individualidades, da nossa liberdadc' de pensamento; e si a
Republica não realizar esse ideal, e vier impor-nos dogmas
obsoletos e condemnados, subvencionando um culto (Apoiados
e não apoiados), adaptando uma religião que não encontra
mais fundamento perante a sciencia (Apoiados e não apoia
dos), terá mentido ao seu programma.

a SR. BADAIló - Na opinião do orador.
a SR. LAURO SODRÉ - Devo declarar ao il1ustre repre

sentante que, na circular que enviei aos meus amigos e corre
ligionarios, disse, sem meandros e sem rebuço, que eu seria
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nesta Casa, não InImigo da religião catholica, porque não
Iamos discutir catholicismo, mas inimigo daquillo em que se
transformou o Catholicismo depois que os seus dogmas foram'
demolidos, isto é, o partido politico denominado - Clerica
lismo.

a SR. BADARÓ - "E' um vocabulario emprestado pela
Revolução.
. a SR. LAURO SODRÉ - Senhores, quanto ás restricções
Impostas, devemos considerar que se trata de individuos em
condições excepcioialissimas, de individuos que fazem renun
cia da autonomia de suas consciencias. que, espontaneamente,
se collocam fóra da lei c da sociedade. que se segregam do
meio social, levantando I) celibato CünlO ideal, que se furtam,
egoisticamente, aos deveres que incumbem a todos. os mem
bros das collectividades ~ociaes! (Muito bem; apoiados e não
apoiados. ) .

Que é muito que a lei venha, tambem, estabelecer para elles
um direito a parte; dando-lhe" uma exclusão, que, aliás, está
de accôrdo com as suas conveniencias; porque não é a politica
a sua 'espllera d~ acção. porq118,si elles são o poder espiritual,
cabe-lhes agir no fôro das consciencias, doutrinando as almas,
derramando os seus ensinamentos. (Muito bem; apoiados.)

a SR. BADARÓ - Proponha primeiro o seu banimento.
a SR. LAURO SODRÉ - Sou pelas medidas de excepção

contra o clero catholico; porque elle' constitue-se um perigo
social, 'porque elIe. perdida', as ,esperanças do dominio sob o
regimen republicano, organizou-se em legião, arvorando uma.
bandeira política contra a Republica (Apoiados e não apoia
dos), disciplinando-se em partido político, que, ao menos
provisoriamente, exige medidas de rigor, porque os repu
blicanos dariam uma prova de inepcia si vacilassem, entre
gando-se de mãos atadas a seus adversarios.

a SR. BADARó - Não é isso o que a Nação brazileira pede.
a SR. LAURO SODRÉ - Contesto o aparte do illústre re

presentante, que confunde uma religião de banzas e manipan
sos com a religião catholíca.

A religião catholica não tem raizes: o illustre represen
tante sabe perfeitamente que essa massa popular que é ex
plorada pelo clero não tem convicção; essa massa é puramente
fetichista.

a SR. BADARÓ -" Eu sou catholico.
UM SR. REPRESENTANTE - V. Ex. falIa em nome da. Repu

blíca? No iVIexico, o imperador Maximiliano entrou, porque
um padre lhe abriu a porta.

a SR. LAURO SODRÉ - SI''' Presidente, eu peço per~issão
para definir claramente o meu pensamento nesta questaQ de
catholicismo e clericalismo.

a SR. ELYSEU MARTINS - a Brazil é fertil em padres ex-
cepcionaes, teve-os os mais distinctos. . .

a SR. ZAMA -- V. Ex. commette um .erro político, t.!an~
formando o clero em inimigo da Republrca, quando nao e.

a SR. PRESIDENTE - Attenção.
a SR. LAuno SODnÉ - Eu estou revelando um pheno

meno palpavel ....
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o SR. BADAR6 - Palpavel, não. A opinião publica re:':
pelle esta asserção de V. Ex.

O SR. LAURO SODRE' - '" que está aos olhos de todos.
. Diz o illustre representante que a opinião publica repelle
o meu asserto. Julgo-me com o direito de fallar em nome da
opinião publica. Neste caso, não sei qual de nós fallará com
melhores titulas.

Sr. Presidente, não quero descer desta tribuna sem fazer
uma confissão, visto que póde 'parecer que quem falla neste
momento é um adversario rancoroso e cheio de adias contra
a religião catholica. Ora, pertenço ao numero daquelles que
rendem homenagem á religião eatholica; sou daquelles que en
tendem que os seus serviços po passado foram numerosissimos.
pela sublimidade de seus do"gmas, no tempo em que foi dado
apparecer; sou daquelles que pensam que a religião de Christo,
ou, antes, que a religiaão Je Saulo (Muitos apoiados), por
que foi elle o grande apostolo das gentes, o evangelizador in
üansavel, que andou prégando a idéa nova, prestou os maio
res beneficios á Humanidade: porque, na hora em que Roma
-' e Roma era o mundo - desaggregava-se, appareceu o rab
bino de Nazareth, trazendo a candida bandeira da regeneração
moral da Humanidade e professando os dogmas fundamentaes
que foram a arvore frondosa a cuja sombra poude a Huma
nidade jornadear longos seeulos.

O SR. OITICICA - Os principios do Christianismo ainda
hoje regem a Humanidade.

O SR. LAURO SODRÉ - Sou daquelles que entendem, de
accôrdo com o meu collega, que os principios prégados pelo
Christo ainda hoje regenlam a Humanidade. Mas lembro que
esses principios não eram creação do Nazareno: foram assi
milados pelo Christo, para consagrar como dogmas do novo
credo já prégado, e verdades que andavam esparsas e que
eram acceitas pela Humanidade naquelle periodo.

O SR. BADARÓ dá um aparte.
O SR. LAURO SODRÉ ~ Faço ainda esta justiça ao Christo.

Estas considerações, Sr .. Presidente, visavam, .antes de tudo,
defender os nossos principios.

Eu ia enveredando por um terreno em que têm andado
outros, que têm a mesma orientação que eu tenho; e o que eu
queria demonstrar era a proposição, que firmei no inicio de
minha oração desconnexa. (Não apoiados.) O que eu queria
demonstrar era que a Republica não póde ser a realidade que
nós sonhavamos, si ella não trouxer o despeamento de nossas
consciencias, de dogmas que a sciencia repelle e não podem,
absolutamente, ser tolerados. {Muito bem.)

Senhores, si a Republica ha de ser fatalmente aquillo que
o povo quizer, como ouço dizer em aparte, ella ha de ser, for
çosamente, a autonomia para todas as consciencias, a garantia
do livre exercicio de todas as actividades materiaes, intelle
ctuaes e moraes, porque só assim ella ha de ser um bem geral,
um bem commum.

O SR. ZAMA - E nós os catholicos não queremos mais.
O SR. LAURO SODRÉ - Sr. Presidente, outros pontos do

capitulo em discussão demandariam mais detida attenção.
Estou de accordo com alguns collegas que já se pronunciaram
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aqui em relação a restricções que devem ser feitas no projecto
de Constituição., '

Acceito muitas das emendas offerecidas' a este projecto.
Voto para que seja consagrado o direito de testar, de

adoptar, ,parecendo-me, apenas, que essas disposições teriam
melhor collocação nos nossos codigos.

Assim, pondo de lado outras considerações, que poderia
produzir, e que todos, naturalmente, comprehendem quaes
seriam, porque a, orient,<:L()ãn co meu espirito está traçada, não
continuarei a occupar a attenção do Congresso, e vou rematar,
o meu discurso.

Não quero ser confundido com os que pensam que se póde
descrer ela l'egeneração da nossa Patria. (Muito bem; muito
bem. )

E foi com magua, mas com profunda magna, que vi um
moço de grandes esperanças beber á dissolução da sociedade
brazileira.

UM SR. REPRESENTANTE - Foi uma ironia pungente.
O SR. LAURO SODRE'-Senhores, não sou dos que se sentem

tomados de descrença pela nossa regeneração moral, sob a'
bandeira da Republica.

Acredito que essas transformações não se fazem rapi
damente.

Ma.s, descrer da nossa rehabilitação moral, quando apenas
surge o novo regimen, seria' como descrer do Sol no momento
em que esse astro, ainda mettido pelo horisonte abaixo, mal
começa a dourar os pincaros dos outeiros.

Eu acredito na revelação; eu acredito nos dogmas. Mas
na revelação positiva, que se faz no campo da Sciencia, e nos
dogmas demonstrados quasi que dia a dia" um por um, pelos
homens superiores. E é, Sr. Presidente, firmado nesta reve
hlÇão sciontii'ica e nestes dogmas demonstrados, que creio que
a regeneração moral de nossa Patria ha de operar-se; é por
isso que acredito que a nossaPatria ainda ha de sel> verdadei
ramente grande, porque num paiz como este, onde fluem rios
tão magestosos que parecem mares, onde vejo florestas gigan
tescas e collossaes que assombram, é impossivel que o homem,
vivendo mergulhado neste meio cosmico, todo elle grandeza,
todo elle enormidade, sobeje, como excepção odiosa da Na
tureza, pequeno e rachitico.

Não, senhores, tambem o homem ha de crescerá som
bra protectoraaa Republica.

EUa é a garantia segura do futuro auspicioso e da gloria
immensa que está reservada á Patria Brazileira. (Muito bem.
Muito bem. O ofadof é felicitado pOf quas.i todos os congres
sistas presentes).

'São lidas, apoiadas e entram conjunctamente em dis-'
cussão as seguintes

Emendas

Ao art. 69

Substituam-se os §§ 40 e 50 p~os seguintes:
Os extrangeiros que, tendo se achado no Brazi~ no dia

15 de novembro de 1889, declararem, dentro em selS mezes



c1epoís de entrar em vigor esta Constituição, que adoptam à
nacionalidade brazileira.

Os estrangeiros que, possuindo bens immoveis no Brazíl
e forem casados com brazileiras, ou tiverem filhos brazilei
1'os, . declararem perante a auctoridade competente que ado
ptam a nacionalidade brazileira. - Epitacio Pessôa.

Ao art. 72:

Supprimam-se do § 3° as palavras - observados os li
;mites postos pelos bens de mão morta. - Epitacio Pessoa.

Additivos

Ao art. 72:
E' garantida a plena liberdade de testar.
E' garantida a plena liberdade de adopção.
óupprimam-se do § 4° as palavras - que precederá ..•

culto - e accresoente-se - ouja celebração será gratuita.......
Epitacio Pessôa.

Ao art. 79:
Ao funccionario demittido a bem do servico publico é de.

vida, si o pedir, a declaração dos motivos que determinaram
a sua exoneração. - Epitacio Pessôa.

Ao art. 7°:
A inscripção no registro civil dos nascimentos será obri

gatoria e precederá, sempre, as cerimonias religiosas. - Epi.
tacio Pessôa.

Sr. Dutra Nicacio (Silencio) - 81'. Presidente, subo á tri
buna, unicamente, impellido por um dever e por um deseja.

Desde que pude pronunciar-me na vida publica filiei-me
como operario obscuro a esse partido que se denominava Na,.
cional, porque tinha como primeiro objectivo seu destruir a
Monarchia como regimen incompativel com as nossas aspi
ra.ções (Apoiados.: muito bl'm) ,- para instituir um regimen
sobre bases mais vastas e mais democraticas, que pudessb
congregar em torno de si toda a família brazileira, fazendo
desapparecer a desunião que existia e que era motivada pela
circumstancia d." não poder a maior parte dos brazileiros ac
ceitar como facto consummado aquillo que uma circumstancia
da historia do Brasil tornou uma instituição que pretendia
perpetuar-se no paiz. (Apoiados.: muito bem.)

Nós queriamos a rRepublioa, não pela Republioa, mas
porque ella era um meio de fazermos a Federação.

Só a Federação, tal qual existe na America do Norte, é
que estava no pensamento da parte dos direotores do Partido
Republicano, entre os quaes não figurava, sem duvida, o hu
milde orador ...

O SR. ALEXANDRE S']10CKLER - Humilde, não; muito dis-
tincto. .

O SR. DUTRA NICACIiÜ - .·.. que tem a honra de occupar
a attenção do Congresso. .

Porque dá-se na ordem sacia,l o mesmo que na ondem phy
sica. Na ordem social a preeminencia salienta-se quando é illu
minada pela luz da notoriedade; na ordem physica, si a su
perficie aa Terra não é regular, certas preeminencias são illu-'
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minadas pelo Sol, e outros pontos vivem immersos na sombra.
(Muito bem.)

Mas, assim como, na Natureza physica, da desegualdade e
diversidade é que nasce a harmonia da vida, assim tambem, na
vida social, a harmonia reside nessa desegualdade apparente,
masque, no fundo, não é senão a egualdade, manifestando-se
na sua expressão mais philosophica. Ea ponto, porém, em
que todos eramos eguaes: o da dedicação, da abnegação e sin
ceridade com que todos pugnavamos pelo nosso ideal.

Neste sup!>osto de dignidade, de abnegação e de tendencia
para a conquista desse ideal, não havia depressões; todos nós
eramos iguaes, estavamos no mesmo nivel. (Apoiados; muito
bem.)

E'. esta unica egualdade que invoco e peço que reconheçaes
em mIm.

O m'du dever, o meu clpsej o, portanto, Sr. Presidente, é
de ·manifestar-me a respeito do projecto de Constituição, e
de, manifestando-me, tornar patente o modo por que exerço
aqui o honroso mandato que me foi confiado pelos meus gene-
rosos concidadãos de Minas. .

O SR. A!NTONJO OLYN'I'HO - E de que é muito digno.
(Apoiados.)

O SR. DUTRA NICACIO - Dizendo-me, Sr. Presidente, fi
liado ao Partido Republicano da 'propaganda, 'eu não Vlenho,
todavia, allegar isto para que se possa interpretar, talvez, que
sou um daquelles que fazem distincção entre os collabora
dores da instituição da Republica.

Assim como nós tinhamos o elevado pensamento de con
fraternização; assim como nós queriamos que a conquista
da Republica fosse esse terreno vasto onde todas as opiniões
bI'azileiras se pudessem encontrar debaixo de um regimen
commum (Apoiados), assim tambem eu folgo em reconhecer,
hoje. este facto: que essa previsão do Partido Republicano
realizou-se, para bem da Republica. (Apoiados,: muito bem.)
Nós estamos constituindo a Republica, não os antigos repu
,blicanos, mas todos os· brazileiros (Apoiados; muito bem);
porque, para a honra do povo brazileiro. não houve aqui uma
só voz que se alçasse para riscar da Constituição o art. 1°,
que instituia a Republica. ()!'fuitos apoiados.) O nosso deside
ratum do congraçamento e da confraternização da grande fa
mília brazileira está realizado por este lado; agora cumpre
que cada um de nós assuma a sua responsabilidade individual,
que cada um de nós diga áquelles que nos deram o honroso
mandato de codificar em leis os principios que se prégavam,
que cada um de nós diga, franca e lealmente, como procedeu
aqui, como exerceu esse mandato. (Apoiados; muito bem.)

E este é o cumprimento do meu dever ...
UM SR. REPRESENTANTE - E o está cumprindo com grande

brilhantismo. (Apoiados.)
O SR. DUTRA NICACIO - ... e esta é a realização do meu

,desejo. ,Sr. President'e, '1U:~ em mim operou e, por assim di
zer, subjugou as suggestões da minha consciencia, que di
zia que devia afastar-me da tribuna por não ter o direito de
accupar a attenção do Congresso. (lVão apoiados.)

UM SR. REPRESENTAl""TE -'- Está sendo ouvido com o ma
ximo prazer.
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o SR. DUTRA NICAç:IO - Tanto mais quanto, Sr. Presi...
dente, não só pela brilhante oração que o Congr~sso acabou de
ouvir ainda ha pouco, como pelos precedentes dIscursos, todos
brilhantes, que têm illustrado os debates desta Cas!l- e que
têm, por assim dizer, exornado ~ tribuna do primeIro qon
gresso Brazileiro, eu, com a mmha fraca e despretenClosa
oração, entro em um confronto, que é, sem duvida, um con
traste desvantajoso. (Não apoiados.)

O SR. BADARÓ - Está falI ando muito bem.
O SR. FREDERICO BORGES - Cada um leva a sua pedra

para o edificio.
O SR. DUTRA NICACIO - Sr. Presidente, como propaga~

dista republicano, disse aos meus amigos, não disse ao paIz,
si bem que o dissesse publicamente, porque não tenho a pre
tenção de desde então ser conhecido pelo paiz inteiro, por
quanto já affirmei que era um operaria obscuro ...

O SR. BADARÓ - Era muito conhecido, ao menos no seu
Estado.

O SR. DUTRA NICACIO - ... mas, dentro daquelles circulas, .
que faziam a honra de congraçar-se commigo, em clubs repu
blicanos, que se iam de dia em dia alastrando pelas terras
altivas da antiga provincia. de Minas, propugnei sempre, e tive,
até, de luctar com a ultima tendencia, com o ultimo esforço
do Partido Liberal, não com o partido em si, mas com os de
legados desse partido, que por toda a parte procuravam suf
focar a manifestação republicana, porque a Republica vinha
trazer a realização do ideal brazileiro, deste ideal unico
capaz de fazer a felicidade do Brazil, 'O ideal da Federação
dizendo: "Não ides bem por ahi para a realização da Fe
deração,porque tereis de luctar com um poder forte, que
não hesilaráem esmagar atados vós; a Monarchia ahi está
para nos dar a Federação".

Então eu como outros propagandistas republicanos protestá
mos, energicamente, contra isso, que era a inversão de todos
os principias, e tivemos a felicidade de ver nossos amigos des
prezarem esse arceno falso que lhes atirava o Partido Liberal;
e permanecerem comnosco firm.es no proposito de remover a
Monarchia.

UM SR. REPRESENTANTE - Esse facto honra o caracter
mineiro.

OUTRO SR. REPRESENTANTE - Poucós, mas fortes.
O SR. DUTRA NICACro - A lVIonarchia era o obice para

que corresse ovante pelo Brazil o carro que devia trazer a
victoria da Federação.

Era o obice, porque a 1VI0narchia, como indica a definição
da propria :palayra, sua accepção etymologica, - era o go
verno do umtansmo por excellencia. (Apoiados.)

.A; 1VI0narch~a não podia dar-nos a Federação, porque Mo
narchIa quer dIZer - unidade; e a unidade, em materia de
governo, quer dize~ - força, e a força é um poder que tende,
sempre. a expandIr-se.

. A Monarehia. si nos désse a Federação em um dia e qui
zesse se.r leal cumpridora do regimen que instituisse sobre
verdadeIra~ bases, ter-se-ia, por assim dizer, intoxicado, e
não era. crIveI ~e essa força. com pretenção á legitimidade e
perpetUIdade, qUlzesse o sujcidio.
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A Monarchia s6 nos podia dar a Federação, como es...;
crevi em manifesto pela imprensa, deturpada, o que nada
adeantaria ao regimen que tinhamos. Precisavamos removeI-a,
para conquistar um terreno em que pudessemos instituir a
Federação sobre bases largas, taes quaes o Direito Publico
moderno as concebe.

Vim, pois, aproveitar a solennidade da tribuna, para de
clarar e assumir esse compromisso individual, que é uma das
divisas de todo republicano, como de todo homem honesto:
para que se saiba, para que, especialmente os meus conci
dadãos de Minas, saibam de que modo e por que maneira
exerci aqui o honroso mançlato que me conferiram, isto é, si
desviei-me, si apartei-me uma só linha do proposito que
mantinha na propaganda, ou si, pelo contrario, venho para
aqui trazendo desenrolada a mesma bandeira que hasteei na
propaganda.

VOZES - E' procedimento correcto, correctissimo.
O SR. DUTRA NICACIO - E' por isso que eu, não compre

hendendo esses temores, que para mim são vãos, de que a
maxima autonomia dos estados importa o esphacelamento do
Brazil, votei pela legislação separada.

·E' assim que ,eu ed,c:!.100 que o argumento uníco, por
assim dizer, aqui levantado para que um regimen de sepa
ração de rendas, no sentido federalista, não fosse adaptado,
foi um argumento que repousa sobre uma anormalidade. Re
firo-me ao argumento apresentado pelo nobre Ministro da
Fazenda, tirado das circumstancias de uma despesa avulta
dissima, que pesa sobre a União. Essa somma é anormal, por
que é o transumpto do orçamento da Dictadura, e, assim

.sendo, não póde servir de pedra angular para o systema de
discriminação de rendas na Constituição.

Outro ponto que me tem preoccupado é -que a nossa es...;
perança, ou ha de sahir daqui consagrada no Codigo funda
mental, para fazer a felicidade do povo, ou ha de ser sacri
ficada de modo a levantar, dias depois, a bandeira da scisão
no seio da familia brazileira. Este perigo hav~rá si se sacri
ficar a Federação e a liberdade plena, que é o nexo luminoso
e forte qu~ ha de prender entre si todos os preceitos da
Constituição, para que constituam um todo, um conjuncto
systematico.

Dizem que precisamos dotar, quanto antes, o paiz de uma
Constituição, porque a demora faz, até, baixar o cambio.

Pois bem, mas façamol-a como nos Estados Unidos, s,:r~m.

de que possamos, pelo menos, fazel-a passar aos nossos pos
teros como uma obra digna do povo brazileiro. Aliás, teremos
o desgosto de vel-a reformada em pequeno periodo, e ha mais
inconveniente em reformar-se a Constituição no Brazil do que
em demorar-se um pouco mais a sua elaboração. (Apoiados.)

Um argumento contra a Federação é tirado da falta de
recursos por parte de certos estados para poderem existir no
regimen federal, e outro argumento é o deduzido da neces
sidade de homogeneidade da nossa legislação, sob pretexto de
não existir differença de costumes a par da differença de
zonas.

O primeiro argumento apavora; porque, diz-se-, os es
tados que não tiverem recursos para viver independentes, fi
carão constituindo territorios ..
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Ora, este argumento não deve prevalecer de modo algum,
porque estou c'erto de que o :Gongresso não desconhece que,
quando se falIou em transformar estados pequenos em terri
torios, foi falseando-s,e a noção de territorios, que ha na
Constituição americana. (Apoiados.)

Territorios, na America do Norte, existem, não pelo facto
da depressão de um Estado em sua dignidade, não pelo facto
da mão potente da União deprimir o Estado no nivel da Con
federação, mas como um proprio nacional, quel• a União des,en
volve até poder se elevar a Estado.

O interesse do Estado é povoar os territorios, porque
estes, incultos, de nada valem; e então a America do Norte
chama - territorio - áquelle que fica sob a administração
da União, não para, por assim dizer, administraI-o politica
mente, mas no sentido de desenvolveI-o, chamar a immigração,
para que se desenvolva e s'e capacite para firmar Estado au
tonomo.

O, argumento contra a diversidade de legislação não colhe
de modo algum; porque todos sabem que, no Brazil, as leis
não são applicadas uniformemente; digo isto sem entrar em
desenvolvimento, porque preciso do tempo para tratar da ma
teria do titulo em discussão.

O facto do Estado ter a faculdade de legislar não quer
dizer que vamos desfazer em myriades os corpos legislativos.
pela vaidade de cada Estado ter legislação diversa. Não; só
não haverá homogeneidade nas modalidades particulares das
legislações, que hão de reflectir as necessidades peculiares aos
logares e costumes dos differentes estados. E em virtude disto
é que a Constituição deve conferir aos estados o direito de
legislarem na ordem commercial, civil e criminal. (Apoiados.
e não apoiados.)

O SR. ALEXANDRE STüCKLER - V. Ex. está de accordo
com a propaganda que sustentou com todo o brilhantismo.

O SR. DUTRA NICACIO - A unidade de legislação não póde
nem deve existir no regimen que vamos adoptar; do contrario
não teremos tlma Republica federativa, teremos uma Repu
blica monarchisada; porque, havendo unidade de legislação, o
Centro terá toda a omnipotencia, e o Centro é a centralização
politica, e a centralização não é senão a Monarchia disfar
çada. A Republica que viver debaixo de um regimen tal, não
póde ter outra classificação senão o disfarce da instituição
republicana em uma republica monarchizada.

E' preciso, senhores, ampla liberdade de legislação por
parte dos estados.

Esta questão de se denominar soberania ou autonomia dos
estados pouco importa; a questão não é de fórma, é de es
sencia, é de substancia; pouco importa que digamos - os es
tados autonomos do Brazil; pouco importa que digamos - os
estados soberanos do Brazil, ç'Omtanto que façamos o que de
vemos fazer. isto é, discriminar completamente a esphera da
União da dos estados. E não ha difficuldade em delimita
rem-se essas espheras, porque o criterio para essa delimitação
é bem conhecido: consiste em attribuir aos estados a facul
dade plena de estatuirem aauillo que affecta unicamente a sua
e'<:ist,encia intima limitada -a uma soberania em relação á da
União, que é soberana e regula os interesses geraes, communs
a todos os estados.
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Isso não importa quebra do principio soberano da União.
O outro principio que deve, por assim dizer, presidir a

toda a structura da nossa Constituição é o principio da plena
liberdade. .

Eu peço permissão para não acompanhar o orador que me
precedeu. Em questão religiosa entendo que o legislador não
tem que declarar si pertence a esta ou áquella seita religiosa:
e nisto é que está a verdadeira grandiosidade do ;systema que
adoptámos, ou, por outra. a verdadeira noção desse systema.
(Apoíados.) .

A Constituição nada tem que vêr com esta0 ou aquella
crença religiosa. mas, ao mesmo tempo, por um certo prin
cipio, tem que ver com todas, porque não deve prejudicar ne
nhuma e deve garantir a existencia dellas, sem preferencia
alguma. e garantir-lhes toda a liberdade. As diversas reli
giões hão de crear adeptos, não pelas disposições do Governo,
mas pela liberdade de seus principios. (A'lJoíixdos e apartes.)

A existencia da liberdade religiosa não é incompativel
com o desenvolvimento scientifico.

UM SR. REPRESENTAN'rE - A' medida que a sciencia pro
gride, vai diminuindo a religião.

O SR. DUTRA NWACIO - Mas dahi não cheguemos a con
cluir que o Estado deve prohibir a existencia das religiões;
elle quer a plena liberdade. e é isto o que eu estou susten
tando. Mas a plena liberdade não está consagrada no projecto
do Governo; elle exclue certos individuos do exercicio do
voto, princioio com que não concordo. Já o disse em circular.
antes da minha eleição, e o repito agora, porque é preciso
mostrar a minha coherencia.

Eu não admitto restricções em materia politica com o
fundamento de religião; isto é. não admitto que se negue o
direito do voto a este ou aquelle individuo porque tem esta
ou áquella seita religiosa.

UM SR. REPRESENTANTE - A inelegibilidade dos padres
já foi supprimida.

O SR. DUTRA NICACIO - Mas o capitulo que se discute
véda o direito de voto aos clerigos de ordens monasticas e
outros. que são sujeitos a voto de obediencia. (Apartes.) Esta
exclusão não é justificada de modo algum. Si QI Estado não
garahte a existencia desta ou dac.ruella religião; si existe o
principio capital da separacão da Egreia do Estado. dahi de
corre que o Estado não póde ter nenhuma interferencia na
ecnomia das seitas religiosas, salvo em casos de perturbação
da ordem publica.,

Si o Estado. repito, não gerante a esta ou áquella religião;
si todas são toleradas, tambem não tem direito o Egtado de
evitar o voto politico de um cidadão. simplesmente pelo facto
de elle haver prestado um voto de obediencia a esta ou áquella
seita.

U'\l' SR. REPRESENTANTE -- Apoiado; ·esta ti que é a verda
deira doutrina.

O SR. DUTRA NICACIO - O Estado não tem direito de se
envolver na vida economica de qualquer seita religiosa, seja
ella catholica, ou protestante. Sómente tem que ver quando
ellas se oppuzereni e pertubarem a ordem social e publica.
Por este motivo, Sr. Presidente, voto contra esta exclusão,
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assim como voto, tambem, contra o restabelicimento das leis
prohibitivas de posse de bens por parte de corporações de mão
morta.E' verdade que a propriedade tem dous fins. O individuo
tem o direito potencial, tem esse direito que os romanos ch~
mavam ad rem, isto é. o direito á proprieilade. Mas este serIa
inutil si não traduzisse em faeto. Esta transposição do direito
á propriedade, do direito potencial, para0 terreno dos factos,
é regulada por certos prineipios e limitada, já pela necessi
dade da coexistencia social, para regular as espheras do exer
cicio indiviq:ual do direito, já para garantir o fim politico eco
nomieo da propriedade. Portantq. o Estado tem direito de
intervir neste assumpto. s6mente para regularisar o modo de
acquisição, u.so,goso e transmissão de propriedade.

Fundado nestes principios, acho que não têm justifica
tiva esta disposição relativa ás propriedades de eorporações
de mão-morta por não estar convencido do inconveniente de
possuirem bens.

E, hoje mais do que nunca, quando estabeleqeu-se o prin
cipio da separação da Egreja do Estado, penso que não se
deve tirar ás corporações de mão-morta esses meios de at
tin8'irem os fins gve se propoem, porque seria ferir os prin
CiplOS de liberdade.

Plena liberdade, portanto, quer para a intervenção dos
individuos na ordem politica, exercendo os seus direitos de
accordo com as leis existentes, quer na aptidão para acqui
sição de propriedades.

E' este o reparo que tinha a fazer relativamente á decla
racão de direitos.

Cumpre-me, agora, adduzir algumas considerações a res
peito do art. 69, §§ 4° e 5°.

O projecto de Constituição, para determinar as quali""
dades de cidadão brazileiro, foi procurar subsidio, e nisso en
tendo que fez muito bem, na extincta carta constitucional do
Imperio ..

Adoptou o mesmo principio alli consagrado da soberania
territorial, e procurou, para attribuir a qualidade de cidadão
brazileiro, os mesmos principios que lá se achavam.

Mas, nos §§ 4° e 5° ha uma disposição, que é peculiar '))
projecto, - disposição que foi introduzida, estou certo, por
um :pensamento elevado do Governo Provisorio, e que, talve::.
domine a consciencia de muitos, mas que não tem uma legiti
midade tal, que possa converter-se em preceito legislativo.

Si hem que este § 4° fosse inspirado por um sentimento
de confraternização, e direi. mesmo, de gratidão para com 0<;
p'xtrangeiros que residiam aqui no dia 15 de novembro de 1889,
e que, por assim dizer, adheriram'á nova ordem decousas,
collocando-se á testa dos seus negocias, e não mostraram des
confianca. o que nos traria algumas diffi'Culdades perante as
potencias extrangeiras. que procurariam sustentar os direitos
de seus subditos, que fossem violados: a estes entendeu o Go
verno Provisorio' que devia declarar que fossem considerados
cidadãos brazileiros.

Estou d'e accôrdo em se considerarem brazileiros os ex
trangeiros residentes no Brazil a 15 de novembro, em equi
paraI-os. mesmo, aos brazileiros natos; mas discordo inteira
mente do modo por que estabelece isso o projecto constitl1
cional; porque elIe quer qUe a adopção da nova nacionalidade
pelos extrangeiros aqui residentes seja. por assim dizer. de
prehendida do silencio delles. (Apoiados. )
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Ora, senhores, isso tem: um grave inconveniente: parece
que o legislador constitucional devassa as intenções dos indi
viduos, para apurar si elles querem adoptar a nacionalidade
brazileira.

O SR. FRANCISCO VEIGA - Deve preceder a declaracão da
que querem. .

O SR. DUTRA NrCACIo - Por outro lado, parece que se quiz
evitar um escrupulo, que julgo não justificado, de dizer-se que
esses extrangeiros não se 'prevaleceriam da magnanimidade do
procedimento dos brazileiros que transformaram a sua Patria
em Republica, si estes exigissem a declaração expressa da nova
nacionalidade, porque elles passariam como individuos que
repudiam a Sl)a antiga Patria.

Este argumento tem, á primeira vista, vigor de vroceden
cia, mas, no fundo, não exprime cousa nenhuma. Pois, si os ex
trangeiro não declara, positivamente, por um acto de volição
sua, que quer adoptar a Patria· Brazileira, porque incorre em
censura, elle deixará de incorrer nena, si isto é censuravel,
pelo facto da adopção tacita.

O SR. !~LORAES BARROS - V. Ex. quer que a Constituição
republicano seja menos liberal do que a lG'onstituição monar-
chica de 1824 ? .

O SR.i DUTRA NICACIo - Não, senhor.
O SR. MORAES BARROS - Pois essa Constitukão adopton

Os extrangeiros então existentes, sem exig'Ír declaração al
gUIna.

O I::R. DUTRA N~CACIO - Não, adoptou portuguezes.
O SR. MORAES BARROS - Os portuguezes eram os extran-

geiros que então havia no paiz. ..

O 'SR. DUTRA NrCAcro - Para o procedimento da C~nsti
tuição de 1824, actuou uma razão especial, uma razão especia
lissima, que frizarei; 6hegarei lá, e espero que talvez consiga
ver o nobre representante de S. Paulo concordar commigo.

O SR .. lVloRAES BARRos - Os extrangeiros de 15 de no
vembro, até, j,á; são eleitores republicanos.

O SR. DUTRA NICAClO - Chegarei lá tambem. Já declarei
que sou pela equiparação a nós, brazileiros, dos extran
geiros residentes no \BIrazil no dia 15 de novembro ..

O SR. MORAES BARROS - Nós, que aqui estamos. viemo~
com os votos desses extrangeiros. .

O SR. DUTRA NICACIo - Pois estou dizendó que sou pela
equiparaç.ão delles a nós em relação ao exercicio dos direito':l
políticos. .

Creio que o nobre representante não póde exigir mais
eb mim para estar de accordl) COm S. Ex. neste sentido; dis
cordo apenas quanto ao modo; e peço permissão paraexpôr
o meu pensamento.

A Oonstituiçãoadoptou o vrincipio de concluir-se do
.silencio do extrangeiro que elIe adoptava a nacionalidade bra
zileira.

Vejo nisto inconvenientes, os quaes já se mànifestararri no
dominio· mesmo da Dietadura pela troca de notas diploma
tie,as (Apoiados): já houve nruç,ões européas que reclamaram
contra este facto.
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UM SR. REPRESENTANTE - As notas diplomaticas foram
victoriosamente respondidas.

O SR. DUTRA NrCAcro - Foram respondidas, mas a ques-
tão est,á, de pé. . .

O SR. FRANCISCO VEIGA - Os governos extrangeiros se
convenceram.

O SR. DUTRA NrCAcro - Os governos extrangeiros nã.)
celebraram nenhuma convenção com o Governo brazileiro.

Ul\'I SR. REPRESENTANTE - Nem pre'c.isamos de conven
ções.

O SR. DUTRA. NWACIO - A questão é muito melindrosa.
A este respeito entendo que a Nação Brazileira tem o amplo
e pleno direito de constituir-se' sem intervenção de outra
nação; mas a existencia deextrangeiros. em qualquer ter
reno, é uma questão de relações do Direito Publico Privado,
para a resolução das qnaes VV. Exs. hão de conceder-me per
missão para dizer :as nações fazem, até, convenções especiaes.
O Brazil póde constituir-se sem a intervenção de qualquer
outra n&ção; mas, assim como nós quereriamos defender os
nossos concidadãos que se achassem em territorio extran
geiro, as potencias 'ex(.rangeiras têm direito de intervir, ao
menos pelos meios diplomaticos, para a resolução das ques
tões attinentes ao's direitos de seus cidadãos.

D e:x.trangeirú declarado brazileiro por esse meio traz
inconvenientes praticos; e, senhores, a lei é em si um prin
cipio inerte, uma regra jmidica;póis, como principio
inerte; escripto. por caracteres' em um pedat;;o de pa'Pel.

ellanão tem valor senão quando sahe dessa posição para ma
nifestar-se no terreno dos factos. E, si a lei não pócle tras
ladar-se desse dominio ela inercia, para o dominio positivo,
para' o terreno dos factos, 'e reger com seu imperio absoluto as
relações juridicas, segue-se que não deve sér adoptada.

Eu admitto que os cidadãos extrangeiros que assistiram
ao facto dR 15 de novembro. prestaram sua cooperação e tor,..
naram-se dig'nos de ser cidadãos brazileiros: mas não o deverY1
ser -por estes melOSo aue dão lagar a embaraf'og. e eu não
quero ver um principio da Constituição contestado na pra
tica.

O embaraço é facil de dar-se. Si quizermos do silencIo
elo extrangeiro concluir que elle adopf,on nossa nacionalidade.
é possivel clue elle, em um momento dado. quando exijamos 'J
cumprimento de um onus, de uma o:brigação inherente á qu:J.
lidade de 'idadão hrazileiro. nos di'g;a. prevalecendo-se ela con
testação que o Governo de sua patria tenha feito:

pP "Eu sou cidadão extrangeiro e não brazileiro;"
UM SR.- REPRESENTANTE - Isso acontece até com os ex

trangeiros naturalizados, e sobretudo com os inglezes ..
O SR. DUTRA NrcAcro - Ahi ha documento comproba

torio.
UMA voz - Manifestação da vontade.
O SR. DUTRA IN.rcACIO- Eu entendo que o facto do ex~

trang'Riro declarar que outa por uma nacionalidade. não é um
facto desairoso de repudio 'de sua patria. Por que um homem
emig-ra de um paiz para antro. uerr]" os pontos dr. conta0f.o com
sua patria, 'porque no paiz onde elle reside encontra fortuna;
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familia, amigos, ha de manifestar-se um 'egoísta cjuê D.ao
queira compartilhar os onus, e sómente as vantagens da so-

. oiedade /'em que vive? .
Esse individuo harle, pelo falso principio de não querer

repudiaI' a patria, collocar-:;e em posição commoda? Não, até é
nobre um individuo mostrar que não é egoista, isto é, que,
assim como quer os commodos que' a nova sociedade lhe for'
nece, quer, tambem, carregar com os onus que supportam os
nacionaes riara ter esses commodos.

Jiá se vê, portanto, que essa, circumstanc.ia, que pareceu
:Desar para Qptar-se pelo silencio, 'Pela inacl)ão, como modo de
considerar-se cidadão brazileiro, não d.eve contribuir para que
acceitemos o modo engendrado pelo § 4".

Nósdevenl0s estabelecer que serão brazileiros, nas' con
dições do § 4°. todos os extraJllgeiros·que residiam no Brazil
em 1,5 de novembro, mas que declararem por um meio 'Pu
blico., .

O SR. i\IoRAES !BARROS - ;Essa declaração é. que ninguem
fará: pelo amor ás suas patrias.

O SR. DUTRA NICACIO - Eu ia concluir. Podiamos, ainda,
corrigir, estabelecendo que serão brazileiros, não só aquelles
que o declararem, mas' aquelles que por qualquer meio po
sitivo deixarem transparecer essa teuç,ão, como, por exemplo:
:Delo alistamento eleitoral, ou inscrevendo-se, nos boletins de,
recenseamento, naquella ,qualidade.

Este systerria é o mais Uberal, porque concilia os escru
pulos que entendo não deverem existir, porque é nobre, para
o extrangeiro que r,eside no paiz, optar pela nacionalidade,
porque ninguem dirá que sent para auferir -lucros, porque a
qualidade de nacional importa tambem onus.

Jiá existe uma emenda no sentido que deve ser additada,
conforme os princi1pios que expuz.

iÜ SR. MORAES BARROS - Em 1824 ninguem exigia essa
declaração dosextrangeiros. e acabavam de ser inimigos, con
tra os quae1:l se tinha feito a Independencia. V. Ex. quer que
a Republka seja menos liberal que a Monarchia.

O SR. DUTRA NlCA.CIO - Ha de permittir que conteste seu
aparte. Quero, apenas, a exactidão dos Ilrincipios manifes
tados. Já disse que a lei seria um 'principio vão si encon-
trasse enibaraços na pratica. .

Os extrangeiros tiveram duas occasiões p8ra' se declara
rem: ou alistando-se eleitores. ou inscrevendo-se nos bole
tins de recenseamento. DeveÍnos modificar v § 4°, elimi
,nando o principio do silencio como meio de presumir a von··
tade e substituindo-a pela manifestação expressà, conseguin
do-a com a declaração feita cpor qualquer modo positivo.
. O SR. CORRÊA RABELLO - No recenseamento ha uma dif··
ficuldade: ha extrangeiras que não fIzeram declaração al,guma
de quererem continuar com a sua nacionalidade e que
nas listas de recenseamento declararam. sua qualidade de ex-
trangeiros. .

O SR. DUTRA ·l\T1J:cAcro - Bem; mas esses manifestaram
vontade expressa de não quererem acceitar a nacionalidade
brazileira. Esses factos corroboram' O meu argumento. Se
gue-se, pois, que os extrangeiros não fizeram declaração, e,
entretanto, servem-se do boletim de recenseamento para de-
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clarar que continuam a ser extrangeiros. Estr, hypotuese é
presllmivel, é absolutamentl? verificavel.

A hypothese de impôr um onus ao extrangeiro que não
tivesse feito declaração de permanecer como extrangeiro, du-·
rante o prazo fixado pela Constitui:Cão, e elle recusasse cum
prir esse onus, invocando a sua qualidade de extrangeiro, pro
vocaria conflictos nas nossas relações diplomaticas com as
outras nações. Este principio não traduziria" a verdadeira li
berdade, porque esta não está nisso que diz o nobre represen
tante, mas no systema que queremos substituir ao do projecto.

Preciso responder ao nobre representante por S" Pimlo,
na objecção que suppoz tirar da Carta Constitucional de 18211.

A Carta de 182141 não declarou que os extrangeiros resi
dentes· no Brazil, na época da proclamação da Independencia
do Imperio, fossem brazileiros; declarou que os portuguezes
residentes no IEIrazil, na época da independencia •..

O SR. FRANCISCO VEIGA :.- E que adherissem á Ip.depen-:
dencia.

O SR. DUTRA NWACIo - ... seriam considerados brazi
leiros.

O 8R.MoRAES BARROS ,- Portugal teria o direito de re
clamar, como as outras nações.

-O 8R.DuTRA NICACIo Nesse caso, Portugal reclamaria
contra a proclamação da Independencia do Imperio, que já es
tava negociada nas côrtes portuguezas. E tanto isto é ver
dade, que a Carta portugueza de 29 de abril de 1826 declarou,
eXipressamente, adoptando tambem o princi,pio da soberania
territorial, que seriam portuguezes os nascidos em Portugal
e suas colonias, excepto os que j:á' eram brazileiros em vir
tude da Independencia e fundação do Imperio do Brazil.

Não está lá isso por estas palavras, mas está em substancia.
Si Portugal protestasse quanto á: qualidade de brazileiros para
os individuos .aqui residentes, teria protestado, ipso facto,
contra a Independencia do Brazil.

Portanto, senhores, si o projecto de Constituição ainda
quiz, neste 'Particular procurar subsidio na Carta de 24, foi
infeliz, porque tratava-se, então, de um caso restricto, parti
culara uma nacionalidade; e tanto isto é verdade, que a Con
stituição portugueza justifica a declaração feita na Carta con··
stitucional brazileira.

O 8R. PRESIDENTE - Está terminada a hora do orador.
O SR. DUTRA NICACIo - Vou concluir. O outro paragrapho

subsequente tem o mesmo inconveniente. Este paragrapho 5·
do projecto parece ter sido compilado da ü:onstituição mexi
cana.

No Mexico estabeleceu-se· que seriam mexicanos os cida
dãos que tivessem propriedades territoriaes em qualquer parte
da Republica, parecendo que o üVIexic.o retrahia-se aos tem
pos em que vivia sob o influxo da Constituição hespanhola e
deixava-se levar por meio de um influxo directo do principio
da Constituição hespanhola, que determinava que seriam hes
panh6es os que adquirissem a burguezia (vencidad) em qual-
quer parte do reino. . .

il\ias o nosso projecto de Constituição foi, talvez. mais
correct.o do que a IConstituição mexicana; porque o Mexico,
adoptando o estatuto pessoal para determinaçãO da nacionali-
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dade mexicana, estabeleceu que o individuo que adquirisse
propriedades, que tivesse filhos mexicanos, seria mexicano.

O nosso projecto de Constituicão exige mais: exige que o
individuo case com mulher .brazileira, que tenha filhos bra
zileiros e propriedade territorial; e é mais corree,to, porque
adoptou o principio da soberania territorial.

Não contesto a legitimidade dessa disposição; contesto P
principio de adstringir o Poder publico brazileiro a deprehen
der do silencio, da inacção de individuo o facto da adopcão da
nacionalidade.

Portanto, para que não fiquem de pé estes principios, para
que eIles venham, por assim dizer, dar logar a con1'lictos, éom0
succadeu, no tempo do Imperio, com relação á França, a re
speito de nac-ionalidade, visto como a Constituição franceza
adopta o estatuto pessoal, entendo que devemos reformar esses
dous paragr3JPhos, no sentido que aeabei de expor, afim de
se evitarem conflictos.

!Si pudesse, do fundo da minha obscuridade e da minha
fragilidade (Muitos não apoiados), dirigia ao ICongresso um
pedido: ao abandonar a tribuna, eu diria que o Congresso
comprehendesse bem a sua alta missão e modelasse a nossa
Constituição pelos principios elevados e democraticos da Fe
deração e da mais ampla liberdade, para que essa Constituição
se torne uma égide bastante vasta, que possa abrigar toda a
familia brazileira e' c-onduzil'-a aos seus gloriosos destinos.
(Muito bem/ Muito btf.md O 01'ad01' é c1Wtpl'imentado pOI' mui-
tos SI'S. l'epl·eSe'll.tan.t~s·) , , .'

O Sr. Bar1Josa Lima - Sr. Presidente, Srs. membros do
Congresso Constituinte Brazileiro. Faze o. teu dever, aconteça
o que acontecer.

Esta formula synthetiza, no momento actual como em
lorlos aqueIles t;)m que se trata da confecção de leis das quaes,
como desta, dependem os acontecimentos mais importantes
para a vida de uma nacionalidade, -'- synthetiza, admiravel-
mente, o procedimento que cabe a cada um de nós. ' .

. Faze o teu dever, aconteça o que acontecer, suppõe duas
condições: primeiro, inteIligencia mais ou menos esclarecida
para coIlocar-se na altura das difficuldades de cada caso, e o
saber onde está o dever. Depois, como propulsor desta intel
ligencia, caracter e sentimento; que inspirem .no agir, para
impedir desfaIlecimentos.

Nestas condições, Sr. Presidente, penso estar cumprindo
o meu dever, analyzando, de accôrdo com o pequeno cabedal

.de conhecimentos de que pOdSO dispôr, o projecto de Con
stituição que nos foi, aqui, dado para discutir.

Senhores, nem só de pão vive o homem, e, por isso, não
estou deaccordo com aqueIles que sustentam que a parte
mais importante do projecto, aqueIla para que se devem vol
tar' todas as vistas do Congresso, é a que se refere á distri
buição dos meios materiaes.

. Sentimentos e idéas governam as sociedades; e a magna
Carta que vai organizar a nossa sociedade, estabelecendo os
direitos de...cidadão brazileiro, não póde furtar-se á influencia
de taes factores.

Parte a mais importante do projecto é, com certeza, a
secção 2" do titulo que está em discussão. (Apoiados; muito
bem.) _ .

Aqui está synthetizada a maneira de ver o problema da
li:tJerdade religiosa, da parte daquelles que confeccionaram
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mittam que o diga, de modo, a um tempo, incoherente e
omisso. ,

Incoherente, porque ha disposições já contidas em ca
pitulo anteriores, 'que são incompativeis com muitas deste
titulo; omissa, porque, tratando-se de realizar os dogmas ac
ceitos pela Sciencia, as conquistas que melhor traduzem o
ponto a que tem chegado a Humanidade no seu progredir
ininterrupto, estão, em parte, consagrados nestes titulos, e,
em parte completamente esquecidos muitos des,tes ensina-
mentos.' ,

E era de eSiJeral' que isto acontecesse, por,que, de facto,
o empirismo, unicamente o empirismo, presidio á confecção
,de semelhante projecto. E se não, vejamos.

Tratando-se de lançar as bases para a constituição civil
da familia, nós vemos que o projecto preoccupa-se com a ins
tituição do casamento, de um modo defeituoso, mas, emfim,
consignando disposições a este respeito.

Consigna, tambem, disposição a respeiLo do modo porque
o Poder civil ha de intervir por occasião do fallecimento de
cada um dos cidadãos, do mesmo modo imperfeita, incompleta;
mas não consigna cousa alguma relativamente á intervenção
desse ,poder no systematismo do 'registro de todos aquelles
que, vindo ao .Mundo, nesta PaLl'Ía, 'são por isso brazileiros.

Dir-se-á: já faz parte da nossa legislação a organização
do registro civil. Direi eu: Mas nós temos de consignar neste
}Jacto fundamental todas. as disposições capitaes, essenciaes,
organicas, quer ellas façam parte, de um medo mais ou menos
defeituoso, da nossa legislação, quer sejam apenas aspirações,
modos de pensar daquelles que constituem a vanguarda dos
brazileiros .

Daquelles que constituem a vanguarda, digo, porque é
incontestave! que ainda que passe aos extrangeiros essa dis
posição da soberania popular, a gTande massa da população
brazileira (e o mesmo se dirá a respeito de outra qualquer
nação) não concorre, conscientemente, activamente, directa
mente, para o estabelecimento dessa disposição. (Apoiados;
muito bem.)

Quem concorre é a massa activa de cidadãos que se pre
occup,am com o conjuncto de disposições 'a regulamentar, a
transformar em leis, apoiada sobre a massa passiva, con
stituida pela grande maioria da Nação.

Pois bem, senhores, é preoccupação minha subordi
nar-me ás patrioticas observações do nosso digno Presidente,
que, ao encetar-se a discussão desse titulo, appellou para nós
outros, afim de que o ajudassemos a cumprir as disposições
regimentaes, limitando-nos á materia do projecto. ,

E' o que farei, ainda que involuntariamente, podendo
desviar-me, mas, em todo o caso, empregando esforços para
que taes desvios, não se dêem. '

Em primeiro "logar, chama a minha attenção, e neste sen
tido tive a honra de apresentar emenda, o § 20 do art. 72. E'
omisso; não é dessas omissões para as quaes eu Chame a at
tenção do Congresso com o desejo vaidoso de querer estar
apontando erros capitaes, de querer passar por um concertador
de primeira ordem, não; mas é uma consequencia que póde
ficar estabelecida e que refere-se á consagração pratica da
suppressão de privilegio, que representa um dos ultimos ves-



tigios do regimen das castas. Refiro-me ao que se chama a;
Blasse dos cadetes do Exercito.

O § 2° deste artigo diz:
" A Republica não admitte· privilegio de nascimento, des-

conhece fóros de nobreza", etc: .
Já em lei ordinaria dada ao paiz tratou-se disto, ficou

consignaéa esta .dispos;çáo,que a elasse do's cadetes do Exer
cito ficaria supprimida, que o EstadO não mais reconheceria
cadetes. Esta disposição, porém, deante das vantagens que o
privilegio trazia para aquelles que delle podiam gosar, cahiu
em _exercicios findos, foi lettra morta, nunca se poz em exe
cuçao.

U1\'I SR. REPRESENTANTE - Por causa da lei do sorteio.
que nunca foi executada.

O SR. BARBOSA LI1\'B. -:.. Isso prova o· modo de ver incor
recto do legislador, que fazia depender disposição de tanto
valor da simples exigencia da realização. da conscripção.

VOZES - Não é simples, não.
O SR. BARBOSA LIMA - Mas por este motivo ou por

aquelIe outro, nós nada temos que· ver com o modo de pro
ceder do legislador monarchico. O que é fora de duvida, o .
que é incontestavel é que nós, legisladores republicanos, de
vemos abolir semelhante privilegio e não consentir que elIe
continúe a produzir os tristes resultados de que temos co
nhe~imento~ (Apoiados.) E para isto basta lembrar, ligeira
mente, os cpisodios determinados pela existencia deste pri
vilegio. Nos quarteis, moços dignos de toda a consideracão
pelo seu procedimento, pela sua conducta irrl?prehensivel, por
não terem nascido filhos de algull) privilegiado.:.

O SR. BADARó - Muitas vezes de um major da Guarda
nacional.

O SR. BARBOSA LI1\'B. - ... estão sujeitos aos serviços
mais sordidos, estão sujeitos, mais rigorosamente, aos ca
prichos pequeninos de qualquer mandão, ao passo que outros,
que tiveram a ventura de gozar do privilegio de poderem ser
reconhecidos cadetes de '1' classe, de 2° classe, de qualquer .
classe, não· im'Porta ...

UM SR. REPRESENTANTE - De sangue azul.
O SR .. BARBOSA LIMA - ... a par de uma conducta menos

digna, ahi estão para desanimo, para enfraquecimento da
emulação mais elementar. (Apoiados. ) .

UM SR. REPRESENTANTE - Com aextens1io que tem tido
a Guarda Nacional, em breve, só teremos ·cadetes. .

O SR. BARBOSA LIl\-IA -:- Não me demoro nesta questão:
é uma questão que basta enunciar, e ahi fica. . .

ElIa só poderia provocar clivergencia sob o seguinte ,as
pecto: a medida cabe aqui no projecto de Constituição, ou
deverá ficar para uma lei ordinaria? Eu entendo que devemos
adaptaI-a na Constituição, na qual devem ficar abolidos todos
os privilegios. Não é bom que fique descJ,e já traduzido o
nobre açodamento com que nós procuramos extirpar, na pri
meira occasião. que se nos offerece, privilegio tão odioso comO
este?

32
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Seguirei a ordem em que estão dispostos os paragra.pl1os
deste artigo. ' .. ",,';,.,'.W';:

O § 4° dispõe: «A Republica só reconhece o casamento
civil, que precederá sempre ás cerimonias religiosas de qual
quer culto». Diversos oradores já disseram desta tribuna que
esta disposição constitue um ataque formal, flagrante á liber
dade espiritual, á liberdade de consciencia; e senão, vejamos.

O. SR. ESPIRITO SANTO - Não se esqueça dos privilegios
das dIVersas companhias.

O SR. BARBOSA LIMA - Meu collega apresentará da tri
buna e justificará alguma eJ;l1enda; mal tenho tempo de jus-
t-ificar as que apresentei. ..

. ])izia eu: Vejamos si, de facto, ha ataque á liberdade
relIgIOsa.

O conhecimento mais elementar do que· seja o dogma.
hoje scientificamentl\ demonstrado, irrefutavel.· incontestavel,
da necessidade da separação plena, de funda separação entre
o poder temporal e a auctoridade espiritual, convenientemente
entendida, leva-nos a reconhecer o flagrante attentado que
aqui existe contra a liberdade religiosa.

De facto, a auctoridade espiritual e o poder temporal
governam; um e outro são susceptiveis de determinar actos;
mas a auctoridade espiritual governa convencendo, governa
persuadindo; governa dirigindo-se ás idéas, governa dirigin
do-se aos sentimentos, governa pelo mesmo modo que iazcm
se sabios, demonstrando, não obrigando, materialmente a crêr,
mas mostrando, o que é uma verdade irrefutavel e, quer crea
mos ou não creamos, ella ficará de pé.

A persuasão é representada pelO privilegio moral, cara
cteriza a ml,llher; é esta maneira de governar que se dirige ao
sentimento e que é capaz de produzir actos que cada um é
susceptivel de imaginar; um e outro modo de governar consti-·
tuem o poder espirItual e não são susceptiveis de confusão (jom
o que seja poder temporal. O primeiro vai até aos receSS(l~ da
consciencia, vai esmerilhar os sentimentos, .Val examinar as
idéas, e ingere-se na formação subtil de cada um dos as
pectos do nosso foro intimo; crêa e modifica doutrinas, e, por
esta maneira, modifica indirectamente os actos. O poder
temporal não tem que ver com o modo de sentir de cada
cidadão; mantenedor da· ordem unicamente, seu dever não é
impedir que outro cidadão pense assim ou pense de outro
modo, crêa nesta doutrina, acceite este ou aquelle dogma, seu
dever é Impedir que a aclividade dos cidadãos manifeste-se
em actos e acções contl'arias á ordem publica.

A confusão desses dous poderes, isto é, o exercicio desses
idous modos de governar por um mesmo orgão, dá logal' ás
mais deploraveis aberrações, ás consequencias mais desastra
das no governo da sociedade. Quem aconselha e manda ao
mesmo tempo, está, naturalmente inclinado a abusar, e toda a
xez que não póde convencer pela força das id13as; pela forca da
persuasão, toda a vez que encontra opposição, lança mão do
braço temporal e diz: "Crê ou morre."

E' o que nós vemos praticado largamente, constituindo
uma das phases mais decisivas da historia da Humanidade,
pelos portadores do Alcorão, todos aquelles que pretenderam
pregar essa grande synthese elaborada por Mahomet. E' o que
'I!ÓS vimos na déCadencia do Catholicismo..•
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o SR. TOSTA - Não apoiado; não está em decadencia;
cada vez mais forte.

O SR. BARBOSA LIl\1A -lVIodifico o que disse. E' o qUê
vemos no apogelt do Catholicismo, si é que· devemos chamar
apoacn â época em que o covarde JoãoIlI e o sombrio Pllelippe
TI cobriam a Europa de fogueiras e davam ao mundo o mais
revoltante espectaculo, e amparados em uma religião exgo
ttada, entregavam-se aos desvarios do fanatismo; quando é
certo que o Gatholicismo revelou sua maior pujança quando.
um Gregorio VII conseguia, apoiado só no prestigio da fé,
que um Imperador da AI,lemanha ficasse fazendopenitenciã.
ás portas do castello de Canossen.
\ A' medida que ia elaborando-se a Sciencia, Livemos,. pa

rallelamellLe, duas evoluções: a de uma synthese monument.al;
11. ·que a Humanidade. deve os melhores serviços, mas que,
não estando mais de accordo ·com as necessidades sociaes,
desmoronava-se pouco a pouco, e-a de uma nova synthese,
apparecendo pouco a pouco tambem, desde os rudimentos da
Mathematica até as subtensidades da moral, constituindo,
suécessivamente, cada um dos degráos da escada scientifica.

Dizia eu que o facto de estar na mesma mão o exercicio
do poder espiritual e do poder temporal dá logar a abusos,
que· i.mpedem o progresso e perturbam a ordem.

De facto; atravessamos, desde o seculo XII, uma phase
justamente denominada revolucionaria, em que tudo está em
discussão, desde a organização dos governos até a da família;

.força é convir que, comparadas as diversas phases da historia
de Humanidade, tal facto· é devido li decadencia da synthese
theologica, que não mais póde regulamentar as idéasJ senti
mentos e actos humanos, como força é convir, repito; ·qué só
quando tenha surgido e se tenha propagado uma synthese
capaz de tão grandiozo papel, de substituir a: religião· de São
Paulo, é que a Humanidade poderá ver estabelecida a concor
dancia dos sentimentos, das idéas e, por isso, dos actos.

E qual é o nosso dever para que essa eoncordia se esta~

beleça? I .
E' não crêarembaraços ao advento das idéas, é continuar .

na conducta publica, acceita c posta em pratica por·' um Ri
chelieu, por ]1m Pombal e por 11m Daranda; é começar aca
bando com a censura prévia, e terminar por fazer a mais
profunda separação entre o poder temporal e o espiritual, em
abrir a mais franca discussão, quer na tribuna, éI1.Ier em
pamphletos, quer na imprensa diaria.

Deixar que do embate das idéas em discussão, travadas
pelos competentes, possam surgir novas luzes, capazes de re
gulamentar os actos, de dirigir a opinião, agora completa-.
mente desnorteada. Isto é n.ecessario é, ao mesmo tempo, uma
vantagem no ponto de vista da dignidade da propria Egreja,
e, especializando, da Egreja Catholica, já que, como sabemos,
a ella pertence a quasi totalidade dos brazileiros.

O SR. TOSTA - Folgo muito de ouvir essa declaração.
O SR. BARBOSA LIMA - E, a proposito, declaro ao meu

collegaque atravesso a phase, que será a ultima no meu de
senvolvimento individual, na qual, devo dizer. refiro-me a um
Deus como a uma hypothese que durante algum tempo foi
capaz de prestar serviços á Humanidade. (Riso.)

Portanto,está claro que não sou catholico; mas, por com:'
prehender convenientemente o que seja liberdade,' e posta a



(Iúestao rio terreno da separação completa, enti'e o pocíer tem
poral e o espiritual, é que exijo, em nome da dignidade da
Egreja, que §eja mant.ida esta separação.

UM SR. REPRESENTANTE - A pastoral collectiva não quer.
O SR. BADAR6 - V. Ex. não comprehendeu perfeita

mente aquelle documento.
O SR. BARBOSA Llfi'B. - Não ha um fiel digno, que con

sinta, que possa correr o risco á sua crença de ser confundida
com uma especulação.

Com effeHo. Si o facto de pertencer a tal ou tal credo
dá lqgar a vantagens· materiaes; si acontecer como ha pouco,
no Brazil. quando ao credo catholico dava-se preferencia no
preenchimento dos empregos, e que a preferencia traduzia.:seo

em vantagens materiaes, é Ilatural e possivel que surjam
duvidas Eobre a sinceridade do individuo que se diga catho
lico, é natural a interrogação. Esse individuo é catholico
porque pensa que esta é a crença que-deve seguir, ou está
apegado ás vantagens materiaes inherentes a esse credo?

O SR. BEVILAQUA :- Eis ahi a questão. V. Ex. está de
. fendendo brilhantemente.

O SR. BARBOSA LIMA- Si uma egreja tem, ao lado das
espirituaes, vantagens materiaes a dar, eu pergunto: Aquelles
que fazem parte de tal credo, para não poderem ser confun
didos com hypocritas, têm ou não muita cousa a . lucrar com
a separação dos poderes? Portanto, encarada a questão neste
ponto· de vista, a separação dos poderes deve ser· acceita .

OSa. BADARÓ - Com os seus consectarios logicos ..
O SR. BARBOSA Lnv.L-\ - Vamos vêr si posso tirar esses

consectarios, para demonstrar a necessidade da separação de
um e modificações de outros artigos deste capitulo.

Isto foi o ponto de vista de dignidade; agora o ponto de
vista da liberdade. .

A todos os cidadão!> deve ficar, francamente livre a fa
culdade de pertencer a este ou aquelle credo; Ilão podendo a
sua conducta ser motivada pelas vantagens materiaes que
este tenha e aquelle não tenha .. Explico-me mais: nãd· póde
ser tolhida a liberdade de um qualquer cidadão de filiar-se ·a
uma certa crença. .

Ora, essa liberdade é tolhida pelo poder temporal todas
as ,'ezes que este poder crêa para aquelle credo· uma posição
inferior a todos os outros; crêa: as maiores difficuldades e
embaraços para o cidadão, fazendo-o tocar, em maior ou· menor
somma, .ás raias do martyrio, começando por impedir-lhe oS
empregos publicos e indo, até, á conducta de Felippe lI;

O que se dá no § /1
0 deste artigo é, exactamente, isto; o

poder temporal não tem confiança em uma disposição. que
constitue o alicerce da família; não tem confiança; e que
faz para que este modo de ver possa arraigar-se na população
brazileira? Junta-lhe uma pena temporal. Devia deixar a
todos aquelles que não quizessem obedecer á prescripção do
casamento civil todas as consequencias que resultam de uma
semelhante desobediencia, sem que estabelecesse penas:
cadeia para o padre, multa para o nubente. :
. . Pois, póde o Governo achar. que é pouco o facto de um

cidadão constituir família fóra das disposições civis .ear-
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riscar-se a .não ver legitimados os seus filhos, nem respeitadas
as suas ultImas vontades nas disposições testamentarias ?

l!M SR. REPRESENTANTE - A ignorancia não se importa
com ISSO.

O SR. TOSTA dá.um aparte.

O SR. BARBOSA LIMA - Já esperava a objecção; e si (}
meu coIlega não me interrompesse, veria que procuro armar
me da melhor boa fé. Tenho feito esforços para encontrar no
conjuncto de idéas de meus concidadãos aqueIlas que mais
commummente são apresentadas como objecções ao que vou
expondo e uma destas foi: que o padre póde abusar, póde
prevalecer-se da ignorancia, que sobeja nas massas populares,
e impedir que E'e realize o casamento civil; o padre póde fazer
o que temos visto que eIle tem feito. (Apoiados. Trocam-se
muitos apartes.)

Si no fil).al do meu discurso eu tiver deixado de encarar
estas questões, não faltará inteIligencia a qualquer dos meus
eoIlegas para que, subindo á tribuna, venha esclareceI-as.
Mas peço aos nobres representantes que me deixem terminar
o meu discurso.

Mas, Sr. Presidente, o padre póde continuar a fazer o
que temos visto fazer, prégar do pulpito que o casamento
civil é uma mancebia, ameaçando os fieis com o terror de
penas futuras e i.mpedir que vão cumprir os seus deveres de
cidadãos.

Qual é -o dever do Estado, pergunto? E' intervir e dizer:
O senhor não J2j5de proceder dessa maneira; aqui está a cadeia
de um lado e a multa de outro.

Ora, este principio, levado ás suas extremas conse
quencias, póde produzir a mais feroz das tyrannias ...

Imaginou outr'ora o governo de nossa Patria que para a
felicidade do Estado e do individuo era necessario que todo
cidadão acreditasse em Deus, na immortalidade da alma, etc.
E aqueIle que não acreditasse em Deus, dizia o nosso famoso
codigo. ficaria sujeito a taes e tiles penas .

. .Eis ahi até aonde vai a intervenção do Estado.
O SR. TOS'fA - Esses effeitos são punidos pelas leis ame

ricanas.
O SR. BARBOSA LIMA - Vamos mais longe. Da radicação

dos sentimentos catholicos na massa, na população-. é de es
perar, e si não é de esperar, é àe suppôr, da parte do padre a
aceeitação de todos os riscos n? cumprimento do seu de:ver;

Assim, o padre. no cumprImento desse dever. acceItara
o martyrio da cadeia, e o nubente acceit?r~ a multa. O que
resulta é isto: casamento. na g-rande maIOrIa. acompanhados,
não da lua de mel, mas de cadeia e multa. E a lei continúa
a sersophismada.

um SR. ,REPRESENTANTE - E que ·havemos de fazer ?
O SR. BARBOSA LTMA - Desenvolver a instrucção por

todas as camadas, g-ratuita em todos os seus grá:os. Eis o meio.
Portanto, a disposição do proj ecto é tyrannica por um

lado.
UM SR. REPRESENTANTE - Mas necessaria.
O S'PJ. BARBOSA LIMA-E' uma tyrannia necessaria, como

diz o Tneu nobre coIlega; mas peço licença a V. Ex. para
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dizer..:lhe que no regimen republicano não conheco tyranniás
necessarias.

PÓ'de ser que o fosse neste periodo inicial, neste prologo
do regimen republicano.

Mas, em synthese, acho que esta disposição é mais al
guma causa: é desnecessaria; não corresponde, de modo
algum, áquillo que o Governo pretendeu, ou pretende evitar.

O SR. ESPIiuTO SANTO dá um aparte.
O SR. BARBOSA LIMA - Esta questão de attribuir ao

orador systemas e exaggeros de esCÜ'la .depende do pünto de
vista em que est,á collocado o apartista. .

Que faz () regimen republicano? Trata de pôr em pra
tica o estabelecimento da hberdade como a base sobre que ha
de assentar a ordem pulJilica. . .

E dahi tirarem-se todos os coroll~rios.

AJgiora, systema por systema, eu poderia dizer, mais, que
grande parte da sociedade, grande parte dos homens que
pensam e estudam, procedem, neste assumpto, de accôrdo com
uma certa orientação.

Ha alguns que pensam que O" padre não é um cidadão bom.
O 'SR. TOSTA - Qual a classe da sociedade que só tem

bons?
O SR. BARBOSA LIMA-Alguns, até, dizem que são na

maior parte especuladores.
Encarada a 'questão debaixo deste ponto de vista, seria

necessario estabelecerem-se no Codigo disposiçãies para taes
8speculadores. e isso dep'ois da separaçãü da Egreja do Es
tado, - o que leva a consequencias da fórma daquellas que
vemos no actual ·Godigo Penal.

O Codigo Penal, que se pretende ter consagrado ás dou
trinas mais modernas, o 'Godigo Penal,que é uma constitui
,ção nova, o 'Codigo Penal,que chegou pelo ultimo paquete
,(Riso), o Codigo Penal, em 'que se diz que estão classificados
todos' os delictos, 'cDmmina penas taes e taes... e prisãocel
lular par,a todos aquelles que pra'Ücarem o espiritismo, a
mag'ia, etc. (Riso.)

Ora, pergunto: iL,evada a este po,nto a theoria ela inter
venção do Estado, estavamos ou não arriscados a ver um Co
dig;o Penal que comminasse penas contra um padre que, por
um conselho em confissão. ou advertencia em sermão, levasse
um ou mais crentes fanaticos á loucura,? (Apoiados,: muito
bem.)

IÜ!ra, todos estes males resultam, não do abuso por parte
dos saeerdotes de quaesquer doutrinas, mas da situação anar
c'hica em que estamos todos os ó'ccidenta'es. (Apoiados.)

Por isso, apresentei uma emenda neste sentido (lê):

«A Republica s6 reconhece a instituição civil do casa
mento, que poderá ser precedido ou seguido de 'qualquer ce
remonia religiosa, á vontade dos nubentes, mas terá seIIl.pre
por base a monogamia.»

Continuemos .a analyse.
As crenoas catholicas não são nenhum segredo: todos n6s,

s: não somos, fomos catholicos; e mais ou menos as conhe
cemos; ellás não se oppõem ao que se segue,
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Não ha, absolutamente, o menor ataque á liberdade de
consciencia,de qual1quer catholico ou fiel de outra egreja
em obrigar-se esse cidadão a inscrever no registro civil dos
naseimentos os nomes de todos os seus filhos.

Como se vê. fui coherente: não disse: A inscripção no
registro civil é obrigatoria, e deve ser feita antes do sacra
mento. - porque o Estado não con'hece, nem ,quer saber de
sacramentos. (Apoiados.)

O bom cidadão que ao mesmo tempo é bom crente - e
são cousasque não se repeliem, que são conciliaveis-,
baptisa o seu filho, faz a festa como muito bem entende, e,
de-pois, vai p'erante o official publico e inscreve-o no respe
ctivo registro _ (Apoiados e alguns apartes.)

A pena serve para os abusos da conducta individual em
que a ordem é gravemente compromettida.

Ob,jectam-me, segundo ouço, que cidadãos haverá que
não se importarão com a inscripção de seus filhos na:quelle
registro e nem com os males q:uedahi resultarem.

Ora, o Estado não tem meios de evitar, ou impedir que
um individuo proceda desse modo.

E' um individuo que vai ao encontro de um mal; não
podemos obstar a isso.

Nós não temos meios de impedir que 'quem quizer váa
uma pharmacia, compre strychnina e envenene-se, ou que
atire-se de uma ,janella abaixo.

UM SR. REPRESENTANTE~ Então, ha de ser coherente
acceitandoo divorcio.

O SR. BAPJ30SA LIMA - A respeito do o.ivorcio, terei oc
easião de pronunciar-me; é uma questão de tal alcance, que
me desviaria algora do plano do meu discurso. Gontinuarei a
esforçar-me p'ara manter a continuidade do meu discurso, sem
o ·que elle não terá connexão, não terá ligação nenhuma, será
uma especie de dialogo.

UM SR. REPRESENTANTE - Continue, que vai muito bem.
O SR. BADARÓ - Estamos ouvindo-o com muito prazer.

Sob esse ponto de vista, está discutindo perfeitamente.
O SR. ,BARBOSA LIMA-Digo eu: Vamos ao encontro do

nascimento, regulamentemol-o por essa maneira livre, sem
ingerencias indebitas, sem tyrannias: vamos, depois, a outra
,phase. ao casamento; neste interim ba um grande espaço de
tempo, durante o qual o cidadão desenvolve-se no seio da
;família.

Não governar de mais - é a fórmula hoje' acceita como
o meio de traduzir a necessidade, em que estamos e que con
stitue uma conquista da observação historica. de não estar o
Estado intervindo todos os dias a proposito de tudo na vida
domestica, na vida do individuo, em não estar sacrificando o
individuo ao Estado. em não estar querendo amoldar o in
.âividuo a um certo' typo preconcebido por um qualquer le
gislador que legislasse para todos os momentos da vida in
dividual.

Bem: intervem o Estado por occasião do casamento, e
o faz pela maneira por que ,já o disse; finalmente, intervem
o Estado por occasião do traspasse do individuo, por occasião
do obito; e intervem, como? estabelecendo o registro, por um
lado, e pondo o cidadão a salvo da tyrannia, ,já agora exer,
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.c.itada, não mais pelo E:stado, mas p'ela Egreja, exorbitando,
ou excedendo-se nas suas aUribuições. Nós o sabemos; estão
na reminiscencia de todos os nossos concidadãos, as questões
que suscitaram-se muitas veze.g a proposito do enterramento
.de maçons, a proposito de tal üu tal parocho negar sepultura
no unico logar possivel, no unico cemiterio que existia, a
,um individuo, a pretexto de ter elle durante sua vida prégado
,doutrinas em contrario áJquellas ,que préga a Santa Madre
Egreja Catholica.

Isso, porém, não é razão para que o -Estado pro,cure cahir
no extremo opposto.

ASR'im, não deve ir ás confrarias, ás associações reli
giosas, ás diversas egrejas, tirar-lhes o cemiterio, que con
.stitue para ellas um logar de culto, e obrigarem a se fazerem
os enterrament.os, unicamente, no cemiterio municipal; não
,estabelece um cemiterio municipal para todos aquelles que
.quiz·erem ahi descançar no seio da terra, independentemente
das crenças que, por acaso, possam ter tido durante a vida ...

O SR. BAD.'I!Ró-E:stamos de 'p'erfeitoiceôrdo.
O SR:. BARBOSA LIMA - .•• e deixa subordinados ás regras

da polícia ·e da hygiene, unicamente, os cemiterios reli·giosos,
em cada um dos quaes cada egreja celebrará as suas cerimo
nias, inhumar·á os seus mortos da maneira 'Por que entender
(Apoiadns; mu'Íto bem). Esta ,doutrina concilia a liberdade
civil com a liberdade religiosa (Apoiados).

O SR. CORRÊA RABELLo-Contra isso não ha oJ:>j ecção pos
sivel.

O SR. BARBOSA iLIMA - Sei ,que em muitos codigos civis
a ·questã.o do cnmmento civil é regulamentada; sei que em
muitos paizes o 'casamento' civil constitue um dos objectos
dessescodigos: ora, si nós, não nos rpreoccupandocom essa
consideração, trat.amos de legislar sobre o casamento na Con
stituição, apesar de Icostumar essa materia ser prevista no,s
.oodigos civis, não vejo razão por que não 'Continuemos, sem
entrar em detalhes, nesta regulamentação das ba.ges capitaes,
para que não completemos a disposição relativa aos o'bitos.

De facto, o individuo 'que fallece confia dos poderes pu
blicas a execução da sua ultima vontade no tocante á dis
tribuição dos ,seus b'ens, Eseusado, ISr. .Presidente, seria im
pertinf:'ncia minha estar insistindo no fado de ,que isso faz
parte de todas as legislaçlõ1es. Neste sentido encontrei-me
com diversos distinctissimos coUeg'as, que apresentaram a
emenda, conságrando a liberdade de testar, seguida de seu
corollario, de seu appendiee, a liberdade de adoptar... Mas,
por que não deixamos isso para o Codigo Civil ?

E' materiado Codigo determinar a especificação dos de
talhes, dos reg'istros, 'etc.; mas a consagração do principio
cardeal, que apresenta uma reforma radical, no meu modo
de entender, tem tanta razão para ficar aqui como essa outra
disposição. que tambem figura nos ,codigos civis. (Apoiados.)
Nós, uqui.consideramos o principio geral: a Gonstituioão
.::l.Cceita tal e tal instituioão, que não fazia p'arte da anterior;
não estamos regulamentando, estamos ·consagrando o principio.

Aproveito o ensejo, que se me proporciona, para declarar,
francamente, uma vez ,que não me foi dado faz'el-o, pelo aço
damento com que têm sido encaradas as discussões, pelo im-
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perio do encerramento, que dominou e ,que, felizmente, pa
rece ... enfraque'cido ...

UM..'" voz - Está adormecido.
o SR. BARBOSA LIMA- .• , que não estou de accõrdo com

3. doutrina, que aqui passou, relativa a remetterem-se as
condiçõ'es de elegibilidade para a legislação ordinaria: pri
meiro porque é uma incoherencia que a IGonstituioão cogite
das condições imprescindiveis, elementares, em virtude das
quaes um ,cidadão póde ser eleitor, e deixe de cogitar das
condições a que deve corresp'onder um cida,dão para ser
ele,g:ivel.

Não ve.io por que razão a Constituição não ha de cogitar
das razêYes de ineleigibilidade, 'Quando é 'certo 'que se occupa
das condiç,õ'es e das raz/Ó'es de elegibilidade. Ser elegivel póde
ser assumpto dà Constituição, s'er inelegivel não póde !

Já ouvi dizer que no T,lrimeiro caso trata-se da compati
bilidade, no segundo, da incompatibilidade.

Mas, senhores. assim .como ha eondições capitaes de ele
gibilidade. ha condições ,capitaes no sentido negativo, 'e, desde
o momento em que consagramos as primeiras, devemos con
sagrar as segundas, e desde que não queremos consagrar as se
gundas. não devemos 'Consagrar as primeiras.

Digamos a verdade: foi, unicamente, um meio de pro
iellar uma questão vencida na opinião publica, p'orque re
presentava iJm dos aspectos da tyrannia mais insupportavel
(Apartes) impedir que certo numero de üidadãos, pelo facto
de pertencerem, como sacerdotes, a uma relílg:ião, não pu
dessem ser eleitos. (Apartes.)

Vou, ainda, ao encontro ,de outra ob.iecção.
Disse-se nesta Casa: Os padres têm deveres, na sua re

ligião, 'que os inhibem de iIllgerir-,se nas questões seculares.
Mas, senhores, é o E:stado O' tutor, o curador da Egre.ia,

para fiscalizaI-a quando não cumpre bem seus deveres?
Sabeis que a ,E:greja Catholica se 'fragmentou, depois do

sühisma lutherano, em uma infinidade ,de seitas as mais va
riadas. Gomo p'oderá o Estado tutellar todas essas 'seitas?

No dia em que o sacerdote de ,qualquer religião, ou os
individuosque a compõem. em virtude de que estão inhibidos
de r·evestir os habitos militares, não só os catholicos, como
os 'C!uakers, por exemplo, -no dia em que el1es representas
,sem ao Poder Pu'b'lico. dizendo que seu credo impede o exer
eicio desses deveres dE' cidadão, então diriamos: Concedemos
a excepção. mas fj.caes fóra da lei e das attribuiçõ'es communs,
e, então, não tendes as vantagens inherentes a estas.

Mas, ha uma emenda, apresentada pelo '81'. represen
tante Serzedello. que disp'õ,e: «Por motivo de crença nenhum
brazileiro poderá ser privado de seus ·direitos -civis e poli
ticos, nem eximir-se de quakruer dever civico», emenda que
vem pre·encher um claro na Constituição.

Não haverá sotaina nem ilJatina debaixo da qual não se
occulte um cidadão .

Quero crer que os meus .compatriotas, 'que revestem os
hahitos talares, não terão abdicado ,das suas preoccup'açõ'es
patrioticas por se terem filiado a tal ou tal credo.

Senhores, devo dizer, uma vez que occupo a tribuna, o
meu modo de ver sobre a emenda de diversos representantes
deste Congresso, consignando a descentraliza{}ão da legislação.
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Quero crer que a coherencia impera na Republica, e, assim
tanto, como elIe consigna certo numero de idéas que se dizem
sendo, o Codigo Penal passa a constituir letra morta! Entre
capitaes e muito consentaneas com o que se chama modo de
vêr mais moderno naactualidade, me servirei de algumas
disposições do Codigo, para justificar umaemenda,que pre
enche uma omissão do projecto; emenda que representa uma
suppressão, que já foi feita nas constituições de alguns
estados.

Refiro-me á emenda 'que manda accrescentar, onde
convier - ficam abolidas todas as loterias p'or parte do es
tado. (Muito bem,,)

O SR. BEVII.AQUA-lDevia ter sido feito isto em 15 de
novembro, á noute.

O SR. BARBOSA LIMA - O art. 337 do iCodi'glo Penal
diz (M):

«Fazer loterias e rifas, de qualrquer especie, não aucto
rizadas pOr lei, ainda que corram annexas a ,qualquer outra
auctorizada, penas, etc.»

Vamos ver a-qui adaptada uma doutrina interessantis
sima, - a loteria e a rifa constitúem um vicio, emquanto fór
exercitado pelo cidadão; e no dia em ,que uma assembléa
basear nesse jogo a fundação de um hospital ou qualquer
outra obra, de beneficencia ou não, passa a ter direito de
cidade entre as virtudes ...

Sei que muitos raciocinam com a pratica; porque, dizem,
é um meio de levantar-se um grande capital para edificar-se,
por exemplo, um hospital em· beneficio da Humanidade. A
analyse não está bem feita. Vamos ao seio de cada familia;
vamos á casa de cada proletario, e que observamos? EUe não
vê a solução que esperava do jogo, senão como naufrago -que
a este recurso se apéga, crendo que a loteria é capaz de
fazel-o rico de um dia para outro.

Vejamos a desillusão que repercute no seu moral: o des
animo apodera-se delle, depois de ver que o ultimo recurso
com -que contava falhou-lhe e s6 tem como resultado a es
poliação pelo vicio ele alguns mingoados meios que o não ti
raram da miseria, já agora aggravaela pelo despeito e pelas
paixões que o jogo desperta.

Portanto, a sociedade não p6de erigir o vicio em meio
de vida, nem em base para recursos; e estes beneficios pro
palados não são mais do :que triste e irremediavelmente
illusorios.

Diz mais o Codigo Penal (lê):
«Art. '3169 ... jogar jogos de azar.
Penas - prisão cellular e multa.»
Parece -C!'ue estas disp'osições subordinam-se á seguinte

observação: o jogo de· azar excita as paixõ1es e colIoca o. in
dividuo em taes condiçlões,que o podem levar a pratlcar
crimes.

Mas, modelo de coherencia !
Está mais abaixo o seguinte (lê):
«Paragrapho unico. 'Não se comp.rehendem na prohibi

ção dos jogos de azar as apostas de corndas a pé ou a cavallo.»
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Aqui está, o que se chama uma verdadeira transacção
com os preconceitos que animam os sportmen!

~s&e jogo te~ invadido '0 que se chama, sem razão~. já
s~ ve, a parte maIS alta da sociedade (Apoiados) com {) fim
dIZ-S~. de aperfeiçoar a Ta,Ça cavaUar, fazendo ao mesmõ
tempo, que definhe a humana. (Apoiados.) ,

Pensam que o melhor modo de dar incremento á in
dustria, da {)T'eação é fazer, pelo jogo de apostas, desp.erdicio
de caPItaL que representa:, nas mãos de uns, o superfluo
'accumulado, quando é certo que uma grande parte de Huma
nidade não tem sequer o necessario. (Muitos apoiados.)

Eu tive a honra de a,presentar uma outra emenda, 'qu,e
preenche, a meu ver, uma omissão da ConstituiOão. T'odos
sabem que por diyersasvez,es se tem tentado, em nosso paiz
e em outros, (a expAriencia já está feita). a promuIgação de
leis que imipeçam a· vadiaç,ão ea mendicidade,

Ora. estas prendem-se a cousas tão complexas, que não
é dado entrar no seu exame e formular juizo seguro a 1Ie
speito, sem 'digressões mais ou menos llongas, mas ·que a hora
não p·ermitte., •

Em t,odo o caso. dir,ei algumas palavras, com que ten
tarei justificar a minha emenda,

A emenda é a seguinte (lê):

« Nenhuma Iei se fa.rá contra a mendieidade. nem sobre
locação de s·ervicos,. ou marcando dias e horas de descanso:
eguaImente não se poderá liegislarr sobre infracções de ordem
puramente moral.»

Ora, o Estado legisla sobr·e crimes e delicias. e não
sobre peccados apenas. Nós não vemos isto em muHos '00
digos penaes, no da Italia, no da Suiss3J etc., que consignam,
mesmo, o contrario: mas não é isso razão para que nós ad
optemos na Constituição es,ta medida, que rrepresenta um
passo dado no caminho do IprOgllesso. (Apoiados e apartes.)

Meus Senhores, interrompo o meu discurso para dizer o
seguinte: iPóde par.ecer que estou f6ra do assumpto, mas a
razão por que me' bato para que ta.es e bes d~s'Posições sejam
inclui das na Constituicão, é porque a 'int,::"oducyão dellas im
pedirá -que. depois, não Si' façam leis ordinarias\ corno este
Codigo, que contém disposições como esta (lê):

«Art. 399. Deixar de exerciÍtar profis&ão. officio ou
qualquer mi,;::ter em que ganhe .a vida, nâ.o ,plossuindo -meios
de subsisilenc,ia e domicilio üertoem que habite, etc.

Pen'a - de Iprisão cellular por '15 a 30 dias.»
Ora. meus Senhores, vamos sublinhar - Não possuindo

mdos de subsistenaia, não exercita.r profissão. .
Pois: isso é causa que dependa da vontade de nmguem?

Quantos paes de familia encontramos todos _os dias ama:r:gu
rados Ipara a:kanç.ar o 'Pão ipara os seus e nao oconsegumdo
mui,tas vezes senão pela esmo,la?

Po1s um cida,dão que .encontra difficuldades, 'que não
encontra' quem lhe extenda a mão, quem o arrime, quem .o
introduza na secretaria dos ministros, quem lhe a:rranJe pr2-
vilegios, conc.essões, porque Icommetfe o gra;nde cflIJ:?e de nao
ter meios de subsistencia, ha de selie por ISSO pumdo? Isso
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s~rá uma consequencia da famosa lei que diz que a Huma
a:nd:ade ,gegenvolve-se geometricame'nt,e, lao 'passo .queoS
meIOS sao na 'Pr'Opo.rção ari,thmetiea? iPorr {mtro lado deli
xando eSse as~ecto revolucionario. n6s sabemols .que t~da a
fElrtuna é pubhca, mas acha-se ,concentrada nas mãos de' di
v~rs9's mantenedores que ·estão' imbuidols da seguinte con
vlcçao: de que da propriedade material ,se p6de usar e abusalr
De _modo que isto é crear para ,eslta grande massa de popu~
laça0, que representa oproJetariado. aqui ,e na' Eurolpa" em
tod? o occiden;te, emfim, para esta grande massa, que tira os
moIOs. de Su?s~stencia do trabalho de tüdos os dias, a slituação
a maIS afflIdlva que se pód-e imaiginar. ,

O proletario vive sob .este peso, sobestapressão~ que
resulta da maneira por que o rico emprega sua fortuna, do
modo por que oemp·reiteiro trata o operario. 'De sorte que
'Sil'. Presidente, 'O pr'oiletario que é ·casado e que tem filhos, im~
possibilitado de dar-lhes· edlucação phylSiüa e cintellectual,
vê-se na dura necessidade de mandaI-o, conjull'ctamente com
a mulher. traballhar para manter a ·sua subsiste,neia. O rico
não reconheüe deveres no emp·rego do capital. nem .encontra
limites Ipara sua avarez·a.

Como. pois. esta dis,posição iniqua de punir-s.e o cidadão
quanJdo não tem meios de s.ubsislbenJCÍia? No 'emtanto, ,quandio
se t.rata daqueIles que pertencem a uma certa clas·se. que per
tencem á bohem:iC4qu·ando se trata do flaneur, desapparec,e
o rigor.

Para o que se encosta rue vitrines, sem tler meios e 0-0
cupação. masque consegue apresentar-se sempr1e bem VilS
tido: paraaquelIe que constitue 'O verdadeiro typo do pa~

rasita: para alQuelle {me consome, mas não produz, ,-- palra
esse não é feita a lei, por-quee1ste não ·é o vadio: a lei é
feita !para aqueIIe quep.eroor're todas as ruas, e rprO-0ura, por

, todas as dasses da sociedade e não encontra emprego.
O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre repres1entante que

está terminada a ho·ra destinada ás nossas ses:sões.
O SR. BARBÓSA LIMA - Vou co,ncluir.
Não me foi dado apresentar um protesto contra un-:a dis

posição rel:l\tiva ao Podei]' JudieiaI'iÜl .em que se eon~l~a o
principio do p1'eeDühimento de certos cargos pela condlçao de
noül'vel sane]' e merecimento, condição que. ;todos sabemo~. é,
rigorosamente! imponde1'aveL impalpavel impossivel de deIxar
de cahi1' no arbitrio, .e. muitas vezes, em 'cousa p~or ~ue o
arbitrio, no nüopottisma,. no patronato, no ITllhoirsmo.
(Aparados, ) . ry b

E para que o tnreenchlmento de todos. os ,caroos S? 01'-
dine-s8 a uma regra que me parege da IDalS alta moral~d::t'd8.
l.embrei-me. :p6de ser ques·em razao, de apresentar a seoUlillte
emenda (lê):

«ISerão\ im',a.riav·elmente, pireen0hidos por concurso, 'no
primeiro ;~ráo, 'para os que comportam accesso. todos 'Os
cargos publicos civis».

Como vemos. o Con!!'Te'sso. nestas condlicões. vai r.econtar
os indivi\dllos que tenham de desempenhar. t.a.] ~ ou tal cargo
publiC.Q, na massa Cio:nstituid'a tle i1:odüs os mda;daos·.
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, Todos aquelles ·que, em uma iE;scola;, Oll fóra della, nCJ
selO do gabinete, tendo o auxi[io do mestire. ou á custa do
proprio esforço, ,cultivaram o seu espirito, e levaram a sua
int,elligencia a condições capazes do bom preenchimento de
um ca'rgo qualquer, ,tem 'Como accessiv,ets taes empregos,
ficam em condJiçõe's de poderemrupresentar-se no ,concurso e
manifestar a sua aptidão. (Apoiados,)

,Dir-me-hão: Mas o -concurso é sujeito a abusos.
A respeito do concurso para os cargos publicos. diNli que

todas as instituições humanas são susceptíveis de abusos; e
uma ph'rase vulgar, em que traduz-se a sabedoria do povo,
responde bem a isto: Ruim com ,elJe, peor sem elle. (Apoiados.)

Senhores, ha ainda diversas questões em que deveria
tocar. mas falta-me t,empo; já disse qu~, co,nscientemente e
com: verdadeiro prazer, faço timbre em subordinar-me ás in
dieaoões da ,M,esa; mas, ipara ,terminar, farei uma ligeira al
lusão a duas questões: uma, relativa á p.ena de morte. outra
relativa ao veto dado ás mulheres, cada qual mais importante,
mais séria. (Apoiados. ) .

Não sei si me se,rá dado em outra o(lcasião ter de suiP
portar posiOão mais difficil. do que esta: ir de encontro a duas
idéas que têm conquistado a adhesão de grande numero de
espiritos, que estão victoriosos neste Congres1so, sem poder,
ao mesmo tempo, ir ao en-coI1ltro de todas as objecções e fun
damentos ,em que ellas se apoiam, pela falta de tempo.

A idéa de pena de morte\- ,conslignada. na nossa Cons.ti
tuição como devendosca:- abolida no toca,nte aos -crimes poli
ticos, foi objecto de emenda. suppressiva dessa dis1posição.

Sabemos que o digno Ministro da Justiça do Governo
ProvisiÜlrio já. 'Ü'o'nsli'derou carmo aboliida,não ISÓ esta [Jejua,
como a pena Ide galés, tomando para maximo da penalidaJelJe
30 annos de urisão cellula!r.

No terçar- galhardo de arma,\, lP'o,r parte dos criminalistas
de esco'las mais diversa,s,que é [que ,t,em constiotuido o resultado
deste batalhar, um resultado incontestado? Cousa alguma.
O que nós sabemos é que em uina dessas escolas domina a
idéa d'eque é pre.ciso .abol!ir a pena. Ide, mO'Tite, é precis10 abolir
a pena de galés, é preciso aUender para uma Humanidade de
anjos, para uma Humanidade Ide ,casos no·rmaes, ,para uma
Humanidade que não tenha casos teratologicos,. para um
g-enero humano que, a ürêJr [lO modo ode vêr dos que
filiam-se ás escolas theologicas, seja formado do individuo
feito á jmag'em ,e semellhança de um Deus, seja formaelJo
do indivi,duo que em relaoão aOls arrima,es te[1ha um e's
paço extraordinariü que deBes o separe" - individuos que
abso'lutamente não se liguem, que estegam muito longe d'elles
por sua constituição. que estejam mais :perto do céo do que
da terra. Essa es'Cola, em que pese áquelIes que sei que, .em
grande maioria, não conco,rdam commigo, é a eseola roman
ti<ca ou -do ,sentimentalismo ,eX'aggeraào, é a escola que se
deixa levar .por vôos de imaginação hugoana, a eseola que se
deixa preocc.upar com a seguinte proposição: a cada escola de
;primeiras I.ettrasque se abre corresponde uma prisão que se
fech·a. E' essa uma escola que chega, sem querer, ao seguinte:
a humanidade. nas suas leis de progresso. tem sido condusida
do patrio podel',quB tinha o jttS vita ac necis, e, em épocas
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posL~ri.ü'r,~s, do direiv? !?e mutilar 'e de espalhar os membros
dos crImmosos, do dIreIto de torturar e o de seviciar crimi
nosüs até a misericordiaque <ca,racterisa os codigos modernos.
Mas, succ.essivamente, á medida que o progresso ia se exten
dendo aos aperfeiçoameIlJtos moa:aes, a Humanidade foi re
stringindo-se .a;té usar, unieame,nte, da [.aculdade de em bem
da communidade, .elíminar, sem supp.lício nem' sevicias,
aqueIJes individuas pr'ejudí.ciaes á especie,

Neste ,gradat:ivo decrescer neste de,crescer de maior
crueldade, para menor l'igo,r, poude chegar, em esealadesc,en
dente, á preoccupação" que parece dominar e que vemos tra
duzida na escola do darwinismo, isto é, em uma serie de
termos c[ecres'oontes continuadamente e cada vez mais: o li-
mite é zero. I ir, ,

Ora, a semel1hante 'conclusão nós podemos ante:pôr' <con
clusões s'ÜÍentificas, que mostram ipodel'em os tea:mos de uma
serie crescer er:ntinuamente, sem nunca terem !para limi~e

zero; em que o orgão póde atrophiar-se suecessivamente, re,
duzir-se a um minimo insignificante, e nunca annulIar-se;
p6de desenvolver-se extraordinariamente, mas nunca tendo a
faculdade de crear-se do nada.

A mesma >causa aqui. Nós vamos restringindo a pena
lidade ,por um lado; por outro lado a eliminação dos casos
teratologi,cos; a eliminacão dos individuos monstruosos vai
rarefazendo a re-productão de taes casos: a hereditari,edade
não continúa com tanta frequencia a impôr as suas leis
beranas: os individuos monsliruosos vão Se tornando cada vez
mais' raros .

.. . ~ " .

Mas. temos nós já attingido a um desenvolvimento em
que seja possiyel estabelecer a suppressão de semelhante
pena? Acrediioque não, e a razão pür que acredito é que,
como já disse ha pouco. atravessamos uma época revolucio
naria, em que tudo 'se ,dehate, ,em que a fortuna publica corre
os maiores perigos, ,em que por toda a parte apparecem sym
'Pto'1l1as como ,o socialismo, o nil1ildsmo, .o j,rredentismo, a 03,
morra, etc.

Quando os sentimentos, que formam a base das asso
ciações expluem por toda a parte nas sociedades modernas,
em que ocereb1'o humano é ag1tado pelas paixões mais des
encontradas. a abolicão ela pena capital v,em desarmar a so
ciedade: é não quer"er correr o risÜ'o de ferir um innocente(
para que possa o üriminoso trucidar muito~ ÍJ1J1ocent~s. _
. Sinto não ter tempo para ir ao encomro das obJecçoes
üommummente aprescntada,s 'c mos,trar que nâio fo,rme'i minha
ÜiDinião senão depois de muito estudo e renexão.

. Sci que se tem accusado essa syn:these, a que lenho o
prazer de filiar-me, - üma synthese que quer transformar
a Humanidade em anjos. .

Sei tambem que têm sido consid'erados como .e~oIstas os
que entendem que não Se deve ir até o 'Ponto de abol1r a pena
de morte. .

Mas diz-se p6de-se matar um linrnocente, a sociedade
Dão pód~ dar a 'vida e, portanto, n~o tem o .di~ei.to de ti~aI-~:
a sociedade,. em lagar de aperfeIçoar o IndIVIduo, vaI ,elI
minaI-o.
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,Sei. finalmente, que muitas dessas idéas .se baseam no
qu,e se pratende chamar a parte :mais adeantada da escola
italiana.

Pois bem, eu, que sou leigo e que não tenho privado com
l~gistas, fiz esforços, li entre OSI auctores predilectos dos ju
rIstas de nosso tempo, Garofalo e Lombroso, e as razões apre
sentadas por ·esles mestres da escola italiana cada vez mais
confirmaram a convicção, em que estava, de que a pena de
morte é uma dess'as fatalidades que não é possivel abolir.

Vou, agora, ao ,encontro das diversas objecções. «A so,
eiedade não póde dar a vida e, portanto, não tem o direito de
tiral-a l>. Transforme-se a 'prop'Üsição: não tem o direito de
tirar a vida, porque não a p6d.e dar. De ~a.cto, si Se quer
dizer com is~o que a !sociedade, morto o illd'ivitruuo, não p6de
resuscital-o, responderei que, na verdade, a Sciencia não
'chega a tanto, que so hy;potheticamente é possivel, com a
omnipotencia dos theologos... (Ha um aparte.)

. 'Deixe-me o "meu colIega examinar, esmerilhar essa pro
posição, com o direito que tenho aqui; idéas como esta s6
podem ser dehatidas em seu conjuncto.

A sociedade não tem o direito, quer dizer, parece-me
:não é equitativo, não, é jUSllo, repugna á noção que vulgar
mente se tem de justiça - MceHar Q'ue eUa, .em defesa do
bemcollectivo, elimine o assassino, a besta férà que gerou-se
em seu seio. á custa d·e seu generoso concurso, que ampu~a

um membro gangrenado.
Estou fazendo minha oração, e meu collega, quando eu

acabar, dirá: «V. disse muita cousa, masl não provou nada»,
e fallará.

Proseguindo: o individuo é uma abstracção; não ha parte
nenhuma do Mundo em que o encontremos isolado. Encon
tra-se na sociedade, na tribu, na famiJ,ia; mas individuo só, é
abstracçãoque não corresponde á 'realidade. Si consegue
:vencer todas as difficuldades e fraquezas ao entrar no
mundo, deve-o ao concurso de seus semelhantes, e si con
slegue atravessar a vida, é contribuindo a, sociedade para
apoiar a familia, que, por sua vez, é inprescinlivel para o
desenvolvimento do individuo.

Este é,por assim dizer, um devedor ins'Olvavel em r,e
lação á sociedade, á qual nunca poderá elle pagar pade in
finitesimal':. sequer, do que recebeu. Acontece. porém, que
constirtue uma monstruosidade, que tem a fataüdade de
possuir um cerehro em que habita o instindo da destruição,
e que a educação, que é um poder limitado, não conseguiu
moderar ou abafaI), senão de modo pouco intenso. Desde que
encontra occasião,esse crilDlinoso lat,ente vai ao seio de uma
família honestissima, toma do seu chefe encanecido no hon
rado labor ·com que provê a subsistencia dos s,eus,e o m3Jta:
banha-se no seu sangue, gosa, de accôrtdo com o seG modo
de sentir as delícias da feroci,dade carniceira.

PergUnto: A sociedade, que deve fazer deste individuo?
Não é justo,equitativo. que' essa mesma sociedade, que con
correu para o seu desenvolvimento, o elimine desde que oHe
assim se revelou? .

UM SR, REPRESENTANTE - V. Ex. não é congrugente. A
escola italiana da Criminologia moderna, baseada no criterio
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qu~ dá o direitodc repressão social. que não é umadele&açâO'
~l,:ma, ou. manifestação da justiça distributiva, mas sir~Plas
aefesa ~oclal, ,e apoiada na 'es,latistica e observação, prova,
de sobeJo, que a pena de marLe~, sobre arbitraria. é impro
ductlva, porquanto para os ,criminosos de que V. Ex. ·a;pre
senta o simile. não será impecilho para a perpetração do
CrIme. A theona do nobre orado,r é o reHexo da escola clas
sica, hoje condemnada.

'Ü SR. BARBOSA LIMA - A sociedade deve eliminar esse
iJ?dividuo, e nem tr:atei da productividade para o indivIduo, e
SIm p·ara a Humamdade; esta, com certeza, ganha, pois se vê
livre do monstro. .

O MESMO SR. REPRESENTANTE - E qual a vantagem pra
tica? O temor? A estatistica demonstra o contrario. Não bast.a
segregaI-o em uma prisão?

O SR. iBlARBOSA LIMA - Os annaes das prisões ahi estão
para mostrar a insustentabilidade da doutrina Jaquelles que
se contentam com a prisão. Um dia, e não é difficil acontecer,
o criminoso evade-se, e a sociedade vê-se de novo alarmada
com o mesmo perigo em seu seio.

. A sociedade só o conheceu na occasião da eZ'plosão, e não
tem meiús de dia,gnosticar a hypertrophia dos instinctos san-
guinarios. .

UM SR. REPRESENTANTE - Teri.1.

O SR. BARBOSA LIMA - Não tem tal; V. Ex. não cita
anctor nenhum que sustente semelhante' arrojo ; quando é
certo que os academkos negam, em sua maioria, a existencia
da rpro1pria Phrenologia como sciencia. E emquanto se man
tiver o meu collega com a preoccupação individualista das
vantagens do céo, não poderá acceitar a legitimidade da pena.
capital. Só o ponto de vista social o leva1"á a acceital-a, como
fatalidade que Se não possa arrastar á vontade.

A punição, dizem-nos, tem por fim -castigar (quia pec
catum); logo que peccou, " vindic 'a publica reclama o castigo,
e si a lei não Ih' o dá, ahi está a lei de Lynch. -

A segunda formula .,- ne peccatur - vulgiarmente citada,
dá a pena como um meio para que o individuo não reincida, e,
de facto, o medo do castigo contém a tentação. Finalmente, a
punição é considerada 'como inE\rpirada pelo bem collectivo,
como defesa da sociedade em face do assassino por indole, e
em virtude della se põe a Humanidade ao abrigo de todos os
malfeitores, graças ao appello para 'o argumento poderoso 
(ormidine pence.

Aos que vêm com argumentos theologicos, eu direi que'a
propria Theologia tem o Inferno e o Purgatorio. O Purga
torio, Jr80U-O ella para o individuo susceptivel de correcção;
mas não dispensou o Iní~erno' para a,quelle que não é susce-

-ptivel de correcção.
Eis como eu positivei esta concep\\;ão, applicando-a aos

monstros impossiveis de se aperfeiçoarem tanto, que deixem de
o ser.

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre "Deputaão, pela se
Gil1ndavez, que a hora esM' ex-cedida.

O SR. FRElDERIOO BORGES - E não LOL;Ol1 no direito das
mulheres votarem_
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o SR. BARBOSA LI1vIA ,.-- Não concordo no direito do vota
ás mulheres. não pela questão de direito ...

O SR. SERZEDELLo - M,as, pelas funcções sociaes que a
mulher exerce.

O SR.IBIARBOSA Lr1vVl. - ... purque a mlllher é capaz de
abordar a mais alta questãu de transcendencia mathemabca.

Eu sei qUe a mulher é capaz do mais arrojado commetti
mento - Jeanne d'Arc ao lado de Bayard; mas sei que estes
são casos excepcionaes. A ,sua intelligencia é sob -certos aspe
ctos 'superior e sob outros inferior á masculina.

A mulher é mais s-agaz do que o homem; nós temos maior
poder de abstracção.

A mulher tem o sentimento que a torna superior ao ho
mem; ella tem a superioridade do coração. Toda a sua dedi
cação p-ara com o filho, não só quando o amammenta, como
durante a primeirainfancia, pouco attenta a complexidade da
educação.

Cabe-lhe a gloriosa e difficilima tarefa, na qual é ella in
substituivel, de acompanhar, momento por momento, o tri
plice desenvolvimento do filho, de observar-lhe o desabrochar
das boas ou más inclina,(;ões, de esforçar-se por cohibir estas
e accentuar aquellas.

O coração do homem es6á formado aos sete annos; emfim,
quando sobre elle actua o fecundo influxo da diuturna inter
venção materna, ai delle quando esta providencia moral lhe
fallece.

Dai á mulher a faculdade de votar, e rarissimas serão a;:;
que troquem os encantos doa sua nobre empreza pela ingra
tidão dos embates eleitoraes ou pela seccura e aridez das luctas
parlamentares. .

Demos o direito de voto á mulher. Poi,s bem, seja uma
familia que tenha. ,além da mãe, duas ou tres -filhas maiores,
sogra, tias, emfim diversas senhoras e diversos parentes.
Dá-se uma eleição: nós estamos, já o disse, em verdadeira
anarehia. moral e mental; na eleição municipal, discordam; na
eleição regional, discordam; na eleição provincial, divergem:
na eleição geral, discordam tambem. Que poderia acontecer?
O seguinte: a mulher, em logar de estar entregue a este
grande Iproblema. para o qual todos os momentos são poucos
- a educação dos filhos, estiá accentuando as dissenções, fi
cando assim do lado a unic,a base de estabilidade da familia,
que, por sua vez, é a base da estabilidade, da harmonia e do
progresso sociaes.

VOZES - Muito bem; muito bem.' (Applausos; o orador
é cumprvmentado.)

São lidas e apo.ia-das, para entrar em discussão com o pro
jecto, as seguintes

Emendas

Additivo ao art. 70

São eleito:'8s os estudantes das faculdades e escolas su~

.periores.
Sala das se.ssões. 12 de janeiro de 1891. - Aristides Lobo.

- Dl'. Furquim Werneck. -=- Thomaz Delfino.
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Ao § 4° do art. 72

Accrescente-se - e que será gratuito para os pobres.
Sala das sessões, 13 de janeiro de 1891. - Corrêa Ra

bello. - C. Lima. - Polycarpo Viotti. - Ferreira Rabeno.

§§ 4° e 5° do art. 69

Su:Jstituam-se pelos seguintes:
Os extrangeiros que, tendo-se achado no Brazil em 15 de

novembro de 1889, declararem, dentro de seis mezes depois de
entrar em vigor a Gonstibição, o animo de -adoptar a nacio
nalidade brazileira; c'Ünsiderando-se por essa declaração qual
-quer manifestação, como o alistamento eleitoral e declaração
nos boletins de recenseamento.

Os extrangeiros que possuirem bens immoveis no Brazil
e forem casados com brazileira, ou tiverem filhos brazileiros,
si manifestarem, por qualquer modo, perante a auctoridade
competente, a intenção de adaptar a nacionalidade brazileira.

IS. R. - Sala das sessões, 13 de janeiro de 1891. - Dutra
Nicacio. .

Fica a discussão adiada, 'Pela hora.
I eem á mesa as seguintes

Declarações de votos

Declaro que votei a favor da emenda da Gommie;são rela
Eva ao § 2° do art. 65 do projecto de Constituição. -

Sala das 'sessões, 13 de janeiro de 1891 - Manoel Frran-
cisco Machado. •

Declaramos que votámos pela emenda n. 2 ao art. 65,
determinando que os estados sónão poderiam rejeitar a moeda
le'gal.

Salá das sessões, 13 de. janeirJ de 1891. - Chagas Lobato.
- João LuiZ. - Ferreira RabeLLo.

Declaramos que votámos contra o n. 2 do art. -65, e a
favor da emenda da Commissáo.

Sala das sessões, 13 de janeiro de 1891. - Santos Pereira.
- Custod'io de Mello.

O SR. PRES>IDENTE designa para amanhã a seguinte ordem
do dia:

1" parte (até á 1 1 \2 hora)

Discussão da indicação do Sr . José Marianno e outros.

2" parte (á 1 1\2 hora, ou antes)

Continuz.ção do titulo lIV do rprojecto de Constituição
Dos cidadãos brazileiros;

Discussão de tituloY - Disposições gerl1Bs e disposições
transitarias .

Levanta-se a sessão ás 4 112 horas da tarde.
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32' SE&r::'ÃO, EM 1,-1, DE JANElHO DE 1391

Pl'esidencia do Sr. Prudente de Moraes

Ao meio-dia, faz-se a chamada, á qual respondem os Srs.:
Prudente de Moraes, Paes de Carvalho, João Neiva, Franciscl}
'Machado, Leovegíldo Coelho, Joaquim Sarmento, João Pedro,
Cunha Junior, José iSegundino, Manoel Barata, Antonio íBlaena,
Joaquim Cruz, Theodoro Pacheco, Bezerra de Albuquerque Ju
nior, José Bernardo, Oliveira Galvão, Firmino da Silveira,
José Hygino, José Simeão, Frederico Serrano, Pedro Paulíno,
Tavares Bastos, Rosa Junior, 'Coelho e ICampos, Thomaz Cruz,
Virgílio Damasio, Domingos Vicente, Gil Goulart, Monteiro de
Barros, Lapér, Braz Carneiro, Campos SaIles, Uhaldino do Ama
ral, Quintino Bocayuva, Santos Andrade, Generoso Marques,
Raulino Horn, Esteves Junior, Ramiro Barcellos, Pinheiro Ma
chado, Julio da Frota, Joaquim Felicio, Cesario Alvim, Ame
rico Lobo, Eduardo Wandenkolk, João t3everiano, Saldanha Ma
rinho, Joaquim de Souza, Sílva Canedo, Sílva Paranhos, Aqui
lino do .Amaral, Joaquim Murtinho, Pinheiro Guedes, Belfort
Vieira, Uchôa Rodrigues, Innocencio Serzedello, Nina Ribeiro,
Cantão, Pedro ICihermont, Matta 'Blacellar, !Costa Rodrigues, Ca
semiro Junior, Anfrisio Fialho, ,Nogueira Parr.naguá, Nelson,
Pires Ferreira, Barbosa Lima, BezerriL Justiniano de Serp:1,
Frederico Bor,ges, José Avelino, José Bevilaqua, Gonçalo de
Lagos, Nascimento, Almino Affonso, Pedro Velho. Miguel CaR-
.tro, Amorim Garcia, Epitacio, Pedro Americo, Couto Car
taxo, Sá Andrade, Retumba, Tolentino de Carvalho, Rosa e
Silva, João Barbalho, Gonçal,ves Ferreira, José Marianno, Al
meida Pernambuco, Juvencio d'Aguiar, André Cavalcanti,
Raymundo Bandeira. Meira de Vasconcellos, Pereira de Lyra,
João de ISiqueira, João Vieira, Luiz de Andrade, Espirito
Santo, Pontes de 'Miranda, Oiticica, Ivo do Prado, Oliveira
;Ya,lladão, Felishello' Freire, Daula Argo:llo. Tosta, Arthur
Rios, Garcia Pires, Marcolino Moura, Santos Pereira, Custodio
de Mello, Paula Guimarães, Milton, Leovigildo Filgueiras,
Barão de S. Marcos; Medrado, Barão de Villa Viçosa, Prisco
Paraizo, Muniz Freire, Athayde Junior, Fonseca Hermes, Nilo
Peçanha, Urbano Marcondes, Manhães Barreto, Cyrillo da
Lemos, Oliveira Pinto, Viriato de Medeiros, França Carvalho,
Baptista da Motta, Fr6es da Cruz, Erico Goelho, Sampaio
Ferraz, Lopes Trovão, Furquim 'Werneck, Thomaz Delfino,
Antonio Olyntho, Badar6, Pacifico Mascarenhas, Gabriel de
Magalhães, 'Chagas Lobato, Jacoh da Paixão, Alexandre 8to
ckler, Francisco da Veiga, tOosta Senna, Lamounier. Alvar8
iHotelho, Gonçalves Chaves, Feliciano Penna, Viotti, Dutra
Nicacio. Corrêa Rabello, Manoel Fulgencio, Astolpho Pio, Aris-'
tidesMaia. Gonçalves Ramos, Carlos Chagas, Costa Maehado,
Paletta. João de Avellar, Corrêa Rabello, Ferreira Pires, João
Luiz, Bernardino de Campos, Moraes Barros, Domingos de
Moraes. Car:va:lhal, Mursa, Rodolpho Miranda, Ang:elo Pinheiró,
Costa Junior. Rodrigues Alves, Alfredo Ellis. ,Carlos Garcia,
Rubião Junior, Fleury Curado. L.eopoldo de Bulhões, Guima
rães NataL Azeredo, Bellarmino de Mendonça. Marciano de
Magalhães,' Eauardo Gonçalves, Fernando Simas. Lauro Mul
ler, Carlos Campos. Schmidt.. Lacerda Coutinho. Victorino
Monteiro. Pereira da Gosta, Antão de Faria. Julio de Cas
tilhos, Borges de Medeiros, Alcides Lima, Thomaz Flores,
Abreu, Homero Baptista, Rocha Osorio, Fernando Abbot, De
metrio Ribeiro e Lauro eodré.
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Abre-se a sessão.

Deixam de comparecer, com causa, OS Srs. Floriano Pei
xÇ>to, Ruy Barbosa, Francisco Glycerio. Elyseu Martins, Joa
lurp Katunda, Amaro Cavalcanti, Saraiva, Luiz Delfino, Ro
drIgues Fern?-ndes, Henrique de Carvalho, Martinho Rodri
gues, TheophIlo dos Santos, Gabino Besouro Leandro Maciel
Dionisio Cerqueira, Francisco Sodré BJeUàrmino IGarneiro'
Aristides Lobo, Conde de Figueiredo, Leonel Filho Matta 'Ma~
chado, Ferreira Brandão, Domingos Porto, Francisco Amaral
~ueno de Paiva, tQ~sario da Motta Junior, Lopes Chaves, Pau":
Imo Carlos e MoreIra da Silva; e, sem causa, os· 81's.: Theo
dur~to Souto.:. Rangel Pestana, Indio do Brasil, João Lopes.
Anlllb~1 Falca~, Bernardo de Mendonça, Augusto de Freitas,
AntÇ>lllO EuseblO, Zama. Santos Vieira, Amphi.lophio. Fonseca
e. SIlva, Alberto Brandão, Joaquim !E1reves. Luiz Murat, AI
cmdo Guanahara, Jacques Ollrique, lVTayrink VinhaeJ, Do
mingos Jesuino, João Pinheiro, Americo Luz, Domingos
Rocha, Barão de Santa Ffp.1ena. Luiz Barreto, Antonio Prado
Adolpho Gordo. Almeida Nogueira, Caetano de Albuquerque'
Ernesto i1e Oliveira, Assis Brasil, Cassiano do Nascimento é
Menna Barreto.

E' lida e posta em discussão a acta da sessão aNtecedente.

PRIMEIRA PARTIE DA ORDEINl DO DIA

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS

Em virtude da urgencia approvada na sessão de hontem,
entra em discussão a seguinte moção do Sr. José Marianno
e outros:

O Congresso Nacional, considerando -que a eleição dos
congreSS!Q>s constituintes dos estados tem de ser feita de ac
côrdo com o que dispõe o decreto n. 802, de 4; de outubro
de 1890, mod~ficado pelo de n. 1.18'9, de 20 de dezembro do
mesmo anno, o qual estabelece que as constituições dos es
tados serão moldadas pela da União Federal, lembra ao go
verno a conveniencia de ser realizada essa eleição um mez
pelo menos, depois de approvada a Constituição dos Estados
Unidos do 'Brazil.

O Sr. Francisco Veiga (Movimento de attenção) - Sr.
Presidente, ninguem mais do que eu deplora e lamenta que
a preciosa attenção do Congresso Nacional seja distrahida
com qualquer outro assumpto que não a discussão e ana
lyse do proj ecto de Constituição, submettido a nosso estudo
e apreciação; ninguem mais do que eu deplora e lamenta que
o Congresso, repetida J ve,zes, e ainda agora mesmo, esteja a
occupar-se com questões que, embora de algunia impotranci'l.,
podem ser consideradas insi,gnificantes ~m co~fronto com o
magno assumpto que deve fazer o exclUSIVO ob,lecto da nossa
solicitude e esforços.

Assim pensando, invariavelmente tenho negado meu votü
a todas as urgencias que aqui se têm pedido para tratar de
assumptos alheios á Constituição. E, assim procedendo, cumprJ
um dever qual o de corresponder á justa e patriotica ancie·
dade da ~pinião nacional: q1!e reclama de seus mand~ta:ri23
o cumprimento do seu prImeIro dever - votar a ConstIturçao
e restituir o paiz á ,posse de si mesmo, sahindo do pedodo
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dictatorial em que ainda está, para entrar no regimen da
legalidade, unic'Ü digrio de um povo livre. (Muito bem.)

Nestas condi,ções, eu teria, silencioso; deixado votar-se
a moção do illustre representante de Pernambuco, se não se
me afigurasse como cousa provavel, senão certa, que o Con
gresso, talvez attendendo ao grande numero e á respeitabi
lidade dos signatarios da moção, ap,provaria a mesma sem
maior exame.

UMA voz - Gastava-se menos tempo.
O SR. FRANCISCO VEIGA - Gastava-se menos tempo, illZ

o nobre representante do meu Estado; mas, si assim o fi
zesse, o Cong,resso, além de retardar, inutilmente, a organi
zaçãodos estados, procederia incoherentemente AApoiados e
não apoiados,: apartes); o Congresso •proeederia incoheren
temente, porque, Sr. Presidente, esta moção não é, no fundo,
senão a que aqui apresentou o nobre representante pelo Rio
de Janeiro, o illustrado Sr. Erico Coelho. (Apoiados e não
apoiados; apar'tes.)

O SR. JoSE' MARIANNO- E' muito differente; não ha a
menor semelhança.

S SR.. FRANCISCO VEIGA -,-- E accresce que a moção do
Sr. Erico Coelho tinha' sobre esta a vantagem de franca-:
mente declarar que o regulamento eleitoral estava conde
mnado, como incapaz de dar uma Camara exacta expressão
da vontade nacional. E assim, dizia muito logicamente: adie
mos a eleição das legis!laturas dos estados para depois de ter
mos um regulamento que garanta o livre exercicio do voto
popular.

O SR. JOSE' MARIANNO - V. Ex. mesmo está se incum
bindo ele mostrar a differença.

O Sn. FRANCISCO VEIGA - Irei lá, responderei ao nobre
representante, e espero provar que a differença existente é
apenas na fórma, séndo eguaes no objectivo que ambos
visam... .

O SR ..JosÉ MARIANO _ Nem no objecto, porque julgo não
tem tido pensamento reservado. (Apar'tes.)

O SR. FRANCISCO VEIGA -- V. Ex., provecto orador, seja
gcnorosopara quem não o é, e interrompa-me menos.

O SR. JOSÉ MARIANNO - Prometta não lhe dar mais
apartes.

O SR. FRANCISCO VEIGA - Aprecio os apartes, mas,
assim, em tão grande numero, imp.ossibilitam a di:scussão.

SI' . Presidente, pretendia o honrado representante pelo
Rio de Janeiro que se decretasse novo regulamento para ga
rantir a liberdaele do voto; e, depois, que SEI designasse a
época para as elei ções das legislat.uras dos estados. Era uma
r2.7:ão logica e procedente. Entretanto. o Congresso votou
cuntra, por não querer adiar as eleiçõs.

Que quer o nobre representante signatario e apresen
tante da moção em discussão?

Si eu quizesse demonstrar a improcedencia desta moção,
não teria mais do que ler ao Congresso as palavras com que
o illusire representantE" de Pernambuco ,justificou, e foi S.
Ex. quem se incumbiu de cleclarar. qUi' a moção não tinha
razão ele ser.
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EUa, que está escripta como que em f6rma de sylIo
gismo, é íllogica, e sua conclusão não está, absolutamente,
de accôrdo com as premissas. Que diz o nobre representante
de Pernambuco? Diz - attendendo que as legislaturas dos
estados devem ser eleitas pelos regulamentos taes e taes, e.
determinando um desses regulamentos que as constituições
d,)s estados sejam moldadas pela Constituição da Republica, é
de parecer que as eleições sejam effectuadas um mez, pelo
menos~ depois de approvada a ConstituiCão.

VOZES .:- E' muito logico.
O SR. FRANCISCO VEIGA - Não é tal; e eu não quero

outro juiz que não o nobre Deputado auctor da moção.
A unica conclusão a tirar-se das premissas é que fique

adiada a reunião dOI3 congressos constituintes dos estados
para depois de approvada a Constituição.

Mas a eleição faz-se e deve ser feita antes da approvacão
ela Constituição.

O SR· CHAGAS LOBATO - Temos pre~a de organizar os
estados. '

O SR. FRANCISCO VEIGA - A medida lembrada pelo il
lustre representante de Pernambuco, absolutamente, não
preenche os seus fins; com a franqueza que lhe devo, per
mitta-me S. Ex. que diga: Ella é inefficaz para o intuito
que parece ter em vista, sendo, aliás, efficacissima para
effeitos prejudiciaes, não só á União como, principalmente,
á urgente organizaoão dos estados, o que é, para mim,
essencial.

Como V. Ex. sabe, Sr. Presidente, em alguns dos es
tados, até, já houve eleições: já houve em Matto Grosso,
Alagôas, e creio que tambem em Goyaz.

O SR. ARISTIDES. MAIA - Em Goyaz, não apoiado.
O SR. FRANCISCO VEIGA - No Estado que tenho a honra

de representar, a eleição está marcada para o dia 25 do
corrente.

Ora, si hoje mesmo o Congresso tomasse uma resoluoão
qualquer a este respeito, admittindo mesmo que essa re80
l110ão pudesse obrigar, asseguro a V. Ex. que seria impos
sivel chegar li grande maioria das freguezias do Estado de
Minas Geraes a noticia da medida aqui adoptada. (Não
apoiados.: apoiados e apartes .) .

Pergunto ao illustre representante quai o fiuí que tem
em vista apresentando a sua moção?

O SR. JosÉ: lVfARIANNO - Responderei, depois, a V. Ex.;
não o faço agora, para não interrompel-o com apartes.

O SR. FRANÇA CARVALHO - E o orador já disse que não
gosta de apartes.

O Sn. FI-tANCTSCO VEIGA - Eu não disse que não gostava
de apartes; o que não gosto é da enorme accumulação delles.
(Riso. )
. Mas não comprehendo o fim que S. Ex. teve em vista
apresentando esta mooão; e, si não conhecesse as intenções
do nobre representante, diria que. S. ~x. veiu por esta
intenção de votar uma moção de desconfIanç?- ao Governo,
(Muitos não apoiados e apartes. O 81'. Presldente r:eclarnJl,
attenção. )
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Por melhor que seja a minha vontade de acceitar a ex
pLicação que dão os nobres representantes, de que não têm
intenção de votar uma moção de desconfianca, S. S. EEx.
hão de permittir que eu dê ás palavras a significacão que elIas
tem. .

Que é que pede ou lembra o· nobre representante ao Go
verno com esta mocão?

Lembra causa de simples bom senso!
Senhores, nós tivemos no parlamento, no tempo da Mo

narchia, numerosas moções de desconfiança, mas, confesso
sinceramente, jamais vi uma em termos tão desagradaveis
pará. um governo regular, como esta. (Apoiados, não
apoiados e apartes.)

Que importa, Sr. Presidente, o conselho que o Con
gr:esso quer dar ao Governo da Republica, senão dizer-lhe:
- Tende criterio, tende bom senso? (Não apoiados.) Esta
é que é a verdade. (Apoiados; não apoiados; e trocam-se nu
merosos apartes. O Sr. Presidente reclama attenção para o
orador.) . .

Peço aos nobre representantes que tenham a bondade
de me attender.

Senhores, si os estados estivessem confiados a governa
dores de tal. ordem que fosse mistér o Congresso Consti
tuinte, interrompendo a sua missão, lhes mandar recommendar
que procedessem com criterio e bom senso, nós poderiamos
dizer que eramos um paiz perdido, porque estavamos gover
nados por. _. cretinos ...

Effectivamente, um governo que precisasse, que o Con
gresso o fosse admoestar por não consentir eUe que se pro
cedesse á confecção das constituições dos estados antes de de
cretada a Constituição da Republica, porque sobre esta devem,
necessariamente, basear-se aqueUas, era um governo de
beocjos, pois que em tão simples assumpto carecia de sug
gstão alheia.

Portanto, que é que veiu fazer o nobre representante
com a sua indicação ou moção? Veiu dar ao Governo, per
míUa-me diz81-o, um conselho, assim á moda das famosas
maximas do 81'. De La Palisse: veiu dizer-lhe que comece
polo principio, que tome por base do edificio os alicerces.

O SR . .JosÉ MARIANNO -- Mas ha casos em que se deve
começar pelo fim.

O SR. FRANCISCO VEIGA - Ahi é que caberia dar o con
selho. porque seria um caso excepcional.

Sr. Presidente, por muito demorado que possa ser o de
bate deste Congresso, está no animo de todos os seus membros
o desejo de tornal-o o mais breve possivel (Apoiados); está
no animo de todos os seus membros corresponder á anciedade
publica decretando, quanto antes, a nossa lei fundamental
(Apoiados); está no animo de todos os seus membros
cumprir do melhor modo a grande e alta missão que nos foi
confiada para sahirmos dentro em pouco das incertezas af
flictivas da actualidade. (Apoiados. )

Mas, por mais demorada que seja a discussão da Con
stituição. é quasi infallivel que nos primeiros dias do pro
ximo mez de fevereiro esteja votada a Constituição Federal
(Apoiados); e não me consta que congresso algum dos es
tados se reuna em fevereiro: todos eUes se reunirão de
março em deante. (Apartes. )
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Admittamos, para fazer a vontade aos nobres repre
sentantes, que este Congresso prolongou seus trabalhos por
dous ou tres mezes, para concluir a discussão da Consti
tuição: qual seria a consequencia ? Uma simples portaria dos
governadores elos estados adeando a reunião dos congressos
constituintes dos mesmos estados; e, assim, ficaria a questão
liquidada. (Apartes.) . _

Pois os n8bres representantes fazem assim tão mau
juizo dos governadores dos estados, que queiram lembrar
lhes uma simples medida de bom senso, uma providencia de
comezinho criterio?

O SR. JOSÉ NlARIANNO - Isso era o mesmo que dar ao
Governo Provisorio o direito de mandar. adiar o Congresso.

O SIt. FRANCISCO VEIGA - Não é um adiamento arbi
trario: o nobre representante conhece perfeitamente a dif
ferença das condições.

O SR. JosÉ l\1ARIANNO - Ha só uma differença: é que
VV. EExs. estão divididos. e V. Ex. está obedecendo a um
pensamento político.

O SR. FRANCISCO VEIGA - Qual é o pensamento politico ?
O SR. JOSÉ lVIARIANNO - V. E....;:. obedece a esse pensa

mento da divisão do seu Estado. Em Pernambuco a eleição
já foi adiada, e o governador, aIli, terá o criierio preciso para
adiaI-a, tantas vezes quantas necessarias forem. (Ha outros
apartes.; .

VOZES - Não querem que o orador faIle.
O SR. JOSÉ MARIANNo - Peço desculpa ao orador, si disse

alguma palavra menos doce.
O SR. FRANCISCO VEIGA - O aparte com que acaba de

honrar-me o nobre representante é mais uma prova da des
necessidade desta moção. Si no Estado de Pernambuco, com
applauso do nobre representante, o respectivo governador
adia as eleições ...

O SR.' JOSÉ MARIANNO Mas os outros estados podem
proceder de modo diverso do de Pernambuco. (Trocam-se'
outros apartes.)

O SR. PRESIDENTE - Attenção! Peço aos Srs.· represen
tantes que. não interropam o orador; quem tem a palavra é o
Sr. Francisco Veiga.

O SR. FRANCISCO VEIGA - Sr. Presidente, não tenho a
honI':'l rie conhecer todos os governadores dos estados do
Brazil ...

O SR. JOSÉ MARIANNO - Basta que conheça o do seu.
O SR. FRANCISCO VEIGA - ... mas, em relação ao gover

nador do meu Estado, folgo, e tenho particular prazer. em
garantir ao nobre representante, em garantir ao Congresso e
de garantir á Nação, que é um dos cidadãos mais distinctos
que o Brazil possue. ( Apoiados.) Não é uma homenagem
prestada por mim; no Estado de Minas Geraes todos o co
nhecem pela sua probidade, pela sua honradez e pela sua de
dicação á causa publica; tem um 'passado muito glorioso: e
appello para os meus dintinctos conterraneos, que o conhecem
de perto.
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UMA VOZ - O que é certo é que as intendencias repu
blican;;ts têm sido todas dissolvidas.

. O SR .. FELIC~ANO PEN~A - Ii?so. não prova nada; porque
pode ser que as mtendenClas republIcanas não tenham razão.
(Ha ontros apartes.) . . ".

O SR. FRANCISCO VEIGA - Pergunto ao nobre represfm-
tante: Qual é o effeito pratico da moção? .

O SRc JosÉ l\'IARIANNO - Eu o direi a V. Ex.
O SR. FRA.l'lCISCO VEIGA - Emquanto não' fizer o favor

de dizer, V. Ex. consentirá que eu a interprete tão exacta
mente quanto possa.

O SR. JosÉ lVIARIA.l'lNO - Está no seu direito.
O' SR.. FRANCISCO VEIGA - Sr. Presidente, admittindo

o que não posso conceber, que o Congresso approve a moção
do nobre representante, creio que elIa só poderá ter um effeito
moral: níandamos ao Governo esta especie de convite adver
tencia, inspiração, ou o que melhor nome tenha. E, de duas
uma: ou o Governo a acceita, e, nesse caso, temos que elIe
se declarará réo confesso do crime de imprevidencia ou in
capacidade (Não apoiados), pois provará que foi preciso que
o Congresso o fosse advertir de um obstaculo que occorria
na marcha regular da administração, e teremos, Sr. Presi
dente, de lamentar este facto (muitos dos nobrel"~ represen
antes lamentarão ainda com mais dor do que eu) de vermos o
Governo do paiz, para.: questão tão simples e secundaria, pre
cisar que o .congresso lhe fosse dar inspirações, lqe fosse sug
gerir o unico alvitre raioavel e sensato: porque, effectiva
mente, repito, si houvesse governo, já não digo da União, mas
de qualquer Estado, capaz de consentir na reunião das legis
laturas respectivas para formularem suas constitúições àntes'
de estar decretada a Constituição Federal, 'lei mãe e base es-
sencial daquelIa, esse era um governo inepto. .

O SR . JosÉ l\iARIANNO - Então espero que V. Ex. tire
a conclusão de uma premissa que hei de estabelecer.

O SR. FRANCISCO VEIGA - Pois não.
O SR. JosÉ l\L\RL~'1NO - Hei de chamaI-o a esse terreno,

para V. Ex. classificar o seu governador.
O SR. AMERICO LOBO Diga-me: si não estamos aqui

para colIaborar com o Governo na obra santa da construcção
da' Patria, então para que estamos aqui:? (Apoiados.)

O SR. FRANCISCO VEIGA - Não coinprehendi bem o aparte
do nobre representante..' .

O SR. AlVIERICO LOBO - V. Ex. póde-se magoar com a
nossa colIaborJlÇão, mas pergunto: Si esta colIaboração cons
tituciona.l não é o nosso fim, que fazemos aqui? (Apoiados).

O, Sn. FRANCISCO VEIGA -'- A colIaboração do Congresso,
que me lembra o meu ilIustre amigo e conterraneo, represen
tante por :l\Iinas, parece que não fica de modo nenhum ex
cluida. A nossa verdadeira colIaboração é aquelIa em que esta
mos, é a ele, estudando e melhorando o projecto que nos foi of
ferecido, confeccionarmoS! o Codigo fuildamental da Republica;
este é que é o primeiro e import.antissimo dever do Con.:.
gresso (Apoiados); e não é o Congresso invertendo ou, antes,
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sahindo da esphera da sua acção, permittam-me que diga,
exercendo um parlamentarismo, como nunca houve, nem
mesmo no tempo do Imperio, querendo governar, querendo
administrar por meio de moções.

O SR. NILo" PEÇANHA - E' eX:Je[o. e avucando a 5;i attri-
buições do Poder Executivo.

O SR. FRANCISCO VEIGA - Perfeitamente.
O SR. NILO PEÇANHA dá outro aparte.

O SR. FRANCISCO VEIGA - Que significa o Congresso in
terromper a sua missão, para lembrar ao Governo um acto,
puramente, de méra, de simples administração? E' pretender,
não s6 governar, como administrar; isto é o parlamentarismo
no seu mais alto gráo e mais extemporaneo, e não é assim que
o Congresso ha de cooperar efficazmente para a reconstruccão
da Patria.

UM SR. REPRESENTANTE - Desde que a moção é inoffen
. siva, não p6de ser parlamentarismo.

O SR. NILO PEÇANHA - E' inoffensiva, porque o Governo
ha de rir-se dena.

O SR. FRANCISCO VEIGA - Apoiado.
O SR. BADARrJ - O paiz ganharia muito si vIsse o Go

verno rir do Congresso 1
O SR. F~ANCISCO VEIGA - Figurei duas hypotheses que

se poderiam dar. caso o. Congresso .approvasse a moção; e já
vimos que, na primeira, isto é, si o Governo altendesse á
moção, confessava-se réo de incapacidade, o que não podemos
presumir do Governo actual, nem de nenhum outro.

A segunda. hypothese era aquella que havia de. realizar
se; e digo muito propositalmente - havia -. porque não
creio que o Congresso approve esta moção: havia de reali
zar-se a hypothese do Governo receber a moção e não dar-lhe
a menor importancia. (Apartes. )

Pergunto ao nobre representante si ficari.a· bem, seria
agradavel ao Congresso, fariamos bom papel perante a opi
nião nacional, que nos está julgando, tomando uma resolueão
assim precipitada? A resolução menos pensada que assim
tomasse o Congresso, teria aquelle cunho de respeitabilidade,
de seriedade, de reflexão e gravidade que devem caracterisar
todas as deliberações deste Congresso?

De certo que não, Sr. Presidente.
Não tinha, porque· o Governo não ,faria caso da moção.

e o Congresso teria feito o máo papel de dar um conselho ex
temporaneo, cónselho que lhe não foi pedido, conselho que o
.Congresso não tinha competencia para dar na occasião e que
por isso seria justamente desprezado. -

UM SR. REPRESENTANTE - E' melhor pôr logo no Con
gresso o escripto - "Casa para alugar" .

. O SR. FRANCISCo1'ElGA - Não se trata disso. O que digo
é que não é este o modo de nos elevarmos no conceito da opi
nião publica.

O modo deste Congresso augmentar cada vez mais o pres
tigio o respeito a que tem direito, não é invadindo attribuições
de oútros poderes, é cumprindo, stricta e rigorosamente, seus



- 523-

deveres, é mostrando-se a cavalleiro da pretenção daquelles que
querem converter esta Assembléa em uma especie de Con
venção.

O SR. ALEXANDRE STOCRLER - A maioria dos que assi
gnaram a moção é mais amiga do Governo do que aquelles que
a ella se oppõem. (Apoídos.)

O SR. FRANCISCO VEIGA - Sr. Presidente, o aparte de
meu illustre amigo, representante de Minas, dirigindo-se a
mim, tem mais gravidade do que póde parecer á primeira vista,

O SR. ALEXANDRE STOCRLER - Dirijo-me geralmente.
O SR. FRANCISCO VEIGA - Sr. Presidente, si ha cousa de

que me arreceie, é de parecer enthusiasta pela nova ordem de
cousas; não me faça o nobre representant esta injustiça.

O SR. ALEXANDRE STOCRLER - Pois eu sou muito en
thusiasta.

O SR. FRAl'TCISCO VEIGA - O dito do Sr. representante,
corroborado por outros, veiu lembrar-me a posição excepcional
que occupo neste Congresso ...
- 1) 'SR. ALEXANDRE STOCRLER - !ExcepcionaL. não.

O SR. FRANCISCO VEIGA - E V. Ex. permitta que eu a
justifique, com a cabeça erguida.

Sr. Pr,esidente. tocando-me em ponto muito melindroso, o
aparte do nobre representante carece de resposta.

VOZES - Não houve insinuação nenhuma.
O SR. FRANCISCO VEIGA - Conheço o Sr. representante

muito de perto" honro-me com sua amisade, e creio que não
teria o pensamento de magoar-me. Mas somos homens pu
blicos e temos o dever de mostrarmo-nos ao paiz tal qual so
mos, fallando-Ihe inteira verdade.

Sr. Presidente, fui, embora dos mais obscuros e desco
nhecidos (Muitos não apoiados), por tradição de família, edu
cação e frequentes estudos, fiel e sincero monarchista. Não o
fui sómente até 15 de novembro, data em que, parece, acaba
ram-se todos os monarchistas desta terra; fui ainda depois da
quella data, e s6 me resolvi a ser obscuro cooperador da Repu
blica, quando vi que a Monarchia em meu paiz era uma impos
sibilidade, e convenci-me de que, ou o Brazil seria feliz com
a Republica, ou desgraçado com a guerra civil.

Mas, Sr. Presidente, impuz a mim mesmo condições. Todo
o meu passado foi monarchista, e os propagandistas da Repu
blica (e no meu Estado os houve, dos mais distinctos), não
me convenceram. Teria, pois, vergonha de mim mesmo si
viesse, hoje, com enthusiasmo serodio e suspeito, entoar 'hy
mROS á Republica, quando é certo que ella se fez contra mi
nha vontade e esforços,e que na data de sua 'Proclamação, si
tivesse em minhas mãos impedil-a, eu o ter:ia feito.

Tinha fé e a mais sincera convicção de que a Monarchia
constitucional repesentativa podia fazer a felicidade de minha
Patria, como faz a da Inglaterra, a da Belgica; e pois, jámais,
cogitei de abandonar as ins,tituições que tinhamos e que nOi
legaram nossos maiores.

Entretanto, os acontecimentos de 15 de novembro, sendo
acceitos e sanccionados pelos estadistas em que eu mais con
fiava e pela quasi unanimidade da opinião (Apoiados), além
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diss~, a política de moderação, de congraçamento, de paz e har
moma q~e no meu Estado inaugurou o seu primeiro gover
nador, o lllwotre mineiro Sr. Senadúr Cezario Alvim.c.......politica
que alguns lhe não perdoam --, concorreu grandemente para
que eu e os meus amigos nos approximassemos da Republica.

. Pensei, e teria sido, talvez, mais acertado em tomar o al
vItre .de ~bandonar minha obscurissima vida politica; mas não
era so; tmha alguns amigos que me ouviam e acompanhavam;
t~mava parte na. redacção de um jornal, que sempre se ma
mfestou com maXlma franqueza sobre todas as questeõs de inte
resse publico: pareceu-me, pois, que não devia abandonar o
posto, e, lembrando-me que a Patria sobrelevava e sobrevi
via ás instituições que haviam sido desmoronadas" entendi
ser dever de patriotismo concorrer com minha cooperação e
leaes esforços-para a organização da Republica, de modo a
garantir a felicidade dos brzileiros. (Apartes) .

Sendo assim o nobre representante não tem direito de
querer collocar-me em posição suspeita.

Sr. Presidente, jámais pretenderei os primeiros logares
entre os republicanos; no seu grande exercito considero-me
recruta bisonho, auxiliar muito obscuro (Não apoiados), e
T,âe irei disputar aS. Ex., ou a outros que se bateram ga
lhardamente na propaganda da idéa re.publicana, as palmas
da victoria.

Procurarei concorrer para a fE'licidade desta terra, que é
pairia de todos nós, na medida de minhas forças e emquanto
no meu Estado perdurar a política moderada e. conciliadora
que. alli tem sido seguida.

Si outra for adoptada, si prevalecer o exclusivismo, di
vidindo a familia mineira em vencedores e vencidos, eu me
retirarei de vez á vida privada, deixando aos nobres repre
sentantes o fazer a felicidade da Patria como entenderem.

O SR. ASTOLPHO Pro - Toda idéa de exclusivismo é
cemura em Minas, onde não se p6de levantar essa bandeira.

O SR. FRANCISCO VEIGA - Respondendo como pude, ao
aparte do' nobre representante, em que se poderia ver ar:.riere
pensée, declaro mais uma vez que não tenho a pretençao de
disputar ao nobre representante, ou a Qutros, a honra de de
fundeI' e, menos ainda, de privar com os membros do Go-
"emo Provisorio, poucos dos quaes conheço. -

O SR. CHAGAS LOBATO -A's vezes os ultimos são os
primeiros.

O SR. FRANCISCO VEIGA (com energia) - Nunca dispu
tarei a primazia; o que quero, apenas, é que respeitem a
minha 'Cooperação á Republíca como leal, sincera e digna.

O SR. CHAGAS LOBATO - Tanto como o de quantos têm
pugnado pela Republica.f

O SH. FRANCISCO VEIGA - Portanto,nâo venha fazer
insinuações que podem parecer desairosas.

O SR. CHAGAS LOBATO - Não houve insinuações; sou in
capaz disso. Y. Ex. não me conhece; appello para os que
me conhecem.

O SR. FRANCISCO VEIGA - V. Ex. disse «os ultimos, ás
vezes são os primeiros» - quando se fallava da dedicação e
enth~siasmo pelo Governo Provisorio.
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Não é isso insinuação?
9 SR. CHAC~AS LOBATO :- Pelo seu merito, pelas suas

qualIdades; e fOI neste sentrdo que dei o aparte .

. O SR: FRANCISCO VEIGA - Sr. Presidente, não sei si
sera. defeIto ou erro. Receio muito ficar suspeito na Re
publIca; !nas ha uma cousa que receio ainda mais e que me
esforçareI para que não aconteça: é confundir-me com alguns,
que conheço, os quaes aV8zados a mudar de politica com a
mesma facilidade e rapidez com que nas magicas dos

. theatros se mudam as vistas, fazendo galas do sambenito
da apostasia, querem disputar primazias aos antigos republi
canos, sendo os primeiros a deprimir o Imperio. que os sus
tentou e a muitos dos quaes cobriu de honras e beneficios.
O que receio é que alguem me colloque no numero desses.

Em relação á cooperação que prometto .á Republica, de
defendel-a e auxilial-a com lealdade, sincera e fielmente
faço uma limitação - quanto ao passado. Da Monarchia só
fallarei bem lembrando sempre, com respeito e reconheci
mento, as virt·udes civicas' e privadas e os bons serviços da
quelles que no Brazil a encarnaram; aos nobres representantes
que fundaram a Repubhca, porque condemnavam o Im
perio, caje a missão de pôr em relevo seus erros e vicios;
a mim não é licito, não julgo digno fazel-o.

VOZES - E' muito honrosso o procedimento de, V. Ex.

O SR. FRANCISCO VEIGA - Desde que a Nação deu seu
assenso á Republica, o meu dever é cooperar, como brazi
leiro, para a prosperidade della; mas o que não posso, o que
não devo, o que nunca farei, é imitar o sicambro que queimou
o que adorava e adorou o que queimára. Ul11âto bem.)

Fechando o parenthesis, que fui forçado a abrir para
dar uma resposta ao aparte com que fui honrado, no qual se
dizia que amigos mais dedicados e mais sinceros do Go
verno eram justamente os competentes para o defender, pro
seguirei nas reflexões que fazia.

UM SR. REPRESENTANTE - Não foi assim.
O SR. FRANCISCO VEIGA - Sr. Presidente, ponho na

conta das minhas infelicidades o facto de ter sido, hoje, for
çado a occupar a attenção do Congresso, parecendo tomar
dores pelo Governo.

Não fui, de modo algum, precipitado, e só pedi a pa
lavra depois que V. Ex. declarou por duas vezes que es
tava em discussão a moção.

Temendo o encerramento da discussão e uma votação
favoravel. que me parecia certa, no intuito de evitar, quanto
a mim u'm grande desastre, não para o Governo, a quem não
me cabe defender, mas para o meu Estado, cuja organização
se rfrocura demorar, foi quando resolvi subir á tribuna e of
ferecer ao Congresso as considerações que estou fazendo, em
ordem a justificar o voto que he.i de· qar contr?- esta moção,
que .se me affigura desnecessarra e Inconvenrente.

Que significa, senhores, dar-se ao Governo um. conselho
de simples bom senso sobre assumpto de sua exclUSIva com
petencia, actualmente?

Porventura, este Congresso tem justos fundamentos para
assim proceder?
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o SR. JOSÉ MARIANINO - Não sei, a. admittir a. dou
trina do nobre representante, como este Congresso tem dis
cutido e emendado os artigos da Constituição.

o SR. FRANCISCO VEIGA - Mas este é o seu dever. E'
preciso que o nobre representante attente para a missão es
sencial do Con.,o-resso Constituinte. O seu dever é, justa
mente, discutir, melhorar e emendar o projecto constitu
cional.

'O SR. JOSÉ MARIANNO - Mas o Congresso assim proce
1.:1endo, desconsidera o Governo, segundo a theoria de V. Ex.

O SR. FRANCISCO VEIGA - Perdôe-me. Estamos na or
bita de nossas attribuições. Esta é a nossa missão; este é o
nos.so dever. (Apartes.)

Sr. Pre,sidente, comprehendo a tarefa do Cong'1'ess'O
discutindo e emendando o projecto constitucional, mas não
lhe reconheço o direito de apresentar moções da natureza da
que discutimos e cujo resultado me parece prejudicial.

Fallo por parte da minha antiga proYincia, que está an
ciosa por constituir-se em Estado autonomo e independente.

O SR. .IosÉ MARIA.c'<NO - V. Ex. não póde fallar em
nome do seu Estado, porque a representação de que faz parte
está dividida aqui no Congresso.

O SR. FRANCISCO VEIGA - Então V. Ex. me ha de per
mittir que eu falle em meu nome e como representante de
Minas. (Apartes. )

Sr. Presidente, não fallarei em nome do meu Estado,
nem mesmo do meu municipio; mas já que tive permissão do
meu collega (dir'igindo-se ao 81'. José Marianno) para fallar
no meu obscuro nome ...

O SR. JOSÉ MARIANNO -, Obscuro nome, não apoiado; e
nem V. Ex. precisa da minha permissão.

O SR. FRANCISCO VEIGA ... direi que o governador de
iVIinas é um homem criterioso, de alto bom senso, e que, si,
por écaso a promulgação ·da Constituicão da -Republica se
demorar ao ponto de reunir-se o Congresso mineiro antes de
promulgar-;-se a Constituição Federal, posso afiançar ao Con
gresso que esse illustre cidadão adiará a reunião do Congresso
mineiro.

Mas concedamos que elIe, commettendo grave erro, não
cumpre esse dever, cousa que não posso admittir.

O SR. AMERICO LOBO - Tem commettido illegalidades e,
até, interceptado o telegrapho.

O SR. FRANCISCO VEIGA - E' inexacto, meu illustre col
lega; creia V. Ex. que está mal informado. (Trocam-se
diversos apartes.)

Peço ao nobre representante que não traga as questões
domesticas da nossa terra para o Congresso; temos visto, aqui,
como desagradam essas discussões de politica local.

Sr. Presidente, si faltasse ao governador de Minas, ou aos
governadores dos outros estados, o criterio preciso para adiar
:t reunião das futuras legislaturas, caso tivessem de reunir-se
antes de ser approvada a Constituição, as propria legislaturas
seriam as primeiras a decretar o seu adiamento, porque não
encontrariam a base indispensavel para poder legislar.
(Apoiados; não apoiados. Trocam-se apartes.)
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Isto é mais uma prova da desnecessidade d'esta moção,
que, aliás, só iria produzir males demorando~ sem nenhuma
razão de interesse publico, o que poderia. ser feito já.

Sr. Presidente, nos estados ha um desejo ardente, apai
xonado mesmo, de entrarem no regimen legal. V. Ex. não
ignora que essa é, hoje, a aspiração mais palpitante, mais
vivaz, mais energica, do povo brazileiro ..E, senhores, sejamos
francos. nós membros do Congresso deante das difficuldades
que assoberbam a situação, deante das incertezas do futuro e
dos receios do presente, deante deste accumulo de causas que
trazem o espirito publico em verdadeira anciedade, em evi
dente mal-estar; a esperança e consolação que damos aos an
tigos comprovincianos, é dizer-lhes: Dentro em pouco esta
reis constituidos em estados independentes e autonomos e fi
careis livres dos estadistas da rua do Ouvidor, da politica do
Rio de Janeiro, que vos tem sido tão prejudicial.

Este é o consolo, esta é a esperança que damos aos nossos
concidadãos.

E como havemos de obter a realização desta aspiração pa
triotica, tão justa, tão digna? (Apoiados. Trocam-se apartes. O
Sr. Presidente pede attenção.)·

81'. Presidente, os nobres signatarios da moção, com cer
teza.. querem uma medida de ordem geral, que laproveite
a "todo o Brazil. Mas, sendo assim, elIa já é tardia: no Estado
de Matto Grosso já se fez a eleição da respectiva legislatura;
o mesmo se deu em Alagôas e em Goyaz.

O SR. ARISTIDES MMA - Em Goyaz, ainda não.
O SR. FRANCISCO VIEIRA-Não aproveita, por consequencia,

a medida, ainda q:uando fosse obrigatoria: não produziria ef
feitos senão parCIaes, e, o que é peor, como já tive occaeião
de demonstrar, effeitos perniciosos, porque só servirá para
demorar a realização do mais almejado empenho dos estados
brazileiros. (Apoiados.)

O SR. PALETTA - Principalmente o de Minas.
O SR. FRANCISCO VEIGA - Principalmente o de Minas

Geraes, diz muito bem o nobre collega; porque não ha Es
tado algum que mais se avantage áquelle em amor á indepen
dencia, em amor á autonomia, em amor á liberdade. (Apoia
dos.)

E', por conseguinte, muito justo o aparte do nobre re
presentante, dizendo que especialmente o Estado de Minas tem
e~sa aspiração ardente: porque deseja, quanto antes, sahir do
regimen dicLatorial em que estamos; porque deseja tomar
posse de si mesmo, p6r á frente do seu governo o cidadão que
for escolhido pelo povo; porque deseja reger-se pelas leis que
os seus eleitos dGcretarem, pagar os impostos que votarem
seus representantes; e o nobre representante, que conhece
estas aspirações, que é filho distindo daquelle Estado, longe
de estar eommigo pngnando pela prompLa realização daquf'lle
paLriotico desejo, é um dos que propõem que se d'emore, sabe
Deus por quant.o t3mpo, a or"anização dos estados!

O SR. PALETTA - Por um mez, apenas.
O SR. BAPTISTA DA MOTTA - Por um m~z, apenas.
O SR. FRANCISCO VEIGA - Pelo menos, dois ou tres mezes.

V. V. EExs. pretendem protrahir a reunião das legislaturas
quasi que por tempo indefinido.
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E' assim a redacoão da moção: que as eleições sejam
adiad~s, . p_elo .meno.::, para um mez depois de decretada a
ConstItmçao; Isto e - VV. EExs ~. nestes termos convidam
?- Di.~tadura para adiar a organização dos est.ados' por prazo
mdefrmdo. Desde que o Governo não demore menos de um
mez, sat.isfaz o !50nvite que lhe faria o Congre::so; si demorar
por um anno, SI demorar por dois annos, si demorar por dez
annos, a Dictadurg faz o que pedem os nobres representantes.

UM SR. REPRESENTANTE - Não ha mais Dictadura.
O SR. FRANCISCO VEIGA - Como não ha?
O MESMO SR. REPRESENTANTE - O Governo está com os

podere:: delegados pelo Congresso; não ha mais Dictadura.
O SR. FRANCISCO VEIGA - Mas o Governo está na pessàa

de um só homem e, quando um só governa sem contraste
de outros poderes, sem uma lei que o contenha, ha Dictadura.

O SR. BAPTISTA DA MOTTA - Então a mocão é laudatoria
ao Governo I)rovisorio. (Ha. outros apartes.) .

O SR. FRANCISCO VEIGA - Não é laudatoria. Eu não pOE'SO
considerar de louvor um conselho de simples senso commum,
porque este conselho só pode repousar na convicção, que se
tem, de que a pessôa a quem é elle dado não tem espirito
lucido. Não duvidodaE' instrucções dos nobres representantes;
maS' a advertencia que fazem, por muito comezinha, que é,
não poderá ser agradavel 3, quem a receber. (Apartes.) Mas,
Sr. Presidente, esta questão de tempo não influe; porque, si
eu pudesse, si tivesse meios de diminuir, de uma hora que
foese, o regimen provisorio e dictatorial que nos domina, eu
teria muita satisfacção em fazel-o.

O SR. GABRIEL DE MAGALHÃES - Estou de pleno accordo.
O SR. FRANCISCO VEIGA - Eu teria muita gloria, muito

prazer em communicar aos meus concidadãos que tinha. con
tribuido para accelerar (I advento da legalidade, sem a qual
não ha garantias nem segurança para ninguem.
- Ora, Sr. Presidente, nestas condições, como achar pouco
o conseguir e abreviar por dous ou tres mezes a organização
dos estados? Como achar indifferente que continue por mais
dous ou tres mezes este regimen de illegalidade? Que razão
ha para evitar-E'e que as eleições sejam feitas quanto antes?

Ainda a mocão do Sr. EricoCoelho dizia: "Nós queremos
a eleicão por um outro regulamento".

JYÍas os nobres representantes nada articulam contra o re
gulamento eleitoral vigente; pedem apenas que se adie ~
eleição e, portan~o, que ~e prolongue o .estaqo anorma!, so
para evitar um mconvemente, que elles Imagmam posE'Ivel.,

Entendi que não devia deixar passar, ao menos sem o
meu protesto, a moção dos honrados representantes, e, sobre
tudo sem invocar a attenção do CongresE'O p.ara o que ella
conÚm, sem lembrar o que elle já votou, e que, em subs
tancia, já condemnou a idéa que se encerra nesta moção, que
é o adiamento das eleições.

VOZES - Não, senhor.
O SR. FRANCISCO VEIGA -- Na moção do Sr. Erico Coelho

o Congresso manifes~ou-se, e manifeE'tou-:se por grande
maioria, contra o adIamento; me parece, pOIS, que elle será
incoherente approvando a actual ...
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o SR. BAPTISTA DA MOTTA - Mas, si V. Ex. a achou dif
ferente?

O SR. FRANCISCO VEIGA - No fundo, é a mesma cousa.
O SR. URBANO MARCONDES - V. Ex. disse que na outra

se tinha em vista o regulamento eleitoral, e neEta o adia
mento da eleição.

O SR. FRANCISCO VEIGA - Na primeira, disse .eu, pe-;
dia-se o adiamento a pretexto de que o regulamen~o VIgente ~
máo: nesta, pedem-n'o a pretexto de que a~ l~g~slaturas so
devem reunir-se depois de approvada a ConstltUlçao. As cau
eas são differentes, mas o intuito de ambas é o mesmo:
a:diar-se a eleição.

Por isso, dizia eu, desde que um~, e o.utra têm o ~l1es.mo
resultado pratico, o Congresso, que Ja rejeItou a prImeIra,
por maioria de razões, está obrigado a rejeitar esta segunda,
si quizer ser coherente.

VOZES - Isso, não. (Apartes.)

O SR. FRANCISCO VEIGA - Si deu-se já o facto, Sr. Pre
sidente. do Congresso commetter uma incoherencia, não é
razão para commetter outra; e esta incoherencia seria tanto
mais censuravel e lamentavel, quando só serviria - insisto
neste ponto, que foi o motivo unico que me determinou a
fazer estas toscas observações - para retardar a organização
dos estados, isto é, para demorar a satisfacção da mais nobre,
da mais justa e da mais louvavel aspiração delles, que é de
cretar suas constituições, eleger seus governadores e fazer sua
vida á parte, com a autonomia, com. a liberdade e com a in
dependencia que almejam.

Voto contra a moção. (Muito bem; muito bem. O orador,
é cumprimentado.)

O SR. JOSE' MARIANNü diz ou':' poderia começar quei
xando-se da pouca generoc:idade do seu illustre collega, que
tão brilhantemente o~cupou a tribuna, por ter quasi exgot
tado a hora reservada para este debate, obrigando-o, talvez,
a r~cor:'er á i~dulgenci.a do çongresso, pedindo a prorogação,
ourIgando-o, arnda maIS, a mcorrer na falta de que o in
culpou S. Ex., de demorar por alguns instantes a discussão
momentosa desta Constitu:ção, a. qual se lhe afigurou tão ur
gente, que S. Ex. não se lembrou de deixar maior espaço para
seus contendores. .

Não quer acreditar que o nobre representante tivesse
quasi exgottado a hora senão pela necessidade de repetir eeus
argumentos.

O SR. FRANCISCO VEIGA - Forçado pelos apartes.
. O SR. Josj; MARIA."'NO diz que o nobre representante con-

SIderou a. moçao apresentada pelo orador, em seu nome e nos
de seus Illustree coIlegas, como uma moção de desconfiança
ao Governo.

Em primeiro logar, quando o Congresso devolveu ao Go
verno Provisorio a faculdade ampla de exercer todos os po
der~s . emquanto se ela_borava a Constituição, seria uma es
tultlCIa levan~ar questoes de confiança ao Governo (Apoia
dos); n:ras, amda mesm~ q1fe esta moção pudesse signif icar
desconfIança ao Governo, amda que pudesse significar um
protesto, que partisse do mais humilde dos repre~entantes do

34.
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Congresso, o orador' diria a todo o Congresso que se sente bas~
tanle robustecido pela força que lhe dá o seu dever de re
:prcsentante da Nação,. para apresentar tantas moções quantas
Julgue necessarias; ainda quando ellas não tive!:sem outra
significação senão a de que o Governo estava sacrificando os
destinos do paiz.

Os intuiLos do orador são outros. Não pretende apre
Esntar urna arma de guerra contra o Governo, que deve
pairar, neste momento, em regiões muito serenas. O seu in
tuito foi proporcionar ao Governo occasião de, inspirando-se
no voto do Congresso, tornar urna deliberação, que tivesse
por fim harmonizar os interesses da União e dos estados.

O SR. FRANCISCO VEIGA - Si o Governo tem capacidade,
não precisa dessa suggesLão.

O SR. JOSÉ MAnIANNO acredita que o Governo, por mais
capaz que seja, si se julgasse exauLorado pelo procedimento
do Congres!:o, que, no caso vertente, não importa em censura
mas em conselho daryuelles que foram chamados collabora
dores do mesmo Governo, não seria um governo inepto, corno
disse o nobre representanLe de l\Iinas, mas infeliz, como cha
maria o orador ao Governo que não conlasse com esse apoio
(A noiado). qlle, da parte do Congresso, só significa illimi
tada confiança.

Portanto. o nobre representante, querendo considerar a
moção apresentada como de confiança, Lalvez para auxiliar
a obra surda do Sr. Ministro do Inlerior ... (Não apoiados;
trocam-se muitos apartes.)

O SR. CESAl1!O AL\'lM (Ministro do Interior) - Não é '
exaclo; isso é lima injustiça do nobre representante. Com
qllem é que fallei? Os meus amigos aqui eslão (dirigindo-se
á bancaria mineira). :Fallei, porvenLura a alguem?

VOZES - Não.
O SR. JosÉ l\IARTA.:'lNO - nepele qlle o i1lusLre repre"en

lante considerou a mllt;ão como rle confiança. no inlenlo de au
x'liar o servi~~o surdo do Sr. Minislro do Inlerior, chamando
soldados ás armas. COrleilanrlo ao combate (.vão arJoiarlos) ,
para auxiliar a oura. que o orador jlllí'a pouco séria, do SI', l\Ií
n istro do Inl crior, qu e ql1cr arregi menl ar volos; e o meio que
le"e foi laxar de desconfianle ao Governo, e perigosa, a
moção.

O SR. FRANr.ISCO VEIGA - Não fiz mais do que analysar
a!: proprias palavras da moção; moção de simples bom senso
é censura.

O SR. JOSÉ l\IAnTANNO - Não 11a lal, é um conselho ao
Governo, para que elIe, comprehendendo a situação do paiz,
tome as providencias que o caso requer.

Que grande crime 11a em despertar a attenção do Go-'
vemo para um ne~ocio patriolico, que reclama sua attenção
e entende com o interesse dos eslados?

O fim da moção é convidar O' Governo a reflecUr nessa
emergenc ia.

O SR. FRANCISr.O VEIGA - Logo, não reflecte sem !:el' con
vidado: é a conclusão, Triste do governo que, para reflectir
sobre negocíos publicos, precisa ser convidado.
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. O SR. JOSÉ MARLANNO - Convida-se o Governo tanto para
éste, como para diversos assumptos. ...

Que são as votações que o Congresso dá, mesmo por oc
casião de discuLir-se a Constituição, senão outras tantas ad
ve!tencias, outros tantos conselhos e não opposição ao Go
verno?'

Pela theoria do nobre representante de 1'vIinas, o Con
gI'~S§O não poderia nem reformar, nem retocar a Consti
Imçao.

O SR. FRANCISCO VEIGA - Não apoiado; é este o nosso
primordial dever. ,

O SR. JOSÉ MARtANNO - Os representantes do Congresso,
neste caso, dariam uma prova de desconfiança ao Governo,
aperfeiçoando o projecto de Constituição, em vez de acceital-o
como lhe foi apresentado.

O SR~ FRANCISCO VEIGA - Assim fazendo, cumprimo.s o
nosEO dever.

O SR. JOSÉ MARIANNO responde que o nobre Deputado e o
Congresso vão ver que não é impertinente a moção que apre
llenLou; não é, mesmo, identica, como disse o nobre Deputado,
á outra moção que aqui foi apresentada.

A moção do Sr. Erico Coelho não tinha outro intuito além
de dar novo regulamento ás eleições que se vão effectuar nos
estados; nelIa pedia o seu auctor que se espaçassem as elei
ções dos congressos esLadoaes até a decretacão da nova lei
para fazerem-se as eleições. •

A moção apresentada pelo orador não se refere a este
ponto. .

O. SR. FRANCISCO VEIGA - A outra era mais logica: con-
demIiando o regulamento eleitoral, pedia outro. ...

O SR. JOSÉ MARIANNO - O orador e seus collegas que as
signaram a moção não condemnam o regulamento eleitoral ...

O SR. FRANCISCO VEIGA - Logo não ha razão para adia
rem-se as eleições.

O SR. JOSÉ l\fARTANNO - ...porque não querem condem
nar a sua propria origem.

O SR. FRANCISCO VEIGA - Apoiado; estou de accõrdo
com V. Ex. .

O SR. JosÉ MARIANNO - Os que aqui se acham por' força
desta eleição, com aucloridade para representar a Nação, não
poderiam dIzer que es e regulamento não p6de fazer um eon-.
gresso digno da Republica.

O fim da moção é outro, e para este chama a attenção
do nobre representante; o fim não é pedir a reforma eleitoral,
é Redil' que se dê tempo aos estados para se constituirem•.
moldando as suas constituições pela Constituição Federal; o
fim é dar força a esta decisão governamental. E' por isso. que
pede o auxilio do nobre I\Iinistro do Interior, para que deter
mine que os governadores dos estados decretem aE respectivas
consf.ituições, de modo a poderem ser modeladas pela Consti
tuição Federal, convocando, depois, os congressos.

O SR. FRANCISCO VEIGA - Os congressos dos estados é
que devem decreLar definitivamente as suas constituições, em
vista da Constituição Federal, e não os governadores.
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o SR. JOSÉ MARIANNO pergunta ao nobre representante
que o contesta - como é que os governador8s poderão co
nhecer esta Constituição que ainda não está votada?

Entende que só depois de votada a Constituição Federal
é que os governadores têm de convocar os congressos dos es
tados. Isso é que é conecto, admittindo-se, mesmo, que se
trate de um goyernador: por demais independente, por demais
apto, por demaIs superIOr, como aquelle que nos pmtou o il
lustre .representante que o precedeu na tribuna; e o orador
chegarIa mesmo a invejaI-o, si, porventura, não estivesse
muito satisfeito com o que tem no seu Estado. .

O SR. SEABRA dá um aparte.
O SR. JOSÉ lVIARIANNO, respondendo ao aparte do Rr. re

presentante. diz que o Governo seria um inepto si decretasse
effectivamente a Constituição.

O SR. PRESIDENTE - Observo ao Sr. representante que a
hora está finda.

Si V. Ex. pretende continuar, é preciso requerer proro
gação e consultar o Congresso neste sentido.

O SR. JOSÉ MARlANNO - Não quer de modo algum deixar
de obedecer a S. Ex. -EnLretanto, nã·o póde ficar com o seu
d:scursu assim suspenso; por isso, pede que seja consultada a
Casa se lhe concede mais 15 minutos.

Posto a votos, o requerimedo do Sr. José Mariano é
approvado.

O SR. PRESIDENTE - O Sr. representante póde continuar
o seu discurso. '

O SR. JOSÉ MARIANNO (continuando) agradece a benevo'
lencia do Congresso e assegura que della não abusará.

Desenvolverá o seguinte argumento: os governador-es dos
estados são obrigados a decretar as suas constituições, mode
ladas pela Constituição Federal, quer dizer: de modo que não
haja attritos, nem conflictos, com a Constituição Federal.

Só depois de decretada essa Constituição é que os re
presentantes dos estados se deverão reunir para discutir e
votar as constituições dos seus respectivos estados. '

Ora, pergunta, como é que se póde, actualmente, proceder
ás eleições dos representantes dos congressos dos estados, si
não é possivel dicutir-se e votar-se um projecto de Consti.:.
tuição modelado pela Com,tituição Federal.

Parece-lhe que neste ponto os estados devem seguir a
mesma norma que seguiu o Governo Provisorio. O Governo
decretou a Constituição, esta Constituição que se está discu
tindo, ha quatro mezes, e, depois, fez proceder á eleição.

O orador está certo de que o Governo não teve ainda oc
casião de aquilatar os inconvenientes que resultariam das
eleições feitas agora, pois os congressos dos estados não po
deriam deliberar cousa alguma; e deante das manifestações
do Congresso Nacional, destas manifestações que nãD são uma
(kcisão. mas 11m conselho sabio. patriotico, ao Governo, no
qual o Congresso confia, está certo, repete, que, lançando seu
olhar verdadeiro para o ponto de vista da questão, o Governo
tomará uma decisão aconselhada pelas circumstancias, re
commendando aos governadores dos estados, nomeados por,
ora, o adiaménto das eleições.
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Mas, diz o nobre representante por Minas: é muito me
lhor fazer as eleições agora e os governadores adiarem a
reunião dos respectivos congressos, si não es~iver já votada
a Constituição Federal. ' .

Antes do mais, o orador tornará saliente que, assim pro
cedendo, é o Congresso o primeir-o a aconselhar que se des
virtue, não o pensamento, mas a letra expressa de um de
creto do Governo Provisorio.

Depois, é investir os governadores dos es.tados de uma
attribuição suprema, que nem o Congresso qUlz dar ao Go
verno regular da Nação, nos tempos regulares. O Congreeso
ha de estar lembrado de que foi rejeitada urpa emenda dando
ao Governo o direito de adiar as sessões do parlamento.

Mas não se trata das sessões ordinarias; podem ser eleitos
representantes contra a vontade dos eleitores, que, depois,
podem se revelar contra a prepotencia dos governadores.

Armar os governadores desse poder seria armai-os da su
prema Dictadura, a mais fatal, a mais perniciosa, a mais an
niquiladora das liberdades publicas. (Apoiados.)

O Congresso pense sobre isto; attenda que é melhor, maie
prudente e mais patriotico, dizer ao Governo Provisorio, em
quem confia, que estimaria, antes, vel-o dar uma ordem neste
sentido aos seus governadoree, do que deixar-lhes esta grande
arma, que páde trazer graves perturbações publicas.

Não é incoherente a attitude daquelles que votaram, hon
tem, cuntra a moção Erico Coelho e que, hoje, sustentam a que
o orado]' eotá discutindo. (Apoiado.) A moção do Sr. Erico
Coelho prolongava por tempo indefinido a organização dos
eetados, e esta prolonga-a apenas por um mez.

O SR. FRANCISCO VEIGA - V. Ex. diz - um mez.
O SR. JOSÉ MARIANNO - Pois o governador de Minas, por

exemplo, por amor do .q~al se levanta toda esta celeuma aqui
- que convoque no mlUlmo prazo, que convoque um mez de
pois a reunião da Assembléa.

Onde, portanto, a incoherencia, si são· inteiramente dif-
ferentes, no fundo e na fárma, as duas moções? (Apoiados.)

O SR. JoÃo SIQUEIRA - Para que essa precipitação?
O SR. FRANCISCO VEIGA - Não ha precipitação alguma.
O SR. JOSÉ MARIANNO não quer alongar-se em outras con-

siderações; já disse quanto era preciso para que o Congresso
comp' ehenr1esse a importancia do actoque tem de praticar.

a orador e seus colleg-as não propõ'em ao Cong-resso crue
tome uma resolução legislativa, porqueelle abriu mão de tâes
attribuíções desde' o momento em q}le as devolveu ao Governo
Provisorio: mas isso não quer dizer que o Congresso se
tenha sujeitado a olhar com indifferenca para a marcha dos
negocios publicos. .

. . E' o que pede ao Congresso Nac'onal: não que vote uma
leI, mas que expresse uma manifestação s'ncera de confiança
que tem no Governo Provisorio, pedindo-lhe que resolva esta
questão, que póde trazer serios canflictQs aos es.tados.· (Apoia
dos; muito bem; muito bem.)

Fica a discussão adiada, pela hora.
O SR. ARISTIDES MAIA (pela urdem) requer o encerra

mento da .d'scussão, para ser vot<'jda immediatamente a mocão.
Consultado, o Congresso approva este requerimento. .
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Submettida á votação a moção do Sr. José Marianno e
outros, é elIa approvada por 79 contra 75 votos.

Vem á Mesa a seguinte

Declaração de voto

Declaramos que votámos contra a moção que - lembra
ao Governo a necessidade de realizar as eleições dos estados
um mez, pelo menos, depois de approvada a ConstituiCão dos
Estados Unidos do Brazil.

Sala das sessões, 14 de janeiro de 1891. - Almeida Bar
reto. - Santos Andrade. - Eduardo Gonçalves. - João Neiva.

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA

Discussão do titulo IV do Projecto de Constituição

Continúa a 1" discussão do titulo IV do projecto de Con
stituição, com as emendas apresentadas.

São lidas, apoiadas e entram conjunctamente em dis
cussão as seguintes

Emendas

Ao art. 69:
Substi:ua-se o n. 1 desse artigo pelo seguinte:
1·. Os nascidos no Brazíl, ainda que de pae extrangeiro,

não residindo este a serviço de sua nação.
Ao art. 70:
Substitua-se pelo seguinte o n. 3:
3·. As praças de pret, exceptuadas as que frequentarem

ou tiverem frequentado as escolas militares do ensino supe
rior e as que tiverem qualquer curso dessas escolas ou facul-
dades da Republica. .

S. R. -:- Sala das sessões, 14 de janeiro de 1890 -
F. Schmidt.

Ao art. 69:
Supprímam-s_e os §§ 4° e 5°.

Supprimam~se no § 6° do mesmo artigo as palavras 
por ouLro modo.

Ao art. 70:
Supprimam-se no § 1< os ns. 1, 2 e 4, e aClcrescente-se

onde couber - O voto será, sempre, descoberto, em cedulas
assignadas.

Ao art. 71
Supprima-se no § 1° o que está consignado sob a lettra a

-Demetrio Ribeiro e outros.
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Ao art. 72, § 2°
Accrescente-se:
Ficam desde já extinctas todas as ordens eXIstentes, menos

as milHares. -Barbosa Lima. - Demetrio Ribeiro.

Ao n. 1 do arL 69:
Diga-se:
Os nascidos no Brazil, ainda que de paes extrangeiros, re

sidentes a serviço de sua nação, quando optarem expressa
mente pela nacionalidade 'brazileira.

S. R. - Sala das sessões, 14 de janeiro de 1891. -
Monteiro de Barros.

Ao art. 50:

Substitutivos aos ns. 4 e 5:
Os extrangeiros residentes ou não no Brazil, que pre'3

tarem serviços relevantes á Humanidade, ou, especialmente,
á Republica Brazileira, não perdendo por isso os fóros de sua
nacionalidade.

Os exlrangeiros que esponlaneamente solicitarem o ti
tulo de cidadão brazileiro peranle a al;lctoridade ,competente.

S. R. - Nelson de Vasconcellos.
Supprimam-se no n. 6 as palavras - por oulro modo.

- Nelsun.

Ao art. 70:
SUPIJrimam-se os ns. 1 e 2. - Nelson.
Substitua-se o n. 4 pelo seguinte: Todo cidadfio que, por

qualquer molivo. voto de obediencia, regra ou estalulo, ficar
inhiLido de prestar á Palria a satisfação de todos os seus de
veres de cidaclão e, especialmenle, não puder correr em sua
defesa á mão armada.

S. n. - l\'e/son.

Accrescenle-se ao art. 70 mais um numero:
- Ovolo do cidadão será sempre ás claras, devendo o

eleitor escrever em um livro o seu nome e o do cidadão em
que vola. - iVe/son.

AoarL 71:
Supprima-se no § o n. a. - Nelson.
Secção 2":

, Substitua-se o titulo d'esta secção - Declaração de di
reitos - pelo seguinte: - garantias de ordem e progresso
em toda a União. - Nelson.

Addilivos - ao art. 72, § 2·:
(a) A Republica não admitte tambem privilegios pl1iTO

sophicos, scientificos, artisticos, clinicos ou teclinicos sendo
livre no Brazil o exercício de todas as profissões, independen
-temente de qualquer titulo escolastico. academico, ou outro
seja de que natureza for. S. R. -Nelson. "
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§ 2.° (b) Os cargos publicos e civis serão preenchidos, no
gráo inferior por concurso, ao qual serão admittidos, indistin
ctamente, todos os cidadãos brazileiros, sem se exigir diploma
algum de habilitação intellectual. Os cargos superiores serão
de livre nomeação do Governo, excluida, tambem, qualquer
condição de diploma. Os cargos medios serão preenchidos me
diante a,ccesso. por antiguidade. e, só especialmente, por me-
rito.' , .

S. R. - lVelson.

Substitua-se o § 40 pelo seguinte:
A monogamia é a base da organização da familia brazi

leira, que é sagrada pela Patria com a instituição civil do ca
samento, unico valioso perante as leis da Republica, o que
não exclue a consagração, anterior ou consecutiva, conforme
a vontade dos nubentes, de qualquer egreja, por meio da ce
remonia religiosa respectiva. - Nelson.

§ 5.0 Substitua-se pelo seguinte:

O culto dos mortos será garantido a todos os cidadãos,
nacionaes ou exlrangeiros, mediante a instituição dos cemi
terios civis, sem prejuizo dos cemiterios religiosos particu
lares, sujeitos todos ás leis de hygiene publicll e da policia
local, ficando abolidos todos os privilegi{)s funerarios. S. R.
- Nelson.

Additivo ao § 50:

(a) Será garantida a nacionalidade a todos os nascidos no
Brazil, {)u, em situação equivalente, mediante o registro civil
de filiação; .

(b) E' garantida a plena liberdade de adopção, segundo as
condições em que a lei determinar. -Nelson.

§ 6.° Depois de leigo - diga-se: - livre, gratuito e não
obrigatorio . -Nelson.

§ 8.0 Supprima-se. - Nelson.
§ 9.° Accrescente-se: - quando for pei'turpada, ou quando

os convocadores da reunião a requisitarem, allegando receios
de perturbação. -Nelson.

Ao art. 70:
Elimine-se o n. 20 do § 10

• - Lauro Sodré.

Ao art. 73:
A aposentadoria só poderá ser dada aos funccionarios pu

blicos em caso de invalidez no serviço da Patria.
Sala das sessões, 14 de janeiro de 1891. - Lauro Sodré.
O SR. LACERDA COUTINHO - Sr. Presidente do Congresso,

não tenho o habito da tribuna: faltam-me. aVim disso, todos os
predicados para occupar dignamente a attenção desta illus
tre Assembléa. (Não apoiados.) Nem me teria animado a su
bir a este posto eminente, si não me corresse o rigoroso
dever, não de elucidar questões que já foram, magistral e bri
lhantemente tratadas por tantos e tão abalizados oradores, que
me precederam, mas de justificar o meu voto sobre alguns
dos assumptos submettidos á discussão e apreciação do Con
gresso.
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Espero, portanto, que meus illustres collegas terão para
commigo a benevolencia e generosidade a que julgo dar-me
algum direito a singela e sincera confissão que acabo de fazer,
de minha incompetencia. (Não apoiados.)

Sr. Presidente, adepto, ha muitos annos, das doutrinas
democraticas, e almejando para a nossa Patria, com o trium
pho dessa doutrina, a completa egualdade de direitos, plena
liberdade para todos os cidadãos, para todas as opiniões, para
todas as crenyas e para todos os cultos, não podia deixar de
applaudir, como o paiz inteiro, a promulgação do decreto de
7 de janeiro do anno findo, que determinou a separayão entre
a Egreja e o Estado - s2parayão que deve ser franca, com
pleta, sem attritos possiveis, e isto por dignidade e inte!'esse
das dnas sociedades, a sociedade religiosa e a sociedade civil.

Passo, pois, a fazer ligeiras considerações sobre algumas
disposições do projecto constitucional, que se relacionam com
o decreto a que acabo de referir-me.

Diz o § 4° do art. 72:
"A Republica só reconhece o casamento civil, que prece

derá, sempre, ás cerimonias religi'osas de qualquer culto".
Contra esta disposição fallaram illustres collegas, im

pugnando-a por conter vexame para a consciencia e atten
tado contra a liberdade indispensavel.

Mas esses defeitos, por mais que os procure, não os en
xergo.

Haveria vexame si s~ prohibisse o casamento religioso,
ou se puzessem obstaculos ao mesmo casamento.

Rgual queixa deveriam fazer si se tivesse preceitu'ado o
cont"ario, isto é, que ú casamento religioso precedesse o con
tracLo civil.

O que parece dever concluir-se é que os nobres represen
tantes não querem, nem antes nem depois, o casamento civil,
o que equivale a dizer que o não querem de maneira alguma_

O § 5° diz (lê): "Os cemiterios terão caracter secular e
serão administrados pela auctoridade municipal."

. Contra esta disposição apresentaram-se duas emendas
suppressivas e duas substitutivas. Não comprehendo esta in
tolerancia, á qual chamarei posthuma, que não permitte que os
cadaveres dos catholicos apodreçam na proximidade dos
daquelles que professam culto diverso.

Entretanto, si ha paiz em que parece haver toleranc13
religiosa é o nosso, onde individuos de seitas e religiões di·
versas travam relações de toda especie, até de amizade.

Ora, esta tolerancia, si se permitte dUlrante a vida por
que não se permitte depois da morte? '

O § 6°. diz (lê) :

" Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos
publicos. "

_ ~esta parte. to1l2e-se a_liberdade e o exercicio dos deveres
re.lJglOsoS dps cldadaos. Nao sou contrari..o á idéa de que seja
leIgo o ensmo nos est.abelecimentos publicos chamados inter
natos e.exte~!latos: mas, nos inte1rnatos, onde os alumnos ficam
por m.mtos a:a~ longe d~ suas familias e, portanto. sem receber
o ensmo rehglOso. podIa-se abrir uma excepção nos regula
mentos, de modo que os paes, os tutores e os protectores doe;
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alumn.os escolhessem professores particulares, que dessem a
seus fllhos, tutelados ou protegidos o ensino religioso.

O § 8°. diz o E:eguinte (lê) ,:

"ConUnúa excluida d'J paiz a Companhia do~ Jesuitas e
prohibida a fundação de novos conventos ou ordens: monas
ticas. "

A 'primeira parte deste artigo contém uma exclusão gue
me parece odiosa e não acho que tenha muita razão de ser.

Não ha quem ignore os serviços que tem prestado a be:n
do prog-resso e da civilização da Humanidade, não só nos tempos
passarlos, mas, ainda, actualmentc, esta Companhia, que conla
em seu seio homens de incontestavel saber, os quacs têm
aprofundado muito as disciplinas que constituem os diversos
ramos rIo saber tmmano.

Aqui mesmo. na historia do nosso raiz, creio que não ha
quem ignore os nomes elos uposlolos rio Novo Mundo, os lladres
l\Ianoel da Nobrega e José de Anchiela, nem os sacrHicios
que estes fizeram no arduo sçrviço da culechese.

UM SR. REPRESENTANTE - São cs unicos catechisadord
possiveis.

O SR. LACERDA COUTINHO - Si estivcssrmos em outro paiz
t' afravcssassrmos oulra época, não aronsrlharia, por cerlo, il,

anrnissiío na r.oP.lflnnhia ne .Jrslls. porql1nnlo sei, lambem pela
Hisloria, que foi nesta illllstre Comranhia n;1C a ('.,-" 1"0ruan~
encontrou o seu mais porIet'oso auxiliar, quftndo se propunha
a realizar o seu ideal ne sunrrmacia uniwrsftl ...

1\1 as, senhores, esses tempos 8ã.o passarias. Creio que o
u1frarnont anismo Iem a sua época feita e nno pôde crear raizes
nesfa terra, onde desabroclJam todas as idl'as de liber'Jarle,:~e
progresso e aspirações que não se coadunam com o syslema,
com a doutrina prégada pelos padres da Cornranhia ele Jesus.

Entretanto, não apresentarei emenda neste sentido ...,
UM SR. nEPUESENTANTE - Ha diversas emendas sobre o

assumpto.

() SR. LACEnnA COUTINHO - Quanfo á prohibição de se
funnarem conventos ou ordens monaslicas, votarei por esta
medida.

Nada tenho que dizer contra as ordens monasticas no
nosso paiz; conheço pessoalmente alguns dos poucos reli
giosos que ainda sobrevivem; os monges brazileiros têm se
salienfado, já no pulpilo, já no professorado.

Não é por elles, pois, que fallo; mas é contra a insti
tuição que me pronu ncio.

Entendo que ordens monas!icas não devem ser permit
tidas, como não deve ser permitlida a fundação de novos con
ventos.

Na ultima parte da precedente sessão occupou a tribuna,
com a proficiencia, rom o lalen lo que todos reconhecem, _o
ilIustre representante pelo Estado do Ceará, que, embora nno
desenvolvidamente, porque já era instado pelo tempo, com
bateu o § 22 do art. 72.

Diz esse paragrapho:
"E' abolida, egualmente, a pena de morte em crimes po'"

TiticoS".
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o nobre representante pelo Estado do Ceará pronun""'
ciou-se. não só contra o paragrapho da Constituição, como,
tambem, contra a emenda da Commiss.ão dos 21, emenda sub
stitutiva, que diz:

"Fica, egualmenle, abolida a pena de morte, reservadas
as disposições da legislação milHar em tempo de guerra."

Senhores, surprehendeu-me profundamente a 'opinião
emittida pelo nobre representante. porquanto teoho-o visto,
sempre com o mesmo rigor de logica, sempre com a mesma
erudição, sempre com o mesmo colorido de estylo, defender
as idéas mais generosas, as aspirações mais nobres e mais le
gitimas.

Os argumentos em que se fundou aquelle illustre repre
sentante para advogar a inclusão da pena de morte em a
nossa lei fundamental, não s6 para os crimes politicos, mas,
tambem, para os crimes communs, não me pareceram razi\f>s
de peso, razões, como exigiam, aliás, a solidez e a madureza
de pensar do illm:tre representante, que sinto não estar pre
sente.

S. Ex. não provou o direito da sociedade sobre a vida do
cidadão; e o unico argumento que lhe ouvi, talvez porq'le,
como já disse, faltando-lhe o tempo, não podia continuar, foi
que para certos crimes a pena de pr'lsão não era sufficiente,
porquanto da prisão havia meio de escapar, o condemnarlo
podia fugir e iria perpetl'ar,immediafamente, outro ou mais
crimes; de maneira que a sociedade, que podia ter-se libertado
daquelle membro grangrenado, tinha de assistir ao sacrifício,
além daquelle membro que já linha perdido. de Lantos mais
quant os nevessem cahir victimas da sanha do faccinoroso.

Mas, senhores, este argumento é um ariumento de ex
cepção. (Apoiados.)

Não é regra que o criminoso encarcerado fuja e escape
deste moôo á pUll1ção (Apoiados); a regra é o contrario.

I~, meus senhores, nesta queslão, que é capiLal e muilo
grave, mais grave é a responsabilidade do Con:"resso, que,
tendo de legislar sobre o assumpto, precisa da inl ervençã,) e
do esforço de todos aquelles a quem estudos especiaes collocam
em posição de apreciaI-a á luz dos verdadeiros prineipios da
sciencia moderna.

Assim, tenho a mais bem fundada esperança de que o
Congresso votará pela emenda da Commissão.

Senhores, não tenho conhecimento especial da materia,
mas recordo-me de haver lido em um criminalista, supponho
que Filangieri, um argumento, que não posso precisar si elle
apresentava como de lavra propria, ou si para o refutar, e
que consiste, mais ou menes, no seguinte: - Sppponha-se um
homem virtuoso, pacifico, uti! á sociedade e de costumes
puros; esse homem é aggre!iido, injusta e violentamente, por
um assassino, pergunta-se: Não seria para desejar que, na
imminencia de ser morto, e em defesa da propria vida, assu
mindo o papel do aggressor, matasse a este? Sem duvida.

Por conseguinte, a sociedade, que vela sobre os direitos
de toda a collectividade, que está, por assim dizer, de posse
dos -direitos de todos, conoca-se na posição em que desejaria
ver callocado o aggredido, e tem o dir~ilo de tirar a vida
que aleivosamente a roubou á victima de sua sanha.

Mas, senhores, não me parece que a sociedade assume
neste caso um direito; parece-me, antes, que exerce uma vin-
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gança; e não julgo que esta constitua um direito, nem para
o individuo, nem para a sociedade.

Além disso, que effeitos se conseguem da morte do de
linquente?

Si com isso se pudesse obter a reparação do damno cau
sado; si a morte do assassino pudesse restituir a vida á vi
ctima, admitto que assim se praticasse ...

O SR. JOÃo VIEIRA - Consegue-se a segurança publica.
O SR. LACERDA COUTINHO - A segurança publica? ma

tando o delinquente?
O SR. JoÃo VIEIRA - Certamente. Os assassinos instin

ctivos devem ser mortos.
O SR. LACERDA GOUTINHO - Mas a segurança publica fica

egualmente garantida encerrando-o em uma prisão. (Apoia
dos.)

O SR. LOPES TROVÃO - Desde que é um doente, manda-se
para um hospital e não para a forca. Então extingam-se,
tambem, os tuberculosos, os cancerosos, etc.

O SR. LACERDA COUTINHO - Depois, temos outra razão. A
sciencia medica moderna tem, hoje, reconhecido, já pela ob
servação clmica, já pelos exames necros( opicos, que muitas
aberrações, muitas tendencias perversas, muitos actos quali
ficados como filhos de um espirito malevolo, são devidos a
alterações organicas do cerebro desses individuos. (Apoiados.)

O SR. LOPES TROVÃO .- Isso verificou-se em França
quanto á kleptomania.

O SR. LACERDA GOUTINHO - Quantas vezes esses homens,
que são incendiarios, que são assassinos, porque têm a mania
do incendio, porque têm a mania homicida, não terão ex
piado no patibulo, não a culpa do delicto, mas a infelicidade
de um estado pathologico? Utpoiados.)

O SR. JOÃo VIEIRA - Bem: mas, então, sejam recolhidos
a um hospicio penal.

VÓZES - Perfeitamente.
O SR. LACERDA COUTINHO - Mas~ em vez de serem reco

lhidos. a um hospicio penal, vem a sociedade, manda-os exe
cutar na praça publica, e depois da autopsia verifica que a
justiça enganou-se, que a justiça suppliclOU, não um culpado,
mas um louco, um doente, e não ha reparação para isto.

Ha outros factos, ainda, de ordem differente.
Hoje, nmguem desconhece os trabalhos, as experiencias

dos hypnotistas; ISSO, que para alguem poaera pare<;er uma
mystI1"rcação, touro de torce, tour de passe-pas:;e, é, entre
tamo, actualmente, apadrinhado por nomes da maior respon
tabilidade scientifica, por professores da primeira plana. de
nome e reputação feita nos maiores emporios da sciencia na
França, na Italia e na Allemanha.

Grd0 que não são desconl.'>3cidos da maior parte, senão
da totalidade dos membros deste Congresso, os brilhantes tra
balhos do professor Charcot, em Paris, do professor Bern
heim, em Naney, do Sr. Liébaut e de outros.

Pois bem, está, h..Qje, provado que sob a influencia da
acção hypnolica o individuo perde inteiramente o impulso da
propria vontade, para. ficar. sujeito'á vontade dominadora, des-
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potica de outro, e sob a influencia desse estado, que é uma
perfeita vigília, que não se distingue, absolutamente, da vi
gília llormai, porque esse individuo vê, ouve, falla e move-se,
executa ordens que lhe foram suggeridas muitos dias antes
da época em que se realizam.

São factos conhecidos, provados, testemunhados por
muitos individuas, e, até aqui, na Capital Federal, ha me
dicos que empregam o hypnotismo como um recurso thera
peutico.

Pergunto: que criterio tem o juiz para, deante de um
crime, decidir da culpabilidr.de do réo, quando houver motivos
para suspeitar que esse réo obedeceu a uma influencia ma
gnetica ou hypnotica, como a quizerem chamar?

Ainda ha pouco, porque de tudo se aproveita o crime,
sou ü primeiro a reconhecer -, ainda ha pouco, no celebre
processo do official de justiça Gouffé, o cumplice do assas
sino procurou jnstificar-se dizendo que havia sido impul
sionado por suggestão. E' bem possivel que isso não consti
tua mais do que um recurso do criminoso que quer escapar á
acção da justiça; mas, pergunto: Que provas temos nós pa!'a
affirmar que essa mulher não dizia realmente a verdan.l'?
Paira, pelo menos, a duvida no nosso espirito; e tanto basta
para que o juiz recto, consciencioso, não tenha a coragem de
condemnar á pena ultima.

Dl'nois disso, senhores, temos, ainda, os erros judiciarios.
A justiça humana não é infallivel; só ha uma justiça infal
livel, que é a Justiça Divina. Pergunto: Quantos são os erros
judiciarios que se têm commettido? São muitos os conhecidos,
e aquelles que passaram despercebidos são t.alvez, muito mais
numerosos. Ainda ha pouco as folhas francezas noticiaram
um caso deste genero: um individuo sentenciado e que cum
pre sentença durante cerca de 15 annos no presidio de Nu
méa, depois desse periodo de atrozes soffrimentos, infamado
por uma accusação ignominiosa, supportando as agruras da
vida de grilheta, provou-se á luz da evidencia, peia confissão
do verdadeiro criminoso, que elle era completamente inno
cente. Que aQonteceu? A justiça concedeu uma indemnização
pecuniaria e declarou a pena como não havida. Mas ha in
demniiação pQssivel para 15 annos de infamia e de torturas
soffridas injustamente?

UM SR. REPRESENTANTE - Então deve ser tambem abolida
a pena de prisão temporaria.

O SR. LACERDA COUTINHO - Senhores, empreguei aquelles
Argumentos que podia empregar, não tenho conhecimento do
Direito ...

UM SR. REPRESENTANTE - Respondeu muito bem.
O SR. LACERDA COUTINHO - ... estas questões me são ex

tranhas; apenas as conheço pela leitura de gabinete que faz
todo homem curioso.

OUTRO SR. REPRESENTANTE - Esta questão da abolição
da pena de morte está fóra da moda.

O SR. LACERDA COUTINHO - E por isso mesmo será nossa
gloria, nossa honra que a consignemos em nosso pacto funda
menlal.

Outro tanto não direi, Sr. Presidente, relativamente ao
n. 2 do § iodo art. 70, que exclue do direito de voto os



analphabeto1!. -Eis aqui uma idéa generosa apresentada por
um dos mais brilhantes talentos deste Congresso; idéa nova,
porque não se encontra em paiz nenhum: a de conceder aos
analphabeLos o direito eleitoral.

Esta idéa foi aqui apresentada e sustentada ;pelo Sr. Lauro
Sodré, e contra ella entendo dever pronuncIar-me, mór
mente attendendo ás condições especiaes do nosso paiz.

Senhores, o direito eleitoral não é um direito natural, é
funcção politica; não é direito como o da liberdade e outros,
O homem nasce livre, mas não nasce eleitor.

Não vota como homem, mas sim como cidadão.
Para exercer esta funcção requer-se a capacidade neces

saria, e esta não a possue o analphabeto.
O argumento do illustrado orador foi que, muitas vezes,

no analphabeto se encontra maior discernimento e agudeza de
espirito, do que em muiLos que leem mal e mal assignam
seu nome.

Mas esta verdade é excepção.
Não é a regra, porque, si póde haver analphabetos mais

perspicazes, maior deve ser o numero daquelles que, pos
su indo as noções primarias, podem melhor desenvolver sua
inLelligencia, seus recursos naturaes, tendo incontestavel su
perioridade sobre os analphabetos.

UMA voz - A maioria dos brazileiros não é analphabeta.
O SR. LACERDA COUTINHO - Senhores, a questão do suf

fragio universal é muito melindrosa e occupa a attenção dos
paizes mais adeanLados da Europa.

A Suissa, que não está tão atrazada como o nosso paiz
em mat.eria de ensino, faz deste assumpto sua principal pre
occupação. lia poucos annas publicou, alli, o conselheiro fe
deral Numa Droz um livrinho que intitulou - lnstrucção Ci
vica - destinado a prepa,'ar os escolares para as funcções de
cidadãos, c, portanto, para as de eleitores,

Peço permissão ao Congresso para ler um trecho do pre
facio deste opusculo (lê):

"Na Suissa e no extrangeiro muit.o bons espiritos se têm
inquietado com as consequencias possiveis da democracia di
recla, como a praticamos; temem o triumpho da demagogia,
condnzindo á desorganização administrativa e política do paiz.

"Sem duvida, si a Nação ficasse ignorante de seus de
veres e de sens direitos. est.es funestos presagios se realiza·
riam; mas tenho fé no futuro da democracia fundada em uma
insLrllcção civica sol ida e geral.

"Compondo este livrinho para a mocidade suissa, pa
triotico dever julguei cumprir; é bem possivel que os ho
mens de idéas maduras neHe encontrem alguma cousa que
apprender."

Eis ahi como se prepara o eleitor em paiz culto, que nos
p6de servir de ensinamento.

No Brazil a classe dos analphabetos é immensa; addi
donai aos que já existem em condições desfavoraveis, social
mente fallando, e que constituem a massa eleitoral, os novo",
cidadãos que creou a lei da abolição, trazendo a cultura in
tellectual e moral adquirida nas senzalas das fazendas e nas
humilhações do captiveiro, e vereis que o suffragio universal
precisa ser bem meditado. Necessariamente, esta enorme mas
sa~ de eleitores viria augmenLar o elemento de passividade,
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que já abunda no ·nosso eleitorado que já convinha ser depu
rado. A esta razão accresce que a concessão do direito elei
toral ao analphabeto tirar-Ihe-ia um poderoso incentivo para
sahir do seu estado de i6'1l0rancia.

Por todos estes motivos, não posso votar pela emenda do
meu distinclo coUega.

Meus senhores, desejava dizer, ainda, algumas palavras
sobre o direito de suffragio concedido ás mulheres; mas esta
questão foi já tratada com tanta proficiencia, por dous mem
bros deste Congresso, o dlstinctissimo representante do Ceará
e o não menos illustre representante do Pará, que me podia
considerar dispensado de adduzir alguma cousa neste sentido.

. Entretanto, direi o seguinte:
Ent.retanto, direi o seguinte: o direito de suffragio ás

mulheres foi proposto em 1789 na Assembléa Nacional fr:w
ceza. Esta idéa foi recebida com motejos e chufas, por certo
incabiveis, porque, si ha ente que mereça todo o respeito. e
consideração, é a mulher.

UM SR. REPRESENTANTE - Entretanto, querem fazer delIa
escrava.

O SR. LACERDA COUTINHO - A mulher não é, absoluta
mente, a escrava, e neste ponto V. Ex. labora em perfeito
erro. E' a senhora. Hepresenta a senhora do marido na
SOCIedade e domma no lar. Não é só a dona da casa, é a senhora

O SR. LOPES TROVÃO - E é por isso que fazem politica
na nossa ausencia. (lia outros apartes.)

O SR. LACERDA COUTINHO - Já que os nobres represen
tanles me contestam, não tenho remedio senão adduzir al
gumas considerações.

Apesar dos esforços de Condorcet, a idéa do suffragio
eleitoral concedido ás mulheres, em França, foi repudiada .

.Em parte nenhuma do Mundo encontra-se a mulher go
sando do direito eleitoral.

Dous di:::Unctos publicistas, Laboulaye e Stuart Mill, pro
nuncIaram-se a favor do direito de valo á mulher. O pri
meIro escuda-se com a opinião de Arisloteles, que diz que a
mulher é a melade do genero humano; accrescenta, porém,
que ella só tem conseguido ser considerada como lal - ci
vil mente, nüo polil ir amente fallando. Esqueceu-se Labou
laye de que o mesmo Aristoteles r.ffirma que o homem (vir)
é o unlco ente capaz de exercer a funcção politica. (Apartes.)
E' o fJue diz ArisLoteles, apropria aucloridade invocada por
LaLoulaye.

De resto, senbores" abstrahindo da França, onde e:::: ta
idéa não encont.rou apoio, em qualquer outra parte do Mundo
nüo o tem obtido. J,

O SR. LOPES TROVÃO - E' que a mulher, em França, po
liticamente, 'tem sido consideraL!a como um elemento reac
cionario, como ur1la arnlÇl do clerical ismo.

O Sn. LACErtnA COCTINHü - I\la~ em qualquer outra parte
do Mundo esse d:reilo IlÜO é reconhecido. (A/,arfe:>.)

Entrando na questão ele saber si o dircilo de suffragio
é um direito na ural ou uma funcção poli[ica, conclue La
boulaye que, nesta ultima lJypolhese, nlio dllvida admii.l ir
que se negue ás mulheres esse direito, ramo 'se póde egual
mente negar a outros membros da sociedade.



544

UM SR. REPRESENTANTE - Em certos p-ontos dos Estados
Unidos as mulheres gosam do direito de elegibilidade. (lla
O1dros apartes.J

O SR. LACERDA COUTINHO - O argumento a respeito dos
analphabetos é o mesmo com relação á mulher; a mulher não
tem capacidade... (Trocarn-se var'ios apartes.)

Oh! como entendem os senhores a capacidade?
Os nobres representantes não me comprehenderam; falIo

em capacidade juridica, não falIo em capacidade intelIectual;
reconheço que a mulher é dotada de funcgões intellectuaes
semelhantes ás do homem; muitas vezes o excede; mas i~so
são excepções, e com excepções não se argumenta, porque
não destroem a regra, antes a confirmam, -

Mas digo: A mulher não tem capacidade, porque. a mu
lher não tem, no Estado, o mesmo valor que o homem.

Ponhamos de parte o imposto que paga a mulher, que
é em muito menor proporção, muito menor; ponhamos isto
de lado, porque a nossa Constituição não exige o imposto
para o exercicio do direito eleitoral; mas, pergunto: Amu
lher pôde prestar o serviço militar? pôde ser soldado ou ma
rinheiro?

UM SR. REPRESENTANTE - Mas o analphabeto pôde.
O SR. LACERDA COUTINHO - Mas é incapaz pelas razões

que acabei de dar. (Trocam-se muitos apartes.)
Vejo que os nobres representantes querem o reinado da

minha Crinolina. (,Continuam os apartes.)
Mas, Sr. Presidente, quando ás mulheres coubesse esse

direito, entendo que não se Ih'o deveria dar; e digo mais:
Ellas nªo o acceitariam: porque, si querem elevar a mulher,
dando-lhe o direito de voto, não fazem mais do que ames
quinhaI-a, fazendo-a descer da elevada altura em que se acha
collocada, da esphera serena da mãe de família, para vir en
trar comnosco no lodacal das cabalas e tricas eleitoraes.
(Apoiados e apal'tes.) .

A mulher deve ser a educadora da família, que tem de
succeder-lhe nas virtudes domestic as; dar-lhe o direito do
voto, é privar o filho da solicitude com que a mãe sobre eUe
deve 'ielar. de maneira que, quando o -homem retirar-se da
lucta da vida externa e for entrar na vida interna, elIe irá
alli encontrar uma lucta mais cruel, porque a mulher é me
tade de si mesmo; e será metade de si mesmo contra a outra.,

Mais um argumento, argumento de ordem physiologica.
UM SR. REPRESENTANTE - A naturf'za é a mesma.
O SR. LACERDA COUTINHO - O organismo da mulher é

muito diverso; eUa tem funcções que o homem não tem, es
sas funccões são tão delicadas, tão melindrosas,· que basta
a menor 'perturbação nervosa, um susto, um mom~nto de. ex
citação, para que se pervertam, e as consequenclas seJam,
muitas vezes, funestas. (Apoiados.)

O SR. LOPES TROVÃO - Isso vem da educação.
O SR. LACERDA OOUTINHO - O meu iUustre colIega estã

enganado; eduque a mulher como quizer que, não lhe ha de
mudar a natureia, porquanto as leis natura6S podem-se con,
trariar, mas não se postergam. (Apoiados. lrluito bem!)
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A mulher, por maior illustração que tenha, nunca dei..;
xará de ser mulher. Uma Sévigné e uma Stael não dei
xaram de ser mulheres, pela delicadeza e exquisita sensibili
dade, apanagio do seu sexo; pois é certo que, predominando
no sexo masculino as faculdades intellectuaes, predominam
no feminimo as affectivas. (Apoiados e apartes.)

Senhores, estou me fatigando inutilmente (Não apoia
dos); porque, em primeiro logar, não tenho, como tantos il
lustres representantes que me têm precedido, nem a 001'
recção da phrase, nem a elevação do conceito (1l1u'itos não
apoiados), não tenho, emfim, nenhum desses predicados que
tornam a tribuna um attractivo para quem ouve (Não
apoiados), e, em segundo logar, porque supponho que esta
é uma questão vencida.

Espero que os nobres representantes que me contradizem
ficarão em minoria, mesmo porque dá-se com a mulher bra
zileira (e eu faIlo pelo que se passa em minha casa e pelo
que se passa nas casas em que tenho entrada, e não são
poucas, porque sou medico) o mesmo que se dá com a mulher
allemã, que no seu lar não goza de maior respeitabilidade
que a nossa: a :[llulher brazileira, como a allemã, despreza o
direito do voto. (Apoiados; muito bem. Apartes.)

E, depois, a conceder-se á mulher o direito do voto,
deve-se-lhe, tambem, dar o direito de elegibilidade. Imagi
ne-se agora o que seria este Congresso, que já, por vezes.
se' torna de um tumultuar comparavel ás· vagas oceanicas, si
aqui entrasse, tambem, o elemento feminino, e achando-nos
nOs em proporção egual, imagine-se, tambem, a physionomia
turiosa que apresentaria este Congresso. (Risos. Muito bem f

Sr. Presidente, antes de deixar a tribuna, peço permissão
a V. Ex. para dizer, ainda, algumas palavras.

Educado nos principios da religião catholica, por mais
heterodoxas que sejam perante a Egreja algumas opiniões
que eu aqui tenha emitttido, devo declarar que professo o
mais sincero respeito, a mais profunda veneração por essa
crença religiosa, que era a crença de meus paes.

Senhores, a necessidade de uma religião é indestructivel
no coração humano. Por maiores esforços que empreguemos
para desconheceI-o, ou obliteraI-o, o sentimento religioso ahi
perdura, porque esse sentimento, como diz Montesquieu, dá
á virtude as suas mais dores esperanças, ao vicio impenitente
justos receios e ao arrependimento sincero as consolações
mais efficazes.

Nem posso acreditar. senhores, que haja homem algum
que não professe uma religião, qualquer que ella seja.
Quando outra não confef:;se. não negará, por certo, que cul
tiva pelo menos a do dever. Ora, senhores. cumprir o dever
é obedecer á voz da propria consciencia, e a voz da cons
ciellcià não é outra senão a voz de Deus.

SIm, de Deus, assim o creio, assim o affirmo com a
mesma convicção, com a mesma liherdade com que alguns pen
sadores tem declarado, como o profundo geometra Laplace,
que Deus é uma hypothese de cuja existencia nã.o· cogitam.

A esses pensadores, cuja opinião, aliás, muito respeito,
responderei repetindo a palavra de outro mathematico, não
menos illustre, - do immortal Newton. ','

O SR. BARBOSA LIMA - Mas, ahi, eIle não foi bom ma
thematico, foi bom sociologo.

35
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o SR. LACERDA COUTINHO - ... 0 qual, pedindo-lhe al
guem uma demonstração da existencia de Deus, apontou para

. o firmamento constellado e respondeu apenas: "Olhai!"
(Muito bem; muito bem.)

O SR. BARBOSA LIMA - Nada disse. (O orador é felici
tado por diversos Srs. representantes.) ,

O S!\. BADARÓ diz que tem necessidade de occupar mais
uma vez a attenção do Congresso, afim de justificar duas
emendas que apresentou ao titulo 4°.

Vê neste titulo consignadas duas disposições que consi
dera inconvenientes, não só porque offendem aos principios
mais. rigorosos da Sciencia j.uridica, como porque são anti
pathICos.

Refere-se aos ns. 1 e 2 do artigo 69.
Começará, extendendo as suas observações pelo n. 2.
Diz que se discute um direito - si a declaração de ci-

dadão bral';ileiro é da alçada do Poder publico constitucional
ou do Poder civil.

O brazileiro que vai a um paiz extrangeiro e lá tem
alguns filhos, deixando-os lá mais tarde, si,. porventura, fal
lecer na sua Patria e seus filhos permanecerem no extran
geiro, pela disposição consignada nesse número, esses filhos
não serão tidos como brazileiros emquanto não vierem es
tablecer domicilio no Brazil.

O orador mostra as consequencias que dahi podem ad
vir, entre as quaes a de não serem os filh{)s considerados,
nem brazileirQs, em virtude da disposição do projecto, nem
extrangeiros, em virtude de disposições peculiares a cada
paiz.

Para corroborar as suas asserções, c:ta varios factos, que
se têm dado e se podem dar, e suggere diversas hypotheses,
que se podem apresentar. .

Entende que a legislação ingleza, por ser leonina, é mais
logica. O inglez, nascido em qualquer paragem do orbe, é,
inglez a todo tempo que procure a Inglaterra.

Lendo o n. 1 do artigo, diz que, para o artigo prevalecer,
seria necessario que algumas disposições se referissem á re..,
sidencia a este tempo.

Combate a maLeria alli consignada e acha que não se
deve estabelecer principio i:cglez.

De que vale a lei brazileira dizer que o extrangeiro nas
cido no Brazil é brazileiro, si eHe, tornando-se maior, opta
pela Patria de seus pais e é alli recebido?

Não offendeaos nossos brios offerecer-lhes o titulo de
cidadão, para majs tarde eHe repudiar?

Taes são as razões das emendas que apresentou.
Pretendia, depois destas palavras, deixar a tribuna; mas

tem, ainda, de referir-se ao modo por que foi apreciada a
materia do art. 72 por um illustre coHega, que deu logar
a apartes seus, tendo, mais tarde, de se retirar pela contra
dicção de suas doutrinas.

Acredita que fazem-lhe a justiça de pensar que é sin
cero quando advoga a causa da Egreja perseguida.

Não são palavras para armar o effeito; defende as suas
crell(~as e as dos nossos maiores, e lhe é muito grato dize:.' a
S. E"x. que o primaz da Egreja brasüeira veiu responder, ju:s'
tamente, a uma das mais graves accusações que já se !e-
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vantaram no Congresso. O nobre Deputado affirmou que os
catholicos sempre foram inimigos da Republica; mas, onde
está o facto que comprova esta asserção?

As palavras que o venerando arcebispo da Bahia dirigiu
ao CongresE'o e que o orador lê, respondem, victoriosamente,
a S. Ex.

O orador eX:llI il.:a, em resposta a um apart,e do SI'. José
Marianno, o que deu logar á fundação do Partido Catho
lico, o qual não tinha a minima idéa de hostilidade á Re
publica; porque na Pastoral collectiva, que o Episcopado di
rigiu ao povo brazileiro, ficou bem patente que, no Brazil,
a Monarchia tinha sido infiel ás promessas feitas á Egrja, e
.chamarem a attenção dos fieis para um facto extraordinario
- o de ter-se afundado um throno levantado sobre elementos
deleterios.

A reorganização da Patria está em obra, diz o orador;
somos uma potencia; não dispomos de Exercito, não temos
soldados, não t,emos espadas. mas temos a tribuna, a imprensa,
as praticas em familia. Havemos de impôr a este paiz as·
nossas idéas, ainda que no Congresso a nossa palavra não
seja ouvida, pode o Congresso ficar certo de que as nossas
forças arregimentam-se, e isso porque a Republica não nos
pode dispensar.

Temos todo interesse, continúa o orador, de ver um Go
verno moralizado e justo na direccão dos negocios pubicos;
devemos ser os arautos da civilização. Nós, catholicos bra
zileiros, não somos o que se quer que sejamos: subditos de
um principe extrangeiro.

OJ3edecemos á nossa c-rença e ao principio da nossa fé,
e queremos a felicidade da nossa Patria.

E' necessario que o Congress'o não se illuda.· Devemos
consignar na Constituição principios que sejam acceitos pela
população. Já que a Republica ·lança mão do suffragio uni-·
versal, é preciso que Q Congresso comprehenda que ella,
amanhã, ha de enfrentar com os .catholicos perante as urnas.

A Nação foi tomada de surpreza pela Revolução de 15
de novembro, e pronunciou-se de modo incompleto, em' todos
os estados. Houve uma grande abstenção; mas essa abstencão
tende a deE'appar:ecer; os animos acalmam-se, e á primeira
vez que as urnas forem consultadas, o Congresso ha de ver o
embate.

Aproveita estar na tribuna, para chamar a attencão do
Congresso sobre a doutrina consagrada no relatorio do Sr. Mi
nistro do Interior, que se refere a bens dro corporação de mão
morta. .

Poderia começar por dizer que - leis de corporação de
mão-morta - é expressão incorrecta, que não deveria partir
de jurisconsulto; e, parissa, o orador diria, antes: leis de
amortização e desamortização.

A ConstituiCão usa de expressões que presuppõem facto
estabelecido :-Fica abolido o noviciado. E' um engano; não
ha lei alguma neste senticlo, e sim um Aviso do sr. Nabuco.

Tratando da necessidade de decretar lei s de amortizacão,
e des'amort;zação, diz que a EgTeja, antonomica como é, tem
o direito de adquirir bens, como outra qualquer corporação,
para desenvolver-se.

Faz, ainda, varias considerações a este respeito, para
mostrar que, si forem a.<doptadas estas leis deexcep,çges,
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a Egreja terá uma vida prospera e feliz e talvez apresente
futuro mais brilhante do que outr'ora.

O orador não comprehende quando o Ministro do Interior
no seu relatorio, fazendo o historico do procedimento do Go":
verno no que diz respeito ás relações da Egreja com o Estado,
chega. a esta conclusão - «mantida a prohibição do noviciado
e do estabelecimento de novas ordens, uma severa observan
cia das leis de amortizaçãü produzirá, em epoca não mui
T'emota. a reversão, para o Estado, do immenso patrimonio
esterelizado, em pura perda, nas mãos dessas corporações.

Analysando esta proposi0ão, o orador vê plantada, alIi,
uma semente socialista, para não dizer de despotismo.
Isto é uma ameaça do Governo, é uma esperança gostosa que
já está prelibando as delicias da posse desta propriedade.

Está na consciencia de todos o modo desastrado e infeliz
por que, na Münarchia, tentava-se a conversão do"> bens das
ordens religiosas. Só os especuladores que vivem compro
mettendo o Governo é que lucrariam :c'om essa desamorti
zação.

Depois de algumas considerações ainda a este respeito,
passa a occupar..:se da secularização dos cemiterios.

Diz que não comprehende que um Estado moderno queira
abrir uma excepção ás leis que até aqui têm regido todos os
povos.

Um dos membros do Governo Provisorio, ao manifes
tar-se a respeito do decreto que regulamentou a materia,
disse que os cemiterios actuaes ficavam a cargo das corpora
ções que os haviam fundado, p.orém obrigados á servidão
publica.

Não é uma profanação estabelecer-se á servidão publica
em um cemiterio catholico, quando só os catholicos pódem
nelIe ser enterrados?

A Egreja Catholica quer ter o direito de possuir o lugar
onde os seus mortos vão dormir o derradeiro somno.

Quando a liberdade espiritual deve reflectir nos cemi
terias é um horroOl' deante dos principios canonicos que em um
cemiterio catholico possa ser enterrado um judeu. um atheu.

Para os calholicos, a morte é uma wposentadoria; por
tanto, eIles, têm o espirito alevantado nestas contingencias
da terra, olham a resurreição como uma cousa certa, os in
volucros dos catholicos hão de reunir-se- aos respectivos es
piritas. lá no vale de Josaphá; portanto, o cemiterio é um 10
gar tão sagrado como o mais segra'do dos templos.

Conclue chamando a attenção do Congresso para os con
selhos dados pelo primaz do Bra.sil como previsão do futuro
para a prosperidade da nossa Patria, para o estabelecimento
da Republica nesta terra, tendo a seu lado o Poder espiritual.

O Sr. Barbosa Lima - Mais como uma prova de subordi
nação ás disposições regimentaes, e por um desejo natural
de completar observações capitaes a respeito de disposiçõe,:;
da Constituição e emendas correlatas, venho á tribuna,
quando tão adeaniada vae a hora e tão cansados estão os
meus coIlegas.

Por mais que nos fosse permittido discutir, dias e dia'),
as materias contidas neste capitulo, jámais as exgottariamos,
tão importantes são cHas, tão serias as suas -cons!equenoia1',
porque dahi resultará a orientação que terá a nossa legislação
no tocante ás relações civis e a' maior ou menor interferencia
do Poder secul?r em assumptos mPi'amente moraes.
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Tive a honra de assignar com illustres companheiros, al
gumas emendas sobre a materia, ás quaes me vou referir com
a rapidez que permitte a exigencia do tempo, dando prefe
rencia á emenda suppressiva do § 8°.

Diz o § 80 d:a projecto, (lê):

"Continua excluida do paiz a Companhia dos .Jesuitas e
prohibida a fundação de novos convent{)s ou ordens monas
ticas. "

Semelhante disposição é a prova mais cabal de que, ou
aquelles que promulgaram a gloriosissima lei de separação
da Egreja do Estado não são os mesmos que trabalharam no
projecto de Constituição, ou, si são os mesmos, foram absolu
tamente inconsequentes, não tirando dessa lei todos os seus
corollarios, a que não ha fugir. .

Nessa lei declarou-se que, no exercicio de suas funcções,
o Poder publico nada tem que ver com as associações que fo
rem baseadas em motiv.os religiosos. Ora, os conventos, a or
denação dos jesuitas são, incontestavelmente, reuniões de ci
dadãos celebradas por motivos espirituaes, para o fim de me
lhor exercerem os deveres religiosos do credo a que se filiam.
O Estado nã.o tem que ir de encontro á liberdade de conscien
cia ,de que usam esses cidadãos na constituição de taes agglo
merações, sob pretexto de que são perigosas á hygiene social,
de que são infensas á manutenç:ão da .ordem publica.

O Edta;do· só poderá tomar medidas coercitivas quando os
factos se tiverem manifestado,palpavelmente, attentatorios
da ordem e da segurança publicas.

O SR. SAMPAIO FERRAZ - Então devemos deixaI' tranquil
IDS os conspiradores da Republica.

O SR. BARBOSA LIMA - Prove-se que o facto de uns
quatro cidadãos se associarem para as praticas do culto ca
tholico constituir ataque á Republica.

O meu digno collega que honrou-me com um aparte re
feriu-se ás medidas que a Confederação Helvelica tomou com
relação aos jesuitas, no tocante á segurança publica e a ga
rantia das intituições republicanas.

O SR. SAMPAIO FERRAZ - Sustentam a inquisição com os
seus horrDres.

O SR. BARBOSA LIMA - No dia em que qualquer corpora
ção, em que qualquer conjuncto de cidadãos, secretamente re
unidos ou não, por motivos religiosos ou' quaesquer outros
conspirasse realmente contra as instituições republicanas, ahi,
e só ahi, o Estado poderia intervir; mas, sómente porque
uma instituição denominada de jesuitas, em tal ou tal epoca,
constituiu obstaculo a felicidade e prosperidade deste ou
daquelle Estado, á· soli'dez das instituições republicanas,
nesta ou naquella região do planeta, nem por isso podemos con
cluir que ella vai constituir o mesmo perigo, hoje, na Repu
blica Brasileira.

O SR. SAMPAIO FERRAZ - Para nós seria uma excepção.
O SR. BARBOSA LIMA - Não seria uma excepção. E' pre

ciso provar que os jesuitas têm em lodos os estados e em
todos os tempos manifestado como qualidade caracteristica
o adio ás instituições republicanas e que trabalham para a
demolição dessas instituiç:ões.
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o SR. SAMPAIO FERRAZ - Só vivem para isto. O proprio
Papa já diss.olveu a Companhia ,dos jesuitas.

O SR. BARBOSA LIMA - Sabemos que houve uma época
em que a· preoccupação de medidas restrictivas apoderou-se
até de um pontifice, - Clemente XIV - que, na celebre bulla
Dorninus acl reclempto, extinguiu a Ordem de jesuitas e pro
hibiu a fundação de novas -ordens, pela multiplicidade das
.i.á existentes. Sabemos mais que o Marquez de Pombal lega
lisou immediatamente e deu execução em todo o reino de
Portugal a essa buIla; mas sabemos, tambem, que nesse tempo
nefasto os jesuitas estavam ao lado de um poder retrogrado,
que então creava obstaculos ao progresso da Humanidade.

Mas, hoje, permittirá que me pronuncie francamente 
hoje, os jesuitas não têm esse apoio.

O SR. SAMPAIO FERRAZ - V. Ex. tem essa idéa pel{) seu
exaggero doutrinario.

O SR. BARBOSA LIMA - Esta opinião poderá derivar de
um parti pris, que o meu coIlega tenha, a respeito de minhas
idéas, mas não dos dados que estou oíferecend{) desta tribuna.

O SR. SAMPc\1O FERRAZ - Os jesuitas têm sido expulsos
de todos os paizes do mundo, os mais catholicos, c{)mo a
França.

O SR. BARBOSA LIMA - AqueIles que acreditam J?-o Qoder
da Sciencia, que acreditam que a Sciencia, dia a' dia, Impoe-se
cada vez mais, sabem que esta, como qualquer outra ordem
religiosa, além de nãü encontrar o traço forte de uma realeza
retrograda, já não tem mais nos adeptos populares o apoio e
a força que teve autr'ora.

Si, porventura, eIla é capaz de revülucionar, si é capaz
de atacar as nossas instituições, si é capaz de insurgir-se
contra a Republica, então direi que, apesar desta disposição,
a ordem dos jesuítas se multiplicará, com a fecundidade de
roedores.

Apresentar-se-á sob todas -as fórmas: sob a fórma re
ligiosa, como sob a fórma profana. Mas não é assim, senho
res: o meio de impedir que as instituições republicanas
sejam atacadas pela Companhia dos jesuitas ou por outra
ordem religiosa qualq\wr. não é. ,de certo. decretar tal ou tal
disposição rpressiva, nem. tão pouco, dizer que é crime di
gno de severa punição qualquer tentativa nesse sentido.

Tambem era crime atacar-se a Monarchia, e, t{)davia, ella
ruiu por terra.

O meio certo e infallivel é ir ao encontro da onda rea
ccionaria com uma propaganda séria e indefessa. e mostrar
as vantagens dessas mesmas instituições, unicas que podem
assegurar paz duradoura e progressos reaes.

Eis o unico meio. No dia em que eIle não puder produ
zir effeíto, não serão disposições desta natureza, não será a
adopção de taes medidas que impedirá a reacção.

O SR. SAMPAIO FERRAZ - Isto é impossivel, porque os
jesuitas trabalham sempre nas trevas.

Jesuita, em todas as linguas, quer dizer trahidor e hy-
pocrita. .

O SR. ,BARBOSA LIMA ~ Mas, por acaso, a ordem dos je
suitas teria monopolizado a hypocrisia e a trahição? pois que
assim não é, DS nobres representantes deviam ter estabelecido
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uma disposição concebida nos seguintes termos: Ficam desde
já expulsos do paiz, não só a Companhia de Jesus, como todas
as ordens religiosas e todos os individuos que manifestarem
opiniões contrarias ,á instituição republicana.

O SR. SAMPAIO FERRAZ - Si os jesuitas se batessem face
a face e de peito descoberto, não haveria perigo para a Re
publica. Desde, porém, que assim não acontece, é um grande
inimigo.

O SR. BARBOSA LIMA - Tenho muito maior confiança do
que o meu collega; tenho mais fé no vigor ,das instituições re
publicanas. Que importam os artificios da guerra mais trahi
çoeira? O que é preciso não é decretar medidas como esta; o
que é preciso é oppõr aos argumentos espirituaes, outros
argumentos da mesma natureza, que esclareçam o povo.

Continuando, direi que o projecto de Constituição é,
além de tyrannico, incoherente neste ponto. Diz ° projecto,
no art. 10, n. 2, que foi transportado para o art. 72, o se
guinte (lê):

"E' vedado aos estados, como á União: Estabelecer, sub
vencionar, ou embaraçar o exercicio de cultos religiosos."

Ora, é ou não embaraçar o exercicio de cultos religiosos
o armar-se o Estado da faculdade de privar tal ou tal familia,
de consentir que seus filhos professem neste ou naquelle
convento? Prohibira entrada á Gompanhia de Jesus? Incon
testavelmente o é; e si o Estado deixa de parte, completa
mente, todas as relações religiosas. para, sómenle, tratar das
relações civis, nada tem que ver com isso. .

O SR. SAlVIPAIÓ FERRAZ dá um aparte.
O SR. RtiliBOSA LIMA - Já hontem disse que, exa0ta

menle p,orque o nosso paiz é calholico. é que se devia desejar
a separação da EgTeja do Estado.

O 8R. SAMPcUÓ FERHAZ dá um aparte. (Ha outros
apartes. )

- O SR· BARBOSA LIMA. -- Si o meu collega me tivesse dado
a honra dt) ouvir o que eu hontem disse, veria que sustentei
a separação da Ji';g-r,e,ja do Estado em nome dos interesses ca
tholicos. a que. aliás. não me filio.

A questão ,5 muito simples: os catholicos devem ser os
primeiro;:; a desejal' que no gremio dos fieis não possam
entrar individuas hypocritas e só levados por interesse
pessoal.

Agora, quanto fi questão de poderem os jesuitas pe1'
ye1'ter a educacão da mocidade. então não teremos confiança
nos nossos conéidaclãos, nem lhe permiUimos a liberdade na
escolha de mestres.

Porventura. poderemos impedir que um cidadão brazileiro
entrelfue a eduüacão de seus filhos a quem ,el1e quizer?
(Apar:tes.) ,

Aauelles que acreditam que a educação dada pelos je
suitas -p a melhor, não os hay,endo, lanearão mão dos livros.
transmÚtir50 a seus filhos aquellas doutrinas: e,1 si podemos
acreàitar que o mal vem de taes doutrinas. eJIe ahi estaria.

O S!'l. SAMPAIO FERR,'.Z - V. Ex. acredita que si o paiz
fosse consultado a resp,oito da separação da Egreja do Es-
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tado, a separação adquiria maior numero a seu favor? Não
acredito, porque a educação publica é muito pouca.

O SR. BARBOSA LIMA - Si a educação publica é muito
pouca, a c-ulpa é do Estado.

'.renho pena .de .não poder dedícar os 25 minutos de que
diEiPonho, exclusivamente, a esta questão, sacrificando outras
de que tenho de tratar.

Senhores, não sou dos ·que 'pensam que ao ,jesuitisrno
cabe a superiori-dade scientifica.

Não sou do.sque se entregam a divagaç,ões -menos pen
sadas, acreditando que, de facto, os jesuitas .são os que dão
a melhor educação: absolutamente não; mas, 'Lambem, não
sou dos qne se deixam levar pelos resultados da .critica ma
ledicente e exaggerada, durante muito tempo ,exercitada,
para vêr em todo jesuita um individuo refalsado e incapaz

-de penetrar no lar domestico.
Entendo, porém, que o nosso dever é formar ao lado da

escola jesuitica, a verdadeira escola basea1da nos princ,i,pios
scientificos e mostrar a nossa .sU'perioridUide, mas não 1])1'0
hibir. brutal e totalmente. a fundação dees'Colas jesuitas, di
r-endo -- Yocêmecl~não póc1e estabelecer a sua escola; ella é
inconvrnientc. - Não sei o que seria da liberdade de con
sciencia e da liberdade dt' expcsição si taes principios pre-
.val,ecesseDl. -

SI'. Presidente, eu dii'>se que tinha neces-sidade de com
pletar alguns po-ntos relativos a en1E'ndas hontem por mim
apresentadas.

Apesar de, de.sta tribuna, a que subo, apenas, no cumpri
mento de um dever, correr o risco de ser taxado de igno
rante por uma verdadeiracxcepçã,o, na imprensa desta Capital,
excc~Dção qne tomo a libeedade de' qualificar como constituida:
pelo aluguel mais indigno ele umas quantas consciencias, a
tanto 'por carbeça, 'Co'erendo mesmo este ri-seo, continuarlei
nesla apreciação. ~

Disse, ao começar o meu discurso, que os pontos de que
cogita eM') capitulo têm tal importancia, que dias e dias
~eriam ])ül1COS para se discutirem amplament.e os prós e os
contras -de cada uma elestas theses.

EntrJ estes ponlos distinguirei a questão da abolição da
pena de morte e a qlwstão da modificação prüfunda da insti
tuição da familia, como dar-se. j}Or um lado, o exeecicio do
yoto ás mulheres. 2. por outre la,elo, instituindo-se o divorciü.

O simples enunriado destas quesfões faz ver que me é
materialmente ini)C':ossiye,l, dentro de um 'Draso tão limitado,
1.1'3 t<'''.com vantaúns, de questões tão controvertidas á .entr,e
tanto, apresentarei allgtlmas observações.

Dizia o pro5ecto de Constituição (lê):

«§'22. E' abolida a ]wna de morte nos crimes poli
ticos .»

Emnnrlas foram aprrscnbrlas a esses dous arfüws: umas
sunDriminc10 "?sas dispos.Íç-ões. e. portanfo_ 'entendendo ,que
deyem c-ermanrc,pr as dispo-sições. quP exi,stem na nossa le
Q-i:olarão_ sem CTn" isf o inmorte dizer rrue tap~ cli~])osições não
rJ.eyam _ser modificadas nos seus detalhes.



Outras no sentido do projeoto de Constituição, p~rém
mais largamente, abolindo a !pena ele morte, não nos cnmes
l>oliticos, mas abolindo-a completamente, e, egualmente, a
pena d·e galés (§ 21, art. 72).

Houve verdadeira incol1erencia da parte da Commissão
dos 21 em querer que a disposição consignas~e a abo·lição da
r·ena de morte, menos nos casos miLitares.

Ora, nós sah;~mos que uma tal penalidade nos codigos
militares tem por olijedo manter a disciplina, maximé nos
casos em que o individuo, solicitado peIo imperio dos seus
instincilJs egoisticos, solicitado, principalmente, pelo in
stincto da consen'ação lJropria, póde ser l,evado a faltar o
juramento que o liga á bB.hdeira e a desertar, ou a não
cumprir o seu dever, acobardando-se e fugindo ao combate.
Quer dizer. que a GOll1missão re·conhe-ee que ha uma neces
sidade para manter a clisCÍ'plina nesta pequ,ena Iparte da so-'
ciedade - Exercito e Marinha - na conservação desta p·ena.

L'M Sft. REPRESENTANTE - Não vejo razão.

O SR. BARBOSA LIMA '- Ora, feita esta confissão por
pal'~8 da Commissão, e,lIa reconhece, ipso lacto. á sociedade,
reprpsenlada na hiol'arcl1ia militar, o diroit.o .de fuzilar, isto é,
o direito de eliminar um cidadão; p, si eiHa reconhece este di
l,-eito de ap'plicar a um cidadão cima pena irreparavcl, si ella
reconl1ece a legitimidade desta ai[:\tpJicação quando se trata
da disciplina interna de uma corporação, como não reconhe
cerá a legitimidade da applieacão de uma penalidade severa,
confesso, mCiS fatalmente neeessaI'ia, para os individuos qu.e
projudicam de modo g-l'avissimo. não já a disciplina de uma
(CI La parte da sociedade, mas a ségurança da sociedade em
gel'al ?

UM SR. REPRESENTANTE - A disciplina da soci.edade
inteira. (Na outros apartes.)

O SR. R\RBOSA L1MA - Não comprehendo isso, digo-vos
com toda a inrgenuidade. Si os motivos da disciplina, si os
motivos da ordem, da estabilidade dos laços que ligam uma
instituição de que a Patria de,pende nos momentos mais pe
rigos'os, l.egitimam a ,plena de morte, esta fica tambem legi
timada por motivos ainda mais ponderosos. por motivos
ainda mais sérios, porque, em vez de referirem-se á ordem
de um certo grupo, referem-:"e ao conjunc'Ío dos cidadãos.

TIJ\'!' SR. REPRESEN'I'ANTE E' uma .8xcepção para um
caso unico.

O SR BARBOSA LIMA - E' uma eX1cepro.ão que. em todo
o caso. me dá o dirr,ito de pensar que a Gommissão entende
que em tal raso não 8\:iste o riscoc1.8 ser condemnado um
innocente. (Na um aparte.)

Mas. em to·do ° raso, a Gommissão reconhece que a con
sideracão de poder ser morto um innocente não é bastante
fade 'para afasta]' os motivos callJitaes que levám á alplpli
caeão desta penalidade: reconhece. tambem. que a consi
rJúarão vul,:w,rn1E'nfe a:n-r.8sentadade que a socieda,de. que
n1'o 110de dar a vida. não tem o direito de tiral-a, devre ser
aJastada.
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o SR. SERZEDELLÓ dá um aparte.

O SR. BARBOSA LUVrA - Não 001l1e este appello para o
mal que causam os tisicos e morpheticos. Em primeiro logar,
appello para os proprios medicos. A questão do contagio não
está tão liquida, maximé no primeiro caso (Apartes); em se
gundo l.ogar, não vejD onde está a consequencia que se pr.e
tende tIrar. Em um caso o individuo atacado de uma mo
lestia contagiosa póde subordinar-se, e subordina-se sempre,
ao regimen ela excepção, ao regimen da eXDlusão.que o bem
estar lhe impõe: mas no outro caso o sentenci·ado não ac
ceita a pena, leva a pensar, quotidianamente, na satisfacçãD
de seus instinctos sanguineos e evade-s·e logo que o póde
fazer.

Os annaes das prisões estão ahi para mostrar.

UMA "VÓZ - E os arrependidos? (Cnlzam-se outros
apartes. )

O SR. B.'I.P..BÓSA LIMA - Devo confessar que nesta bal
burdia não posso apanhar nep.hum aparte.

UM SR. REPEFJSENTANTE - Pergunto si V. Ex. não
admitie os arrependidos que commetteram o crime em um
momento de coler·a. de ira.

O SR. R~P..BÓSA LlJ'vIA - Acceito e agradeço a observação
do nobre colle,g:a. mas \peço que. ao redigir a resposta que
vou dar. não seja interrompido por outros apartes. Os
apartes que têm por ob,iecto esclarecer a discussão têm toda
a razão de ser: não assim os qlie anarchisam-n'a.

Em primeiro logar. é preciso distinguir; uma cousaé a
necessidade da pena de morte. e outra cousa é a enumeracâo
dos Dasos restrictos em que .elJa póde ser applicada. o que
terá cabimento em um Codigo Penal e não na Constituição.

Deixo de lado a distincção. que hoj p não corresponde
~eriament8 a mot.ivo capitaL a distinccão d.e ter ou não ha-
vido nremeditacão. .'

Sei que o índividuo fundamente ultrajado em sua honra,
atrozmente injuriado. póc1i' premprlitar uma yingança. pôde
tr,remedil ar um homicidio.

Um tal cidadão pÓ'de ter antecedentps que mostrem que.
absolutamente.' não ri urricaso anoma]o. e sim um inclividuo
cuja capa'CÍdade cerebral mostra qUi' i'lle está no caso de eon
tribuir para a paz. ,para a ordem. para o bem estar geral:
um tal individuo. em um momento ele arr.ebatament.o e.
ainda mais, com alguma premeditação motivada, por exemplo,
pe;lo acicate pungente do adulterio. é levado ao ponto de
commetter um homicidio.

Eu não ·estou 'daqui a prégar que a taes cidadãos se
a'pplique a pena de morte. uma vez que os seus precedentes
'provam qne elles não constituem um perigo r.eal senão
naquelles casos. Quero a pena de morte unicamente em casos
excepciona·es, em que o individuo Uiccumula, em sua vida pri
vada e em .sua vida publica. dia a dia. todas as provas de qne
constitue um "Verdadeiro monstro. E' preciso. portanto. dis
ting-uir: nem todos os homicidas são mons-tros. Ea casos de
]ou'êura. que pódem surgir por c1l'sequilibrio nn funcciona
mento d'O cerebro. mas ha. tambem, casos que não são de
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loucura e que constHlllem o funccionamento normal, up.ico
possivel, dada a context,ura cerebral do individuo.

Disse, o illustre C0111ega:

«Mas seria preciso qlêe esperassemos as provas de taes
imperfeições pela reiteração de crimes.»

Direi a meu collega que todos aquelles que têm tido o
desgosto de ler os annaes dos crimes sabem o que é o cri
minoso latente.

Um dia esse individuo, pelo motivo mais futil, por um
resultado d~ funccionamento de uma Constituição monstruosa,
toma-se do desejo de ()Jiossuir uma quantia diminuta, com
mette um parricidio. trucida uma familia inteira e, depois
de cevar-se' nas victimas. crivando-as de golpes, desneces
sarios para mataI-as, mas necessarios para saciar os seus
nistinctos, yai, cynicamente, sem a menor sombra de remorso.
banquef.ear-se !

O SR. ESPIRI'DOSANTÓ Isso é molestia cehebra1!
(Apoiados. )

O SR. BARBOSA LIMA - Não: esse é o unico funcciona
mento cerebral compativel com a sua organização; não tem
um ponto de a.poio em que estribar-se para não praticar
aquillo a qu,:, é levado fatalmente.

Diz-se: E' um irres1p8nsavel. Sim, a hyena tambem é
irresJPonsavel: ninguem se lembraria de encarceraI-a.

A firgura é humana, a apparencia é de homem: e nós,
'Pelos sentimentos de g'enerosidade que essa alPiparencia de~
perta, vamos ter compaixão delle e nos oppomÚ's a que seJa
eliminado.

Mas não nos ilJIudamos: apesar dessa physionomia e
dessa exteriorictade humana, que move a nossa bondade, nãa
passa de uma féra.

Neste~aso - diz muito hem Garofalo - prefere-se ao
homem embrutecido um cão fiel ou um nobre corsel. porque
suas nobres qualidades se elevam até nós.

UM SR. REPRESENTANTE - Um des·graçado.
OSn. BARBOSA LIJ\IA - ]i; mais desgraçados ainda são

aqu.elles ·que a ferocidacte desse monstro victimou; o cari
nhoso chefe de familia bestialmente roubado aos seus pelo
punhal traiçoeiro do miseravel bandido.

UM Sn REPRESENTANTE - Mas V. Ex. não nos dirá
qual é a vàntagem de' eliminar-se o criminoso, 0mbora eSse
monstro quasi inverosimil, que apresentou?

O ISR. BARBÓSA LIMA - Para o assassino, vantagem
nenhuma: para a sociedadB, defesa e a s·e,gurança dos bons.

O SR. ESPIRI'DO SANTO - Póde a socieda'de tirar a vida a
um de seus membro·s ? Quem lhe conferiu esse ,poder?

OUJ"RO SR. REPRESENTANTE - Ha meios de evitar esse
aborto monstruoso, que, aliás, não é reSlponsavel, sem mataI-o ..

O Sn. 'BAPJ3ÓSA LIM:\ - Mas o individuo um dia con
s.egue evadir-se, e não é gratuita esta hyjplothese,
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Pergunto: lia remorsos ,que 'Paguem e aUiviem o senti
mento que causará semelhante fado, quando virmos nós
que pela tPiedade não ,eliminálmos esse criminoso, novament~
a féra a entregar-se a seus instinctos e cevar-se no sangue
dos innocentes? ' b -'

O SR. ESPIflI'[lO SANTÓ - Então, porque os homens são
deslerxados 0 não fiscalizam àevidamente as prisões, é razão
para matar um homem, quando é certo que a sociedade não
tem o direito de tirar a vida a ninguem ?

O SR. BARBOSA LIMA - E por causa desse desleixo e
l)ela falta dessa fiscalização, r.esponderei, campo largo aos
assassinos?

O SR. FREDERICO BORGES - Nem fechar a porta ao ar
rependimento da consciencia que Se i1lumina.

O SR. BARBOSA LIMA - O meu coHega o Sr. EspirIto
Santo deve desejar que eu responda ao seu aparte.

A formula - que a sociedade não tem direito de tirar a
vida ao individuo - é metaphysica.

O SR. ESPIRITO SANTÓ - Metajpihysíca ! ?
O SR. BARBOSA LIMA - Digo que é meta·physica e vou

ent.rar ·em uma explicação que é elementar.
A formula é metaphysica, porque pretende levar-nos pela

illusão que nos causa, á primeira vista, um certo numero de
palavras, que, examinadas na sua significação real, dão r·e
sultado dHferente daquelle que o sirnprles E'nunciado causou
ao nosso espirito.

O SR. ESPIRITó SANTO - Ag'ora não 00mpreh8ndi nada.
(Riso. )

Ü SR. PRESIDENTE - Previno ao nobre represent'3.nte
que a hora está finda.

O SR. ESPIRl'J10 SANTÓ - Peço a parlavra.
O SR. BARBÓSA LIMA - O meu coJle.ga vai ter o pesar

de ver desenvolver esta questão - a socideade não tem o
direito de tirar a vida ao individuo.

A sociE'dade não tem o direito de tirar a vida, quero
dizer. não é justo, não é equitat.ivo ,que a sociedade tire a
'vida a ~m homem. .

Ora. não sendo equitativo tirar a vida. a primerra con-
sequencia é esta: soldado ?'U não, é precj,~o tirar Ipara a
emenda .da Commissão todas as consequenmas, e, P?r:tanto,
não ha mais .fusil, não ha mais pena de mo·rte, na mrJrtança
ou fóra della.

O SR. ESPIRITÓ SANTO - Esse argumento não serve.
A guerra é um factor excepcional.

O SR. BARBOSA LIMA - O parricida ta:r::rbe:n é_ex:
cepcional. Mas, eu pergunto: Então nao é equrtafrvo, nao e
iu~to qu:, a sociedade proce·da .des.te. modo em sua defesa,
desde aue foi eIla {lUeEldeu ao llldrvrduo todos os elementos
de vida?

'" ESPTIU'TO SAN'T'O -'- '.VIas. 'Que socierlade é essa?O ~H. .
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o SR. R ...RBÓSA LIMA - A sociedade qu·e, pelo a.gricuHor,
lavrou o solo para sustentar a digna família a que pertence
o meu coLlega.

A sociedade que fiou o linho para vestir ao meu il1ustre
c~llega. A soci.edade que systematizou a ordem para que a
vIda fosse possIvel ao meu col;]ega. Si S. Ex. é capaz de fazer
a abstI'alc'ção desta sociedade, darme-ei por convencido.

O SR. ESPIRITó S....K'J10 - Mas isso não é a sociedade, é
a Humani·dade.

O SR. BARBOSA LIMA - Qu.estão de nome.

Senhores. esta questão da l]JJena de morte, como da pe
ilalidade em geral, iemsidoencarada sdb divel'sos aspectos.
Vós conhec·eis a doutrina que baseava a penalidade na neces
,sidade, que tinha a Humanidade, de exereBr a vindi'cta dos
bons contra o perverso.

Este é um dos aspectos por ,que a penalidade [·em sido
encarada.

Todos os nobres representantes appeUam para o facto
da generosidade. Mas é preciso qu.e SS. EEx. ,comprehenda~

que esta !;rande parte da população que assiste á execuçãq
de um individuo, quecommetteu, porv.entura, um desses
erimes horriveis e extraol"àinarios nos annaes da eriminali
dade, sente-se de algum modo vingada e satisfeita.

O SR. ESPIRITO SAN'J10 - Mas a mort.e mune a'llguem?

O SR. BARBOSA LIMA - Si pune L .. Garofalo, esta au
ctoridade ineontestavel entre os ,juristas, professor da eseola
de Napoles, em um de seus trabalhos, teve oeeasião de dizer
o seguinte:

«Em uma sessão da Camara dos Deputados, na Italia, um
orador narrou a historia de uma combinação de roubo com
assassinio, a qual deixou de realizar-s.e, pelo terror de duas
execuções capitaes, que tiveram lagar no dia marcado para
o crime.~ "

Os nobres representantes não podem negar a inf1luencia
do medo.

O SR. ESPIRITO SAN'Dü - Isso é eousa já muito velha,
que hoje já não produz effeito.

O SR. BARBOSA LIMA - Que o me·do influe directamente
sobre o individuo, não ha duvida.

Na educacão da creança, depois' de exgottados todos os
recursos perslíasivos, sabemos que o castigo produz o effeito
.aeseja.do, por,que o cas.tigo determina o medo.

O Sn. ESPIRITO SANTO -- V. Ex. não vá por ahi, que
vai mal.

O SR. R"RBÓSA LINfA -- Peço ao meu colIega, que tanto
me interrompe, licença ,pm'a ir ma.].

O SR. ESPIRITO SAN'l'O - E' o que acontece.
O SR. BARBOSA LIMA - Penalistas ha que, rejeitando a

vindicta social como bas.e, querem a pena, para 9ue o ,terra;'
:produzido pB'la sua ,applicação impeça novOS crlme,s, Isto e;
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p,orque, como dizem os criminalistas, ne preccetur não con
t,lIluels a peccar, na phrase dos jurisconsultos, entr~ os quaes
e um ornamento o nobre coJl.ega que tantos defeitos vai apon
tando no meu discurso.
,:- ~'inalme~te, o fundan;ento d~ toda a penalidade, o que

.LClO comporta s0.Qhlsmas e que e {[JTeC1SO mstituir por meio
dos poderes _publicas recursos para salvaguardar a soci.edade
das aggressoes dos males produzidos pellos individuas que
sahemdo es~ado normal que caracteriza a grande maioria dos
ll1dlVi duas saos.
'" Para este fim a sociedacll; institue uma penalogia, clas

sl1wa os 81'1me5, Cl'lmes maiS ou, menos gTaveS, crimes mais
cu menos serias, e institue, paralellamente, uma penalidade
correspondente a esses diversos crimes, desde a multa, desde
a detenção por POUC\O tempo, até a detencão ao maximo até
a elim inação de toda a vida. " ,

Note-se que a eliminação não é sómente o transporte
do individuo para sete lo'almos abaixo da crosta terraquea,
mas é, tambem, morte civil.

O individuo fica privado dos gozos que a sociedade tem
creado; a sociedade nega-lhe os 'praz,eres da família e manda-o
para uma prisão cellular, onde o deixa entregue, não aoS
remorsos,porque se o individuo fos,se suscelPtiv,el de re
morsos teria uma certa generosidade, lell1'brando-se dàs atro
cidades que tinha commettido e delilas se arrependendo, mas
clcixa-o entregue ao desespero de saber que está banido da
copartic:ipaçilo nos prazer.r,s que a vida social proporciona .

.\ssim, a sociedade, que se diz que não tem o direito de.
mataI-o, tem o direito de martyrizal-o por esta fórma ...

O SH. ESPIH1TO SANTO - O que quero que V. Ex. me ex
plique é o seguinte: Si a sociedade, que póde dar todos oS
gozos, como acabou de dizer, póde privar destes gozos, a so
ciedade, que não póde dar a vida, não póde tambem pl'lvar da
vida?

O SH. BARBOSA LIMA - ... de modo que a consideração
capital é si a sociedade póde ou não póde dai' a morte, fi
cando de lado a distincção entre a morte lenta e a eliminação
subita.

Para mim, para o meu espirito peco (111uitos não apoiados),
que, absolutamente, não se póde elevar ás alturas em que pai
ram os raciocinios do meu nobre collega, não comprehendo
como é que do simples facto da sociedade poder distribuir a
mãos largas todos os confortos da vida, resulte, a forciori, o
direito para ella de agarrar um individuo e matal-o lenta
mente, ao passo que se lhe nega o direito de eliminar sem
sevicias, mas rapidamente o criminoso.

Si ella, de facto, não tem o direito de eliminal-o. tam
bem não compl'ehendo que só pelo facto de poder restituir
lhe, em um momento qualquer, todos os gozos, ella fique, 7·pSO

facto, com o direito de matal-o civilmente. .
Eu. pergunto: Qual a reparação que a sociedade poderá;

inventar para o individuo que fallecer nas galés, mas cuja
innocencia só depois ele sua morte venha a se descobrir?

E tanto é assim, .que aquelles que querem a abolição
da pena de morte vão mais longe, e já o conseguiram com a
abolição da pena de galés.
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De modo que aquelles que batem-se pela eliminação da
pena de morte são mais consequentes do que o meu co11ega,
querem a abolição da pena de galés, e querem-n'o, com tanta
força, é uma questão tão vencida na opinião publica, é uma
questão que tem tal maioria, que Já está consagrada neste ca
pitulo pelo Congresso; o que não me impede de ter, não uma
esperança agradavel, porque, felizmente, não me cévo no pra
zer sanguinario de ver decepada a cabeça de quem quer que
seJa. màs o reco(o de ver reproduzido na nossa historia o facto
da Confederação suissa, que, tendo abolido a pena de morte
em 1874, foi pouco tempo depois, pela multiplicação de crimes
hediondos obrigada, por plebiscito, a restabeleceI-a.

Lembro-me de uma consideração adduzida por todos os
criminalistas, e é que as estatisticas, regularmente organizadas
em todos os paizes civilizados. provam que todas as vezes que
a penalidade se miligava, os crimes multiplicavam-se.

A conclusão a que chegam os partidarios sentimentalistas
ela theoria da abolição consiste, a meu ver, na consagração,
feita no Coeligo Penal, do prazo maximo de detenção ce11ular
em 30 annos e deixam, entretanto, de lado a idéa da detenção
sem prazo fixo. modernamente 1mbrada por Garofalo.

O legislador, obedecendo ao impulso generoso de exten
der a consideração, sem distincções, a todos os individuas,
perfeitos ou não, Jixou arbitrariamente em 30 annos o prazo
maximo de detenção.

Pergunto: Qual é a vantagem que o legislador encnotra
em fixar uma semelhante penalidade? E' de um lado suppôr
Que, assim. diminuem os crimes mais hediondos, aqueHes que
convulsionam as populações, em cuJo seio se dão, e impel
lem-os para verdadeiras explosões inconscientes, taes como
a conhecida lei el'e Lynch, em que a vindida popular se
exercila muitas 'Vezes, e por outro lado acreditam que seme
lhante' penalidade é capaz de, applicada mesmo a estes casos
extremos, no fim dos 30 annos, pôr o individuo, que passou
pelo soi'frimento da prisão cellular concertado na sua consti
tuição cerebral, conecto.

Engano. Não podeis negar, meus collegas, que entre esses
casos monstruosos existe o que todos vós sabeis - o crimi
noso latente - aquelle que tinha na sua constituição todos
os motivos, todos os motores para taes crimes. Durante muito
tempo este'Ve latente essa disposição; nElm por isso ella des
appareceu, e um bello dia elle a exercita. Assim tambem o
'facto de lerem passado trinta annos, não garante a sociedade:
no dia em que for solto aquelle individuo, que levou todo
esse tempo a pensar na sua vingança, a tel-a no seu cerebro,
constantemente. como outros tanlos motivos de goso. vendo
chegar, emfim, o dia em que pôde praticar os actos qúe tanto
tempo linha prelibado, porque o legislador exige que não se
elimine o réo e não pôde impedil' que elle. viva o bastante
para completar os 30 annos da sua pena. .

Por outro lado não posso crer que () legislador tivesse
abandonado a condemnação capital, e que a penallidade seJa
capaz de evilar, pelo exemplo. 110\OS crimes. E' tão evidente
está tão no bom senso popular, todos nós sabemos por tal
fôrma q~e, de facto, taes disposições exercitam-se com po
derosos Incentlvos, como exemplo, para evitar novas infra
cções que não posso crer que o legislador tivesse posto de lado
estas disposições.
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Pois bem: á vista da consignação unica deste maximo,
fica claro que o legislador acredita que com :30 annos de
prisão cellular os assassinos mais hediondos, os crimes mais
horrorosos ficarão afastados, isto é, a tentação diminuirá. Não
pre.cisa a pena de morte, não precisa accenar com o patibulo,
não precisa accenar com esse terror que o desconhecido post
mortem determina no individuo, para cumprir-lhes as dispo
sições, para o crime: não precisa accenar com isto: a Hu
manidade ,já tem atlingido a um tal gráo de aperfeiçoamento,
a um tal gráo de civilização, que basta accenar-lhe com a hor
rivel detenção de :30 annos de prisão cellular, para que os' casos
hed'iondos, as peores manchas da historia moral da Humani
dada, fiquem completamente afastados. E, quando. assim
não seja, melhor será que se multipliquem as victimas dos
assassinos do que sejam estes vietimas da eliminação que a
sociedade lhes impõe.

O SR. PRESIDENTE - D0claro ao SI'. representante que
está finda a sua hora e que o tempo de sessão ,já está excedido
em :3[4 de hora.

O SR. BARBOSA LIMA - Taes fOI'am as considerações que
me foi possivel apresentar. No cumprimento do Regimento e
do enunciado que ingenuamente apresentei ...

O SR. ESPlHITO S.\NTO - Não senhor; muito bem.

O SR. BARBOSA LIMA ... de que examinaria as questões
,àn divorcio e dn voto da mulher, não suppunha que pudesse
ter taes interrupções, a ponto de minguar-me por tal fórma a
llOra: C como faço Limbre em subordinar-me as disposições re
gimenl aes, concluo agradecendo aos meus collegas a benevola
attenção que dispensaram-me (iVIuito 'bem.: 'muito 'bem. O
oradO/' é felicitado.)

Fica a discussão adiacla, pela hora.
Vem á íVIesa a seguinte

Declaração de voto

Declaro que sempre votei pela emenda da Commissão dos
21 ao n. 2 do ar!. 65, a qual prohibia aos estaclos rejeitarem
sómente a moeda legál e não a emissão bancaria em circulação
por acto do Go·vel'no.

Sala das séssões, H de janeiro de 1891. - Monteiro de
Barros.

O SR. PRESIDENTE designa para amanhã a seguinte ordem
do dia:

Continuação da 1n discussão do titulo IV do projecto de
Constituição - Dos cidlJ,dãos braz.ileiros;

1" discussão do titulo V - Disposições gemes e dispo
sições trasitorias.

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 50 minutos da tarde,



33" SESSÃO. EM 15 DE JANEIRO DE 1891

Presidencia do 81'. Prudente de lv!omcs

Ao meio-dia, faz-se a chamada. á qual respondem os Srs.:
Prudente de i\Jloraes, Matta Machado, Paes de Carvalho, João
Neiva, Francisco Machado, Leovigildo Coelho. Joàquim Sar
mento, João Pedro, Cunha Junior, José Segundino, Manoel Ba
rata Antonio Baena, Joaquim Cruz, Theodoro Pacheco. Elyseu
MarÜns, Joakim Katunda. Bezerra de Albuquerque Junior,
José Bernardo, Oliveira Galvão, Amaro Cavalcanti. Almeida
Barreto. Firmino da Silveira, José Hygino. José Simeão, Fre
derico SerraDO, Pedro Paul·jno, Tavares Bastos Rosa Junior,
Coelho e Campos, Thomaz Cruz. Ruy Barbosa, Virgilio Da
masio, Domingos Vicente, Gil Goularf, Monteiro de Barros,
Lapér, Braz Carneiro, Campos Salles. Ubaldino do Amaral,
Santos Andrade, Generoso Marques. Esteves Junior, Luiz Del
fino, Ramiro Barcellos Pinheiro Machado, Julio da Frota. Ce
sarioAlvim. Americo Lobo, Eduardo Wandenkolk, João Se
veriano, Saldanha Marinho, Joaquim de Souza, Silva Canedo,
Silva Paranhos, ACJuilino do Amaral, Joaquim Murtinho, Pi
nheiro Guedes, Belfort Vieira. Uchôa Rodrigues, Tnnoc,encio
Serzedello. Nina Ribeiro. Pedro Chermont, Maita Bacellar,
Costa Rodrigues. Casemiro Junior, Anfrisio Fialho, Nogueira
Paranaguá, Nelson. Pires Ferreira, Barbosa Lima, Bezerril;
João Lopes. Frederic'U Borges. José Avelino. Bevilaqua,Gonçalo
Lagos. Nascimento, Pedro Velho. Epitacio. Pedro Americo,
Couto Cartaxo. Sá Andrade. Retumba. Tolenl ino de Carvalho.
Rosa e Silva. João Barbalhrí. Gonçalves Ferreira, .José lVIarian":
no. Juvencio de Ag'uiar. Almeida Pernambuco. André Caval
canti, Ravmundo Bandeira. Annibal Falcão. lVIeil'a ele Vas
concellos.· Pereira de Lyra. João de Siqueira, João Vieira.
I,uiz de Andrade, Espirito Santo. Bellarmino Carneiro, Pontes
de Mirando. Oiticica, G,tbino Bezouro, Ivo do Prado. Oliveira
Valladão. Felisbello Freire. Augusto de Frritas. Paula Ar
gollo. Tosta. Seabra. Antonio Ellzebio, Zama, Garcia Pires.
Arthur Rios. Marcolino Moura Santos Prreira. Guslodio de
Mello. Paula Guimarães. Milton. Amphilonhio. Dionisio Oer
queira. Leovegildo Filgueiras. Barão de S. Marcos. Medrado.
Barão de VilIa Viçosa. Prisco Paraiso, Moni7, Freire. Athayde
Junior. Fonseca e Silva. Fonseca Hermes. Nilo Peçanha. Ur
bano Marcondes, Cyrillo de Lemos. Oliveira Pinto. Viriato de
:Medeiros. França Carvalho. Baptista da Motta. Fróes da Cruz,
Alcinr10 Cuanabara. Erico Coelho. Sampaio Ferraz. Lopes Tro
vão. Jacques Ouriaue. Mayrink. Domingos Jesuino. Vinhaes,
Antonio Olyntho. Badar6, Pacifico Mascarenhas. Gabriel cle
Magalllães, Chagas Lobato. Jacob da Paixão. Alexandre Sto
ckler. Francisco Veiga. (josta Senna. Alvaro Botelho. Gonçal
ves Chavrs. Feliciano Penna,. Viotti. Dutra Nicacio. Ferreira
Rabello. Manoel Fulgencio. Astolpho Pio. Aristides Maia. Gon
('a1\'e8 Ra.mo8. Carlos Chagas, Cosia Machado, Paletta, João de
Avelar, Corrêa RabelJo, Ferreira Pires, João Luiz. Bernardino
de Campos, Francisco Glicerio. Moraes Barros. 'Domingos de
JVIor8es. Cal'valhaL Ang'elo Pinheiro. I\!1ursa. Rudolnho de Mi
randa, Cosi a Junior. Rodrigues Alves. Alfredo ElJis. Carlos
Garcia. Rubião Junior. FleUl'Y Curado. Leopoldo de Bulhões
Guimarães- Natal. Azrredo, Caetano de Albbauerque BelIal'':
mino de Mendonça, Marciano de Magalhães, Eduardo' Gonçal-
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ves, Fernando 8imas, Lauro Müller. Carlos de Campos, Sch
midt, Lacerda Coutinho, Victorino Monteiro, Pereira da Costa,
Antão de Faria. Juli"o de Castilhos, Borges de Medeiros, Alci
des Lima, Assis Brasil, Thomaz Flores, Abreu, Homero Ba
ptista, Rocha Osorio, Cassiano do Nascimento e Fernando
Abbott.

Abre-se a sessão.
Deixam de comparecer, com causa, os Srs.: Floriano Pei

xoto, Quiutino Bocayuva, Saraiva, Ilaulino Horn, Henrique de
Carvalho, Rodrigues Fernandes, Martinho Rodrigues, Jus
[iano de Serpa, Amorim Garcia. Theophilo dos Santos,
Leandro Maciel, Francisco Sodré, Aristides Lobo, Conde
de Figueiredo, Leonel Filho, Ferreira Brandão, Americo
Luz, Domingos Porto, Francisco Amaral, Bueno de Paiva,
Cesario Motta Junior, Lopes Chaves, Paulino Carlos, Mo
l'rira da Silva e, sem causa, os 81's. Theodureto Souto,
Rangel Pestana, Joaquim Felicio, Indio do Brasil, Lauro
Sodré, Cantão.. Almino Affonso. Miguel de Castro; Ber
nardo de Mendonça, Santos Vieira, Manhães Barreto, Alberto
Brandão, Joaquim Breves, Virgilio Pessoa, Luiz Murat, João
Pinheiro, Lamounier, Domingos Rocha, Barãoc1e Santa He
lena, Martinho Prado Junior, Luiz Barreto, Adolpho Gordo,
Antonio Prado, Almeida Nogueira, Ernesto de Oliveira, De
metrio Ribeiro e Menna ·Barreto.

E' lida, posta em discussão e sem debate approvada a acta
da sessão anteced ente.

O Sr. 10 Secretario procede á leitura do seguinte

EXPEDIENTE

Officio do Sr. Dl'. Hilaria Soares de Gouvêa. datado de
12 do corrente, remettendo o 10 fasciculo dos trabalhos do se
gundo Congresso Brazileiro de Medicina e Cirurgia. relativo
ao saneamento desta Capital e de outras cidades do Brazil. 
Ao Archivo.

Representação do official do Registro das Hypothecas e
tabelliães de notas da Capital Federal, contra os decretos nu
nwros 451-B, 955 e 1.155, de 31 de maio, 5 de novembro e
10 de dezembro do anno findo.

Vem á :Mesa e vai a imprimir a seguinte

Indicação

O Congresso indica que o Sr. Presidente entenda-se com
o Govrrno, de quem requisitará os meios necessarios para a
mudança do edifici,o em que ora funcciona, preferindo, na es
colha, ° antigo edificio da Camara dos Deputados, feitas as
v,equisições e desapropriações que forem julgadas indispen
saveis, devendo o Senado, funccionar no seu antigo edificio.

Sala das sessões, 15 de janeiro de 1891.' - José Avelino.
- Cyrillo de Lemos. - Oliveira Pinto. - Saldanha Marinho.
- Fr6es da Cruz. - Fon.seca e Silva. - Nilo Peçanha. -
.Tacques Ourique. - Manoel Coelho Bastos do Nascimento.
Beze1'1'il. - João Lopes. - M. Bezerra de Albuquerque.
- Antão de Faria. - Belfort Vieira. - Uchôa ROdrigues. 
Pedro Chermont. - Matta BacelZar. - Manoel Barata. -
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A. Cavalcanti. - Cassiano do Na$cimento. - Pinheiro Ma
chado. - Assis Brasil. - Alcides Lima. - Pereira da Costa.
-.,.. José Augusto Vinhaes. - Jesuino de Albuquerque. 
Lopes Trovão. - Custodio José de Mello: - Raymundo Ba.n
deira. -- Santos Pereira. - B· Carnelro. - A· Euzebw.
-Prisco Paraiso. - Barão de S. Marcos. - Arthur Rios. 
S. Medrado. - Joaquim Sarmento. - Meira de Vasconcellos.
_ José lrIarianno. - João Barbalho. - Juvencio d'Aguiar.
_ Amphilophio Botelho Freire dc Carvalho. - Espirito Santo.
_ Jo(ÍO de Siqueira. - Almeida Ban'cto. - Pirmino da Sil
'Ccira. --- Pedro Amáico. - Couto CU:I'taxo. -Barão de Villa
Viçosa. - Virgilio Dama$io. - AU{JllstO de Preita$. - Igna
cio Tosta. - Paula Guimarães. - Leovigildo Filgue'ira$. 
J. J. Seabra. - Rosa Junior. - ;11. Valladão. - Felisbello
F'reire. _- José Bemardo. - Galvão. - Zama. - Barbosa
Lima. - José Bevilaqua. - João Pedro. - Quirino Pires. 
G'IJ,nka Junior. - Pinheiro Guedes. - Aquilino. - Caetano
de Albuqu,erquc. - Ame1'ico Lobo. - Alva1~o Botelho.
Aristides Maia. - Chaves. - João Luiz. - H. Baptista. 
Fernando Abbott. - Abreu. - Julio Frota. - Luiz Delfino.
-Este'ves Junior. - Carlos de Campos. - Generoso Marques.
-.,.. Fernando M. de Simas. - Eduardo Gonçalves. - Frede-
rico Borges. - Almino Affonso. - Baptista da Motta. - João
da Silva Ret'umba. - José Paes de Carvalho. - Malta Ma
chado. - Serzedello. - Carlos Garcia.

Vêm á Mesa as seguintes

Declarações de voto

Declaramos que, si estivessemos presentes, votaríamos a
favor da moção que lembra o adiamento da eleição dos con
gresSos constituintes.

Sala das sessões, 15 de janeiro de 1891. - Zama. - An
nibal Palcão. - José Augusto Vinhaes. - B. Carneiro. - Al
cides de Lima. - Pereira da Costa. - Assis Bra$il. - Pedro
Chermont. - Amphilophio. - L. Bulhões.

Declaramos quiC, si estivessemos presentes, votariamos
contra a moção do Sr. representante José Marianno sobre o
adiamento da organização dos estados.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1891. - A. Cavalcanti.
J. Katunda. - Malta Machado. - Luiz Delfino. - João Lopes.
-E. Martins. -Caetano de Albuquerque. - U. do Amaral.
A. Euzebio. - Augusto de Freita$. - Mayrink. - Oliveira
Galvão. - Costa Lima. - Lapér.

peclaram.os ter votado contra a moção apresentada na,
sessao penultImu pelo Sr. representante Dr. José Maríanno €J
approvada na se&são de hontem. '

Sala das sessões, 15 de janeiro de 1891. - Pedro Ame
rico. - Firmino da Silveira.

ORDEM DO DIA

DISCUSSÃo DO TITULO IV DO PRO.TECTO DE CONSTITUIÇÃO

Continua a i" discussão do titulo IV do projecto de
.COlJ.stittl.ição com as mendas apresentadas.



E' lida, apoiada e entra conjuctamente em discussão à
seguinte

Emenda
Ao art. 72, § 8"

Substitua-se pelo seguinte:
E' prohibida a fundação de novos conventos ou ordens

monasticas, e a entrada de mais padres jesuitas no paiz.
Sala das sessões, 15 de janeiro de 1891. - B. de Camipos:

- l\!Ioraes Barros. - Angelo Pinheiro.

O Sr. Coelho e Campos - Sr. Presidente. Entre quantas
questões graves e interessantes nos offerece o titulo em dis
cussão. nenhuma, com certeza, sobreleva as que se contêm
em algun paragraphos do art. 72.

Disse o Visconde de Chateaubriand que tres grandes ver
da:des formam a base do edifício social: a verdade philoso
phica, a verdade politica e a verdade religiosa.

E comql1anto, Sr. Presidente, as constituições, em geral,
não contenham senão preceitos relativos á verdade politica,
por correlaçã.o desta e sua affinidade com a verdade philo
sophicae a verdade religiosa sob o ponto de vista do Direito
Publico nas garantias que offerece ás liberdades publ·icas e
individuaes, consignam ellas, por vezes, na declaração dos
direitos, regras relativas a essas duas outras grandes verdades,
sobre as quaes assenta, tambem, o edificio social.

E com razão, senhores: si a verdade politica é a ordem
.e a liberdade, a ordem, a s'oberania exercida pelo Poder,. e a
liberdade, o direito dos pDVO·S, sob o ponto de vista destes di
reitos e de sua gara:ntia, estabelece o art. 72, certas theses de
ordem philosophica e religioqa. Refiro-me aos §§ 30 a 8" do
art. 72.

Ra em cada uma destas ,disposiçõe·s, e no seu complexo,
questões de tanta monta para o homem e para a sociedade,
que o legislador não póde abordaI-as sem certo tado e dis
crição, para que não comprometta, e, antes assegure, o prin
cipio cardeal, que ellas envolvem, o direito soberano por ex
cellencia, a liberdade de consciencia.

A consciencia é o direito do homem por excellencia, é,
segundo o Espirito das leis, como que um throno em que a
alma humana se senta com dignidade, e quando o mundo
brade contra ella, e o orbe desabe sobre o seu corpo fragil,
si, por vezes. ella retrahe-se e vela-s'e, para logo se ergue
e apostropha o poder que a afflige: Siste, victor, heroa, calcas.

Não se me inquira, neste momento, por minhas crenças
individuaes. Não é em nome do que sou, do que sinto e penso
como fraco mortal neste valle da existencia, que occupo a
tribuna sobre estas questões delicadas.

Si professo a religião de Christo, si almejo-lhe a domi
nação universal, e a realização desse - unus pastor et unum
ovile. a que aspira no volver dos tempos, homem politico e
représentante de uma collectividade, nãD tenho o direito de
moldar e affeiçoar as instituições do paiz por minhas crenças
e volições individuaes.

Quando Frederico II conquistou a Silesia, e11e, espirito
voltairiano, indifferente em materia religiosa, respeitou, en
tretanto. ~ conservou a ordem dos jesuitas que alli encontrou,
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acatada, reverenciada pela população, não obstante a bula de
abolição da ordem, por Clemente XIV.

Ahi, a meu ver, o perfil do estadista, do homem verda
deiramente politico no exercicio da soberania.

Assim, eu, senhores do Congresso, assim todos nós.. Si
aqui ha catholicos em maioria, si ha discolos, protestantes, lll
differentes e, porventura, atheus, guarde cada um os seus sen
timentos individuaes, fique com o seu Papa ou soberano pon
tifice. com Luthero ou Calvino, Diderot ou Voltaire, Proudhün
ou d'Holback, que não é licito impõr a crença a quem quer
que seja, e menos á Nação, mórmente neste momento his
torico. em que se lançam as bases indestructiveis da grandeza
da Patria. considerando o seu passado, o seu presente e o seu
futuro. (Apoiados.)

Não disse bem, senhores; aqui ha catholicos, discolos de
ordens diversas; talvez; nã{) lla, porém, atheus.

Disse Aristoteles: AquelIe que for tão intrepido que negue
a acção de Deus sobre os destinos do Mundo é um doido. Um
philosopho moderno accrescenta: E' preciso ser-se maniaco,
para f,er a coragem da impiedade. Ora, é inutil dizer que neste
Congresso não ha doidos nem maniacos. (Ha um aparte.)

Eu disse que, a par da verdade politica, ha a verdade phi
losophica e a verdade religiosa, como fundamentos do edi
ficio social; a verdade philosophica, a triplice sciencia das
cousas moraes, intellectuaes' e naturaes; a verdade religiosa,
o conhecimento de Deus manifestado pel.o culto.

E si o Estado é a sociedade em concreto representada
pelo Poder que a dirige, eu tráto deIle, sobre estas veDdades,
como Thiers, glorioso estadista, na tribuna franceza, dizendo:

"O primeiro dos deveres para um governo é procurar para
o POVD a satisfacção dás necessidades materiaes; mas, depois
vem asa' isfação das necessidades moraes, isto é, a ins
trucção scientifica e moral. Mas as idéas moraes, para dar
lhes mais auctoridade. convem colIocal-as sobre uma elevada
sancção: puzeram-n'as', portanto, s-ob a protecção das idéas re
ligiosas.

"E' a pratica de todos os povos e de todos os governos
sensatos e honestos. Dahi resulta o dever para todo governo,
não só de respeitar, mas ainda, de favorecer todos os cultos,
pois é deste modo que eIle ha, de dar o maior apoio possivel ao
desenvolvimento moral."

Isto quer dizer que o Estado não póde ser indifferente e,
menos, atheu; e, antes, :deve girar em um ambiente moral (t

religioso.
Sendo egual concrito enunciado por um ilIustre repre

sentante pela Bahia. com protestos da parte de outros, de que
o Estado religioso nã.o era idéa republicana, christão novo no
regimen actual, não obstante lido em suas doutrinas, opponho
a estes protestos a auctoridade insuspeita de Jules Simon, phi
los-opho e republicano, que assim se exprime na sua Religião
Natuntl:

"De resto, diz Jules Simon. a impotencia do Estado não é
senão para o culto propriamente dito, para as formulas, para
o rito. O Estado não póde, nunca, ser sacerdotal, mas elIe é,
necessariamente, religioso. O Estado não póde ser atheu.

"Basta, para se convenceI' disto, considerar o fundamento
sobre que elIe repousa. O Estado s6 poderia ser atheu si
elle apenas fosse uma convenção formada rnfTr os eicladãos
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para armar o interesse geral contra as cubiças do interesse
privado; em outros termos, si a sociedade não fosse senão
um contracto social. Mas a doutrina do contracto social é
falsa, ou, pelo menos, é incompleta.

" ... O Esta;do é o dever armado, é a moral viva. E' um
pacto entre os homens, sem duvida, ma;; é, 'primeiro que tudo,
um pacto entre os homens e Deus. Si o Estado se liga a Deus
pela justiça, é preciso que elle o declare ...

"Fallar da moral eterna, da dedicação ao dever e á Patria,
da Providencia Divina. não é atttentar 'Úontra a liberdade de
consciencia. A sociedade não fere a consciencia de nénhum
dos seus membros quando ella não proclama senão seus dogmas
sagrados sobre os quaes todos os homens estão de accôrdo.
Impõr um culto, prohibir um culto é uma tyrannia, é usurpar;
apoiar-se sobre o dogma da Providencia Divina é satisfazer a
consciencia universal, é honrar-se a si mesmo, é dar á lei e
á Patria um caracter religioso.

"Conhece-se mal a liberdade quando se crê que ella não
p6de ser salva senão por negações. Conhecem-se maIos
homens quando se conta. unicamente. sobre a força de sua
razão, e si se abstêm dé fallar á sua imaginação e ao seu
coração. Que as religiões e as escolas ensinem os dogmas, mas
que o Estado lembre a grandeza e a protecção da Providencia."

Si o Estado religioso não é içléa republicana, dar-se-á que
Jules Simon, emerito chefe republicano em seu paiz, justa
mente considerado o cerebro do Mundo, não tivesse a compre
hensão das idéas republicanas? .

Mas, nesta hypothese, quàes as idéas republicanas? Será
a completa indifferença em materia religiosa, ou o atheismo?

Provoco a que se indique uma nação, um povo, em todo o
quadrante do Universo, de f6rma democratica, ou não, que
professe a irreligiosidade, o atheismol Na Asia, na Africa e
Oceania se observa o mesmo phenomeno que na culta Europa;
é na livre America: os estados, protegendo os cultos, ou, pelo
menos, respeitando-os e affirÍnando-os.

Este facto, geral, universal, não será testemunho eloquente
de que o Estado religioso é idéa vencedora no regimen das
Nações.
- UM SR. REPRESENTANTE ~ Mas V. Ex. não admitte a
separação ,da Egreja do Estado?

O SR. COELHO E CAMPOS - Admitto, e opportunamente
V. Ex. verá por que admitto.

Por emquanto, consinta que prosiga em minha argu-
mentação. .

Não se objecte que os Estados Unidos e a Suissa não têm
religião de Estado.

Assim é por considerações politicas, pois os Estados Uni
dos tem mais de 20 seitas', nenhuma das quaes representando
li. maioria da população.

Em relação á Suissa, actua a mesma razão.
Segue-se, por isso, que não sejam estados religiosos?' Ao

contrario, são religiosos, profundamente religiosos.
Tocqueville, Laboulaye, Glaude Jannet o affirmam.
'Si pela razão indicada não ha um culto official, todavia

foi deixado aos cantões a questão do culto.
A lei athea, obra franceza, não tem echo naquelles dous

paizes.
Nos Estados Unidos, aos actos officiaes de certa impor

tancia precedem solennidades religiosas, Assim na abertura
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dês parlamentos, nos feriados nacionaes. O Governo ordena
preces nas crises afflictivas. E o domingo é tão respeitado,
que, cahindo nesse dia o anniversario da Independencia, foi
adiada a solennidade official, por este motivo.

Referirei dous factos caracteristicos: Na Pensilvania, foi
deixado um legado a uma socieda'de de atheus para o fim
expresso de estabelecer uma escola publica de incredulidade.
O Tribunal Superior julgou-o insubsistente, pela immorali
dade do fim; na Carolina do Norte, um Sr. Thorne, deputado ao
parlamento, prégava o atheismo por todos os mndos. O par
lamento, por maioria, expeliu-o por este motivo, do seu seio.

Quanto á Suissa. não ha quem não saiba que é um dos
povos em que o sentimento religioso é mais espalhado, mais
forte e mais esclarecido.

E como o povo pensa, pensa o seu governo: haja vista
o preambulo de sua ultima Constituição. que se abre por
estas palavras - Em nome de Deus Todo Poderoso! ...

Quer-se mais claro?
Ha, eu sei, a escola radical, que propaga a doutrina que

combato. E' assim que de Tracy entende que, quanto menos
força têm as idéas religiosas em um paiz, mais se é virtuoso,
feliz. livre e tranquilo.

E' como pensam aquelles que querem excluir o espirito de
religião C:o Estado.

Mas é um erro fatal, e, salvo o radicalismo, não ha prin
cipio republicano que tal professe.

Pelo contrario. eu vejo os verdadeiros republicanos, os
republicanospur sang, com idéas muito outras.

CIü.ude Fauchet, republicano da Revoluçãofranceza, dizia
na Assembléa Nacional:

"Povos e reis! vós dependeis. egualmente de Deus, isto
é, da verdade, da justiça e da moraL - em uma palavra, da
religião, sem ,a qual não existe verdadeira virtude, nem di
reitos inviolaveis, nem sociedaàe positiva."

Georgê' Washington, a maior gloria democratica do
mundo despedindo-se dos seus concidadãos, dizia-lhes: "Re
ligião. moralidade. eis aqui os esteios indispensaveis de
qualquer Estado. Deixem de gabar-se de patriotas aquelles
que querem abalar estas columnas fundamentaes do edificio
social. O verdadeiro Patriota deve honraI-as e amaI-as. Um
livro volumoso não bastaria para mDstrar quanto ellas pro
movem a felicidade do povo e de cada individuo."

E Laveleye, de idéas liberaes adeantadas, senão republi
canas,' acha que o sentimento religioso é mais necessario na
Republica que na Monarchia. A republica suppõe a liberdade,
e a historia attesta em todas as suas datas, diz elle. que não
ha liberdade sem costumes. nem costumes sem a religião.

Accrescenta o eminente publicista que á fé christã dos
puritanos deve a grande Republica norte americana a solidez
de suas instituições; á fé dos cavalheiros .flamengos (les
gueu.'E) se deve a gloriosa Republica das Pr~)Vincias Unidas.
A Suissa tem como base de suas instituições o seu senti
mento religioso geral. forte e esclarecido.

A' Republica utilisa mais o sentimento religioso que á
Monarchia, conclue o illustre publicista belga.

UM SR. REPRESENTANTE - São pontos de vista.
O SR. COELHO E CAMPOS - São pontos de vista, mas

pontos de vista praticos, sensatos, em que se deve collDcar o
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legislador, e não phantasias e idealidades que nunca foram
nem podem ser governo. (Apartes.)

. .Si, f?c~o geral universal, o sentimento religioso é tenden
Cla IrresIstIvel, a que cedem governos e povos; si, como deixo
dito, o Estado não póde ser atheu; si á Republica é mais ne
cessario esse sentimento religioso, por que a Contituição da
Republica do Brazil ha de, excepção isolada, ser a unica nota
dissonante neste concerto geral da Humanidade?

Que é uma Constitui(jão ? De que elementos. se fórma?
. Lerei ao Congress.o uma citação de Sismondi, republicano
ardente, apaixonado. espirito altivo, independente até o excesso.
Diz elle: .

"A Constituição comprehende todos os habitos de uma
nacão. suas affeicões. suas recordações, as necessidades de sua
imaginação, tanto quanto as leis... Tambem nada indica um
espirito mais superficial e mais falso, ao mesmo tempo, que
a preten(jâo de transplantar a Constitui(jão de um paiz para
outro, ou a de dar u,ma Constituição nova a um povo, não
segundo o seu proprio genero ou sua propria historia, mas
segundo algumas regraR. qu,e se têm decorado do nome de
principios.

"O ultimo seculo, que tem visto nascerem tantas con
stituições banaes, tantas dessas constituições de emprestimo,
llóde, tambem, dar testemunho de que não ha uma só que
tenha eorrespondido, ou ás Yistas do seu auetor. ou ás espe
ran(jas daquelles que as acceitaram.

"Repetimos aos' legisladores que o poder de crear não
lhes foi dado, e que elles devem se julgar felizes si conservam,
ao me'smo tempo que melhoram.'"

Representa, porventura, nossa Constituição, nos pontos
que discuto. os habitos, o genio. a historia da Nação, sua ln
dole, affei(jões, necessidades de imaginação e tradi(jão quasi
unanimemente catholica desde a solennidade do Monte Pas-
choal até os tempos hodiernos? .

E' ella, acaso, a transplatação intelligente, logica de na
cõesconsimiles. os Estados Unidos e a Suissa?
- Nem uma' nem outra cousa: 10, porque, no regimen da
verdadeira liberdade, uma nação de 14.000.000 de catholicos
não supporta as amplitudes e restric(jões contradictorias dos
§§ 3° a 8° do art. 72; 2°, porque outras foram as razões de
legislar daauellas duas republicas, e, desde que não se dão
as mesmas' razões, não podemos adaptar as mesmas disposi
(jões; e si as adaptamos. ri sem razão de ser ou por fundamento
divprso.

Com effeil·o, outras são as causas impulsivas das dispo
sições que commentamos.

Trata-se de uma innova(jão, em nome de uma aspiração, .
apenas. do Direito Publico moderno, que eleva á altura ile
um principio o laicismo pela secularização do Direitq em sua
applicação ao homem, á familia e ao EstadC!. Mas, SI sust,en
tavel esle principio f' opllp' SI' convencI' o legIslador, basta Isto
para quI' o 'c1ecrpto em lei. SPI11 ronsuHa ás roneli(jõPs meso
lugiras do povo. para que lrgisla?

E'. porventura, a Na(jão a materia vil das experienci~s ,elo
legislador. ou é este que deve conformar-se com suas Ideas
e Sf'n tinlPntos, como spu manelatario '? Interpretou -o Governo
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em discussão?

Inter'pretatio illa sumenda, quoe absurdum evitetur, diz
a Hermeneutica. Applicar o laicismo, como faz o art. 72, é
auctorizar este dilemma: ou a Nação abandona sua lei relí
giosa, para observar a lei civil, ou desobedece, e resiste a esta
para bem servir áquella.

Ora, isto é absurdo, porque é o Direito contra o direito.
a coUisão de deveres pelos conflietos inevitaveis e desordens
eonsequentes.

Isto não é possivel.
A funcção legislativa depende ele preceitos e regras, e a

sciencia mesologica lhe é um factol' importantissimo.
Não basta proc1amar este principio, porque se o julga bom.

é prE'ciso que o povo o com"prehenda e não levante resistencias
que lhe destruam as vantagens.

Solon dizia que não deu aos athenienses as melhores leis.
que elle poude conceber, mas as melhores que eUes podiam
supportar.

O meio é tudo. E' o ensinamento da Historia. Debalde
Bruto mata a eesar. por amor da liberdade, porque logo de
pois desesperou deUa. Debalde (Jlcero, pelo mesmo funda
mento, approva a morte d{) tyranno: mas eUe reconhece logo
que a tyrannia era inevitavel.

E' que Roma tinha perdido todas étS condições de exis
tencia da liberdade. Depois das guerras civis de Mario e de
SyUa, eUa estava amadurecida, preparada para o despotismo.

Não é que nm povo esteja sómente adstricto ao seu pas
sado. ha tambem, a lei historiea da perfectibilidade, a que eUe
cede irresistivelmente, e ahi estes dois phanaes para o legis
lador: a razão, que descobre o que é possivel. (Apoiados.)

L' com estas duas lampadas, com estes dois phanaes que
trato de apreciar as interessantes questões que ora nos
occupam.

O SR. FREDERICO BORGES - Com essas duas lampadas não
se póde transviar. (Apartes.)

O SR. COELHO ]i; CAMPOS - Senhores, a idéa capital, a
idéa mãe, de que decorrem os principias consignados nos para
graphos a que me refiro, é a separação da Egreja do Estado.

UM SR. REPRESENTANTE - Mas V. Ex. acceita a separação
.da Egr.eja do Estado?

O SR. COELHO E CAMPOS - Acceito, mas vou dizer por
que.

Ao apparecimento do decreto de 7 de janeiro, que esta
beleceu essa separação, devo declarar, senti hesitações em
meu espirito, parec,eu-me ino'pportuna, incoinveniente, bem
que visse que era inevitavel.

Inopportuna, porque tratava-se de uma nação quasi
unanimemente catholica.

UM SR. REPRESENTANTE - Não apoiado, reina a maior
indifferença. não ha catholicos entre üós.

O SR. COELHO g CXMPOS·- K o quP diz V. ex., mas
illucle-se.

O .MESMO SR. REPRESENTANTI' - E' a verdade.
O SR. COELHO E CAMPOS - Si essa fosse a verdade. então

não seriam indifferentes. sómente. os brasileiros. seriàm 10-
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dos os povos, porqúe, em geral, têm todos alles a mesma alma
e coraç.ão, e, neste caso, não haveria religião no mundo, seria
tudo apparencia calculala, hypocrisia, isto é, a Humanidade
mudindo~se a si mesma. E' possivel? (Apartes.)

E' uma illusão, apreciação irreflectida, falsa, contra a
qual protesta todo o mundo, e todo o mundo não se engana .
. (Trocam-Se apartes, que inte1'1'o'mrPem o orador.)

O SR. PEDRO AMERICO ~ Vai muito bem, Sr. Doutor.
(Ápartes.)

O SR. COELHO E CA:WrpOS - Assim, não. Não tenho a pre
tenção de convencer aos que me interrompem. SS. EEx. são
radicaes. Eu me confesso espirito pouco adeantado. . (Nãó
apoiadós.) .

. E' a verdade. não posso, não quero ser adeantado como os
illustres representantes; represento, antes, a resistencia.

O SR. FREDERICO BORGES - E' um espirito muito refle
ctido. (Apoiados.)

O SR. COELHO E CAi-rpOS ~ Não admitto phantasias, a que
sempre confrapuz o bom senso na funcção .legislativa. .

Além de inopportuna, achei essa separação inconveni
enJe: não tanfo a Egreja. como principalmente ao Estado.
(Apoiados e não apoiados) o futuro o dirá.

o UM SR. REPRESEN'f'ANTE - Não se quer que a Egreja ga
nhe nem perca: é uma questão de principios.

O SR. COELHO E CAl\IPOS - Não é s6menfe questão de
principias. é. tambem, de circumstancias. O legislador não'
applica principias 'sem a apreciação das circumnstancias.

O SR. SEABRA - Como perde o Estado?
UMA VOZ - O Estado ganha muito.

. O SR. COELHO E CAMPOS- Si o Estado não perde, e ganha
muitõ, porque nações adeantadas, corno nós hão somos, e em
outro gráo de civilização, não fizeram essa separação, prefe
rindo proteger e manter um e mais cultos? ]j' que essas van
tagens s6 occorreram aos republicanos do Brasil? (Apm'tes.)

O que eu noto é 'muita inexperiencia, ou antes, muita
phantasia. como si os povos se governassem pelo empirismo'
dos systemas.

Deixemos o incidente: eu já disse que acceitei o decreto
de 7 de janeiro, e acceitei~o pela previsão de uma hypothese
já por mim, ha tempo, figurada, em que essa separação se
faria necessaria.
. Assim é que eu disse na Camara dos Deputados, alludindo
á condemnação dos bispos do Pará e Olinda: "Não basta cpm
prehender apodeI' e a grandeza. da religião; é mistér com
prehender, tambem, a sua dignidade e a sua. liberdade. E'
preciso, como disse Guisot, respeitar o direito das crenças re
ligiosas. Nem a supremacia da Egreja, nem a. supremacia do
Estado, nem Carlos Magno de'pondo a sua espada victoriosa
aos pés do pontifice, nem Pio VI submel.tendo a sua tiára á
prepotencia de Napoleão. Fóra. disto, não ha independencia
de poderes, não ha dignidade nem liberdade; só resta a for
mula de Cavour - "Egl'eja livl'e - Estado livre."

Si ao tempo da l\Ionarchia, que nada tinha de radical,
mais de uma vez foi compromettida a autonomia da Egreja,
por conflictos e ::lCtJS muHiplos rI' intromissão do Governo na



~ 571-

esphera peculiar da Egreja, facil ~ra prever; e os factos vie
ram confirmar, que com o radicalismo da nova situação era
impossivel a harmonia dos dous poderes e impossivel portanto,
a sua união condigna. . ,

O decreto de 7 de janeiro era quasi inevitavel, e, por suas
disposições, muito acceitaveI. Salvo a mão-morta, já sem ra
zão de ser: extinguindo-se o padroado, prohibindo-sea. in
t.ervenção do Estado, assegurando á Egreja a personalidade
juridica para se reger e adquirir, deixando aos estados a sub
veilQãó ao culto, eram suas disposições qual mais acertada.

Mas sua apparição foi como que. uma nebulosa encantada,
umEtmiragem da duração da rosa de Malherbe. Veiu logo o
decreto" de 22 de junho, e com elle a eliminação da doutrina
anterior. .

Por que senhores? Porque o fino e puro ôuro da liberdade
se converteu· en'l chumbo vil da escravidão?

A irreligiosidade, senhores, e s6mente ella. Irreligiosidade
que, a pretexto de liberdade, -que todos querem, chega a to
lerar a immoralidade, o crime. Irreligiosidade, quando com
prime e mutila a funcção, espiritual. (Apartes.) Irreligiosi
dade. quando, pelo ensino leigo, pretende levantar o futuro
sobre homens sem alma, espiritos sem coração, consciencias
sem fé, sem lei.

O SR. FREDERICO BORGES - CJonsequencia do ensino leigo,
que a Constituição proclama. (Apartes.)

UM SR. REPRESENTANTE - Mas V. Ex. quer que até nisto
o Estado proteja a Egreja? -

O SR. COELHO E CAMPOS - Eu não falIo de protecção á
Egreja, a proteccão qUe quero é a protecção devida a todos;
não é protecção, é garantia. (Apm·tes.)

Verá V. Ex. o que eu quero.
O que 'eu quero é evitar o que se deu em França; onde,

a pretexto de ensino leigo. não se fala em Deus nas escolas,
porque a lei o impede, porque D.eus é uma idéa abstracta,
porque Deus não existe, como aconselhavam os directores aos
professores.

O que eu não quero é a escola sem Deus: porque não vale
a instrucção sem a educação: e a educação é a instrucção mo
ral, a religião, a divindade.

-UM SR. REPRESENTANTE - A instrucção moral pertence
á familia.

. O SR. COELHO E CAMPOS '- Conhece mal o nosso estado
social quem proclama theses tão absolutas. -

Eu nao. sou nenhum devoto casuistico, nem é por minhas
crenças que assim me .enuncio, mas por bem da ordem so
cial, de que a instrucção moral é factor importantissimo.

Voltarei ao assumpto.
Por emquanto, peço permissão para atar o fio de minha

oração. .
Eu diZia que ci projecto de Constituição é o obra da irreli

giosidade, que desejo conjurar do nosso paiz, sem que, por
isso, o queira theocratico, sacerdotal, ou que outro nome
tenha.

UM SR. REPRESENTANTE - Mas a Constituição não quer
o atheismo, desde que consagra a liberdade de cultos.
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. O SR. COELHO E CAMPOS - De accordo, mas como o faz?
Latet anguis... Verá V. Ex. as causas de minhas aprehensões.
(Apartes. )

VOZES - Sim, ouçamos
O SR. COELHO E CAMPOS - O decreto de 22 de junho, of

ferecendo-nos o projecto de Constituição, abrogou o de 7 de
.ianeiro, coarctando a liberdade á Egreja Catholica, quando
este a -dava plena, conculcando a consciencia catholica, que
este respeitava inteiramente, prohibindo a pHltecção ao culto,
que este facultava. E, ao passo que coarcta a religião nacional,
concede ás mais crenças liberdade tão illimitada. que tolera
a immoralidade e, até, o crime.

UM SR. REPRESENTANTE - Onde está isso?
O SR. COELHO E CAMPOS - V0ja o § 3.0 Ahi não tem li

mites a liberdade dos cultos, a não ser quanto á mão morta.
O atheismo é, segundo Lemoigne, uma religião, um culto.

O mormonismo é uma religião, um culto. Assim o islamismo,
o fetchismo, etc,. Portanto. todas estas seitas ,e seus cultos
podem ser exercidos livremente.

Assim, já é um crime o attentado contra a m,,)'al publica,
cuja primeira base é a existencia de Deus. .Já não é um crime
a polygamia. ponto da doutrina dos mOT'mons . .Já é Hcito o
suicidio imposto á mulher islamita, obrigada a sepultar-se
com o cadaver do marido. .Já são admissiveis as crendices
barbaras do fetchismo, as brucharias, feitiçarias, etc.

Si isto (~ a liberdade, muito falsa noção se tem da liber
dade. Si tal fosse a liberdade, a licença, a desordem, já não
teriam significação. A liberdade é a faculdade de se fazer o
que se deve qllPrer'. Fóra disto, não ha liberdade. diz Mon
tesquieu.

Como admittir a liberdade. permittindo e garantindo o
livre exercicio de praticas repugnantes, como essas do athe
ismo, do mormonismo, islamismo, fetchismo, etc.? Não com
prehendo.

Só tenho que louvar e applaudir a Commissão, por sua
emenda, a,diantando a este paragrapho as palavras - guar
dadas as leis criminaes.

UM SR. REPRESENTANTE - Esta limitação póde dar
logar ao extremo opposto de coarctar a liberdade religiosa.

O SR. COELHO E CAMPOS - Tudo póde acontecer, mas
não é de suppõr que tal se dê; porque a lei é um acto de
razão e justiça, e o legislador se deshonraria si. para cohibir
o crime, invadisse a esphera do direito legitimo.

Essa justa limitação, que a Constituição não faz, é con
sagrada em algumas legislações. que admittem, tambem, a li
berdade de cultos.

Si ha liberdade para as praticas mais repugnantes, porque
essa excepção {)diosa em relação á Egreja Catholica - cer.
ceada e limitada em suas funcções?

A liberdade tambem para a Egreja não é justiça sómente,
é acto de coherencia. Entretanto. em vez da liberdade. a Con
stituição autorisa até a violencia. como se vai ver. .

Veja o ~ !fO: O casamento civil.
Senhor'ps. não sou infensú ao easampnto civil; acho que

(~ direito do Estado aulhenticar aelos importantes da vida llU
mana. de que decorrem eHeitos civis; o qne é hoje tanto mais
)wepssÇ1l'jo, quando. separada a Egn',ja elo Estado. o padre já



não é, obrigado a ministrar os dado~ ou dócumentos de que
precisa o Estado.

Por outro lado, a lei de 11 de setembro de 1861 é lacu
nosa; pois não tinha meio legal de casar-se no paiz aquelle
que não professava uma religião, ou que a tivesse, mas sem
ministro, no paiz que celebrasse o acto.

Nestes termos, {) casamento civil é uma necessidade. Se
gue-se, porém, que deve ser obrigatorio e precedente ao acto
religiosü'?

UM SR. REPRESENTANTE - No estado actual de nossa so
cidade, si não for obrigatorio, de nada valerá.

O SR. COELHO E CAJ\IPOS - Não deve e não póde ser obri
gatorio. Não deve, porque trata-se de uma nação catholica; e
si a r8ligião não é uma convenção, uma mentira, o casamento
é um acto essencialmente religioso, um sacramento, um do
gma, de que nonhum catholico póde prescindir. Não póde,
porque o casamento civil, no est3ido ,de nossa 'sociedade, é in
exequivel sem a violencia, e a violencia, em casos taes, é um
attentado, um crime. (Apartes.)

Soi que o Estado não prohibe o casamento religioso, em
bora não o reconheça; mas, para fazer' effectivo o casamento
civil obrigatorio, elle attenta contra a liberdade de cultos e a
liberdade de consciencia, que ,aliás, proelama como principios
sagrados.

Attenta contra o culto e a conscioncia, quando commina
penas ao padre que celebra o casamento religioso antes do acto
civil.

Si o padre, no exercicio do seu ministerio, não tem que
ver com o Estado, si o Concilio de Trento é o seu codigo, - si
o casamento civil é, a seu ver, uma invasão do poder civil em
jurisdição da Egreja, um facto immoral, um concubinato, essa
comminação, pela qual se o faz cumplice obrigado de actos que
lhe repugnam, não tem justificação possivel.

lL'vI SR. REPRESENTANTE - E' que os padres, prégando
contra o casamento civil, compromettem os direitos da fa
milia.

O SR. COELHO E CAMPOS - Mas. senhores, que ha de fazer
o padre, se elle é padre, si obedece á sua lei religiosa, aos seus
superiores hierarchicos, que assim qualificam o casamento
civil '? (Apartes.)

Não obstante, os padres de minha tena não resistiram a
lei, limitaram-se a aconselhar o casamento religioso e eu os
applaudi por isso. '

UM SR, REPRESENTANTE - Então, os padr~s da terra de
V. Ex. são muito mansos. .

O SR. C~ELHO E CAMPOS - São padres como os outros,
em geral espIrrtos sensatos. .

Si eu mesmo isso aconselho, ha, porém, um caso em que
aconsell1o o contrario, isto é, que o padre seja padre e só-
mente padre. Refiro-me ao casamento in e.xtremis. '

O padre aconselha o enfermo de casar-se o enfermo
annue, mas não ha tempo de proceder ás formàlidades civis:
p,orque si a lei l?ermitte uma especie de casamento nuncupa
tIvo, fal-o. todaVIa, dependente de certas formalidades.
, O pa?r~ que for padre celebra o casamento independente
ao acto CIVIL Mas, que succede? Quando elIe tem consciencia



de haver cumprido o seu dever, e seus superiores o applaudem
~ Deus o ábençoa, o Poder civil fal-o processar, condemnar e
o lança ~m prisão 1. ..

Isto é Direito, senhores? ]l' isto lei? (Trocam-se apartes.)
Attenta o casamento civil obrigatorio contra a liberdade

de consciencia dos nubentes, em caso que passo a figurar, que
se tem repetido em França, e se verificará entre nós ..

Admitta-se que, celebrado o acto civil, um dos nubentes
se recusa ás solennidades religiosas, de que o outro, de ordi
nario a mulher, não prescinde.

ccimo o Estado só reconhece o casamento civil, o casa
mento produz todos os seus effeitos, e levado o caso aos tri
bunaes, estes obrigam a mulher a acompanhar aquelIe que,
na sua c.onsciencia, não é seu marido (Apartes.) E, assim in
juriada e ludibriada, é levada, senão arrastada, para a casa
que elIa, por suas crenças, por seus costumes, entende ser a de
sua deshonra.

. Póde· dar-se despotismo mais repugnanae, .em nome da
liberdade e do Estado? .

Pois é a lei do casamento civil no Brazil! I E' isto lei? (O
omdor é intel'rompido P01' 7/witos apaJ'tes.)

Pensem cOmo enfenderem os illustres representantes, mas
a verdade é que uma, instituição que dá logar a tão revoltantes
anomalias, ou é inadmissivel, ou inadmissivel o modo de sua
exeoução. . .

Mas já disse que o casamento civil tem sua razão de ser; a
iniquidade, o absurdo está na execução. .

O casamento civil, no estado de nossa sociedade, só póde
ser facultativo . (ApaJ'tes .) .

Não ha inconveniencia nenhuma, quando assim praticam
todas as n,ações, excepto a França, radical e absolutista, e,
depois, a HolIanda, a Suissa, a Allemanha e a Italia, que o
fazem obrigatorio . .

Por que deixar-se a pratica geral das nações, para con
s~gJ:'ar sómente a exéepção?

O casamento civil facultativo no estado de nossa socie
dade seria medidapolitfca; por que desappareceria essa s~rie
de perturbações de toda a ordem entre a Egreja e o Estado,
no seio das familias e nos espiritos crentes.

Sr.· Presidente, a liberdade é como a agua do deserto.
Conta-se que os chefes de caravanas no Sahara, quando a
comitiva, ardendo em sêde depara algum oasis, ou alguma
cisterna, obrigam a caravana a aspirar primeiro a humida,de,
depois sorve pequenos goles, e, afinal, predisposta, se desal
tera completamente, sem inconveniencia.

Eis ahi,· senhores, o processo do legiflla,dor reflectido na
applicação dos principios.

Ul\:[ SR. REPRESI<;NTANTE - Isso é evolução para trás.
O SR. COLHO E CAMPos - Si V. Ex. algum dia for

governo ...
O MESM;O SR. !\.jJ:PRESENTANTE - Não pretendo.
O SR. COELHO E CAMPOS ... ha de ver que o processo da

violencia, sobre injusto, levanta resistencias, qUe nem sempre
poderá vencer e, pelos conflictos que provoca, mais tem a
perder que a ganhar. .

.Afinal, o legislador não tutelIa a Nação, é $.eq mandatario,
e não póde querer diverso· do que elIa quer.
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Portanto, cada uma caso segundo sua lei religiosa ou civil,
mas o Estado com o direito, sempre, de authenticar por
agerües seqs o acto, para os effeitos civis.

F6ra disto, s6 o. radicalismo; mas o radicalismo não go".
verna, desgoverna . (Não apoiados.) .

E' a doutrina das nações em geral, e que o bom senso
. aconselha no estado de civilização de nossa sociedade.

As mesmas observações se offerecem a respEmo da adnii
nistração civil dos cemiLerios, sem distincção dos confissionaes
ou não.

Si passar o § 5° como se acha, o manos que se poderá dizer,
é que o legislador não foi sincero quando consagrou a liber
dade plena dos cultos.

,A coherencia é o pudor da logica: ou seja uma verdade
a liberdade dos cultos, e tenha. cada confissão a administração
dos seus cemiLerios, ou se estabeleça, de todo em todo, a se
cularização dos mortos, e risque-se da Carta constitucional essa
liberdade de cultos, .que não existe.

Este paragrapho, portanto; deve ser emendado. (Apartes.)
Outros dirão que não, mas eu penso assim.

UM SR. 'REPRES~NTANTE - E peIj.sa muito bem. (Apoiados
e não apoiados.)

O SR. COELHO E CAMpos - Sobre a mataria do § 6°, pre
firo o decreto de 7 de janeiro, que deixa aos estados a sub
venção ao culto.

O § 7° é tão simples no texto quanto fecundo em conse-
quencia sobre os destinos sociaes. _

O ensino leigo nos estabelecimentos publicas, e leigo e
livre em todos os gráos ,nos estados, é assumpto digno da maior
meditaçijo. . ' . .

A mesma disposição havia na .Constituição helvetica, mas
os cantões resistiram, e na referenda á Constituição foi mo
dificada neste ponto relativo aos cantões .

. Felizmente, foi já .rejeitado o § 5° do art. 62, relativo ao
ensino leigo nos estados.

Na Ualia ficou áos municipios' o programma do ensino.
leigo ou não, como mais conveniente fosse.

E' fj,ssumpto importantissimo, por suas consequ8ncias.
Dizia um pl1ilosopho: "Dai-me a instrucção da mocidade, e

. eu reformarei o Mundo. li

Em que termos seria essa reforma pela instrucçãci sem
o sentimento religioso, sem a idéa de Deus, é facil de compre
hender: seria constituir uma sociedade de homens á guisa
do DI'. Fausto, no Fausto de Goethe - homens sem alma,
espiritos sem coração, consciencias sem fé, sem lei.

E sobre a inconveniencia de semelhante ensino, quando
e"clusivo, assim se enunciava Portalis, livre pensador, em
1801:

"E' tempo de se calarem as theorias deante dos factos;
nada de instrucções sem educação moral, sem religião. Os
professores têm ensinado no deserto, porque, imprudentemen
te, se tem proclamado que não era preciso fallar de religião
nas escolas; ha dez annos a instrucção é nulla. Os meninos
entregam-se á osiosidade, e tornam-se vagabundos, sem idéa
da Divindade, sem noção do justo e do injusto. Dahi c.os..,
tumes ferozes e barbaros. Si comparamos o que é a ins
trucção com o que devera ser, não se p6de deixar de deplorar
a sorte que ameaça as ger'ações presentes e futuras." .



o radicalismo do projecto não tem simile em todo à
Mundo.

UM SR. REPRESENTANTE - Seja como for, o ensino deve
ser leigo.

O SR. COELHO E CAMPOS - Nas legislações modernas ha
tres methodos de ensino: 1°, a instrucção religiosa no pro
gramma e na casa escolar. Era o nosso systema, pelo decreto
de 1879, o do Chile, o da Republica Argentina e o de Portugal.

2°, a instrucção religiosa excluida do programma, mas
permittida aos ministros dos cultos na casa escolar. E' o
systema de quasi todas as nações cultas: Inglaterra, A11e
manha, Halia. Suissa, Belgica. Estados Unidos, etc., etc.

3". () systema francez da lei de 2S ,de março de 1882, ex
cluindo a instrucção religiosa, no ensino primaria, do pro
gramma e ela casa escolar, admittindo-a pela lei de 1881, só
mente, no edificio escolar do ensino secundaria.

De oncie conclue um publicista que o padre não está ex-
clu ido da escola franceza. .

O nosso projecto, porém, declarando que nos estabele
cimentos publicas o ensino será leigo, não admitte ne11es, em
qualquer gráo, o ensino religioso, e, portanto, é mais radical
que o systema francez.

O SR. FREDERICO BORGES - Apoiado.
O SR. COELHO E CAMPOS - A causa é tão grave, que ne

nhuma nação se animou a reformar sua instrucção no sentido
do ensino leigo, com exclusão elo ensino religioso, pelo menos
na casa escolar.

O legislador' brazileiro não deve fazel-o, não tem, mesmo,
esse direito. Seria um erro lamentavel, de consequencias
fataes.

Em sua obra Deus, Patria, Liberdade, Jules Simon mos
tra como aconselhavam os directores da instrucção em França,
aos professores, a intelligencia da lei excluindo sempre a idéa
de Deus, como consequencia da naturezq do ensino leigo.

O mesmo terá lagar entre nós: teremos a escola sem
Deus, ele effeitos sempre funestos.

O Conde de Montalembert" na Assembléa Franceza, em
1848, assignalava que o programma leigo reduziu a instruc
ção em qualidade e quantidáde, augmentando, porém, a esta
tistica CrIminal, sendo as causas da móI' parte dos delictos a
paixão do gozo e a desobediencia e a rebeldia contra a aucto-
ndade. .

Na inquirição do antidoto. ao passo que alguns entendiam
convemente a disseminação do ensino, opinava Montalembert
que seria baldado o antidoto do ensino si elle não repousasse
em doutrina que prégasse a abstenção em vez do gozo, o res
peito á auctoridade como de origem indirectamente divina, si
a lei christã não fosse a base de toda a instrueção.

O ensino não deve ser leigo, é preciso, antes de tudo, que
seja livre.

O Sn. FREDERICO BORGl':S - ;\"poiado; o mais não passa
de urna imposição.

O SH. COELHO E CXY1POS - O pl'ojeeto cuida do empi
rismo elos pl"incipios antes que da realidade das causas.

U:1I1 SR. REPRESE~TAN'l'E -- E que diz V. Ex. sobre o di-
reito de voto ás mulheres? .



o SR. COELHO E CAMPOS - E' assumpto de que não co
gito; o quo affirmo é que minha mulher não irá v?tar.

Como dizia, SI', Presidente, o projecto cUlda pouco da
realidade das causas.

A.o passo que se preocupa do laic:ismo sem. atten~ar_para
os seus eHeitos, mormente em matena de ensmo, dlspoe no
§8o que continúa prollibida a creação de ordens religiosas e a
expuli::ão dos jesuitas.

Ha ahi um erro de legislação e um erro de apreciação.
Erro de legislação, porque não ha lei que prohiba a ad

missão de noviços, e, sómente, um aviso de 1855, considerado
insubsistente por outro aviso, de 1889.

Quanto aos jesuitas, si excessos commeiteram a par de
muitos, beneficios" não ha /mais porque temel-'Ús em um
tempo de liberdade de cultos, de concurrencia e livre dis
cussão. A ordem d!)" jesuítas é já perfeitamente innocente.
(Apoiados e nã.o apoiados.)

E por que todas estas restricções á liberdade da Egreja,
quando se consagra a liberdade de cultos?

"De que tendes medo? .- dizia o eloquente e profundo
lVIontalembert na tribuna franceza - . De que tendes medo?
Tendes medo da liberdade, tendes medo da luz, tendes medo
da concurrencia, de tudo a que deveis o que sois? Deveis con
ciliar o vosso medo com o vosso orgulho. Si nós nada somos,
desIJl'ezai-nos e honrai-nos com a vossa indifferença. Si nós
somos alguma causa, respeitai-n05, honrai em nós o principio
e as condições de vossa propria existencia. Apostolos da to
lerancia, deveis tolerar outra causa que não seja sómente a
vossa voz e 05 vossos interesses." (Apoiados e apartes.Q

Senhores, nada é mais odioso do que e5ta política h05til
á Egreja e á liberdade religiosa, exercida em nome da liber
dade e da civilização, No terreno vasto da civilização, de
baixo do sol da liberdade, ha lagar para tod05.

E' preciso não confundir a theocracia com a liberdade re
ligiosa: o Direito Publico moderno, o espirito geral da so
ciedadQ, os distinguem, 8 nenhum espirito leal, diz um pu
blicista, póde desconhecer essa distincção .. (Apartes. )

Si se pretenàe a liberdade em todas as instituicões vi
gentes, os principioscatholicos proclamam lambem ã liber
dadr. sem receio de menoscabo ou desmentido.

Sr. Presidente, ha na Egreja Catholica duas tendencias,
dous partidos, como ha na Sciencia, na Politica, na Litteratura,
em tudo. Um adstricto ao passado - o partido theocratico e
cujo lemma era, como dizia um Geral dos jesuitas - sint
SiCllí sunt (1111 non sint. Outro - o partido do futuro. sus
tentado pelos mais eminentes defensores da Egreja, Lacor
dairr, J\:Iontalembert e outros, que pensam que não ha liber
dade incompativel com o Christianismo, e que a religião ca
tholica tem ~por fim, não só a salvação das almas, como o me
lhoramento e felicidade do homem e da sociedade. E' seu
lemma: 'in necesSClf'iis unitas, 'in dubiís libertas, 'in omnibus
charitas ..

Desta ultima opinião é a grande maioria dos catholicos,
talvez 19120 delles, 5egundo um grave pensador. (Apartes. )

Esta politica é justa, conveniente, não traz perigo algum.
A situação da Egre,ja, nos quasi 19 seculos de sua existencia,
os beneficios que ha feito á civilização, as verdades que pro
clama, a collocam em attitude de acceitar e, até, de provocar a
discussão,
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E como não! Tudo é novo deante de sua antiguidade;
iudo é precario e ephemero ao lado de sua permanencia. Não
tem havido nacão, governo ou systema, que não tenha suc
cumbido; só ella subsiste. As seitas, Ilascidas de suas en
tranhas, depois de uma existencia agitada e tormentosa, têm
ido, como que envergonhadas e supplicantes, confundir-se em
seu seio. .

A' Egre,ia Catholica póde applicar-se o magnifico dito de
Cesar ao timido piloto: Quid times? Cesarem vehisI Ella
tambem póde dizer nas tormentas e revolucões do mundo:
Quid times? ChTistum vehisI

Eis a politica da Egreja. Seja a mesma a politica do Es
tado: queiram ambos a liberdade.

Que o Estado se autonomise, mas que não seja atheu,
que não deschristianise a sociedade.

Fóra disto, fôradar razão ao sabia Arhens, fallando dos
advogados de todas as liberdades: "Pedem a liberdade reli
giosa para destruir na sociedade a fé em Deús; pedem a li
berdade de instruccão para, pelo ensino leigo, propagar dou
trinas contra o homem, a familia e o Estado. A liberdade po
litica, que devera ser a salvaguarda da liberdade moral, tor
na-se, por taes principios, fonte da ruina della."

Intemerata lides candida libertas! Não ha liberdade sem
Deus. Tambem não ha Republica sem liberdade.

Consequentemente, a Republica sem Deus seria edificacão
sobre a areia, a subversão, a desordem. E si tal acontecera
á nascente Republica do Brazil, si ella se constituira sobre
taes negacões, o Mundo só a conheceria pelo estrondo de sua
ruina. Quod Deus aver-tatl E' a humilde supplica do meu pa
triotismo. (Muito bem; muito bem. O orador é muito feli
citado. )

O SR. JOÃo DE SIQUEIRA (pela ordem) - Sr. Presidente,
V. JJ;x. bem vê que o Congresso eslá bastante esclarecido
para votar a materia em discussão (Apoiados) e o signal é que
os oradores que sobem á tribuna, por influentes e illustrados
que sejam, sentem-:se na tribuna quasi que isolados da maioria
do Congresso.

Depois, segundo os calculas feitos, pelas discussões e vo
tações, que tem de haver, dos dous capitulas que faltam, pela
discussão e volaç1io qUi) tem de haver no segundo lurno do
projeclo daConstiluição ...

O SR. ZAMA - Requeira logo o encerramento, sem fun
dameniar; é melhor. (Ra outros apal'tes.)

O SR: JOÃo DE SlQrE1RA - ... sómente depois do dia 15
de fevereiro leremos a vo~acão final da Constiluicão.

ASSim, fir. Presidrr,le, peço o enrerramento da discussão
1,:11'a que tenhamos, o mais breve possivel. o nosso codigo po
iitico, pelo qual a Nação anceia desde a abertura do Congresso.

O SR. COSTA MAOHADO - P.eco a palvra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE - Vai-se votar o requerimento de en-

cerramento. .

O SR. COSTA MAOHADO - Já pedi a palavra pela ordem.
O SR. PRESTDENTE - Os requerimentos de encerramento

não têm discussão. .
O SR. COSTA MACHADO - Outros têm fallado.
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o SR. PRESIDENTE - Depois de votado o requ~rimento,
darei a palavra ao nobre representante; antes nao posso
dar-Ih'a, po~que o requerimento, repito, não tem discussão.

Vai-se proceder á votação ..
O SR. COSTA MACHADO - Então V. Ex. não me dá a pa

lavra?
O SR. PRESIDENTE - Não, senhor.
O SR. COSTA MACHADO - Nem para um explicação pes··

soaI?
O SR. PRESIDENTE - Não posso dar-lhe a palavra, porque

o requerimento não tem discussão.
O SR. COSTA MACHADO - Mas todos têm fallado.
O SR. PRESIDENTE - E' um abuso, que não posso con

sentir que continue.
Submettido a votos o requerimento de encerramento, é

approvado, tendo votado a favor 69 senhores representantes,
e contra 66.

O SR. VINHAES - Já tenho medo de pedir a palavra,.
porque o Sr. Presidente ·já me chama á ordem nominalmente;
senão, requeria a rectificação.

O SR. LACERDA COUTINHO - Cheguei no momento em que
que S8 verificou a votação, e votei contra o encerramento da
discussão.

VOZES - Não ha casa.
O SR. PRESIDENTE - O requerimento foi approvado por

69 votos contra 66, portanto, votaram 135 membros do Con
gresso, os quaes com o Presidente fazem 136, quando a Casa
compõe-se com 135.

O SR. COSTA MACHADO (pela ordem) - Sr. Presidente,
desejaria perguntar a V. Ex. si nos achamos na Republica, si
collaboramos em uma Constituição republicana. Parece-me
um sonho 1 O systema da rolha, que é uma antiqualha que não
devia apresentar-se no Congresso Constituinte, porque é um
instrumento liberticida, mata a tribuna livre.

O SR. PRESIDENTE - Observo ao nobre representante que
não póde discutir a deliberação do Congresso.

O SR. COSTA MACHADO - Não estou discutindo; pedi a
palavra para fazer uma petição a V. Ex.

J á que, apes~r de estar inséripto, deixo de fallar sobre
o assumpto importantissimo, sobre o assumpto de mais gran
deza, de mais interesse que tem apparecido na Constituinte
a - egualdade do acto civil da mulher ao do homem - questão
maxima, da maior transcendencia, peço, requeiro, em tempo,
que V. Ex. me inscreva na 2' discussão.

O SR. PRESIDENTE - A inscripção se faz depois de an
nunciada a discussão.

O SR. COSTA MACHADO - Estou pedindo em tempo por-
que somos arrolhados continuamente. '

Na Constituinte uma questão tão grande como a emanci
pação da mulher - questão tão importante que não rebaixa
pelo contrario, engrandece a tribuna da Constituinte, chaman~
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do a altenção do Mundo para este paiz, provando que o povo

.brazileiro tem sempre deante de si um grande ideal, é preju
dicada sem mais nem menos.

Nem os auctores da emenda se apresentaram na tribuna;
no emtanto, arrolhou-se a discussãol Vejo que os meus sonhos
vão se desfazendo.

Fomos para aqui mandados para discutir, manifestar
nosso pensamento, e, entretanto, somos arrolhados!

Sr. Presidente, V. Ex. tome como entender as minhas
palavras. Si for possivel inscrever-me em primeiro logar
para fallar na 2" discussão, ficarei agradecido a V. Ex.

O SR. PRESIDENTE - A inscripção faz-se na occasião de
annunciar-se a discussão. O nobre representante queixou-se
de que nesta discussão não lhe foi permittido fallar.

E' bom que o Congresso saiba que S. Ex. increveu-se
em 6° logar, e que não fallou por haver cedido a palavra a
outrem.

VOZES - Oh! Oh!

VOTAÇÃO DO TITULO IV

E' posto a votos e approvado o art. 69 do projecto:
"São cidadãos brazileiros:
1.0 Os nascidos no Brazil, ainda que de pae extrangeiro,

residindo este a serviço de sua nação;
2.0 Os filhos de pae brazileiro e os illegitimos de mãe bra

zileira, nascidos em paiz extrangeiro, si estabelecerem do
micilio na Republica;

3.0 Os filhos de pae brazileiro, que estiver em outro paiz
ao serviço da Republica, embora nella não venham domi
ciliar-se;

4.0 Os extrangeiros, que, achando-se no Brazil aos 15 de
novembro de 1889, não declararem, dentro em seis mezes
depois de entrar em vigor a Constituição, o ani::'1o de con
servar a nacionalidade de origem;

5.0 Os extrangeiros que possuirem bens immoveis no
Brazil, e forem casados com brazileira, ou tiverem filhos bra
zileiros, salvo si manifestarem, perante a auctoridade com
petente, a intenção de não mudar de nacionalidade;

6.0 Os extrangeiros por outro modo naturalizados.
Paragrapho unico. São da competencia privativa do

Poder Legislativo Federal as leis de naturalização."
E' egualmente approvada a seguinte emenda da Com

missão ao n. 5 do mesmo artigo:
"5.0 Redija-se assim: - Os extrangeiros que possuirem

bens immoveis no Brazil e forem casados com brazileira, ou
tiverem filhos brazileiros, "comtanto que residam no Brazil,
salvo si manifestarem a intenção de não mudar de naciona
lidade. "

São rejeitadas as emendas do Sr. Badaró e do Sr. Nelson,
ficando prejudicadas as dos Srs .. Epitacio, Dutra Nicacio,
Schimidt, Ba,rbosa Lima e outros, Monteiro de Barros e Nelson.

E' posto a votos e approvado o art. 70 do projecto:
"São eleitores os cidadãos maiores de 21 annos, que se

"'listarem na fórma da lei.
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§ 1.0 Não podem alistar-se eleitores para as eleições fe-
deraes, ou para as dos estados:

1.0 Os mendigos;
2 ° Os analphabetos;
io A~ praças de pret, exceptuando os alumnos das escolas

militares de ensino superior; . .
4.° Os religiosos de ordens monasilcas, c0J.11pa~hIas,.con

gregaç:ões, ou communidade de qualquer denomu?-açao, SUjeItas
a voto de obediencia, regra ou estatuto, que Importe a re
nuncia da liberdade individual.

§ 2.0 A eleição para cargos federaes reger-se-á por lei
do Congresso.

§ 3.° São inelegiveis os cidadãos não alistados."
O SR. PRESIDENTE - Ha uma emenda propondo a sup

pressão dos ns. 2 e 4.
O n. 2 refere-se aos analphabetos, e o n. 4 aos reli-

giosos de ordens monasticas.
O SR. ZAMA (pela m'dem) pede que a votação seja feita

separadamente.
O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS (pela ordem) pede que se

vote de. preferencia a emenda substitutiva que apresentou
ao n. 4-

O SR. PRESIDENTE declara que vai proceder á votação das
emendas suppressivas, de conformidade com o Regimento, e
que caso estas sejão rejeitadas, considera prejudicados todos
os substitutivos.

Postas a votos, são rejeitadas todas as emendas sup
pressivas dos numeros deste artigo.

QUESTÃO DE ORDEM

O SR.. SERZEDELLO (pela ordem) - Pedi a palavra para.
um esclarecimento.

Os qU8 votaram contra a emenda supressiva, fizeram-n'o
P,)j'que es~ão na persuasão de que não se quer que os crentes
ou sacerdotes de qualquer religião fiquem obrigados ao cum
primento de todos os deveres que lhes sejam impostos por lei,
pelo seu caracter de cidadão brazileiro, creando para elles o re
gimen de excepção, em relação a deveres e de posse de todos
os direitos.

Tive a honra de propor uma emenda additiva. onde se
declara terminantemente, isto: Que nenhum cidadão, !por
motivo de crença, pôde ser privado de direitos civis e poli
ticos, nem fica eximido do cumprimento de qualquer dever
civico.

Nestas condições. pergunto a V. Ex. si seria permittidc
GPs]ocar este artigo additivo do art. 72 para o art. 70, afim
de ser apresentado ao n. 4 do § 10.

O n. 4 foi votado, mas foi votado nesta persuasão.
UM SR. REPRESENTANTE - Está prejudicado.
O SR. SERZEDELLO - Em todo o caso, requeiro a V. Ex.

que pergunte ao Congresso si está prejudicado porque muitos
collegas que votaram não têm, com certeza. conhecimento do
artigo additivo ao artigo 72, isto é, de que'aquelles que que
riam dar ao" diffrrrntes sacprrlojps. aos rpligiosos, os direitos
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CIVIS f\ politicos, queriam, todavia, que elles não ficassem exi
midos do cumprimento dos deveres civicos (Muitos apoiados),
e isto é a consagração completa e plena do principio da liber
dade espiritual, na sua mais lata concepção. (Muitos apoia
dos. )

O SR. PRESlDENTE - O nobre representante requer que
Uma emenda apresentada ao art. 72 seja considerada emenda
ao art. 70, já votado?

O SR. SERZEDELLO - Sim, senhor: por encerrar um prin
üipio de alta importancia.

O SR. PRESlDENTE - Ha uma emenda do Sr. Meira de
Vasconcellos, que é um substitutivo ao n. !L

O Congresso approvou o artigo, salvas as emendas, que
o modificavam: o Congresso rejeitou a suppressão do n. 4:
conseguintemente, considero approvado o n. 4 e prejudicada
a emenda· do Sr. Meira de Vasconcellos, que é um substitutivo.
(Apoindos; muito bem.)

Entretanto, si houver reclamação em sentido contrario,
consultarei o Congresso.

O SR. ZAMA (pela ordem) - Estou muito acostumado a
submetter-me ás deliberações de V. Ex., Sr. Presidente, cos
tumo sempre repeital-as; mas, desde que V. Ex. não tem es
erupulo em consultar o Congresso, e se reputa essa emenda
prejudicada, pedirei a V. Ex. que o faça, porque me parece
que no pensamento de todos os membros do Congresso está
não prejudicar direitos politicos por' motivo de crenças re
ligisas (Apoiados). Creio que este é o pensamento geral da
Casa.

O SR. MONTEIRO DE BARROS - Essa emenda está, mani
festamente, prejudicada. (Cruzam outros apartes).

O SR. ZAMA - Perdoem-me. Os nobres representantes
<estão confundindo: não se trata dos frades, ou dos monges,
porque estes, por disposição ecclesiastica, estão privados do
direito de voto (Apoiados); e pára estes não precisamos le
gislar.

UM SR. REPRESENTANTE - Mas, em todo o caso, é disto
que se 'trata. (Ra antros apartes).

O SR. ZAMA - Sr. Presidente, acceito qualquer delibe
ração de V. Ex., com o respeito com que as costumo acceitar:.
o que qurero é que fique bem gravado no espirito de todos que;
si não é disso que se trata, o pensamento do Congresso é não
inhabilitar-se ninguem para as funcções 'politicas em conse
quencia de suas crenças religiosas (Mnitos apartes); o que
quero é que não saia daqui cousa contraria á opinião do Con
gresso.

E' só o que tenho a dizer.
O SR. SERZEDELLO (pela ordem) - Sr. Presidente o

Congresso me desculpará tomar-lhe tempo com esta questão
de ordem; mas eu a faço, porque a reputo questão de alta im
portancia.

. Realmente, não ha duvida nenhuma de que religiosos das
dIfferentes confrarias que têm voto de obediencia em virtude
de s~as proprias crenJas não se podem apresentar aos cargos
electrvos; mas nós nao temos nada que vêr com o regimen
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interno dessas associações (Apoiados); nós não temos que co~
signar na nossa Constituição disposições de caracter restrl
ctivo á liberdade espiritual (Apo~ados); o qu~ p.ós temos é a
obrigação de consagrar a ampla llberdade espIrItual. (Nume
rosos apoiados; muito bem.)

Nestas condições, Sr. Presidente, muitos dos que votar,am
eSSe paragrapho restrictivo, votaram porque, estavam na lll
tima convicção de que, ao passo que se querl~ exceptuard<?s
direitos civis e politicos esses díffereIl:te~ religIOSOS, se ? faZia
por considerar que estavam elles eXImldos do cumpnmento
dos deveres civicos correspondentes. (Apoiados.)

lia um artigo additivo ao art. 72, que concilia perfeita
mente todas as opiniões: ao passo que consagra inteira liber
dade espiritual, ao passo que consagl'a o principio de que por

. crenças religiosas ninguem poderá ser privado· dos ~í~eitos
civis e politicos, consagra, ao mesmo tempo, o prinClplO de
que ficou sujeitos a todos os encargos e onus que lhes cabem
pelo caracter de cidadãos, pelo exercicio desses· mesmos di
reitos civis e poliUcos.

E' nesse sentido que p·eço a V. Ex. consulte ao Congres
so si permitte que esse additivQ, que tive a honra de apresE'n
tal' ao art. 72, póde ser votado agora, em substituição ao
n. 4 do § 1°.

O SR. MEIRA DE VASCONCEt,LOS (pela ordem) - Penso que
a emenda que tive a honra de apresentar não se deve consi
derar prejudicada, como o foi por V. Ex., e, neste caso, pe
d:ria a V. Ex. que se dignasse de consultar a Casa, 011 decidir
por si, si essa emenda, deve. ou não ser suJeit a á vota<;áo.

Na emenda, eu visava dous fins: o primeiro era a sup
pressão do n. 4 do artigo que se está votando; o segundo, crear
uma disposição nova, pelo que a emenda, neste ponto, era ver
dadeiramente additiva.

Com effeito, a minha emenda é completa, dispensa, até,
essagymnastica com que. se procura deslocar uma emenda
do art. 72 para o art. 70, e a razão é evidente; está implicita
mente comprehendido, Sr. Presidente, que aque11es que apro
veitaremde seus direitos políticos reconhecidos por esla Con
stituição, terão, ipso facto, de suj eitarem-se a seus deveres
civicos; ora, a consequencia natural e logica é que aquel1es
que não quizerem sujeitar-se ao cumprimento desses deveres,
obedecendo á crença que professam estes, deverão fugir do
campo da politica; ao passo que pela outra emenda teriamos.
por assim dIzer, invadido uma esphera que deve escapar com":
pletamente á acção desta Constituição e das leis civis.

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre representante que
está fazendo um discurso (Apoiados,) Apeno para o nobre re
presentante.

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS - Pelo menos, V . Ex. ha
de reconhecer que outros têm feito a mesma cousa; meu col
l~g~ que me precedeu fez outro tanto. e V. Ex. não lhe di-
rIgm observação alguma.' ,

Entretant9, para dar uma prova da minha cordura e de
que sou obedIente a V. Ex. na posiçáoque tão dignamente
crcupa, vou pôr termo,~ estas considerações, certo de quev.. Ex. at~enderá ao pecndo que acabo de fazer, para que de
CIda por SI, o;J-, consulte o Congresso, si minha emenda deve
ou nao ser sUJeIta á votacão.
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o SR. SAMPAIO FERRAZ (pela ordem) - Sr. Presidente,
peço permissão para dizer que me parece que o Congresso la
bora em equivoco. O ponto capital está decidido, e decidido
por quasi unanimidade: o padre não póde eleger, o frade não
púde ser eleito. UVão apoiados: vozeria.)

Sr. Presidente, eu não discuto. neste momento. nem o
posso fazer, porque não se póde fallar sobre materia' vencida,
embora eu tivesse votado, patrioticamente, contra o encer
ramento poposto ha pouco. Tratava-se de dous titulas impor
tantissimos que deviam ser discutidos amplamente ....

O SR. PRESIDENTE - Observo ao nobre Deputado que não
pôde criticar a decisão do Congresso.

O SR. SAMPAIO FERRAZ - Apenas estou fazendo uma ob
servação ligeira. Mas, querendo ficar adstricto inteiramente.
ao respeito que o vosso prestigio, sabedoria, dedicação e ci
VI~mO sempre me inspiraram, apenas direi que a materia está
decidida (Não apoiados) : o padre não póde votar, o padre não
póde ser votado (Não apoiados) e, portanto, o additivo das
considerações feitas pelo nobre representante do Pará não têm
cabimento, porque encerram materia antithetica á disposição
vencida: o padre não póde votar, o padre não póde ser votado.
(iVão apoiados,: risos.)

O SR. SERZEDELLO - Protesto e appello para o Congresso.
VOZES - Não é padre, é frade.
O Sr'. Sampaio Ferraz - Proponho, pois, Sr. Presidente.

[file o additivo não possa ser deslocado do logar em que está, e
tenha-se como materia vencida, que é: o padre não póde ele
ger, o padre não póde ser eleito ! (Não apoiados,: risos.)

O SR. VINHAES (pela ordem) - Sinto bastante ter de
intervir na questão.

V. Ex. parece um tanto indisposto commigo, a ponto de
chamar-me, nominalmente duas vezes, á ordem, sem me haver
,dvertido :mteriormente.

VOZES - Oh! Oh!
O SR. VINHAES - O illustre representante pelo Districto

Federal está equivocado, porquanto o Congresso não decidiu
que o padre não póde votar, e, até, em sua maioria, pensa
que todo cidadão tem esse direito.

Apenas duas palavras: as palavras do illustre represen
tante do Pará não envolvem nenhuma gymnastica. Trata-se
ne si se deve ou não deslocar a materia do art. 72 para o 70.

O SR. PRESIDENTE - O Sr. Zama requereu que fosse con
f,ultado o Congresso sobre o seguinte: - si ficou ou não pre
.indicada a emenda do Sr. Meira de Vasconcellos ao n. 4,
S 1". do art. 70.

O Sn. SERZEDELLu - Per;o a palavra pela ordem.
'lUZES - Oh! Oh!

. O SR. PHESlDENTE - Emquanto houver quem peça a pa
lavra pela ordem, interrompo a votação.

O SH. SERZEDELLO (pela ordem) observa que o seu reque
rimento é anterior ao do Sr. Zama.

O SR. PRESIDENTE contesta, dizendo que o requerimento
(lo Sr. Zama é anterior, e, si fosse preterida a ordem, o Sr. re
I)]'esent:mte reclamaria com justiça.
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o SR. ZAMA (pela ordem) retira o seu requerimento para
votar-se.

O SR. PRESIDENTE diz que não sabe si o Sr. Meira de Vas
concellos concorda ou si mantem o seu requerimento, e neste
sentido consulta o Sr. representante.

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS (pela ordem,) diz que man
tem o seu requerimento.

O SR. SERZEDELLO (pela ordem) appella para o Sr. Pre
sidente, dizendo que o requerimento do Sr. Meira de Vascon
cellos é posterior ao seu.

O SR. PRESIDENTE diz que si o nobre representante não o
interrompesse pela ordem e esperasse a decisão da Mesa, veria
que o seu requerimento ia ser submettido á deliberação do
Congresso.

O Sr. Serzedello apresentou um additivo nos seguintes
termos: - «Por motivo de crença ou funcção religiosa, ne
nhum cidadão brazileiro poderá ser privado de seus direitos
civis e politicos, nem eximir-se do cumprimento de qualquer
dever civico».

O Sr. Serzedello requer ao Congresso que transfira este
3dditivo. que elle apresentou ao art. 72, para o § 4° do ar
tigo 60.

Creio que é isto.
O SR. SERZEDELLO - Sim senhor.
O SR. PRESIDENTE - Acabei de ler o additivo ao art. 70,

e o requerimento para elle ser transferido parà o art. 70, re
querimento que acaba de ser feito e vai ser submettido á de
liberação do Congresso.

Os senhores que são de parecer que este artigo additivo
seja transferido para o § 4° ...

O SR. SERZEDELLO - E ao § 1°, em substituição ao 4°.
O SR. PRESIDENTE - Já disse que, tendo sido approvado

o n. 4 do § 1° duas vezes, uma englobadamente com o projecto,
e outra quando o Congresso rejeitou as emendas suppressivas,
considerava prejudicados todos os additivos.

Entretanto. para que o nobre representante não supponha
aue tenho qualquer razão para fazer prevalecer a minha opi
pião, vou consultar o Congresso.

Consultado o Congresso sobre o requerimento do Sr. Ser
zedello mandando transferir o additivo, que offereceu ao ar
tigo 72, para o n. 4 do § iodo art. 70, é o mesmo requerimento
rejeitado.

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS (pela ordem) diz que julga
não estar prejudicada a sua emenda.

O SR. PRESIDENTE - Eu ia guardando a ordem da apre
sentação das emendas. e, si o nobre representante não me in
fenompesse, já se teria procedido á votação da sua.

Consultado, o Congresso considera prejudicada a emenda
substitutiva do Sr. Meira de Vasconcellos.

E' rejeitada a emenda additiva do Sr. Nelson. ficando
prejudicadas as emendas substitutivas dos Srs. Sá Andrade e
Znma, Dionisio Cerqueira e outros, Schmidt, Oliveira Val
ladâo e outros, Nelson. Barbosa Lima e outros.

E' em seguida rpjeifarlo o arlrlilivo ao arl. 70. rlo Sr. Aris
tidrs Lobo e outros.
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o SR. SERZEDELLO (pela ordem) pergunta ao Sr. Presi
àente si a emenda apresentada ao n. 3 § 1', está prejudicada,
porquanto esta emenda ainda se refere ao direito de voto das
praças de pret que tiveram o curso das escolas superiores.

O Congresso não poderá deixar de votar essa emenda,
porque é um acto de justiça a competencia das pessõas a que
se refere.

O SR. PRESIDENTE diz que considera essa emenda como
substitutiva.

O SR. OLIVEIRA VALLADÃO (pela ordem) pede que seja
consultado o Congresso sobre a emenda.

O SR. PRESIDENTE observa que não p6de interromper a
votação.

E' submettido a votos e approvado o art. 71 do projecto.
Os direitos de cidadão brazileiro s6 se suspendem, ou per-

dem, nos casos aqui particularizados.
§ 10

• Suspendem-se esses direitos:
a) por incapacidarle physica ou moral;
b) por condemnação criminal, emquanto durarem seus ef-

feitos.
§ 2'. Perdem-se:
a) por naturalização em paiz extrangeiro;
b) por acceilação de emprego. pensão, condecoração, ou

titulo extrangE'iro, srm licença do Poder Executivo Federal;
c) por banimento judicial.
§ 3'. Uma lei federal estatuirá as condições de reacqui

sição dos direifos de cidadão brazf:.eiro.
E' egualmenfe approvada a seguinte emenda da Com

missão ao § 1': "Supprimam-se as palavras - esses direitos».
E' posta a votos a emenda suppressiva, da Commissão, ao

§ 2', 1ettra c.

O Sr. Ubaldino do Amaral (pela ordem) observa que a
Commissão propoz que se supprimisse a disposição consi
gnaria sob a lettra C, acerca da perda de direitos, porque a
Commissão entende que deve desapparecer do Codigo essa
pena.

Portanto, esta disposição está dependente da outra. que a
Commissão propoz, mandando abolir a pena de galés, com a
ele baüimento; ficando para ser votada quando se votar o § 21
do art. 72.

O SR. ZAMA - Então votemos logo contra essa lettra C.
O SR. UBALDTNO DO AMARAL entende que ella está depen

dente da approvação, ou rejeição, da outra emenda.
Consultado, o Congresso approva o adiamento pedido.
E' rejeitada. a emenda do Sr. Demetrio Ribeiro e outros, e

1icam prejudicadas as emendas suppressivas, do Sr. Bar
bosa Lima e outros e do Sr. Nelson.

O SR. PRESIDENTE annuncia a votação do art. 72 do pro
jecto.

O SR. ANGELO PINHEIRO (pela ordem) -Peço a V. Ex.
consulte o Congresso si consente na retirada de uma emenda
que com outros companheiros de bancada tive a honra de
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. offerecer á consideração da Casa, emenda substitutiva do § 80

deste artigo.
Consultado, o Congresso consente na retirada pedida.
O SR. ZAMA (pela ordem) - Ousaria pedir a V. E.,'(. uma

cousa. e é que se vote separadamente cada paragrapho deste
artigo, porque, assim, como que ficava mais claro aquillo que
iamos votando, antes do que englobadamente, - até porque
quero no § 3°, ainda, pedir separação de uma parte. Acho que
é esse o meio mais systematico de votar-se.

Consultado, o Congresso approva este requerimento.
Posta a votos, é rejeitada a emenda do Sr. Nelson substi

tuindo o titulo da secção 2" - "Declaração de direitos - pelo
segllinte :-Garantias de ordem e progresso em toda a União".

E' posto a votos e approvado o § 1° do art. 72 do projecto:
"A Constituição assegura a brazileiros e extrangeiros 1'e

sidení es no paiz a inviolabilidade dos direitos concernentes á
liberdade, á segurança individual e á propriedade nos termos
seguintes:

§ 1°. Ninguem póde ser obrigado a fazer, ou deixar de
fazer alguma causa, senão em virtude de lei."

E' em seguida posto a votos e approvado o § 20 :

Todos são eguaes perante a lei.
A Republica não admitte privilegios de nascimento. des

conhece fóros de nobreza, não crea titulos de fidalguia, nem
condecorações.

O SR. BAPTISTA DA MOTTA, tendo apresentado uma emenda
sobre o § 2°, mais ampla do que a do Sr. Barbosa Lima, re
quer que clla sej a votada em 1° logar.

E' posta a votos e approvada a seguinte emenda do Sr.
Baptista da Motta e outros:

"Ao § do art. 72: substituam-se as palavras - não
creia titulos· de nobreza. nem condecorações - por - e ex
tingue as ordens honorificas existentes e todas as suas pre
rogativas e regalias; bem como os titulos nobiliarchicos e de
conselhos. "

Ficam egualmente prejudicadas as emendas do Sr. Vir
gilio Damasio, e a additiva, do Sr. Barbosa Lima.

O SR. PRESIDENTE - Ha uma emenda do Sr. Barbosa
Lima. que me parece depender ainda de votação do Congresso:
aquella que manda exceptuar da extincção das ordens honori
ficas existentes os militares.

VOZES - Está prejudicada.
O SR. ZAMA - Acabemos com as fitas.
O SR. PRESIDENTE - Si não ha quem reclame, eu consi

dero prejudicada a emenda do Sr. Barbosa Lima.
O SR. JOÃo DE SIQUEIRA (pela ordem) - Pede ao Sr. Pre

sidente consultar o Congresso si considera ou não prejudicada
a emcmda do Sr. Barbosa Lima.

Consultado. o Congresso resolve que a emenda está tlre
judics.da.
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o SR. SERZEDELLO - Sr. Presidente, eu apresentei um
additivo ao art. 72.

Como V. Ex. viu, o que cahiu foi o requerimento, isto é,
si este artigo additivo devia ou não ser approvado como sub
etitutIvo ao n. 4, § 1°, do art. 70.

Ora, como V. Ex. sabe, o artigo additivo, apresentado por
mim ao Congresso, encerra materia importante, envolve o
principio de liberdade espiritual e, ainda, tem a vantagem de
impedir que mais tarde o Congresso ordinario possa, sob o
pretexto de inelegibilidade ou elegibilidade, atacar a liber
dade espiritual.

V. Ex. sabe que esta questão de incompatibilidade foi
deixada para ser tratada pelo Congresso ordinario.

Nestas condições, entendo que o meu artigo additivo não
está prejudicado e p6de ser approvado por occasião de tratar
se do art. 72.

Peço a V. Ex. que me dê a sua opinião.
O SR. PRESIDENTE - Está se votando o art. 72; a votação

é feita por paragraphos, como o Congresso já resolveu. O no
bre representante pergunta si a Mesa considera prejudicado ou
não um seu additivo. Observo aS. Ex. que este art. 72 tem
24 paragraphos, e estamos, apenas, no segundo; temos de votar
os paragraphos, um por um; ha emendas em grande numero,
assim como additivos. e não posso, agora. quando se vai pro
ceder á votação do § 3°, saber qual é a natureza do additivo do
nobre representante.

Peço, pois, que me desculpe, que não interrompa agora a
votação para examinar esse seu additivo, que em tempo será
votado; e observo que, pedindo-se constantemente a palavra
pela ordem, faremos a desordem em logar da ordem.

Fosto a votos, é approvado o § 3°:

«Todos os individuos e confissões religiosas podem exer
cer publica e livremente o seu culto, associando-se, para esse
fim e adquirindo bens. observados os limites postos pelas leis
de mão-morta.»

E'. egualmente, approvada a seguinte emenda additiva, da
Commissão:

"Ao § 3° do art. 72 - accrescente-se e guardadas as
leis criminaes."

O SR. ZAMA (pela ordem) - Peço a V. Ex.. Sr. Pre
sidente, que submetta á 'lotação uma emenda, que não está
prejudicada, assignada pelos Srs. Ferreira Pires e Costa Ma
chado. Essa emenda, que adopta a parte principal do para
grapho que estamos discutindo, propõe que se supprimam as
ultimas palavras. Esta emenda, penso, não póde estar pre-'
.iudicada.

O SR. PRESIDENTE - Ainda não declarei que elIa o es
tivesse.

O SR. ZAMA - Fico muito contente de ter ouvido esta
declaração de V. Ex. A's vezes não ouço bem o que se passa
ahi na Mesa, por defeito do meu ouvido e fraqueza do' orgão
d0 V. Ex.

O SR. PRESIDENTE - Tem aqui uÍ11a emenda apresentada
pelo Sr. Barbosa Lima. que PU pntrndo dpVi'l> ser votada em
primpiro logar.
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o SR. AMPHILOPHIO (pela m'dem) - Sr. Presidente, pedi
a palavra pela ordem, simplesmente, para nota~' a V. Ex. que
deve existir ahi na Mesa urna emenda que tIve a honra de
assignar.

O SR. PRESIDENTE - Está aqui a emenda d? nobre repr~
sentante. e mais tres ou quatro no mesmo sentIdo. Mas creIO
que basta votar urna.

Posta a votos a emenda suppressiva parcial do Sr. Bar-
bosa Lima, é rejeitada. . ..

E' egualmente rejeitada a emenda, do Sr. An:rPhIlopluo,
suppressiva das palavras: - observados os lImItes postos
pelas leis de mão-morta. .

São consideradas prejudicadas as emendas do Sr. Meira
de Vasconcellos e outros, dos Srs. Ferreira Pires e Costa Ma
chado, do Sr. Demetrio Ribeiro e outros, do Sr. Epitacio e
do Sr. Tosta e outros.

E' posto a votos o § 4ó
:

«A Republica só reconhece o casamento civil, que prece
derá sempre as cerimonias religiosas de qualquer culto. "

Ü SH. lVIEIP~" DE VASCONCELLOS (pela ordem.) diz que em
relação ao substitutivo que mandou ao paragrapho, pede que
seja elle votado antes do paragrapho, porquanto aproveita a
occasião para repetir o que já por vezes tem dito acerca dos
substitutivos que devem ser votados antes dos artigos a que
elles substituem, porquanto entende que deve prevalecer este
principio; observa, ainda, que a sua emenda não pretende
supprimir o casamento civil, antes estabelece principios mai::;
conducentes e terminantes aos direitos que decorrem do casa
mento civil, porquanto, desde que o Congresso tiver firmado
que os effeitos civis do casamento decorrem das leis do paiz,
tem firmado um grande principio.

O SR. EUZEBlO DE ALMEIDA - Isso não é questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE diz que pela segunda vez observa aO
Sr. representante Meira dOe Vasconcellos que, pedindo a palavra
pela ordem, deve limitar-se, unicamente, ao requerimento de
ordem, porquanto a discussão está encerrada.

o SR. MEIRA DE VASCONCELLOS - Obedeço a V. Ex., pe
dindo-lhe que consulte a Casa sobre meu requerimento.

E' approvado o § 4° do art. 72.
O SR. PRESIDENTE declal'a prejudicadas as emendas sub

stitutivas, da Commissão e dos Srs. Barbosa Lima, Virgilio
Damasio, Ferreira Pires, Meira de Vasconcellos e outros, Fre
derico Borges e outros, Demetrio Ribeiro e outros, Tosta e
outros, Tavares Bastos e Nelson.

QUESTÃO DE ORDE~I

o SR. ASSIS BHASIL (pela ordem) - Sr. Presidente, não
tenho por fim trazer á decisão de V. Ex. a menor correcção,
e sou o primeiro a dar attestado que deve tel-a inspirado a
melhor das intenções; mas devo informar a V. Ex. que entre
as pessoas que estão mais visinhas de mim, principalmente
entre os meus companheiros de bancada, corria a opinião de
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que a emenda que apresentou a Commissão e que V. Ex. con
sidera substitutiva, era, apenas, modificativa de projecto do
Governo (Apoiados; muito bem), e nesta intenção foi que vo
támos.

Por consequencia, pedindo a V. Ex. que não considere
impertinente a minha observação, p,eço-Ihe, ao mesmo tempo,
que reconsidere a sua deliberação, ficando certo de que con
sultará melhor a opinião do Congresso si sujeitar á sua de
cisão esta controversia, que agora se levanta. (Apoiados;
muito bem.) .

Requeiro que V. Ex. consulte o Congresso si considera a
emenda da Commissão, simplesmente, modificativa, ou substi
tutiva; e, no caso de consideraI-a modificativa, creio que
V. Ex. não deixará, como sempre, de fizer o seu dever. su
jeitando-a á deliberação do Congresso. (Muito bem; muito
bem.)

O SR. PRESIDENTE - O Congresso vai julgar si a emenda
da Commissão é ou não substitutiva. .

O que a Commissão propõe é o seguinte (lendo):

«Ao § 4° - substitua-se - A Republica só reconhece o
casamento civil.»

A Commissão propõe que o § 4° do projecto seja substi
tuido por esta simples disposição: é um verdadeiro substitu
tivo. (Numerosos apoiados.)

O SR. BARBOSA LIMA - Mas supprime a parte final.
O SR. PRESIDEN'I'E - Agora, ha outras emendas em re

lação ao paragrapho, que modificam a disposição: estas não
as considero prejudicadas, porque modificam parcialmente.
Mas, sempre que a emenda vem substituir a disposição, seja
por uma ou por outra fórma, adoptada uma das disposições,
não se póde deixar de considerar prejudicadas as outras, visto
que o contrario seria adoptar theses contradictorias. (Muitos
apoiados. )

O SR. ASSIS BRASIL (pela ordem) - Perdôe-me V. Ex. a
insistencia, que é desculpavel, porque mostra minha con
vicção.

V. Ex. entende que a emenda é substitutiva, porque en
contra nella a palavra - substitua-se; mas, ainda que isso
não fosse, simplesmente uma questão de palavras, me era
licito perguntar: Substitua-se o que? Substitua-se parte das
palavras contidas no artigo do projecto do Governo: e substi
tuir parte é modificar.

Foi por esta razão que pedi a V. Ex. que consultasse o
Congresso si considerava a emenda substitutiva, ou qualifica
tiva. Aqui altera-se, modifica-se. Faço bastante justiça ao
criterio e sabedoria de V. Ex., para acreditar que compre
henderá que não se trata de uma questão de palavras, mas de
sentido, da essencia da cousa que se vai votar.

O facto é mais grave do que parece: muitos represen
tantes votaram enganados, entendendo que tratava-se de uma
modificação, como entendo; por cautela, porém, não me en
ganei.

Perdôe V. Ex. minha insistencia, e queira attribuil-a ao
grande interesse que voto pela causa dos principios da li
berdade.
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o SR. PRESIDENTE - Apesar de todo ° respeito que yoto
á intelligencia e illustração do nobr~ representa~te, cpntmúo
a não ver nesta emenda outra qualIdade que nao seJa a de
substitutiva. E' possivel que a intenção da Commissão não
fosse esta mas a emenda é verdadeiramente substitutiva.

O COlS.gresso, continuando a votar as emendas, verificará
que o nobre representante não tem razão para as apprehensões

· que enunciou.
Continúa a votação. Vai-se votar a seguinte emenda do

Sr. Amphilophio ao § 40
: «Supprimam-se as palavras - que

precederá sempre á cerimonia religiosa."
Isto é uma emenda modificativa, de sorte que o para

grapho ficará reduzido ao seguinte: «a Republica só reco
nhece o casamento civil.»

Procedendo-se á votação, o Congresso approva a emenda
por 77 votos contra 73.

O SR. ZAMA- O resultado é o mesmo; mas votaram a
favor 83.

O SR. lVIATTA MACHADO - Eu, que votei pela emenda, con
tei daqui 77, e ·não sei como o nobre representante, lá em
baixo, poude contar 83.

O SR. PRESIDENTE annuncia a votação da emenda do
· Sr. Corrêa Rabello e outros, que torna gratuito o casamento
civil para os pobres.

O SR. FREDERICO BORGES (pela ordem) observa que
apresentou uma emenda ao n. 4° do art. 72, declarando, em
sentido geral, que o casamento civil seria gratuito.

Parecia ao orador que a sua emenda, sendo mais gene
rica, devia ter sido submettida á votação do Congresso em
primeiro lagar, e não uma emenda mais restrictiva tornando
gratuito o casamento civil s6mente aos pobres. O pensamento
de sua emenda é, incontestavelmente, uma medida louvavel e
geralmente acceita pelo Congresso. (Apoiados.)

· A emenda do orador, não estabelecendo excepção, não
crêa difficuldades para o futuro, afim de distinguir-se qual
o pobre e qual o rico.

Conclue pedindo que o Sr. Presidente attenda ao seu
requerimento, porque, como é notorio e de simples intuição,
a sua emenda eslá redigida em termos mais amplos, e, por
tanlo, digne-se submetter á approvação do Congresso.

O SR. PRESIDENTE diz que não submetteu á votação a
emenda do Sr. representanle, porque cOü::;idera-a um substi
tutivo complelo ao artigo, ao passo que a emenda do Sr. Cor
rêa nabello é urna emenda additiva ao mesmo.

Declar'a prejudicado, portanto, o substitutivo do Sr. Fre
derico Borges.

O SR. EPITACJO PESSÔA (pela ordem) diz que o Sr. re
presentante Frederico Borges acaba de requerer que a sua
emenda sAja posla em volação, no sentido úa graluiúade para
o casamento civil.

O 01'. President e entendeu que a emenda era um substi
tutivo, e como tal eslava prejudicada.

O orador, porém, apresentou uma emenda concebida nos
· seguintes termos:

. "Ao § 4°. Accerscente-se: - cuja celebracão será gra
tmta. ~
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Assim, requer que se submetta á voLação a sua emenda
aclditiva, que é mais ampla do que a do Sr. Corrêa Rabello.

Procedendo-se á votação da emenda additiva do Sr. Epi
tacio. é appl'ovada, sendo considerada prejudicada a do Sr.
Corrêa Rabello e outros.

Procede-se á votação do § 5°, que é approvado:
"Os cemiterios terão caracLer secular e serão adminis

trados pela auctoridade municipal.»

E' Lambem approvada a seguinLe emenda-addiLiva, do
Sl'. Meira de Vasconcellos e outros:

«§ 5°. Depois das palavras - municipal - accrescenLem
se as seguintes: - ficando livre a todos os cultos religiosos
a pratica dos respectivos ritos em relação aos seus crentes,
desde que não offendam a moral publica e ás leis.»

E' rejeitada a emenda-additiva, do Sr. Demetrio Ribeiro
e outros, ficando prejudicadas as emendas substitutivas, do
Sr. Feneira Pires e outros e do Sr. Nelson, e as suppressivas,
dos Srs. Tosta, Virgílio Damasio, Amaro Cavalcanti e Am
philophio.

E' submetticlo á votação o § 60, que é approvado:

«Será leigo u ensinu ministradu nos estabelecimentos pu
blicos. »

E' rejeitada a emenda suppressiva elo Sr. Virgilio Da
masio.

São egualmenLe rej eitadas: a emenda adclitiva, do Sr.
Amphilophio, e a modificativa, do Sl'. Nelson, sendo conside
radas prejudicadas as substitutivas, dos Srs. Barbosa Lima,

o Frederico Borges, Tosta e outros.
O SR. PRESIDENTE annuncia a votação do § 7°.

O SH. RETUMBA (pela ordem) - Sr. Presidente, estando
a votação bastante atrazada, e sendo dada a hora, peço a
V. Ex. que consulte o Congresso si consente em ficar adiada
a votação para amanhã.

O SR. PRESIDENTE declara que ha uma disposição no Re
gimento, que diz que a votaçãô não se interrompe, e, por isso,
em uma das sessões passadas, sendo dada a hora, continuou
com a votação. que terminou pouco tempo depois; em outra
sessão seu companheiro de presidencia entendeu em sentido
contrario, isto é, que não se interrompe a votação começada
sobre um artigo ou paragrapho: é occasião do Congresso
firmar o precedente, e, por isso, vai consultaI-o si se deve con
tinuar na votação dos paragraphos seguintes, ou se deve ficár
adiada para a sessão de amanhã.

Consultado o Congresso, é rejeitado o requerimento de
adiamento.

O SR. PRESIDENTE declara que vai proceder-se á votação
do § 7°.

Procedendo-se á contagem dos votos, reconhece-se não
haver numero, pelo que fica adiada a votação.
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Vêin á :Mesa as seguintes,

Decla1'ações dc voto

Declaramos que votámos contra, o n. ,1" d? art. 70, que
tira aos religiosos de ordens monastrcas o dIreito de se alIs
tarem eleitores; bem como votamos que fosse o mesmo nu
mero substituido pela emenda apresentada ao art. 7'2 pelo
deputado Serzedello Corrêa.

Sala das sessões, 15 de janeiro de 1891. - Antunio Olyn
tfw. -F. Badaró.

Declaramos que voLámos pela suppressão da disposiCão
contida no art. 70, § 1, n. 10. '

Sala das sessões do Congresso, 15 de janeiro de 1891. ~
Arnphilophio. - Espirito Santo. - Ignacio Tosta. -:- LrlIte
Oiticica. - Santos Paeira. - Rayrnundo Bande~ra.
Custodio de Mello. -- A. Milton. - Dionisio Cerqueira.
Tavares Bastos. - Paula Argollo. -Juvencio de Aguiar. 
Zama. - Antão de Fa1'ia. - André Cavalcanti.

Declaramos que votámos pela suppressão das palavras
_ observados os limites postos pelas leis de mão-morta, do
art. 72, § 3°. -

Sala das sessões do Congresso, 15 de janeiro de 1891
Amphilophio. - Espirito Santo. - Epitacio Pessôa.
Pedro Americo. - And1'é Cavalcanti. - Zama. - Antão de
Faria. -Ba1'bosa Lima. - A. Milton. - Custodio de Mello.
- Santos Pires. - Dionisio Cerqueira. - Paula Argollo. 
Garcia Pir'es. -Tosta. - B. de Villa Vicosa. -Couto Car
taxo.

Declaro que, si estivesse presente, votaria contra a pro
posta que pretendia dar coto ás mulheres, porque isso seria
um -Verdadeiro rebaixamento do alto nivel'de delicadeza moral
em que devem sempre pairar aquellas que têm a sublime
missão de formar o caracter dos cidadãos pela educação dos
filhos e pelo aperfeiçoamento moral dos maridos. _

Ser mãi de familia. desempenhando cabalmente todas as
delicadas funcções, é' mUito mais digno. muito mais nobre e
de muito mais benefica e effectiva influencia social do que
quan Los titulos profissionaes, scientificos ou eletoraes caibam
aos homens .

. Sal?- das sessões do Congresso Nacional Constituinte, 13
de .JaneIro de 1891, 3° da Republica. - J. Bevilaqua.

. ,Declaramos que votámos pelas emendas que concediam o
dIreIto de voto a?s estudantes de ~ursos superiores. e. egual
mente, pelo voto as claras. - Ram~1'0 Barcellos - Julio Frota
- .4breu - Pinheiro .4.ndrnde - Homero Baptista - Julio
de Castilho - Fernades .4bbot - Cassiano do Nascimento '_
Thomaz Flores.

Declaramos que votámos a favor das emendas qUe
mandam supprimir os ns. 2° e 4° do § lodo art. 70. não im
p.et:Jindo que possam ser eleitores os analphabetos -e os 1'e
hglOSOS.

% S. R. Sala das sessões. 15 de janeiro de 1891. - Ramim
Barcellos. - J-ulio Frota. - Abreu. - Homero Baptista. _

38



l'inhl'iro Machado. - Cassiano do Nascimento. - Fernando
At,iJot. - Julio de Castilhos. - Thomaz Plores. - Menna
Barreto. - Pereira da Costa. - Alcides Lima.

Declaramos que voiámos contra a emenda do Sr. 1° te
nrnle Baplisla da l\!olfa e outros extinguindo as ordens hono
rificas existentes, por terrm sido conferidas por um governo
con~liluido e lpgal, e, bem assim, que votámos, nno consi
dl'rando prejudicada a emenda do Sr. Barbosa Lima que ex
cepluava as ordens mililares, a qual approvariamos si fosse
suumell ida á deliberação do Congresso.

Sala das sessões. 15 d8 janeiro de 1891. -João Retumba.
- João l\'eiva. - Almeida Barreto.

O SR. PRESIDENTE designa para amanhã a !"eguinle ordem
do dia:

Conlinuação da volação do titulo IV do projeclo da Cons
tituição;

1" disrms1io do titulo V - Disposições geraes e dispo
sições transitorias.

Levanta-se a !"essão ás 4 horas e 10 minutos da tarde.

34" SESS;:O, EM 16 DE JANEmO DE 18\H

Presidenda do Sr. Prudente de Moraes

Ao meio-dia, frlz-se a chamada, á qual respondem os
81's.: I'rudpll Ie de IIloraes, Paes de Carva! ho, João Neiva,
Ednarrlo G,mçalves, Franci~co Machado, Leovigildo Coelho,
JoaqlJlm Sarmenlo, João Pedro, Cunha Junior, José Seg-un
c1inl), Manoel Barala. An!onio Baena, Joaquim Cruz, TheQr]í1ro
Pai hel'o, F.ly~eu l\larlins, .Toul<irn Katunda, Bezerra de Albu
qucrfJue Junior, Theodllrelo Souto, ,José Bernardo, Olivrira
Galvão, Amaro Cavalcanti, Almeida Barreto, Firmino da Sil
vri ra. J o~p lJyg-i no, J o~é Si rncfio, Frederiro Serrano, Prnro
Paulino, Tavurr-s Ba~tos, Ro~a Junior, Coelho e Campos, Tho
maz Cruz. Virgilio Dumasio. Ruy Barhosa, Domingos Vicente,
Gil Goular!, !\Ionl ei 1'0 de Barro~, Quinlino BClcayuva, Braz
Carneil r, Campos Sallf'~, UhalrJino do Amaral, Santos An
drade, Generoso IIlarques, E~leves Junior, Luiz Del fino, Ra
miro Balcl'l1os, Pinheiro !\Iachado. Julio rIa Frola, Joaquim
Felicio, Cesaria. Alvim, Anwrico Lobo. Eduardo Wandenkolk,
,J"80 Scveriallo. Saldanha l\larinho. Jourj1IÍm r]r; Souza, Silva
Canedo, Siha Paranhos, Arjllilin0 rio Amaral, Joaqllim l\Iur
Illlho. ['inlll'iro Gllrdes. RI'lforl Vieira. 1)rlll',a Horlrig'uPS, Jn
dio do Bracil, Lama Sodré, Innorf'lll'io Serzerlello, Nina 11i~

heiro. Cantill). Pedro Chermonl, l\Iafla Rarellar, Cosia Ro
dr 19l1es, Ca~rmiro Junior, IIrnriqlle de Carvalho, Anfrisio
FialllO, Nngnf'ira Paranaguá. I1l1drigues Ferreira, Nelson, Bar
hosa Lima, Bl'zcrril, .lnãll Lopes, ,Ju~t iniano de Serpa. Frede
ricoiBorgr::: . .fMP Âvelino, .To,,!; Revilal1lla. Gonçalo de Lagos,
:"a,"i n1('111 o, Alluino AlfoIlS,). J1pill'o Velho, l~pitaeio" \'edr'o
An11'1' 1l'0. Coulo l:a1'13";:O, Sá Anrl1'urJr. Helurnha. Tolf'Tltino de
Cal valh,), n()~a e Silva. .Joiio Barl1ullJ0, Jllsé lIlarianno, Gon
çal"es Fl'rreira" Almeida l'ernalllhllr,o, .Jllvf'ncio de Aguia~

André Chva""~IIIi, llaYllllll1do Bandeira, Annihal Falclio. l\1rira
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de Vasconcellos, Pereira de Lyra, João de Siqueira, João
Vieira, Luiz de Andrade, Espirito Santo, Bellarmmo Carneiro,
Pontes de Miranda, Oiticica, Gabino Besouro, Ivo do Prado,
Oliveira Valladão, Felisbello Freire, Augusto de Freitas, Paula
Argollo, Tosta, Seabra, Antonio Eusebio, Zama, Arthur Rios,
Garcia Pires, Marcolino Moura, Santos Pereira, Custodio de
Mello, Paula Guimarães, Milton, Amphilophio, Dionisio Cer
queira, Leovegildo Filgueiras, Barão de S. Marcos, Medrado,
Barão de Villa Viçosa, Prisco Paraiso, Moniz Freire, Atahyde
Junior, Fonseca e Silva, Fonseca Herm'ls, Nilo Peçanha, Ur
bano Marcondes, Cyrillo de Lemos, Oliveira Pinto, Viriato de
Medeiros. Virgílio Pessoa, França Carvalho, Luiz Murat, Ba
ptista da Motta, Fr6es da Cruz, Alcindo Guanabara, Erico
Coelho, Jacques Ourique, Furquim Werneck, Domingos Je
suino, Vinhaes. Antonio Olyntho, Badaró, Pacifico Mascare
nhas, Gabriel de Magalhães, Chagas Lobato, Jacob da Paixão.
Alexandre Stockle:!", Francisco Veiga, Costa Senna, Lamounier,
Alvaro Botelho, Gonçalves Chaves, Feliciano Penna, Viotti.
Dutra Nicacio, Corrêa Rabello, Manoel Fulgencio, Astolphc
Pio, Aristides Maia, Gonçalves Ramos, Carlos Chagas, Costa
Machado; Paletta, João de Avelar, Ferreira Rabello, Ferreira
Pires, João Luiz, Martinho Prado Junior, Bernardino de Cam
pos, Francisco Glicerio, Moraes Barros, Domingos de Mo
raes, Adolpho Gordo, Carvalhal, Angelo Pinheiro, Mursa, Ro
dolpho Miranda, Costa Junior, Rodrigues Alves, Alfredo Ellis,
Carlos Garcia, Almeida Nogueira, Rubião Junior, Fleury
Curado, Leopoldo de Bulhões, Guimarães Natal, Azeredo, Cae
tano de Albuquerqne, Bellarmino de Mendonça, Marciano de
Magalhães, Fernando Simas, Lauro lVPüIler, Carlos de Campos,
Schmidt, Lacerda Coutinho, Victorino Monteiro, Pereira da
Costa, AnLão de Faria, Julio de Cast.ilhos, Borges de Medeiros,
Alcides Lima, Assis Brasil, Thomaz Flores, Abreu, Homero
Bapt.ista, Rocha Of'orio, Cassiano do Nascimento, Fernando
Abbott, DemeLrio Ribeiro e Menna Barreto.

Abre-se a sessão.
Deixam de comparecer, com causa, os Srs. : Floriano Pei

xoto, Saraiva, Raullllo Horn, Rodrigues Fernandes, Martinho
Rodrigues, AmorinJ Garcia, TheophJlo dos Santos, Leandro
Maciel, Franrisco Sodré. Aristides Lobo. Conde de Figueiredo,
Leonel Filho, Ferreira Brandão, Matta Machado, Americo Luz,
Francisco Amaral, DonlÍngos PorLo, Bueno de Paiva, Cesario
M:oLta Junior, Lopes Chaves, Paulino Carlos e Moreira da
Sllva, e, sem causa, os Srs.: Laper, Rangel Pestana, Miguel
CasLro, Bernardo de Mendonça, Santos Vieira, Manhães Bar
reto, Alberto Brandão, Joaquim Breves, Sampaio Ferraz, Lo
pes Trovão, Mayrink, Thomaz Delfino, .João Pinheiro, Do
mingos Hocha, Barão de Santa Helena, Luiz Barreto e Ernesto
de Oliveira.

E' lida, posta em discussão e, sem debate, approvada a
acl a ela sessão anfecedente.

~) SH. 2° SECRETARIO (servindo de 1°) procede á leitura do
segUInte

EXPEDIENTE

Officio do Sr. Raulino Horn, senador pelo Estado de Santa
Cal harina, datado de hoje, pedindo licença, para retirar-se
desLa CapiLal, por achar-se doenLe.



o SR. PRESIDENTE nomeia para a Commissão que tem de
dar' p~recer sobre este pedido de licença os Srs. Lauro lIi)iller,
Ubaldmo do Amaral e Schmidt.

O Sr. Bádaró - Sr. Presidente os ultimas actos prati
cados pelo Sr. Ministro da Agricultura obrigam-me a sub
metter á consideração do Congresso um requerimento, no
qual peço cópia das informações que o governador do Estado
de Minas forneceu ácerca de um privilegio concedido ao ba
charel Theodureto Souto e outros para exploração de minas
de ferro e oHtros mineraes naquelle Estado.

Sr. Presidente, como V. Ex. sabe, a industria de explo-,
ração de ferro constitue uma das, prineipaes occupações dos
homens elo interior do Estado "de Minas.

Alli, desele longa data, os pequenos capitaes têm-se em
pregado nessa ~xploração, _e confiados na protecção da lei,
pensavam estar garantidos quanto ao dia de amanhã.

Entretanto, a circular, aviso ou causa que ,melhor nome
tenha, que o Sr. Ministro da Agricultura acaba de expedi!"
contradiz todos os principias de jurisprudencia conhecidos e
applil ados neste paiz.

, No antigo dominio portuguez o direito á exploração da"
minas era encabeçado á Coroa, ou por outra, era um direito
real. Com o deflmembramento desta nacionalidade do don\imo
l-lortugucz, a antiga Constituição do Imperio sagrou o pnn-
cípio da plena propriedade. '

De ahi para cá os melhores jurisconsultos nossos ~us

tentaram o principio consignado, pdncipio que não snffreu
solução de cont.inuidade pela proclamação da Republi( a, !Iorque
vejo-o transplant.ado em um dos artigos do proieclo da
Constituição, que discutimos. .

Entretanto. ape:5ar da pratica seguida nos tribunaes, todos
os que sa dão ao estudo da jurisprudencia, que lêem revistas de
direito, sabem que, no Estado de Minas, muitos conflictos se
levantaram, em que os possuidores de territorios recll1lnavam
contra o ta' to do Governo central dar privilegio para cxpl'l
ração de diversos metaes.

O Sr. Conselheiro Laffayete, uma das glorias do nrazi!,
como jurisconsulto, consultado, em certa occasião, por uma
['espcitavel senhora, que vira sua fazenda invadida por (lxplo
radares que tinham partidó do Rio ele Janeiro, armados de
privilegias, deu o seguinte parecer:

"Recorra aos tribunaes, faça valer os seus direitos, mostre
que o direito á superfície envolve tambem o direito ao :Jub
solo, e, bem assim, ás columnas aereas que sobre elle se ele
vam. Si ante os tribunaes não obtiver reparação do direito
conculcado, lance mão da força, que é o recurso juridicG acon·
selhado em casos semelhantes."

Por conseguinte, á vista do que acaba de mandar dizer
ao governador de Minas Geraes o Ministro da Agricultura,
sirvo-me deste logar para dizer ás victimas da jurisprudencia,
aconselhada para o meu Estado, que recorram aos tribunaes,
peçam reparacão, e si a não obtiverem, recorram aos meios
permittidos na lei: impeçam que esses individuas, que estão
pondo em leilão a nossa Patria,' não ,levem a cabo sua obra de
violencia. '(Mu.ito bem.)

i\Iandoá Mesa o meu requerimento.
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Vem á Mesa, é lido, apoiado, e entra em discussão o se·
guinte

Requerimento

"Requeiro que se remetla ao Congresso copia das infor
mações que ° g'overnador de Minas Geraes deu sobre um pri
vilegio concedido ao bacharel Theodureto Souto e outros pe
dindo para explorar minas de ferro em alguns municipios de
Minas.

"Sala das sessões, 16 de janei:r:o de 1891. - Badaró."
O SR. JOÃo LÜPES - Peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre represen

tante.

O Sr. João Lopes pede ao Sr. Presidente qne consulte o
Congresso sobre si concede o adiamento da discussão do re
querimento, até que possam ser prestados, sobre o assumpt.o,
quaesquer esclarecimentos, que levem o Congresso a melhor
decIdir.

O SR. PRESIDENTE diz que não é necessario o requeri
mento de adiamento do nohre representante, porquanto, desdI'
que S. Ex. pediu a palavra, ipso facto, é adiada a discussão
cIo requerimento do Sr. Badaró.

Fica adiada a discussão do requerimnto.

O Sr. Aquilino do Amaral - Sr. Presidente, em cumpri
mento de um dever impost.o pelas nossas crenças republicanaR,
pelo mandat.o que recebemos dos matf.o-grossenses e pela leal
datle que devemos ao general de divisão Antonio Maria Coelho,
eu, em meu nome e no dos meus companheiros da maioria da
representação de Malto GroRso, vou mandar á Mesa um re
querimento, que servirá de protesto contra o acto violento da
demissão do mesmo general - porque esse acto é contrarIo
a todos os principias da justiça, prejudicial aos interesses da
queIle Estado, e um attentado contra os brios dos meus com
pl ovin' ianos ..

Este protesto, eu o faço em meu nome, em nome dos
meus companheiros de representação, e em nome de todo;;;
os meus comprovincianos. habitantes esquec~dos do pobre R~

tatio de Malto Grosso, filho bastardo da Monarcbia e que
hoje, sob o pleno dominio da Republica, não póde fazer-se 1.J
g"ILimo, porque. despojado dos seus direitos, da sua aut)"
mia, da::;ua liberdade, conLinúa, agora como então, na mesma
triste situação.

Matto Grosso, Sr. Presidente, é, sim, um Estado pequeno
e sem imporLancia na opinião de todos os governos (Não
apoiadas), mas os seus direitos deviam ser tão sa~rados. tão
respeiLaveis, tão dignos da atlenção do Governo Provisorio
como os dos grandes e importante.s estado::; (Apoiados e apar
fl's). DnS'lttP.llr1irlos. pnrpn1. nm'J vão sendo (e5.se'" direifos\.
não póde a pequena repre::;entação aue (o Estndo de Tlfatio
G:'Oc::;O) enviou a es! e Congresso deixar de levantar um P' 0
fl'~'o -nlepne. á face da Nação. contra o act.o que aIludo. E",
Sr. Presidente, a demissão dog-eneral Antonio Maria, um
aeto contrario a Lodos os prine-ip'ios de justiça, porque tevr.
por fundan"enf.o um telegr~mma enviado de Assumpção, sus
peito sob todos os pontos ele yista, porque a SUA data e-oincide
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com a da chegada, alli, do cidadão Generoso Ponce, inimi"'o
implacavel do governador general Antonio Maria - inimigo
que veiu á Capital Federal, unicamente, para combinar com' o
Sr. Senador Joaquim Murtinho os meios de arredar do go
verno de MaLto Grosso o honrado cidadão que o administrava,
e, assim, partilhar-se aquelIa terra e.ntre o Barão de Casal
vasco, o mesmo ridadão Ponce e o DI'. Manoel Murtinho! (Não
apoiados e apoiados.)

E quando, Sr. Presidente, esse telegramma fosse verda
deiro, quando fosse verdade haver o general Antonio Maria
mandado prender o DI'. Manoel MurLinho e outros anarrhistas
- poderia seu procedimento ser taxado de reprehensivel, ir
regolllar, contrario á lei, sem que se conhecesse o moLivo da
prisão?

Para que o acto pudesse ser considerado il1egal, não
bastava que elIe tivesse sido praticado: era preciso que se
provasse que elIe havia sido decretado arbitrarIamente, conf ra
a lei. (Apoiados.) Ora, sabe araso o Governo Provisorio qual
a razão, ou quaes as razões que levaram o governacior a man
da! prender aquelles cidadãos, si, porventura, elles foram na
verdade presos?

UM SR. REPRESENTA.l'l"TE - V. Ex. tem toda a razão.
O SR. AQUILINO DO AMARAL - Si o acfo por si só, sem

ser acompanhado de provas ou explicações, não deve e nem
pôde ser qualificado como criminoso, ou ilIegoal, é eviciente
que o Governo Provisorio praticou uma injllsliça desfilllindo
do seu cargo um alto funcrionario, sem ouvil-o, conciemnnn
do-o antes da defesa (Muitos apoiados), e quando a accusação
era suspeita e apaixonada.

O SR. AzEREDQ - ElIe fez arbitrariedades.
O SR. PINHEIRO GUEDES - Mas, onde as provas dessas ar

bitrariedades?
O SR. AQUILINO DO AMARAL - E é disso que se trata.

Para o procedimento do governador ser julgado arbitraria, ou
'violento, era indispensavel ser conhecida a causa que deter
minou a prisão, si na verdade teve lagar, e mostrar-se que
não era jusLificada pela lei. Emquanfo isto não fosse provado,
não podia o Governo, si quizesse af.tender aos preceitos da jus
tiça, derretar uma medida que pôde ter goraves consequencias,
porque affecta os interesses de um Estado, além de conter
injuria ao disLinct.issimo cidadão, ao mil ilar de patente ele-'
vada. cujo superior hierarchico é neste paiz unicament.e o Ge
.neralissimochefe do Governo, - ao governador arclamado
pelo povo seu conl.erraneo. e a quem a Pal.ria deve relevantis
simos serviços. (M11UOS apoiados e apartes.)

A injusLiça praticada pelo Governo torna-se, Sr. Presi
dente, mais dolorosa, atLendendo-se que elIa significa o es
quecimento completo dos serviços prest.ados pelo general An
t.onio Maria Coelho ao paiz e, em particular, ao Estado de
Mafto-Grosso, que por elIe foi salvo da situação desesperada
em que. se achou na época da guerra do Paraguay, quando
nossos portos estavam fechados, e a fome e a peste flagel
lavam aquelIe povo!

Taes servIços. Sr. Presidente, nunca se esquece.m, ou, ante.s,
nunca deviam ser esquecidos e barateados, em Clrcumstancla
alguma, e menos por satisfacção aos interl;lsses de um grupo
de sebastianistas...



o SR. ÂZEItEDO - São muito bons republicanos.
O SR. AQUILINO DO AMARAL - Posso provar o contrario,

quando queira V. Ex., com os documentos que tenho em mão.

O SR. AzEREDO - Pois mostre-os.

O SR. AQUILINO no AMARAL - Em tempo eu os tornarei pu
blicos. Tenho uma lribuna no Senado, e lá discutirei larga
mente os neg-ocios de MaLto-Grosso. Conlinuanuo, repeLirei
que os serviços do general Antonio I\laI'ia fot'aTll esquecidos
por satisfacç-ão aos interesses de sebaslianislas, que repre
sentam a opposiçâo em Malto-Grosso e a rlJinuria insiglli1'i
canLe do povo lllal Lo-grossen:;e.

Nós, Sr. Pre~idcnle, repl'esenlantes da maioria; nó.;;, que.
embora sempre desuUellul(lu:; pelo U,)"el'llu, sumos o; legl.
Limos inLerpretes de-sa Illaioria; w\s, que UlllamllS sincera e
profundamenle aquella Lena long;lnqua, cujo dc,IIIlO Lanlo
nos Interessa: nós. CIue e~peravarlJus, E'ul) () I CIE!lIlen lia lil,t'I
dade ao SOI)1'O beIllfazl'jo da Hepubllca, ver u Esl ado de MaU o
GI'O:;:;II erguer-se do lungo al)(),lIIIIl'lltO. pal'a Lrau:ifurIllar-:ie,
de Lurgo IJlldre ua l\lonarcllla, em EsLado livre e auLonollJo,
com d01' prot'uoda eslulllo,; olirigados a recuoIJe(-el', ueanLe da
realidade desoladora, qIJ8 elle CIJI1Linlla a ser UIlJa llli:iela\el
J!ru\'illcia, um centro de expl1)ra~ües indif,;llUs, d'l Ires alllLi
CIOSOS sem crenças (porque as redeas da sua auminist1'acào
são, violenlamente, arranl adas das nlâos de um llUrnelll lH'n
rado, sobr e cuja pr'oLiJiaue nem a calullIllia feroz pode !lll-

. prllllir uma múcula (.Ilull()s uj)()iadrlS) ou fazer appa,'e~el'

uma .ia~a), para ser enlregue, manietado, e sem aeçào, ás
garra:; ue duus Lanuidus. (Apartes,' I'eclarnaçõe~'; apuladus.)

UM SR. REPRESENTANTE - A palavra não é parlamentar.

O SR. AQUILINO no AMARAL - E, por que não? Quando
não seja, é a propria e veruadeira, é a que dicla a minha in-
dignação, HepiLo, porLanLu, e faço-o á face da l'iação, que o l
desLinos de minha Lerra eslão entregues a dous lJandiuos e a
um juiz vingativo, aLralJiliario, ultimo delegat.lo do guverno
Ouro-Prelo, e auctor da mais descalJellada rearção de qu~

tem noticia Mallo Grosso, - homem, que tem, alli, favores a
recompensar, odius a vingar.

O SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE - Apoiado; veremos logo
as consequendas.

O SR. AZEREDO - O Dl'. Manoel l\Iurtinho é um juiz
muito digno.

O SR. AQUILINO DO AMARAL - Sr. Presidente, para qt~e
o Congresso reconheça a verdade de minhas proposições, direi
que quando adminisLrava a provincia de Mallo GroSSl) °
Sr. General Hermes da F()n~eca, con tra elle levant ou o
Dl'. Manoel II1urLinbo a cruzada da calurnnia e das injurias,
ao lado de raivosa opposição á sua administração honesta e
brilhanLe. Es~a cruzada foi terminada por uma denuncia ao

_Supremo Tribunal de Justiça, feita pelo mesmo DI'. MUl'tinho,
conLra ° venerando General.

Depois do Sr. General Hermes, foi Presidente de Malto
Grosso o illusLrado professor da Escola Polylechnica, Sr. Dl'.
Galdino Pimcmla, contra quem, ainda, o Dl'. Murtinllo fez
caprichosa oPPosição, terminando-a, tambem, por uma de
nuncia conLra o lllesmo Presidente. Como era natural, o Su-
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premo Tribunal julgou improcedentes ambas as denuncias _
ficando para o SI' . Dl'. Murtinho as glorias de delator. '

Não é tudo. Quando foi Presidente d_e Malto Grosso o
Sr. General Mello Rego, tambem S. Ex. nao poude escapar á
sanha e á mania opposicionista do Sr. Dl'. l\furtinho. S. Ex.
deve ter trazido de Cuyabá dolorosa recordacão de quanto o
fez soff~er o int.olerante juiz de Direito da Capital de Malto
Grosso. Ainda mais, Sr. Presidente: está neste Congresso o
distincto Deputado pelo Paraná, Sr. Coronel Marciano de Ma
galhães. Nomeado commandante das fronteiras de Malta Gros
so, achava-se na Capital daquelle Estado, algum tempo antes
da eleicão de 15 de setembro, e, como conselheiro de uma po
litica de paz. teve occasião de conhecer a intolerancia que ca
racteriza o Sr. Dl'. Manoel Murtinho. Eu e o meu collega de
representação Dl'. Caetano de Albuquerque haviamos conse
guido, por meio de conferencias publicas, harmonizar os par
tidos; mas o Sr. Dl'. Murtinho promoveu o rompimento entre
elles, fazendo renascer a antiga politica liberal e conserva
dora. O Sr. Coronel Marciano procurou-o e aconselhou-lhe
abandonar o terreno que trilhava, porque a politica da Re
publica era a da conciliação, do congraçamento dos velhos par
tidos. O Sr. Coronel teve em resposta estas palavras: "A vida
é a lucta, e eu quero ludar"! (Apartes.)

Eis, Sr. Presidente, o homem a quem o Governo acaba
de entregar a sorte dos republicanos de Malto Grosso.

UM SR, REPRESENTANTE - O coronel Solon é uma ga
.l'antia contra essa politica intolerante.

O SR. AQUILINO DO A~L\RAL - Não conheco o Sr. Coronel
Solon; mas o certo é que eIle está de accordó com o Sr. Se
nador Joaquim lVlurtinho, e a sua administração não póde,
portanto, deixar de ser hostil aos meus amigos, embora sejam
elIes republicanos e a maioria de Matto Grosso. A politica,
para o Sr. Manoel Murtinho, monarchista intransigente ...

O SR. AZEREDO - Não ha tal.
O SR. AQUILINO DO AMARAL - Tenho aqui as provas do

que digo. Para o Sr. Dl'. Mnrtinho, monarchista intransigente,
a questão é mais pessoal do que de principios, uma vez que
tem forças para fazer vingar as 'suas crenças. Mas, Sr. Presi
dente. eu disse qne os outros dous homens, favorer irla;3 na
politica de Matto Grosso, eram bandidos. Que qualificativo se
póde dar, Sr. Presidente, áquelles que, quando Matto-Grosso
era flagellado pela guerra, pela fome e pela peste, armazenavam
em suas casas todos os viveres, todo o sal, todos os medica
mentos, para, explorando as miserias do povo, vender- lhe o
indispensavel á vida por preços exorbitantes e incriveis, como
o sal a 1$ cada colher de sopa rasourada?

Porventura. não é verdade que a policia foi obrigarIa a
varejal' a casa do Barão do Casalvasco, para obstar que o povo
fosse reduzido á ultima miseria?

Não Ô o seu sacio apontado. geralmente. em Malto Grosso,
como o envenenado1' do seu sogro? Pois são estes os homens
aos quaes a Republica entrega os destinos de MaLto GI'OS:10, á
custa da demissão de um homem de merito, como o gennral
Antonio Maria!

Não póde haver. Sr. Presidente, injustiça mais revolt ant:~!
Emquanto estes se locupletavam com dinheiro humerlpciílo de
lagrimas, o general Antonio Maria, quando os presidentes, mi
lifares rlistinctos, recuavam deante da temeraria empreza de
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retoIPar Co~umpá, guarnecida de forças inimigas relativamente
conslderavels, a frente de um punhado de bravos, de 500 ho
mens sem disciplina e mal armados, impellido pelo arnor á
Patria e á sua terra, penetrava nas trincheiras de Corumbá e
conseguia, depois de lueta homerica, em que disputou paltno
a palmo, pollegada por pollegada, aquelle pedaço do solo bra
zileiro, fazer tremular, á tarde, nas barrancas da cidade reto
mada, o pavilhão nacional, lavado da affronta que lhe füra
feita!. (j)h~ito bem) O leão. do combate não adormeceu depois
da vlCtona. No dIa segumte. transformava-se em apo,,;,010
da caridade, para procurar nos pantanaes sem fim as fa
milias cuyabanas, a!li esparsas e perdidas, pacientes de todos
ús soffrimentos, as quaes foram conduzidas, com respeito ti
ordem, para a Capital, onde foi recebido o heróe de Corumbá
nos hraços do povo agradecido! Proclamada a Republica, e
chegando a Cuyabá a noticia do grande acontecimento, todos.
sem distincção de partidos, sem distincção de classes, a As
sembléa Provincial, a Camara Municipal, o acclamavam go
vernador de lHatto Grosso. Durante um anno, e até hoje, tem
sido a sua administração - benefica, prudente, ordeira, sen
sata e tolerante. Si a aceusam de violencias, não passam estas,
em -verdade, de actos energicos, necessarios, em rearção á op
posição hrutal que faz ao seu governo o grupo dos descon
tentes da actual situação, - gTUpO que lhe não tem poupado
os insul tos mais grosseiros, os apôdos mais torpes. EUe, po
rém, não praticou um só aeto fóra da lei, para incorrer na
pena inflingida pelo Governo; e do seu cargo, para o qual foi
r:crlamado antes de ser nomeado, só devia ser destituido nas
urnas, porque o seu mandato era popular. (Apa1'tes e apoia
dos.) A sua demissão é, portanto, aLtentatoria dos brios da
quePe povo.

Si eu estivesse em MaLto Grosso, Sr. Presidente, talvez
os meus patricios não tragassem 'em silencio tão pungente af
fronta, porque eu lhes levantaria o espirito; e para não ver
o torrão em que nasci nas garras dos abutres, em vez de er
guer o supremo grito de desespero - Finis Polonire -1 com
que o patriotismo desse paiz desgracado protestou contra a
partilha do seu solo entre nações poderosas, eu não hesitarIa
em levantar em minha remota terra, tambem desgraçada, o
primeü'o brado da separação! (Oh! oh! protestos,: a)Jartes:
l'eclanwçues; apoiados.) Proteste-se, embora, hei de dizer á
Nação o que sinto, qualquer que seja a consequencia. Quando
o representante do povo recua deante do Poder, seja elle qual
for. polIue-se o mandato popular e desce de nivel a dig-ni
dade nacional (Apoiados; muito bem!) Eis, Sr. Presidente, o
nosso protesto: (Lê)

Vem á i\Iesa a seguinte

Declaração

"Os abaixo assignados, maioria ela representacão de MaLto
Grosso, protestam contra o acto da demissão do general de
divisão Antonio Maria Coelho, por ser esse acto contrari"ü á
justiça, prejudicial ao~ interesses daquelIe Estado, e um at
tentado contra os brios dos matto-grossenses.

Requerem que este protesto seja tomado na acta.
Sala do Congresso Constituinte, 13 de janeiro de 1891,

Aquilino do .4monrl. - PÚlheü'o Gnedes. - Caetano" de Al
buquerque.
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o SIl. ANTONIO AZlmEDO (pela ordem) - Sr. Presidente,
anles áe ler fallado o Sr. representante de Malta Grosso, eu já
havia peelirln a palavra para manelar fi Mesa 11ma represen
tação elO!'1 hahitantes de Sanl'Anna do Paranahyha.

Ag-uarrlo-me para fratar. el~sle ass11mplo depois. porque
elese.l0. anlr.s elr. tneln, rlal' IH?rlra resposta ao discurso do
Sr. rpprl'srnlanle rle l\lalto (1ros~o.

RI'. Prpsirlpnlp, já oll\'i flizPr. afl11i. ror 11m rrnresenlante,
nllP l\lallo Grosso hpm nodia ficar arlslricto á Bolívia. Agora,
OIICO rJizer qne ° Estarlo ele 1\lallo Grosso pórle ser, tamhem,
spparl1r1o flo rp"lo ria TTnifio. Fl'lizmrnlr.. porém, nem um nem
01111'0 Ipm v::llor nnrl1 Il1nlo pm mPIl F.slado.

Dp\,o fazpr nol nr 11 rslr. (lnnl!rpSSo fll1P. SOI1 in"l1sopilo
[lnr'a fnllnr rln dp'nissijo dn RI', (1flI1PJ'nl\nfon i o \lnrin r.opllio.
no io (111P plIi' f'li nrlJllPad,) gO\'p['nndlll' d:.qIlPlle Eqado a mcu
1"'./'./",

VOZI.:S - E' fnlso; é falso!
O Sn. A'ITn'\:l'l :\ZRI1EnO O [lr.rlido foi mCIT, 11nlramrnle

me'l. Apnello 'paru o Sr. Minislro rias nelnçfirs E:--Iel'ior'es;
I1flpelln pnr'[1 J Sr. Minislro ria .Tnslira; al'pello para o cx
l\!inistro do Inlrrior, o Sr. Arislides Loho. e aprello flara o
Generalissimo cliefe do Governo Provisorio, que Unha outro
candidato.

VOZES - E' falso!
UM SIl. nEPnESEN'I'ANTE - ElIe foi acclamado. (Ra mui

tos OUll'OS apartes: sussurro.)

VOZES - Vamos ouvir.
O Sn. ANTONIO AZEnEDO - E essa acclamação foi fella

pela Assernbléa Provincial, cujo Presidente era um dos taes
Ilanrlirlos ele quP. S. Ex. fallou; e elle acreitou a acclamação.
A Assemhlra e a eamara Municipal é que o prorlamaram. .....,..
Camarà Municipal romposta dos amigos politicos rlaquelles
cavalheir'os, que o nobre Senador classificou de bandidos. (Di
versos apartes interrompem o orador.)

O SIl. PnEslDENTE - O nobre representante, tendo pedido
a palavra pela ordem, só póde fazer algum requerimento de
orflem, porque, pelo Regimento, está finda a hora do expe-
diente. .

O Sn, ANTON!O AZEnEno - Sr. Presidente, esla é urna
qnestfio orliosa, uma lavalZ'cm de rou!,a suja, que não devia
Ler sido trazida para este Cong-resso (Muitos apoiar/os) e que
eu (para aqui) s6 trarei forçado pelÇls circumslancias, porqne
jamais arraslaria para o recinlo do. Congresso Nacional uma
queslão que não tem valor nenhum para o mesmo Cnng-resso,
embora Ipnha grande valor para o Estado de' Mallo Grosso,
particularmente.

O SR. PINHEIRO GUEDES dá um aparte.
O SR. ANTONIO AZEnEno - V. Ex. não p6de fallar, porque

não é representante legitimo elo Estado de l\IaLLo Grosso, nem
lá estava por oC'casião das eleições.

ALGUNS SRS. nEPRESEN'I'ANTES DE l\fAT'I'O GROSSO ..E' tão
legilimo como V. Ex. (Ha outros apal'tes.)

O Sn. ANTONIO AzEREDO - V. Ex. representa a seu tio
governador.•.
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o SR. PRESTnENTE - Observo ao nobre represe:ltan.te que
a hora do expediente está finda. Si tem algum requerImento
de ordem a fazer ...

O SR. ANTONIO AZEREDO - Sr. Presidente. quando se est~
offendido. é natural que se atire um repto desta ordem; SI,
porém. elle envolve offensa a quem quer que seja, eu o retiro
por mim mesmo, antes de receber desagrado por parte do Con
gresso.

O SR. PRESIDENTE - Peço licença para observar ao nobre
representante qlle o Sr. Sonador Aqllilino do Amaral. dentro
da hora do expediente, mandou á Me;;a llma declaração sohre
a demissão do. governador de Matto Grosso. O nohre repre
sentante pediu a palavra pela ornrm, e está fallando sobre
este assumpto, f6ra do tempo devido.

Si o nobre represenlante quer discutir a questão de
Matto Grosso. é preciso que obtenha do Congresso urgencia.

O SR. ANTONTO AZEREDO- Pois, então. rrr111piro a V. Ex.
que consulte o Congresso sohre si me concrrlr 15 minulos,
para responner ao Sr. Dr. Aquilino no Amar;d. cllio nome
pPcO lirenca para enunciar. e para jllslificar, depois, urna
represenl ação do Est ado de Ma!lo Grosso.

UM SR. REPRESENTANTE - Apoiado; teem se concedido
aqui a mui/os.

Poslo a "otos o requerimento no Sr. Anfonio Azeredo.
para que o Con!!"resso lhe concena 15 minllios afim ne res
ponner ao Sr. nr. Aquilino no Amaral e 5usl ifiear uma re
presentação do Estado de Malto. Grosso, é approvado.

O SR. PRESIDENTE-Tem a palavra o Sr. Antonio Aze-
redo. " ::1;'1I ., ..

O Sr. Antonio Azeredo - Sr. Prpsirlpnte. eu dizia que, em
relação ao governarlor do Esi arlo de Mat ia Grosso, sou in
suspeito, norqlle fui quem solicitou a nomeação de S. Ex.
para aquelle alto cargo.

O SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE - Em desespero de
causa. 1'11=-=:

O SR. ANTONTO AZEREDO- Em desespero de causa ou não.
o que é rerto é que V. Ex. solicitou-a para si, e eu a solicitei
para outrem.

O SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE - E' falso!

VOZES - A expressão não é parlamentar.
O SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE-Não sei por que.

UMA VOZ - Pelo menos não é polida.
O SR. ANTONIO AZEREDO - Eu estava na Secretaria do

Inferior no domingo, 17 de novembro de 1889. quanrlo V. Ex.
foi lá saber se tinha sido nomeado governador do Estado de
Matto Grosso.

O SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE - E' facto; mas isso não
prova _aue eu ~ouvesse solicitado a nomeação. V. Ex. parece
que nao é loglCo.

O SR. ANTONTO AZEREDO - Estando V. Ex. ainda no dia
14 ao lado do Sr. Affonso Celso, era natural que não se
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lembrassem do seu nome e que S. Ex. solicitasse a sua no
meação.

O SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE~ Eu estava ao lado do
Sr. Affonso Celso desde muito.

O SR. ANTONIO AZEREDO- Sendo eu, portanto, Sr. Presi
dente, insuspeito quanto á nomeação do governador de Matto
Grosso, porque a solicitei (Apoiados), pos~o defender os meus
amigos aggredidos com violencia nunca vista dentro de um
parlamento. (Apoiados.)

Sr. Presidente. devo confessar ao Congresso que. assim
como eu havia solicitado a nomeação do general Antonio Maria
Coelho, solicitei, algum tempo depois, a sua' demissão, e a
solicitei, porque os seus excessos no Estado de Matto Grosso
eram extraordinarios, tinham attingido o gráo maximo de
intensidade. e a prova está nas prisões que e11e fez ultima
mente, não se fa11ando nas anteriores deportações, demissões
e suspensões de funccionarios publicos.

O SR. A.QUILINO DO AMARAL -V. Ex. deve protest.ar contra
os bandidos e contra os velhacos.

O SR. ANTONIO AZEREDO - Está V. Ex. a repetir essa
calumnia. o que não lhe fica bem. Não estou fazendo um
discurso, estou defendendo meus amigos. tão acremente aggre
didos neste recinto.

O SR. AQUILINO DO AMARAL - Tambem os tenho.
O SR. ANTONIO AZEREDO - V. Ex. tem os melhores, mas

deixe-os para si.·
Sr. Presidente, os homens de que tratou o nobre repre

sentante por Matto Grosso, os taes tres bandidos, foram os
procurados por S. Ex., quando, retirando-se da Capital de
S. Paulo, foi a Matto Grosso apresentar-se candidato ao logar
de senador. Foi com esses tres homens, ou, pelo menos, com
dous de11es, que o governador contou para organizar um di
rectorio composto de 12 membros, dos homens mais impor
tantes dos tres partidos de Matto Grosso, isto é, do Conser
vador, do Liberal e do Republicano, que era, então, muito
pequeno. Foram estes mesmos representantes que procuraram
aque11es bandidos, para a elles se alliarem. porque eram a
forca no Estado de Matto Grosso .

. Entretanto, quando esses homens deviam ser os primeiros
a defender taes bandidos. na phrase do nobre representante,
são hoj e os que os aggr'ídem, porque os bandidos não qui
zeram ligar-se a e11es para fazer-se a eleição de Matto Grosso,
uma eleição que não re,presentava a vontade do Estado, por
que entre os eleitos ha um, que lá estava, que lá tem estado,
e que foi, como membro do Par'ido Liberal, redactor do orgão
deste partido, do qual separou-se; o outro nunca tinha ido
ao Estado de Matto Grosso: veiu para cá menino, formou-se.
esteve na Capital de S. Paulo, alli fez politica e foi deputado
provincial pelo Partido Conservador; sendo que o ultimo não
vollou ao Estado, depois de formado, nenhum valor tin'Ia lá,
e fez-se eleger, unicamente. pela força do general Antonio
rvraria Coelho. que não poupou esforços e vexames á população
matfogrossense, para conseguir o seu desideraturn.

O SR. PINIHEIRO GUEDES - Y. Ex. foi eleito porque eUe
o consentiu (Apartes).
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o SR. ANTONIO AzEREDO - Agradeço a V. Ex. este a,partc,
e estou-lhe muitissimo g'rato por tamanha gentileza.

Mas é bom que V. Ex. saiba que estou eleito porque
o "'overnador não me poude derrotar; fui eleito pelos dous
pa~Udos, o do governador e o contrario ao governador; reúno
as duas facções politicas do Estado, apesar de h~~er no
Governo Provisorio um Ministro que mandou hostllIzar a
minha candidatura, tosse corno fosse, custasse o que custasse.

O SR. PINHEIRO GUEDES-Não é exacto; V. Ex. foi muito
recoINmendado pelo Ministro.

O SR. ANTONIO AZEREDO - Peço a V. Ex. que publique
qualquer reeommendação que haja desse Ministro; porque com
certeza não é como V. Ex. o diz.

O SR. PINHEIRO GUEDES - Bem que V. Ex. confessa a
recommendação.

O SR. ANTONIO AZEREDO - Houve um Ministro que me
mandou hostilizar - fosse como fosse - e não o conseguiu:
não porcrue eu disponha de talentos e illustração (não
apoiados') para fazer-me reeommendar á consid€ração dos
maU ogrossenses, mas porque tenho feito, alguma cousa pelo
Estado de Matto Grosso.

Tenho amigos dedicados, e entre elles o Sr. Antonio Hen
riques de Carvalho Ferro, chefe do Partido Nacional, e que
\'. Ex. deve conhecer. O governador oppôz-se radicalmente
e andou de porta em porta para solicitar apoio em favor de
outro candidato que não eu.

O SR. PINHEIRO GUEDEs-Nas cartas que V. Ex. recebe
daquelles amigos, que são os falsarios, é possivel que conste
isso. .

VozEs-Oh! Oh r
O SR. ANTONIO AZEREDO - Sr. Presidente, vou pôr termo

a estas palavras, como medida .que me aconselha a prudencia.
Em resumo, direi que os taes bandidos e falsarios, a que se
referem SS. EEx. são os tres homens de mais influencia de
Matto Grosso ...

O SR. PINHEIRO GUEDES - E de cá.
O SR. ANTONIO AZEREDO - ... e, si SS. EEx. quizerem

experimentar a sua força e valor, deixemos aqui os nossos
diplomas e voltemos ao Estado, para disputar nova eleição,
não com este ou aquelle governador, este ou aquelle regula
mento eleitoral, mas com a honestidade simplesmente e a von
tade dos nossos conterraneos.

O SR. PlN'HEIRO GUEDES - A influencia de V. Ex. é de
vida ao Sr. Antonio Maria.

O SR. ANTONIO AZEREDO - Não posso concluir, tenho que
responder ao aparte do nobre representante. Não foi preciso
influencia do Sr. General Antonio Maria. Elle não tem in
fluencia, teve a força por si, e a bayonetta.

O SR. PINHEIRO GUEDES - Mas foi acclamado pelo povo
(Outros apartes). -

O SR. ANTONIO AZEREDO - Sr. Presidente, é impossivel
continuar- neste terreno, que acho detestavel, impossivel
mesmo, para se manter UIDa discussão neste augusto recinto.
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o SR. AQUILINO DO AMARAL - V. Ex. não me obrigue a
dizer o motivo porque for preso Manoel Murtinho.
~ ..

O SR. ANTONIO AZEREDo-D!ga o que qUlzer; o Sr. DI'.
Manoel l\1urtinho está acima de qualquer suspeita.

O SR. ANTONIO AzEREDO - Quando eu aqui desafiei, em
companhia do meu illustre amigo DI'. Joaquim Murtinho, os
senadores de Matto Grosso e outros representantes para dis
cutirmos pela imprensa as violencias do General Antonio Maria
Coelho, o nobre Senador não se apresentou; como é que, agora,
vem censurar o Governo Provisorio por ter demittido o go
vernador, dizendo que S. Ex. commetteu violencias? (Tro
cam-se apartes.)

SI' . Presidente, deixo de parte tudo isso; mas O' nobre
representante, que taxou, aqui, de bandidos os meus amigos
de Matto Grosso, que assigne uma responsabilidade, - não
peranLe o Congresso, onde S. Ex. tem immunidades, onde
S. Ex. é inviolavel (Apoiados), mas na imprensa ou em
juizo, porque, lá, quero ver como se sahirá levantando essa
calumnia (Muito bem), que atira, não sómente contra esses
dislincLos cavalheiros, mas contra a população inteira de
Malto Grosso, que os acompanha, porque são as verdadeiras
inIluencias naquella parte da Republica,-não pela fortuna,
mas pelos serviços prestados a Matto Grosso.

Sr. Presidente, chamado a este terreno inesperadamente,
de surpresa, vou deixaI-o para entrar no ponto para o qual
pedi a V. Ex. a palavra pela ordem; e este é o seguinte:

Não sei si os habitantes do municipio de Santa Anna do
Paranal1yba consideram-se mais como seu representante do
que qualquer outro. Eu, porém, recebi de lá uma represen
tação, na qual elles prolestam contra a violencia praticada
pelo governador do Estado de Goyaz, mandando invadir o
teni tor io de Malto Grosso.

Desde tempos immemoriaes, o Imperio sempre manteve
o rio Verde, antigo rio Doce, affluente do Paranahyba, como
limile entre aquellas duas antigas provincias.

Entrelanlo, o governador de Goyaz, depois da procla
mação da Republica, querendo fazer um alargamento de seus
dominios além do rio Aporé, estabeleceu um districlo policial,
nomeando, immedialamenLe, as respectivas auctoridades e um
::l.genle fiscal, que se apressou em apoderar'-se do porto de
S. Domingos, no rio Paranahyba, dentro do territorio de
Matto Grosso, com grande vexame para os seus habitantes.

Esta arbitrariedade, Sr. Presidente, póde ser de funestas
consequencias, porque vem crear entre aquelles dous estados,
uma politica de dissensão, de odios e represalias, fazendo com
que o Eslado de MalLo Grosso, que sempre enlreteve as mais
estreitas relações de amizade com o Estado· de Goyaz, re
sinta-se e empregue meios para restabelecer aquillo que lhe
pertence e que lLJe querem usurpar.

Assim, pois, em nome dos habitanles do município de
Sant'Anna do Paranahyba, envio a V. Ex. esta representação,
(Jedindo mande inseríl-a no jornal da Casa.

Fazendo, portanto, minha a represenlação dos meus dis
dínctus conterraneos habitantes de Sant'Anna do Paranahyba,
protesto contra a usurpação que o governador de Goyaz quer
fazer do territorio de Grosso MaLlo. (Muito bem.)
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Vem á Mesa a seguinte

Representação

Il1ustres e Dignissimos Srs. membros do Congresso Na
CIonal Legislativo.

Os habitantes do municipio de Sant'Anna do Parahyba,
Eslado de Malta Grosso, abaixo assignados, ameaçados de
pel'lJerem a zona mais habitada, mais rica e mais importante
do seu municipio, em consequencia de um acto de usurpação
pralicado pelo governador do visinho Estado de Goyaz, vêm
pl'eSSUl"USOS á vussa presença protestar, respeitosamente, contra
semelllante esbulllo, e soliciLar, ao mesmo tempo, a inter
venl,;àu do lJuder LegislatIvo, para que cesse de uma vez o
cuulllCto averto pelo mesmo governador.

Eminenlissimos Senhores.
Ea mais de meio seculo que ficou assentado, e foi sempre

respeitado como divisa entre as duas antigas provincias de
Goyaz e MaLta Grosso o rio Verde, anligo rio Doce, que corre
para o Pal'anallylJa, que o recebe áquem e muito abaixo da
fóz do rio Claro.

Proclamada, porém, a Republica Brazileira, os goyanos,
ou o seu primeiro goveruador, julgando-se acima do legis
lador, baixou um decreto alargando os seus dom in ias até o rio
Aporé. aue fica aLjui a dez leglJas de distancia desta villa;
Cl'eou logo um dislricto policial em lenHorio desle município,
nomeamJo, em seguida, as respectivas auctoridades, e, bem
aSSJID, um agente fiscal, que apossou-se do p.orlo do S. Do
mingos, no lJal'analJyua, em lerras do Estado de .Matto Grosso.

Entretanto, entendem os abaixo assigllados que é de todo
improcedente e nullo o referido acto daq uelle governador: 1°,
porque aos governadores falta compelencla pal'a legislar sobre
limites dos estauos, por ser esta medida da exclusiva allri
buição do Congresso Legislalivo; 2°, porque o direito e do
minio da antiga provincia, hoje n;stado de Matto Grosso, sobre
o terrilorio em questão, funda-se na sua cultivação e posse
immemorial, reconhecidos por uma serie de actos do Governo
do paiz e alli gal'anl irias em toda a sua plenitude, já pela
Consl iluição do ex-Imperio, já pela novissima COflsliluição
politica dos esl adns bl'azileiros; 3°, finalmenle, pol'que ne
nhuma vanlagem poderia advir aos habitantes da supracilada
zona pelo facto de sua annexação ao Estado de Goyaz,

Por esl es fundamentos, pois, os reclamantes, tendo em
vista a letlra do ar't. 34, n. 10, da Constituição da Republica,
recol'rendo, com Lodo o respeito e acatamento, ao COllgI'esso
Legislativo, pedem para que sejam mantidos os antigus li
mltes entre os esl::JL1"s de Goyaz e 1\1al to Grosso, pelo já refe
rido rio Verde, al111ulando (ll~ste modo o aelo, de que se l1'ala,
do gonll'llaLlol' tlaljuclle Estado, como é de direito e de

JU.!!tíÇlll.

Sant'Annlll dn Paráh3hyba, i5 ele seieml>l'o rjr JSlJO.

(Spouf'm oH' f fi n«illl/0'"r." \



ORDEM DO DIA

VO'l'AÇÃO DO 'rlTULO IV no PRO.JECTO DE CONSTITUIÇÃO

Conliuúa a votação do titulo IV do projecto de Consti
tuição r das emendas que- lhe foram offerecidas.

E' posto a votos e approvado o § 7° do art. 72 do pro
jecLo:

«§ 7.° Nenhum culto ou rgreja gozará (Ie subvenção offi
cial nem terá rela(;ões de descendencia. ou alliança, com o
Governo da União, ou o dos estados.»

São re.ieita:das as emendas: snppressiva, parcial, do SI'. La
mounier. e a do Sr. Virgilio Damasio. mandando transferir
para as -disposições geraes a materia do paragrapho.

Ficam 'Prejudicadas as emendas substitutivas, do Sr. Am
philophio e do Sr. Tosta e outros.

E' pº-sto.a votos e app,rovado o n. 2 do art. 10, por
indicação do Sr. Lamounier, votação que tinha sido adiada
para quando se votasse este paragrapho:

«Art. 10. E' vedado aos estados, COmo á União:
2.° Estabelecer, subvencionar, ou embaraçar o exercicio

dI' cullos religiosos.»
n SR. TOSTA (pela ordem) - Quando se discutiu o art. 1li

da Constituição, offereci uma emenda no sentido de suppri
mir-se o paragra,pho que prohibe aos estados subvencionarem
um ou mais cultos.

Si não existe entrr as emendas que se acham sobre a
mesa aque.JIa que tive a honra de offerecer ao Congresso, é
que alg-um motivo houve, para o que. estou certo, a Mesa
não concorreu; mas, si Jôr consultado o Diario Olficial, que
publica os nossos trabalhos, ("lla será encontrada entre as
emendas que JOI'am offerecidas.

Deve, portanto. ficar consignarIo que foi apresentada por
mim uma emenda a este paragrapho.

Eu. Sr. Presidente, que sou coherente com as minha"
idéas, embora convencido de que o Congresso não as adopta,
não podia deixar, quando se discutiu o art. 10 da Constituição,
de apresentar essa emenda.

E, Sr. Presidente, sem querer discutir a materia, admira
que o Congresso, que votou uma emenda do Sr. L·auro Sodré
dando aos estados completa autonomia ...

O SR. PRESIDENTE --Mas observo ao nobre Deputado que,
sem querer discutir a materia, está discutindo-a. (Risadas.)

O SR. TOSTA- ... sa afasta, neste ponto, dos principios
do regimen republicano federativo, seguidos .pela Republica
Norte Americana e pela Confederação Suissa, que reconhecem
o direito dos estados legislarem sobre as materias religiosas.
podendo. livremente, subvencionar um ou mais cultos, ou pro
hibir todo e qualquer laço de união com as confi.ssÕes reli
giosas.

O SR. PRESIDENTE - Vou verificar si existe Com effeito
a emenda a que o nobre representante se re!"ere. Si existe,
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está na Secretaria. Nino'uem absolutamente, podia ter inte
resse em sUPiprimÍl' um~ emenda tão importante como esta.
(Apoiados. )

O SR. BARBOSA LIMA (pela ordem) - Parece, Sr., Presi
dente, que o Congresso, votando o n:. .2 do art. 19, preJUdICou
o art. 8°, que se vai pôr em votaçao, porque dIZ o n. 2 do
ad. 10 (lê):

Não é embaraçar cuH o religioso; o C9ngresso dirá em
sua sabedoria o que é embaraçar culto relJglOso.

Posta a votos é approvada a emenda supp~essiva do .§ ~o,
offereóda Ipe10 SI'. Barbosa Lima e outros, fle:and.o p,reJudl
cados o referi-do -paragrapho e a emenda substrt,utrva do Sr.
Amaro Cavalcanti.

E' posto a votos e approv3Jdo' o § 9°:
« A. todos é licito u.ssociarem-se e reunirem-s'e livremente

e sem armas, não podendo intervir a polieia, senão para manter
a ordem publica .»

E' rejeitada a emenda suppressiva pareial, do Sr. De
metrià Ribeiro e outros, 3 ° additivo, do Sr. Nelson, ficando
prejudicada a emenda substitutiva, do Sr. Meira de Vaseon
cellos e outros' .

. O SR, PRESIDENTE - Vai proceder-se á votação do § 10,
com a emenda do Sr. Meira de Vasconcellos.

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS (pela ordem) pede prefe-
rencia para a votação de sua emenda.

Consultado, o Congresso não concede a preferencia pediq,a.

E' em seguida posto a votos e ap,prov3Jdo o § 10:

«E' permittido a quem quer que seja representar, me
diante petição, aos poderes publicos. denunciar abusos das
auctoridades e promover a responsabilidade dos culpados». -

Fica !prejudicada a emenda substitutiva do SI'. Meira de
VasconceHos e outros.

E' egualmente posto a votos e approvado o § 11:
«Em temiPo de paz, qualquer pôde entrar c sahir, com a

sua fortuna e bens, quando e como lhe convenha, do terri
torio da Reprublica, independentemente de passaporte.»

E' pos-to a votos e approvado o § 12:

«A easa é o asylo inviolavel do individuo; ninguem póde
pene~r3l1-0 '~e .n0ute, sem .eonsentimento do morador, senão para
acudIr a vlctrmas de crImes ou desastres, nem de dia, senão
nos casos e pela fórma preserilptos na lei.»

Ficam prejudieadas as emendas substitutivas dos Srs. Vir
gílio Damasio e Meira de Vasconcellos e outros.

E' -posto a votos e approvado o § 13:
E' livre a manifes-tação das opiniões, em qualquer as

sumpto, pela imprensa ou pela tribuna, sem dependencia de
censura, respondendo cada um pelos abusos que commetta nos
casos e pela fórma que a "lei taxar.» '

39
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E' tambem approvac1a a seguinte emenda da Commissão:

Accrescente-se :.
«Não sendo adm iltido o anonymato.»
Ficam prejn dicadas as emendas subsUl ulivas, dos Srs. Bar

ibosa Lima, Aristides Lobo e vuLros, e do Sr. Meira de Vas
concelIas e ou Lros.

E' posLo a vaLos e approvado o § 14:
«A' excepcão de flagranle delicto, a prisão não poderá

executar-se, senão por ordem escripLa da aucLoridade com
peLenLe.»

O SR. TAVARES BASTOS (pela ordem) - Sr. Presidente,
parece-me que a discllssão do Congresso não prejurl icou a
minha emenda, e creio que foi nesLe senlido que os membros
do Congresso votaram.

A minha emenda estabelece um principio muito con
veniente.

A Constituição esfahelece, no § 14, que, á exccpção de
flag-ranle delicto, a prisão não poderá executar-se seLão por
ordem escripta da aucloridade compeLente.

Estabeleci n,ais um caso, um caso consignado na Consli
tüicão do Imperio, e é que a prisão não se deve eHectuar

. senão á visLa da pronuncia.
Subslitui as pulanas - unctoridade competente - por

estas - pela auctol'idac!e juciciaria -, afim de evitar-se
que a auclorirl:1dl3 policial conlinue a comly.eLLer abusos nas
prisões dos cidadãus.

O So. PflESlDE::-lTE diz que considera a emenda do nobre
repre~('nlallte como sulJsLituliv::: ao § 14, que já foi apIJl'ova-do
pelo Congresso, e, conseguinlemente, a declara prejudada.
EnLreLanto, vai consultar o Congresso.

Consultado, o Congresso considera prejud;cada a emenda
do SI'. Tavares Dasl os.

São, successivamcnte, postos a vaLos e approvados os
pargraphos 15, 16, 17 e 18:

«§ 15. Ninguem poderá ser conservac-o em prisüo sem
culpa fOl'mada, salvas as excepcões instituidas em lei, nem
levado á prisão, ou neHa deLido, si prestar fiança idoúea,
nus casos 1egaes.

§ 16. Ninguem será sentenciado, senão pela auctoridade
competente, em virtude de lei anterior e na fórma por ella
regulada.

§ ! 7. Aos accusados se assegurará na lei a mais plena
defesa, com Lodos os recursos e meios essenciaes a ella. desde
a nola de c.ulpa, entregue em 24 horas ao prJSO e assignada
pela aucLorldade, com os nomes do accusador e das teste-
munhas. .

§ 18. O direito de propriedade mantem-sp em toda' a sua
plenitude, salva a rJesapropriação por necessidade, ou uti
lidade publica, medianLe indemnização prévia ~ .

E' em seguida posto a votos e approvado o § 19:
«E' i.nviolavel o sigillo da co"rrespondencia:).
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Tambemé approvada a seguinte emenda, do Sr. :Mei~a
de Vasconcellos: - Depois da palavra - correspondeJ;lcla

accrescentem-se as seguintes: - postal e telegraphlCêl.
(E'J' posto a votos e approvado o § 20:
«Nenhuma pena passará da pessoa do delinquente.»
ISubmettida a votos, é rejeitada a emenda suppressiva.

de- § 21, offerecida pelo S1'. Barbosa Lima.
Posto a votos o § 21,é approvado:
«Fica abolida a pena de galés.)}
'Posta a votos, é,egualmente, approvada a seguinte

emenda aditiva, da Commissão: - e de banimento judicial.
E' considerada prejudicada a emenda suppressiva do

§ 2° do art. 71, lettra C, offerecida pela Commissão e cuja
votação ficara adiada na sessão anterior, a pedido do Sr.
Ubaldino do Amaral, para quando fosse votado este para
grapho.

E' posto a votos o § 2,2:

«E' abolida, egualmente, a pena de morte em crimes
politicos )}.

O SR. SERZEDELLO (pela ordem) requer preferencia para
a emenda su1stitutiva, do Sr. Oliveira Pinto, que é mais am
pla, visto como por ella fica abolida sem restricções a pena
de morte.

Consultado, o Congresso não concede a preferencia pe
dida.

O SR. MEIRA DE VASCOÚCELLOS (pela ordem) pede que
a votação da emenda da Commissão seja feita em duas partes.

O SR. PRESIDENTE diz que não póde attender ao pedido do
Sr. representante, porque importaria na votação de uma
sub-emenda.

E', em seguida, submettido lá! votação e rejeitada o § 22.
Posta a votos, 'é approvada a seguinte emenda, da Com

missão:

«Substitua-se o § 22 do art. 72 pelo seguinte:
. § 22. Fica, egualmente, abolida a pena de morte, reservadas

as disposições da legislação militar em tempo de guerra.)}
Ficam prejudicados os substitutivos, do Sr. Ferreira Pires

e outros, e do Sr. Tavares Bastos.
São, successivamente, postos a votos e approvados os

§§ 23 e 24.
§ 2,3. Dar-se-á o habeas-corpus, sempre que o individuo

soffrer violencia,. ou coacção, por illegalidade, ou abuso de
poder, ou se sentIr vexado pela imminencia evidente desse
perigo.

«§ 24: !>-' excepç~o das causas que, par sua natureza, per
tencem a JUIZOS especlaes, não haverá fôro privilegiado.»

Proced,e-se em seguida á vota,ção dos additivos ao art. 72.



Postas, successivamente, a votos, são approvados os se
guintes additivos, da Commissão:

Ao art. 72. Accrecente-se:
« § E? garantido o livre exercicio de qualquer profissão mo

ral, intellectual ,e industrial.
«§ Os inventos industriaes pertencerão aos seus auctores,

aos quaes. ficará garantido por lei um privilegio temporario,
-ou, na falta deste, serlál concedido pelo Congresso um premio
razoavel, quando hajam de vulgarizar o invento.»

São rejeitados os seguintes additivos, do Sr. Demetrio
Ribeiro e outros;

Accrescente-se ao artigo additivo ao art. 72, oHerecido
pela Commissão dos 21:

«Independente de titulos, ou diplomas de qualquer natu
reza, cessando desde já todos os privilegios que a elles se li
guem ou delles dimanem.»

Do Sr. Pinheiro Machado e outros:
« § E' garantida a liberdade de testar, ficando amparada

a subsistencia material dos paes, da esposa, das filhas solteiras
e dos filhos menores de 21 anuos».

Do mesmo senhor e outros:
« § E' garantida, tambem, a liberdade de adopção, obser

vadas as condições que a lei estatuir».

Do Sr. Barbosa Lima:
« § ·Serão, invariavelmente, preenchidos por concurso, no

primeiro gráo para os que comportam accesso, todos os cargos
publicos civis.»

Do mesmo senhor:
« § A inscripção no registro civil é obrigatoria».

Do mesmo senhor:
« § E' garantida a plena liberdade de testar, salvaguar

dada a existencia dos paes, da mulher, das filhas solteiras e
viuvas e dos filhos menores de 21 annos».

Do mesmo senhor:
«§ Nenhuma lei se fará contra a mendicidade, nem sobre

locação de serviços, ou marcando dias e horas de descanso.
Egualmente não se poderá legislar sobre infracções de ordem
puramente moral».

O SR. PRESIDENTE declara que se vai suibmetter a votos o
seguinte additivo, do Sr. Serzedello:

Accrescente-se, no art. 72, como artigo additivo:
«Por motivo de crença ou de funcção religiosa, nenhum

cidadão brasileiro poderá ser privado dos seus direitos civis
e politicos, nem eximir-se do cumprimento de qualquer dever
civico».



- 613-

QUESTÃO DE ORDEM

O SR. LAURO MÜLLER' (pela ordem) - V. Ex. vai submetter
a votos o aditivo do Sr. Serzedello. Creio que a materia desse

. additivo está vencida, está prejudicada.

O SR. SERZEDELLO - Não apoiado.

VOZES - Ouçamos o orador.
O SR. LAURO MÜLLER - O § 4° do art. 70 foi approvado

por votação geral, e o additivo do Sr. Serzedello, si for apj:)ro
'lado. vai destruir a materia que o Congresso ;1pprovou conSCIen
temente e positivamente. (Apoiados.)

Nestas condições. peço a V. Ex. consulte ao Congresso
sobre si está ou não prejudicado o additivo do Sr. Serzedello.

O SR. SERZEDELLO (pela ordem) - V. Ex. desculpar-me-:á
de. mais uma vez, pedir a palavra pela ordem, embora na OpI
nião de V. Ex. eu interrompa a vota·cão.

Mas, cumpro um dever de consciencia, porque estou con
vencido que deve ser consignado na nossa Constituição, ampla-
mente, o principio de liberdade espiritual. '.

Penso que a melhor das fôrmas de governo, sem ampla li
berdade espiritual, não .vale cousa alguma (Apoiados); 'penso
que é, mesmo, preferivel o governo da tyrannia.

O SR. PRESIDENTE - Ha pouco o nobre representante col
locou-se no numero dos desordeiros ...

O SR. SERZEDELLO - Sou, Sr. Presidente, desordeiro; mas
foi em virtude de ser desordeiro que influi para o advento da
Republica, no limite de minhas forças.

O SR. PRESIDENTE - '" e, discutindo. V. Ex. está fôra
da ordem. .

O SR. SERZEDELI,O - Não estou discutindo; estou dando
a razão por que faço questão capital da manifestação do Con
gTesso sobre esta materia, que é importante.

Reconheço. como o Sr. Lauro Müller, que jlá, foi vntado Llm
artigo restrictivo.
. Mas não tenho duvida de pôr novamente em jogo, neste
caso, o principio da liberdade espiritual, que deve ficar consi
gnado em nossa legislação. Embora esta vota·ção venha annullar
aquella rest~icção, acredito que o Congresso consagrará a li
berdade espIntual - essa que é a primeira das liberdades e a
garantia de toda a sociedade.

O SR. CANT.;;;'O - Muito J)pm.

_ O '~R. AMARO CAV:"LOANTI (pela ordem) - Sr. Presidente,
nao esta em meus h:,!,bItos tomar a palavra durante as votações;
entretanto, o requenmento, ou o que tal nome tenha. feito pejo
nobre reyresentante de Santa Catharina, o'hriga-me a vir pedir
a attençao do Congresso e a de V. Ex. para o s,eguinte:

SO~l, tambem, auetor de um paragrapho additivCl ao art. 72,
con~ebIdo ne:otes termos: - «Ninguem será declararia incapaz',
o~ mcompatr~el, para pxercer qualquer funcção ou cargn j)ll
bhco por motIVO ele crpn.ças ou 1'('1 igião».

Não :9iscut~. a,b~olutamente. o assumpto desta empnda.
porqup nao lena a hberdadp dI' fazel-o I1p.st.e momentü; mas
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devo dizer que o facto de terem sido Ihontem, rejeitadas todas
as emendas e substitutivos que se apresentaram ao art. 4°,
não impede que se vote, hoje, a emenda do Sr. 'Serzedello, á
qual dou o meu voto.

O SR. PRESIDENTE - O Congresso, na sessão de hontem, vo
tando o art. 76, adoptou a seguinte disposição:

§ 10
• Não podem 2listár-se eleitores para as eleições fe

deraes, ou para as dos Estados:
4°. Os religiosos de ordem monastica, companhias, congre

gações, ou communidade de qualqu,er denominação, sujeitas
a voto de obediencia, regra ou estatuto, que importe a renun
cia da liberdade· individual».

A emenda da Sr Serzedello é concebida nos seguintes ter
mos (lê):

«Por motivo de crença ou de funcção'~31ig-iosa, nenhum
cidadão brazileiro podem ser privado de seus "lireitos civis e
politicos, nem eximir-se do cumprimento de qualquer dever oi
vico. »

'Parcee evidente que esta emenda vai de encontro á que foi
approvada hontem, e, conseguintemente, que esta emenda 1Iem
como a do Sr. Amaro Cavalcanti, está prejudicada peh deli
beração do Congresso. (Apoiados e não apoiados.)

O Sr. Ubaldino do Amaral (pela ordem) - Sr. Presidente
ninguem mais insuspeito do que eu, neste momento, apro
veitando a occasião de fazer as pazes entre os clericaes e os
positivistas, pronunciando-medo modo mais liberal na
questão.

Parece-me que ha um equivoco. A m:lteria de que se
trata neste momento não está prejudicada; o engano vem,
s6mente, de que votou-se eTn primeiro logar uma disposiçãn
muito restricta, e agora vai votar-se uma disposição mai'5
ampla, que estabelece um principio geral, respeitador das
erenças religiosas de todos.

Portanto, si votarmos, mesmo approvando, como sup
ponho que se approvará, esta disposição. não teremos o prin
cipio geral de respeito a todas as crenças em egualdade de
condições, para que não sejam um impedimento em qualquer
acto da vida publica. Havendo, porém, uma restricção. qu e
já foi votada por este Congresso. me parece que esta votação
nada tem de contradictoria em relação ,á,quella.

O SR.. PRESIDENTE - Não me parecem combinaveis as
duas theses. Entretanto, vou consultar o Congresso. e elle ado
ptaná a resolução que julgar mais conveniente.

Consultado, o Congresso não considera prejudicada a
emenda do Sr. Serzedello.

Posta a votos, a emenda additiva, do Sr. Serzedello, é
approvada.

O SR. ALCINDO GUANABARA (pela ordem) diz que o addi
tivo aue offereceu com outros collegas não fica prejudicado
pelo facto de ter sido approvada a emenda do Sr. Serzedello.

O SR. PRESIDE?<TE - Assim o entendo e vou subníetter á
votação.
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Posto a votos, lé approvado o seguinte additivo dos Srs.
Demetrio Ribeiro, Alcindo Guanabara e outros:

«Paragrapho unico. Os que allegaram motivo de crença
religiosa, com o fim de se is.entare~ de_ qualquer ~nus que as·
leis da Republica imponham aos cldadaos, perderao todos os
direitos políticos>.

São, egualmente, approvados 'os segUintes addilivos:
Do Sr. Meira de Vasconcellos e outros:'
«Nenhum imposto, de qualquer natur?za que seja,. po-

derá ser cobrado senão em virtude de uma leI que o auctoflze ».

Do Sr. Barbosa Lima:
Accrescente-se, onde couber:
« § Ficam abolidas todas as loterias.»
Ficam prejudicados os additivos, dos 81'S. Pinheiro Ma

chado e outros, garantindo o direito de todas as profissões de
ordem moral, intellectual e industrial; do Sr. Barbosa Lima,
sobre a liberdade de todas as profissões. independentemente de
qualquer titulo escolar, ou academico; do mesmo senhor, sobre
a liberdade de adopção. segundo as condiçõe" que a determinar;
do Sr. Demetrio Ribeiro e outros, garantindo a liberdade de
testar e de adaptar; do Sr. Epilacio, sobre o mesmo assumpto;
do mesmo senhor. sobre obrigatoriedade do registro civil dos
nascimentos; do Sr. Amaro Cavalcanti. relativo á inhabili
tação para cargo ou funcção publica e por motivo de crença
religiosa; do Sr. Demetrio Ribeiro e outros, sobre a li1-erdarle
do exercicio de qualquer direito civil ou político em relação
aos crentes de qualquer religião; do Sr. Nelson, sobre a liber
dade de qualquer profissão, independentemente de qualquer
titulo; do mesmo senhor, exigindo concurso para o preenchi
mento dos cargos publicas civis, em gráo inferior, sendo livre
pelo Governo para o dos cargos superiores, e por accesso o
dos cargos medias.

E', em seguida. posto a votos e approvado o art. 73 do
projecto:

"Os cargos publicas, civis ou militares, são accessiveis a
todos os brazileiros, observadas as condições da capacidade
especial, que a lei estatuir.»

São. egualmente. approvadas as seguinte.s emendas addi-
Uvas: .

Do Sr. Baptista da Motta e oulres - Accrescente-se
sendo. porém, :vedadas as accumulações remuneradas.

Do Sr. Lauro Sodré:
«A aposentadoria so pode-rá ser dada aos funccionarios

publicas em caso de invalidez no serviço da Patr:a».
O SR. PRESIDENTE declara estarem pre,inCicadas as emen

das, dos Srs. Ba 1'11l1sa Lima e D~metrio RibeIro e outros e do
Sr. João de Avellar e oulros. '

O SR. JoÃo DE AVELLAR (pela ordem) lequer qlle seja
consultado o Congresso sobre si a emenda que anresenlou
com outros collegas esLá prejudicada, pois lhe parece ;lão estar,
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Consultado, o Congresso considera prejudicada a mesma
emenda.

E' posto a votos e reje'ita~o o art. .74 .do projecto, ~en_do:
'em seguida, approvado o segumte substItutIvo. da Commlssao.

Substitua-se: - Os officiaes do Exercito e da Armada
só perderão suas patentes, por sente~ça maior de dous annos
de prisão, passada em julgado nos trlbunaes competentes.

'São, egualmente, appprovados os seguintes additivos. da
COll1missão :.

Accrescente-se:
« Art. . .. A sentença condemnatoria por crImes infa

mantes, previstos nos codigos milit.ares, ou leis civis, faz
perder a patente, qualquer que seja o tempo da sentença.

Art. . .. Os militares de terra e mar terão fôro especial,
constituido por membros de sua classe, para crimes militares ».

O SR. PRESIDENTE considera prejudicada ~ emenda do Sr.
lDemetrio Ribeiro.

E' posto a votos e approvado o art. 75 do projecto:
«A especificação dos direitos e garantias expressos na

.constituição não exclue outras g;:trantias e direitos não enu
merados, mas res·ultantes da fórmade governo que ella esta
bE'lece e dos principias que consigna».

E' posto a votos o seguinte additivo:

Accrescente-sE' onde convier:
« 1o. Fica garantida ás mulhE'rE's a plenitnrle dos direitos

civis, nos termios do art. 72:
2°. Fica conferido o direito eleitoral ás mulheres diplo

madas com titulas scientific'Ús e de professora, ás que esti
verem na posse dE' seus bE'ns. E' ás casadas, nos tE'rmos da lei
eleitoral». .

O SR. GOSTA MAcHADO (pela ordem) pede ao Sr. Presi
dent 11m esclarecimento: si, votada e rejeitada a emenda. que
apresentou conjuntamente com trinta e dous coIlegas, a qual
acaba de ser lida, póde apresental-a na segunda discussão.

Até aqui não tem havido discussão sobre a emenda, e
si não póde eIla ser reproduzida em segunda discussão, o ora
dor pedir1á, ao CongrE'sso licença para retiral-a.

O SR. PRESIDENTE rE'sponde qne no Regiment.o não ha rli;;:~

posição que védr a reproducção das emenda;;: rejeitadas em
primeira discussão. .

Submettida á votaçã,o, é rejeitada a emenda elo Sr. Costa
Machado e outros.

O SR. FRÓES DA CRUZ' (pela ordem) diz que o Sr. Presi
dente declarou prejudicada a emenda do Sr. Demetrio Ri
beiro; que esta E'menda contém um. paragrapho unico; que
o Sr. Presidente, quando julga prejudicados os substitutivo;;:,
julga logicamente, porque contêm ;;:em,pre uma idéa opposta, ou
antithetica. á idlóa do artigo quI' foi approvado.

[E·nteIl(le que. si a f'menda do Sr. - Demetrio Ribeiro tem
uma idéa opposta á que foi approvada. tem um paragrapho
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que póde ser juntado ao substitutivo que foi approvado como
artigo do proj ecto de Constituição. -

Conclue, pedindo que o Sr. Presidente submetia a votos
este paragrapho. '

Posto a votos, é rejeitado o paragrapho unico da emenda
do Sr. Demetrio Ribeiro e outros.

Vêem á Mesa as seguintes

Declarações de 1'oto

Declaro que votei a favor do paragrapho 8° do art. 72
do projecto de Constituição que manda continuar excluida do
paiz a Compan'hia de .Jesuitas, e pro;hibida d fundação de novos
conventos ou ordens monasticas .

.Sala das sessões, 16 de janeiro de 1891. - .J. Retumba.
Declaro que votei contra a pena de morte no Exercito e

Armada, mesmo em tempo de guerra. - Firmino Pires Fer
reira.

Presente, votaria pela mais ampla liberdade religiosa, de
consciencia ou de profissão, com todos os direitos civis, ou
politicos, mas com o complemento essencial de todos os de
veres correspondentes. Votei pela suppressão das condecora
ções e do jogo.

Sala das sessões. 'l.f)' de janeiro de 1891. - José Bevi
laqua.

Declaro que votei contra o are.' 72, § 7°, que prohibe sub
vencionar o culto religioso; bem como contra o § 2° do are. 10
do projecto de Constituição.

Sala das sessões, 16 de janeiro de 1891. - Almino Alves
Affonso.

Declaramos ter votado contra a emenda do Sr. Meira de
Vasconcellos ao § 19 do art. 72, por julgarmol-a restrictiva
da disposição do projecto constitucional.

Em 16 de janeiro de 1891. - Epitacio Pessôa. - .João
Neiva. - Eduwodo Goncalves. - Almeida Barreto. - Fir
mino da. Silveira.. - Pedro Americo.

, IDeclaro que votei pela emenda suppressiva do § 8° do
art. 72. - S. S. - J. de Serpa..

Declaro que votei contra a emenda assignada pelos Srs.
Saldanha Marinho e outros, conferindo o direito eleitoral lás
mulheres. porque. coherente com as idéas que expendi na
sessão de ;: do corrente, considero excusada e incónveniente
aq.uell~ me:n9ão especial e, expressa, visto achar-se comprehen
dIdo ImplIcItamente o dIreito das mulheres ao alistamento
eleitoral e ao e:x:ercicio do voto, na generalidade dos termos
do ,proj ecto constitucional e de todas as leis e regulamentos
elBltoraes.

Sala das sessões, ·16 de ,janeiro de 189j. - AT:meida No
gue'ira.

peclaraEl1~: que voV~'mos a favor da emenda que supprimA
no fmal do SI do ar!. 12., as palavras -, ou dos estaclos.

Sala da,; sessões, 16 de janeiro de 1891. - Jo.ão Luic. 
F. Badaró. - Manoel Fu,lgencio.
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Votámos contra a abolição da pena de morte nos crimes
communs (art. 72, § 22.)

Sala das sessões, 16 de janeiro de 1891. - João Vieira.
Frederico Serrano. - J .. Retu.mba.

DISCUSSÃO DO TITULO V DO PROJECTO DE CONSTITUIÇÃO

/Entra em 1a discussão o titulo V do projecto de Consti
tuição - Disposições geraes e disposições transitorias.

E' lida, considerada apoiada pelo numero de represen
tantes que a subscrevem e entra conjunctamente em discussão
a seguinte

Emenda additiva ás disposições transitarias

São incompatives para os cargos de governadores eleitos
dos estados da Republica, na sua proxim~ organização, não s6
os cidadãos que, quatro mezes antes da eleição dos congressos,
houverem occupado o governo dos ostados, como, tambem,
os cidadãos que os presidirem por occasião do pleito eleitoral.

Sala das sessões, janeiro de 1891. - Nilo Peçanha. - A.
Azeredo. - Dchôa Rodrigues. - Lopes Trovão. - C. José
de Mello. - Pires Ferl'eira. - L. de Bulhões. - Julio de
Castilhos. - Pinheiro Machado. - Julio Frota. - Borges
de Medeiros. - R. Osorio. - Cassiano do Nascimento. 
Thomaz Flores. - Homero Baptista. - Silva Canedo. - Gui
marães Natal. - Antonio Olyntho. - Antão de Faria. - Joa
quim Murtinho. - Joaquim Antunes. - Frederico Guilher
me de Souza Serrano. - Eduardo GOnça1ves. - Rosa .lu...,
nior. - Luiz de Andrade. - Tavares Bastos. ~ Americo
Lobo. - F. Barlar6. - Chaaas Lobato.- Paixão. - Carlos
Chaaas. - Dutra Nicacio. - Demetrio Ilibeiro. - Costa Ma
chado. - Gonçalo de Lagos. - Ferr"eim Pires. - Poll/carpo
Viotti. - Garcia PiJ'es. - Fonseca e Silva. - G. Pa1etta.
- Frederico Borges. - Astnlpho Pio. - Aristides Maia. 
José Avellar. - Thomaz Delfino. - Dl'. Fw'quirn "Werneck.
- Dl'. Nogueira. - C. Mendes. - Santos Pereira. - S~

Alves. - l10rlriaues Fernandcs. - Almino Alvares Affonso.
- Felisbello Freire. ~ Athayde Junior. - Ivo do Prado. -'
Cesar Zama. - Bw'llosa Lima. - Pereira da Costa. - Silva
Paranhos. - Bellal'mino Carneiro. - Dr. Eliseu JJfartinho.
- Joaquim Filicio. - José Augusto Vinhaes. - João de Si
queira. - Gabriel de lJfagalhães. - Prisco Paraiso. - To
lentino de Carvalho. - E. lValldenkolk. - Joaquim Sarmento.
- JeSuíno de Albuquerque. - Barão de Villa Viçosa. - J.
L. Coelho e Campos. - J. J. Seabra. - Corrêa Rabello. 
França Carvalho. - Francisco Mayrink. - Leite e Oilicica. 
Barbosa Lima. - Dionisio Cerqueira. :..- Tedro Pinheiro. 
Francisco de Paula Argollo. - Fr6es. - Baptista da Motta.
- Vícto1'ino Monteiro. - Alvaro Botelho. - Viriato de Me
deiros .

. São lidas, apoiadas e entram conjunctamente em discussão
as seguintes
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Emendas

Ao art. 81

Depois das palavras - divida publica - accrescente-se
- da União.

Sala das sessões, 16 de janeiro de 11891. - Chagas Lobato.

Substitutivo ao art. 76

o cidadão investido em funcções de qualquer dos tres po
deres não poderá ser nomeado nem eleito para as de outro.

Sala das sessões, 16 de janeiro de 1891. - Chagas Lobato.

Ao art. 83

Fica estabelecido o serviço militar obrigatorio.
Sala das sessões. -16 de janeiro de 1891. - Sá Andrade.

Ao art. 83

Accrescente-se: - nem substituição pessoal.
Sala das sessões, 12 de janeiro de 1891. - Bellarmino

Mendonça.

Ao art. 82

Acrescentem-se os seguintes:
§ 1.0 Em caso algum o serviço militar obrigatorio du

rará mais de sete annos.
§ 2: Não se comprehendem nas disposições deste artigo

os ministros de qualquer religião,
Sala das sessões. 16 de janeiro de 1891.' - Meira de Vas

concellos.

Ao art. 79, paragrapho unico

Depois da palavra - obrigar-se-ão -, accrescente-se o
seguinte: - por juramento ou.

O mais como está, accrescentando-se, depois das palavras
- deveres legaes -, as seguintes: - e ao cumprimento da
presente Constituição.

Sala das sessões, 16 de janeiro de 1891. - Meira de Vas
concellos. - Bellarmino Carneiro.

Ao art. 77

Divida-se o § 3° desse artigo nos dous seguintes:
§ 3: Logo que se reuna o Congresso, o Presidente da

Republica lhe dará conta dos motivos que o levaram a usar
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da attribuição do n. 15 do art. 47 e, bem assim, das medidas
de excepção que por essa occasião houverem sido postas em
pratica.

§ 4.° Pelos abusos commettidos no emprego dessas me
didas responderão todas as auctoridades a quem ellas forem
devidas.

Sala das sessões, 16 de janeiro de 1891. - Meira de Vas
concellos. - Bellarmino Carneiro.

Substitutivos offerecidos ás disposições transitarias do
projecto de Constituição:

Art. L" São considerados validos os effeitos produzidos
pelo Regulamento eleitoral de 23 de junho de 1890, assim
como as disposições do projecto de Constituição organizado
pelo Governo Provisorio, no que diz respeito á eleição, com
posição e funcções do primeiro Congresso NacionaI.

ArL 2.° Os decretos, regulamentos e mais actos expe
didos pelo Governo Provisorio, e cujos effeitos não tenham
ainda cessado, serão leis da Republica, si não forem contrarias
aos preceitos desta Constituição.

§ 1.0 Ficam garantidas as patentes, os postos, os cargos
inamoviveis, as concessões e os contracios outorgados pelo
Governo Pl'ovisorio, exceptuados destas duas ultimas classes
os actos que, podendo aggravar a situação financeira do paiz,
sejam ainda susceptiveis de modificação, ou revogaç;ão, ror
parte do Congresso.

§ 2.° Logo no começo da sua primeira sessão ordinaria,
o Congresso verifieará a imporiancia da responsabilidade que
pesa sobre o Thesouro federal pela concessão de subvenções
e garantias de juros. fieando desde já suspensa, até ulterior
deliberação do mpsmo Congresso. a concessão de auxilios desta
natureza.

S. R. - Sala das sessões. 16 de janeiro de 1891. - Oli
?Jeíra Valladão.

O Sr. Retumba (iJihâta attenção) - SI' . Presidente e
Ses. membros do Congresso, muito pouco é o que tenho a
dizer.

Como os demais oradores que me têm precedido, eu per
tenço, tambem, ao numero daquelles que desejam, quanto

, antes, que o paiz entre na legalidade, seja constituido debaixo
de uma carta fundamental.

Por isso, apenas me occupei de tl'e.~ ou quatro artigos da
Constituição, incluidos nas disposiç;ões geraes p transitorias,
que V. Ex. acaba de pôr em discussao.

Começarei deplorando que, Cictualmente, e especialmente
com a votação de hoje, se esteja formando uma Republica sob
bases inferiores ás que, ha annos, eram pedidas para a Mo
narchia pelo Marquez de Pombal (?) e conselheiro Paulino
José Soares de Souza. (Apoiados: mruíto bem.)

Deplcro sineeramente que este Congresso tpnha approvado
uma emenda a um artigo do project.o constitueional apresen
tado lwlo Governo. em que se prohibia a entrada de jesuitas
neste paiz. em que se prohihia a creHr;ã.o ,11' conventos p ordens
monastieas !

Em todo o easo, rpspeito a der isão do CongTesso.
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Sr. Presidente. muitos dos oradores que me têm prece
dido cada qual co'm o maior brilhantismo possivel, se têm
occu'pado de assumptos importantes e te?lmico?, no que c~n- ,
servei silencio, porque r'econheço mmha mcompetencla.
(Muitos não apoiados.)

UMA voz - V. Ex. tem provado o contrario.
O SR. RETUMBA - Nas disposições geraes, porém, encon

tI-a-se o art. 83, que peço licença ao Congresso para ler. (Lê):

«Art. 8:3. Fica abolido o recrutamento militar.
O Exercito 8 a Armada nacionaes compor-se-ão por

sorteio, mediante prévio alistamento, não se admittindo a
isenção pecuniaria.»

Sr. Presidente, o assumpto diz respeito á classe militar,
a que me orgulho de pertencer como official de marinha,
como membro de uma corporação, neste paiz, sempre soli
daria, 'sempre na estacada do patriotismo, sempre reunida e
obediente a todos os seus superiores, como que governada por
um só pensamento. Eu, senhores do Congresso, aproveito a
occasião, para protestar contra uma questiuncula que, actual
mente, se tem levantado no seio de nossa imprensa; não quero
saber si essa phrase - mar'inha sã, contra a qual protesto,
repellindo-a com energia, foi dita ou inventada.

Affirmo a V. Ex., affirmo ao Congresso, e affinl10 ao
paiz que na marinha de guerra da Republica, para cujo seio
entrei ha 16 annos, e onde tenho vivido desde minha primeira
praça até o posto que actualmente occupo, sempre em serviço
activo, nunca percebi um só acto de dissidencia entre seus
membros; sómente existe, na Marinha, o que ha em toda parte
e em todas as corporações: despeitos, interesses contrariados
e indisposições pessoaes; dissidencias nunca conheci, nem co
nheço, na classe militar, e muito especialmente na Armada
brazileira (Muitos apoiados,; muito bem; mt~ito bem), onde
todos são patriotas, onde todos são distinctos (Apoiados), desde
o almirante, até o ultimo marinheiro! (Muitos apoiados;
muito bem.)

Depois deste rodeio ...

UM SR. REPRESENTAN'l'E dá um aparte.

O SR. RETUMBA - Peço que não me interrompa na tri
buna, onde tenho o direito de fallar e declarar francamente
o que penso.

Após este rodeio, peço licença a V. Ex., Sr. Presidente,
e entro de novo em materia. Diz, pois, o art. 83 que fica aba:"
lido o recrutamlento militar.

Senhores, em um paiz como o Brasil, onde seu povo é
completamente heterogeneo, onde não ha educação nacional,
onde sómente se conta um decimo da população que sabe ler
e escrever, - população ainda, - composta de diversas raças,
oriundas do indio bravio, porém selvagem, oriunda do preto
africano imbecil e indolente, oriunda de nossos primeiros co
lonos, os portuguezes, err~ sua maior parte galés! Como em
tão pouco tempo se quer a homogeneidade da nossa socie
dade? Como se quer estabelecer um sorteio militar; para que
de entre o povo saiam, 'espontaneamente, servidores para a
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Patria ? Pois, senhores do Congresso, não conheceis a ogeriza
do povo brazileiro pelo serviço militar, pela responsabilidade
do mando, pela difficuldade e rigor do trabalho? Não sabeis
as difficuldades com que luctaram os governos do regimen
decahido e com que tem luctado o actual Governo para obter
soldaclos e marinheiros? Não conheceis, pelo orçamento, o
quanto se tem despendido com a acquisição de voluntarios e
de engajados?

Senhores, é muito difficil, actualmente, compor-se o
Exercito c a Arma~a de gente viçosa, patriota, disposta a
morrer pela Patria ! i

" - I
UM ~R. HEPRESENTllNTE - Sem o recrutamento.

i
O SR. RETUMBA +--' Volutariamente, é impossivel, a expe

riencia o tem provado.

O SR. MORAES BARROS dá um aparte.
O SR. RETUMBA + Eu não sou precipitado, Sr. Presidente,

não quero que da Carta fundamental, da nossa Constituição,
seja banido o principio da liberdade, seja banida a idéa do
voluntariado, a idéa da conscripção; não voto por este bani
mento; quero que subsista, como principio, como these, a
conscripção militar, mas não quero que se feche a porta, como
me parece que a 'C:onstibição o faz, ao voluntariado e ao enga
jamento.

Em rela({ão ao EX8rciLo,· não duvidarei, 'Senhores, que no
futuro, depois que tivermos a homogeneidade, depois que as
raças se tiverem apurado, depois que o patriotismo tiver au
gmentado, - não duvidarei, digo, em prophetizar que daqui
a 30 ou 40' annos haja entre nós vocação para o serviço mi
litar. que com verdadeiro delírio procure-se defender a Patria.

UM SR. REPRESENTANTE - Agora mesmo ha; ahi está a
guerra do Paraguay para provaI-o.

O SR. RETUMBA - No substitutivo que tenho a honra de
apresentar ao ar1. 83 do projecto, vos mostrarei que não re
pudio de todo o sorteio ou a conscripção militar.

O SR. MORAES BARROS - Deve ser estabelcido como unica
regra.

O SR. RETUMBA - Como unica regra, para o futuro; para
já, não.

O SR. MORAES BARROS - Desde já. (Apoiados.)

O SR. SÁ ANDRADE - O serviço militar obrigatorio será o
melhor. (Ha outros apartes.)

O SR. RETUMBA - Permitti-me, agora, senhores do Con
gresso, que entre em outra série de razões, apresentando-vos
um exemplo estatistico sobre o sorteio militar. .

A França compõe o seu exercito por sorteio: escolhe pri
meiro o departamento que tem de fornecer soldados para o
exercito, e sorteia em seguida os cidadãos. Pois bem; 11a bem
POUCOS dias tive occasião de ler em uma revista militar do
6.809 francezes; 2.354 (isto é veridico) apresentaram dis
Senna para fornecer soldados e marinheiros; foram sorteados
Velho Mundo, que em 1888· foi designado o departamento do
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pensa legal, eram filhos de viuvas, arrimo.s _da ~ami~ia, e
irmãos de militares; 2.042 provaram com cer~Idoes fldedIgn!'ls,
com inspecçõeJ de saude, serem incompativels com o serVIço
militar, terem defeitos physicos. De 6.809, apenas. 2: 413
foram julgarlos aptos! E isto na França, onde o patrIOtIsmo
está a toda prova, onde o pessoal é abundante, onde n~o se
contam os homens! Na França, onde não ha heterogeneldad~
de raças, onde todos sabem ler e escrever I

Permittam, agora, os senhoJ;'es do Congresso que eu lhes
fa(:,a uma pergunta: Si um de vosso~ filhos for: sorteado,. <:on
sentireis de bom grado, que elle, crIado no selO da famIlla e
tendo a educação mais pura e mais apta, vá metter-se em .um
quartel e conviver com homens de raça e educação differente
e desegual?

UMA voz - A lei é egual para todos.
O SR. RETUMBA - Certamente, não. Portanto, senhores,

com a disposição que combato, vamos trabalhar para a futura
desunião, para a futura desorganização do Exercilo.

Fallo sómenLe em relação ao Exercito, porquanto não
admitto sorteio para a Armada. Senhores, a Marinha brazi
leira, como todas as marinhas, deve educar seu pessoal desde
a infancia; deve preparaI-o para os rudes habitos da vida do
mar, não é sortear, não é arrancar tantos mil cidadãos já
feitos, de constituição decidida, talvez paes de familia, para
os embarcar nos navios de guerra. A bordo esses homens não
serão marinheiros, serão tramIJolhos I

O SR. FREDERICO SERRANO - Temos viveiros - as com
panhias de aprendizes.

O Sn. RETUMBA - O nobre collega, querendo prestar-me
um serviço, está desviando-me. Não estou fazendo um dis
curso, não tenho aplidão para isso (Não apoiados); estou apre
sentando uma série de razões para justificar a emenda que
vou offerecer.

VOZES - Vai muito bem.

.0 SR. RETUMBA - Lemhraram-me aquilIo que eu ia
d.Jzer: .quero qu.e para a Marinha nacional o viveiro, o depo
SItO se,Ja a marmha mereanLe, conhecida por marinha de ca
botagem e, mais technicamente falIando, por marinha" de
c?steagem. E' lá, concedendo garantias e protecção á ma
rmha mercante: que se fabricam marinheiros; é lá que, em
casos de neceSSidade, a mnrinha de guerra vai buscar não só
marinheiros, como, até, officiaes. Tivemos na guerra' do Pa
raguay occasião de empregar pilotos tirados da marinha mer
cante. Si concedermos á marinha mercante garantias direitos
protecção mesmo, elIa chegará a ser um sustentacul~, um ba~
luarte da marinha de guerra.

UM SR. REPRESENTANTE - E' uma reserva.

OUTRO REPRESENTANTE - Mas alei acaba com a liberdade
da cabotagem.

O SR. RETUMBA - Vou lá.
. Li, ha poue? ~empo, uma série de artigos elaborados e

fIrmados pelo dlstJncto Conselheiro Tavares Bastos, quando,
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em data muito antiga, occupou-se da questão da cabotagem,
respondendo a artigos, tambem no mesmo sentido, do Barão
de Capanema; vi quantas razões, quantos motivos poderosos
vinham provar, á saciedade, a necessidade absoluta da liber
dade da navegação (lvluito bem); vi provar-se que o Ama
zonas e o Prata deviam ser receptaculos de todas as bandeiras
do Mundo; convenci-me dessa necessidade; os governos trans
actos, porém, depois de concedida essa liberdade, deram taes
garantias. fizeram taes tramo ias sob o titulo de protecção -á
cabotagem, que nullificaram inteiramente essa liberdade.

Quizera, Senhores, esquecer inteiramente o passado todo,
que nada nos vem adeantar. Em occasião opportuna, quando
tratarmos dos orçamentos, hei de pronunciar-me no sentido

.de querei' que o futuro da cabotagem nacional seja garantido
por um auxilio directo do Governo, por uma protecção talvez
mesmo escandalosa.

O SR. MORAES BARROS - Mas sempre indirecta.
O SR. RETUMBA - Perfeitamente. Não quero, absoluta

mente, o monopolio nacional.
Quero vêr nossos rios, lagos, lagõas sulcados por navios

de todas as nações; quero ver nossa cabotagem na altura de
ser cotejada com a de qualquer marinha extrangeira.

UM SR. REPRESENTANTE -- Não póde competir.
O SR. RETUMBA - Queru ter certeza de que os mari

nheiros que se acobertam sob o pavilhão nacional sejam tão
respeitados pelo seu valor e pelo "eu medto como os de qual
quer outra marinha.

Senhores, c!ireis: Ha liberdade de construcção. Não ha
tal; vou provai-o.

Existem, actualmente, "ahindo e entrando na barra dos
nossos portos, fazendo commercio de costeagem, '115 navios á
vela, e 89 paquetes de maior ou menor tonelagem.

Existe, ao lado desses paquetes, um sem numero de
outros, de nações differentes - inglezes, francezes, alIemães,
etc.. fazendo o mesmo éommercio, entrando em competeJ;lcia
com os nacionaes.

Porventura, o Congresso ignora a difficuldade de mon
tar-se, neste paiz, um navio, quer á vela, quer a vapor?

Porventura, ignora que o velame (permittam-me a ex
pressão nautica), massame, poleame e mais artigos usados a
bordo, são importados, directamente, da Europa, ,e pagam di
reitos de consumo?

Ignora o Congresso que na cabotagem extrangeira esses
artigos vêm no bojo dos navios, que os trazem para seu con
sumo, vindo, assim, entrar em competencia com os navios na
cionaes ?

Porventura. ignora que os (paqL1(etes transatlantiGos
tomam cargas em Pernambuco e descarregam em ~\.lagôas,

tomam-na alI i e descarreg'am na Bahia, Rio, etc.; que trazem
em seu bojo grande quantidade de carvão, comprado na In
glaterra 8$ a tonelada, (;mquanto que us nacionaes têm de
compraI-u aqui a 25$ e 30$, trazido por aquelIes mesmos
navios (Apoiados) .

Poderá haver competencia com semelhante disparidade
de preços? Poderá subsistir a marinha mercante?
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Absolutamente, não.
Pedirei. aconselharei. mais tarde, ao Congressu, em

sessões ordinarias, que forneça ao Governo meios de vida para
a marinha mercante, isentando-a, mesmo, de direitos, garan
tindo premios para os navios feitos no paiz, e diminuindo os
impostos para mercadorias conduzidas em navios nacionaes.

Ha bem poucos annos, em 1882, se não me engano, já os
estaleiros da heroica provincia de Pernambuco, reclamavam
por intermed'io de um dos seus dignos representantes, que se
acha entre nós, o Sr. DI'. José lVIarianno, contra esta falta de
protecção e contra a miseria que lhe estava invadindo os es
tabelecimentos.

Fui encontrar no archivo da Camal'a u projecto em que
o DI' . José Marianno fornecia ao Governo os meios de pro
tecção á nossa marinha.

Apresental-o-ei em occasião opport.una, porque, aetual
mente, o Congresso não legisla.

A marinha mercante, Senhores, deve ser um viveiro para
supprir de pessoal idoneo a marinha de guerra: uma dev~

andar alliada á out.ra. (Apoiados.)
Offereço sobre este, assumpto o seguinte substitutivo ao

art. 83. (Lê):

«Fica abolido o recrutamento militar forçado, salvo em
tempo de guerra e substituido pelo sorteio militar, não se
admittindo isenção pecuniaria nem substituição de pessoa.

Paragrapho unico. Emquanto não fôr possivel a reali
zação do sorteio, as camaras, em sessão ordinaria, regularão
o modo de preencher os claros do Exercito ,e da Armada.»

UM SR. REPRESENTAê'TE dá um aparte.
O SR. RETUMBA - Tinhamos e não temos .
.-'lcproveito a occasião ,para pedir a attenção do Congresso

sobre outro assumpto militar consagrado nas disposições
transitorias.

Senhores, o Supremo Tribunal Militar, no regimen de
cahido, não era constitucional.

Existi0 por tolerancia.
Chamo a attenção de V .Ex. para estudar com afinco o

trabalho apresent.ado á Commissão dos 21 pelo meu illustre
collega e camarada Sr. Tenente Coronel Valladão, em que
crea um Supremo Tribunal :YJilitar a exemplo do Supremo
Tribunal Federal, que julgue na parte militar, como este na
parte civl.

Consta-me existir neste Congresso, elaborada, uma emenda
apresentada pelo meu honrado collega e amigo DI'. Nilo Pe
çanha, deputado pelo Rio de Janeiro, tendente a incompati
bilizar os governadores que assistiram nos estados á procla
mação da Republica.

O SR. NILU PEÇANlL\ - V. Ex. não leu: é muito diffe
rente.

O SR. RETFMR\. - ... que presidissem ás eleições r que
estivessem nos quat.ro ultimas mczes na administração do
Estado.

O SR. NILO PEÇANHA - F,' da legislação monarchica.
40
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o SR. RETUMBA -.-:. Não 11a duvida; lodos nós sabemos,

quanto é moralizadon1 a idéa que contém esta emenda.
Não ha duvida, e declaro desta tribuna que a acceitaria

com prazer, si ella fosse generica, si ella incompatibilizasse o
pequeno c o grande, desde o chefe do Estado até o ultimo go
vernador!

Não admitto, porém. incompatibilidades parciaes, e, por
tanto, voto contra a emenda.

O SR. FONSECA HERMES - 'As incompatibilidades t'icaram
para ser tratadas em lei ordinaria.

O SR. RETUMBA - Além do que. como bem diz o meu
collega pelo Rio de Janeiro, esta questão de incompatibilidades
não vai mais ser tratada pelo Congresso ConstTtuinte, pois
que está determinado que seja tratada em lei ordinaria.

Sr. Presidente o art. 2° das disposições transitorias tam
bem me chamou attenção. Ahi, em paragrapho unico. se dão
por approvadas t00as as patentes, todos os postos,' emfim,
todos os aetos p:oatrcados pelo Governo Provisorio.

Não poria duvida em votar nol' este artigo. mas prefiru
votar para que seja tratado em lei ordinaria.

O art. 12, Sr. Presidente. parece-me superfluo, em vir
tude das emendas sobre o art. 84 e seus paragraphos, que
venho de apresentar.

Senhores. sem querer mais occupar a vossa attenção,
concluirei, não o meu discurso, porque não faço discursos,
m3S a mmha série de arrazoadas argumentações ou de idéas
sobre o elemento militar, sobre o marinheiro. e sobre o sol
dado; e concluo, pedindo do alto desta tribuna, não só ao
Governo actuaL como áquelles que depois vierem. uma unica
providencia: derramai a instrucç:ão, ensinai o povo a conhecer
seus direitos, protegei o homem que cumpre o seu dever,
castigai o inimigo, quer dentro, Cíl1cr fóra do paiz. e o Brazil
terá tantos defensores. tantos soldados, tantos marinheiros,
quantos são os seus filhos.

, Tenho concluído.
VOZES - Muito bem; muito bem.
(O orador é abraçado e muito cumpimentado.)

O SR. JOSÉ I\IAluANNü (pela ordem) - Sr. Presidente, o
Congresso tem-se mostrado muito empenhado em apressar
a passagem ela Constituição, e posso dar testemunho de que
dentre aquelles que mais se têm ampenhado nisto não me
cabe o ultimo lagar.

Dominado por este pensamento, venho propor a V. Ex.
Um alvi tre,que D~'~ parece muito acceitavel.

O projecto ccnstitucional, póde-se dizer que está divi
dido em duas partes: aquillo que é propriamente constitucio
nal, e aquillo que vai constituir disposições geraes e trans

. itürias.
O Congresso já votou tudo quanto se refere á parte con

stitucional propriamente dita, e, por isso, eu pedia a V. Ex.
que a Commissão de redacç:ão ficasse incumbida de redigir
este trabalho. para que, logo depois de votadas as disposições
creraes e transitOrias, pudesse entrar immediatamente em dis
~ussão, dispensando-se. assim, o prazo do Regimento (Não
IJ,poiados) , que se tornará inutil desde que já esteja feito o
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trabalho, porque esse prazo foi, unicamente, daelo para haver
tempo de fazer a reelacção elas emendas votadas.

OSp" PRESIDENTE - O pedido do nobre representante será
tomado em conside.ração, opportunamente.

Fica a discusfão adiada pela hora.
O SR. PRESIDENTE designa para amanhã a seguinte ordem

do dia:
Continuação da primeira discussão do titulo' V do pro

jecto de Constituição _ Disposições geraes e disposições
tl'an.i; iloJ'iàs.

Vevanta-se a sessão á:ó 4 horas da tarde.

35" SEssAo, EM i 7 DE .JANEIRO DE 1891

Pl'esideHcia do SI'. Prudente de Moraes

Ao meio dia. faz-so a chamada, á qual respondem os
Srs. Prudento de Moraes, Paes do Carvalho. Eduardo Gonçal
vc!S; Francisco Machado. LeovegUdo C;oelho, .Joaquim Sar
mento, ,João Pedro. José Segundino, Manoel Barata, ,\ntonio
B3ena. Theodoro .Pacheco. Joaquim Cruz, Bezerra de Albu
querque Junior, Theodureto Souto. José Bernardo. Almeida
Barreto.. Firmino. da Silveira. José Hygino. Frederico Sorrano,
Pedro Paulino, Tavares Bastos. Rosa Junior. Coelho e Cam
pos. Thomaz Cruz, Vil'a;ijio Damasio. D\11llinso~ Vicent'. C:il
Goular!. Monteiro ele Barros. Qllintino Bocayuva. Lapér. Braz
Carneiro, Campos SalIes. Ubaldino do Amaral., Santos Andrade,
Generoso Marques. Esteves Junior, Ramiro Barcellos, Pinheiro
Machado. Julio da Frola. Cesario Alvim, Eduardo \Vandenkolk,
Saldanha Marinho. Joaquim de Souza, Silva Cand;~(Í. Silva Pa
l'anhos, Aquilino de Amaral, Joaquim l\Turtinho, Pinheiro Gue
dês. Belforf Vieira. Uchôa Rodrigues. Lauro Sodré, Nina Ri
beIro. Cantão, Pedro Chremonl, iVIaita Bacellar. Costa. Rodrigues
Henrique de Carvalho, Anfrisio Fialho. Nogueira Paranaguá,
Barbosa Lima, Bezerril, Justiniano de Serpa, Gonçalo de La
gos, Nâscin1ento, Amorim Garcia. Epitacio'; CoutoC31;taxo,
Sá :\ndrade, Retumba. João Barbalho, José Marianno, Almeida
Pernambuco, Sosa 8 Silva, Raymundo Bandeira, Meira de Vas
conceIlos, Pereira ele Lyra, .João de Siqueira, Luiz de Andrade,
Espirito Santo. Bellarmino Carneiro, Oiticica, Gabino Besouro,
Ivo do Prado, FelisbelIo Freire. Augusto de Freitas, Paula Ar
golIo. Tosta. Seabra, Zama, Arl hur Rios. Garcia Pires. Mar
colina MOtlra. Santo~ Per'eil'a. Custorlio de Mello. Paula Gui
marães. l\Iilt on. Amphilophio, D.ionisio Cerqueira. Leovegildo
Filgueiras, Barão de S, Marcos, Medrado, Barão de Villa Viçosa,
Prisco Paraiso. 1VIoniz Frei1'1\ At.havrh· Jll11il'. Fonsl'ea Hf'I;11l(·~.

Nilo Peçanha,· Urbano Marcondes,'CyrilIo de Lemos, Oliveira
Pinto, Virgilio Pssoa, França Carvalho. Baplista da Mo!ta,
Fráes da :Cruz. Akindo Guanabara. Erico Coelho, Lnpes Tl'Ovão,
Jacques Ouriques, Domingos Jesuino, Tho11l3Z Delfino,
Antonio Ülyntho. Badará. ,\1 exandre . Stoc];;lp1'. Alvaro
Botelho, Gonçalves Chaves, Viot'i, nutra Nicacio, >001'-
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l'êa HabelIo, Manoel Fulgencio, Astolpho Pio, Gonçalves
Ramos, Costa r:Ylachado, Ferreira iaJabello, João de Avelal',
Bueno de Pa iva, Feffeira Pires, Martinho Prado Junior,
Bernardir.o de C<::mpos, Francisco Glicerio. Moraes Barros,
Domingos de Moraes, Adolpho Gordo, Carvalhal, Angelo Pi
nheiro, Mursa, Rodrigues Alves, Alfredo Ellis, Carlos Garcia,
Almeida Nogueira, Rubião Junior, Fleury Curado, Guimarães
NataL Azeredo, Caetano de Albuquerque, Bellarmino de Men
donça. Marciano de Magalhães, Fernando Simas, Lauro Mü
1er, Carlos de Campos, Schimidf, Lacerda Coutinho, Victorino
Monteiro, Pereira da Costa, Antão de Faria, Julio de Castilhos,
Borges de Medeiros, Alcides Lima, Thomaz Flores, Abreu,
Homero Baptista, Rocha Osorio, Cassiano do Nascimento,
Fernando Abbot, Demetrio Ribeiro e Mena Barreto.

Abre-se a sessão.
Deixam de comparecer, com causa, os Srs. : Floriano Pei

xoto, Ruy Barbosi! João Neiva, Matta Machado, Joakim Ka
tunda, Elyseu Martins, Saraiva. Raulino Horn, Rodrigues Fer
nades, Martinho Rodrigues, Theophilodos Santos, Leandro
Maciel, Francisco Sodré, Aristides Lobo, Conde de Figueiredo,
Fel'l'eira Brandão, Americo Luz, Domingos Porto, Francisco
AmaraL Paletta, Cesario Motta Junior, Lopes Chaves, Paulino
Carlos, Leonel Filho e Moreira da Silva; e sem causa, os
81's,: Cunha Junior, Oliveira Galvão, Amaro Cavalcanti, Joa
quim Felicio, Rangel Pestana, João Severiano, Americo Lobo,
Indio do Brasil" Innocencio SerzedelIo, Casemiro Junior, Nel
son, Pires Ferreira, João Lopes, Frederico Borges, José Ave
lino, José Bevilaqua, Almino Affonso, Miguel Castro, Pedro
Velho, Pedro Americo, Tolentino de Carvalho, Gonçalves Fer
reira. Juvenal de Aguiar, André Cavalcanti, Annibal Falcão,
João 'Vieira, Pontes de Miranda, Oliveira Valladão :"antos Vi
eira, Fonseca e Silva, Manhães Barreto, Alberto Brandão, Vi
riato de Medeiros, Joaquim Breves, Luiz Murat, Sampaio Fer
raz, Mayrink,Furauim Werneck, Vinhaes, João Pinheiro,
Pacifico Mascarenbas, Gabriel de Magalhães, Chagas Lobato,
FranCISCO Veiga, Costa Senna, Aristides Maia, Carlos Chagas,
Jacob da Paixão, Domingos Rocha, João Luiz, Barão de Santa
Helena, Leopoldo de Bulhões, Costa Junior, Antonio Prado,
Ernesto de Oliveira e Assis Brasil.

E' lida, posta em discussão e, sem debate, approvada a
act.a da sessão antecedente,

O SR, 2° SECRETARIO (servindo de l°) procede á leitura do
seguinte

EXPEDIENTE

O officio do Generalissimo chefe do Governo Provisorio,
datado de 12 do corrente, enviado, com o officio abaixo, do
Ministerio das Relações Exteriores, o texto original da se
gumte

Mensagem

Quinquagesimo primeiro Congresso dos Estados Unidos
da America, em sua primeira sessão - Aberta e celebrada na
cidade de Washington, segunda feira, 2 de dezembro de 1889.
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Resolução conjuncta

Congratulando-se com o povo dos Estados Unidos do Bra
zil pela sua adopção de uma fórma republicana de governo.

Resolvido pelo Senado e pela Camara dos Representantes
dos Estados Unidos da America, reunidos em Congresso, que
os Estados Unidos da America se congratulam com o povo
do Brazil por ter justa e pacificamente assumido os poderes,
deveres e respons<lbiIidades de governo de si mesmo, baseado
no livre consentimento dos governados e na sua recente ado
pção da fórma republicana de governo.

Thomaz B. Rced, Presidente da Camara dos Represen
tantes.

Levi P. lvlorton, Vice-Presidente dos Estados-Unidos e
Presidente do Senado.

Approvado, em 19 de fevereiro de 1890. - Beni- Har
ríson.

L. S. - Certifico que este documento é cópia fiel do
original archivado na Secretaria de Estado.

Em fé do que, eu, James G. BIaine, Secretario de Estado
dos Estados Unidos, subscrevi o meu nome e mandei que se
puzesse o sello da Repartição.

Feito na cidade de Washington, no 21° dia de fevereiro
A. D. de 1890, e centesimo decimo quarto da Independencia
dos Estados-Unidos da America. - James G.· Blaíne.

lVIinisterio das Relações Exteriores - Rio de Janeiro,
12 de janeiro de 1891.

Generalíssimo - O Senado e a Camara dos Representan
tes dos Estados-Unidos da America, reunidos em Congresso,
deliberaram, como sabeis, exprimir, em nome -do Povo que
tãc dignamente representaram, as suas congratulações ao
Povo Brazileiro. por haver este assumido justa p pacifica
mente os seus inauferiveis direitos. instituindo o g'overno de
si proprio e adaptando a fórma de governo republicana.

Essas congratulações foram formuladas na lVIensagem
que, opportunamente, vos foi entregue pelo digno represen
tante dos Estados Unidos da America.

Tanto pela sua egregia origem, quanto pelos sentimentos
que exprime, eSSE honroso documento deve ser, segundo
penso, directamente communicado ao Congresso Nacional, ao
qual, como representante do Povo Brazileiro e or~ão da sua
soberania, será, certamente, agradavel manifestar os senti
mentos da gratidão nacional por essa prova de estima e de
cordialidade, que é um novo testemunho das relações exis
tentes entre as duas maiores potencias do Continente Ame
ricano.

Nesse intuito e para esse fim, tenho a honra de en
viar-vos o original dessa lVIensagem, para que, si tal fôr a
vossa opmião, a endereceis ao Congresso Nacional.

Acceifai a expressão da minha mais alta consideração 
Q. Bacyuva, Mini,lrro das Relações Exteriores.

O SR. PRESIDENED declara que a Mensagem é recebida com
muito especial agrado, porque ella assignala e symbolíza a
confraternização dos povos americanos.
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o Sr. Bernardino de Campos (attenção) - Sr. Presidente,
a lVIesa aca1la rie communicar á Casa o volo de congratulação
CJ1W ao PO';[) hrazijl'iI"l) r1irig:· o CongTeSSO dos Estados Unidos
ria Ame!~ica do Norte.' -

Essa communicação. Sr. Presidente, não póde ser rece
1lida pelo Congrrsso Be:J.zi!eil'o senão eo;n a mais viva emoção,
com o mais pronunciado contentamento. (Apoiados.)

,Já haviamos recrbido o reconhecimento official por parte
no govemo dos Esl aclos Unidos da Americo do Norte; vem-nos,
hoje. o volo elo ]lGVO norte-americano. que se congratula com
Ii Povo jlraziieiro ne!o fac! o cle haver elle tomac!o posse de
si mesmo einauguraelo o regimen do governo da Nação pela
Nação.

E rieve ser iani o mais vivo esse sentimento de satis
f::icçâo, Sr. Presiqenle. quanto o voio de congratulação, que
aC01bamos de receber. parte daquelle Povo. que nos precedeu
110 caminho ria lil1 crc1ade, daquelle Povo, que é o nosso maior
no i'sl ab"lec imrnl i) dessas inst iluições. que constituem uma
J:r:ão con:~1 anl p. um pnsinamrnto perenne (Apoiados). desse
Povo. que kl'anlo11 essa magestosa construcção, sob a qual
se abriga uma prosperidade sem par. (irfuito bem.)

Essa solidariedade de sentimentos, idéas e aspirações,
que hoje enfaixam em um só sentir, em um só pensar, todo
o Conl inen ii' americano: essa solidariedade que precedeu a
unificaçiío. a uniformização das instituições políticas, e que
se comnletou pelo advi'nto da Renublica Brazil8ira: essa soli
dariedade assegura-nos. Senhores, que o Continente ameri
C;lP.::i se conslill1e. definitivamente, em o vasto campo em que
as mais gTandiosas soluç:ões referentes á felicidade humana,
os mais complica-dos problemas ela sciencia social hão de ter
plena realidade. (Jhâfo bem.)

Peço, 8r. Presidente. que consulteis a Casa si consente
que a ·Mcsa do Congre'3so Brazileiro transmitta iloC:ongresso
elos Estados TTnidos da Ameriea do Norte n voln de sincero
reconhecimenlo. pela suadação qUi' acabamos de receber, di
gnanrlo-se a MeS1 fazel-o por intermedio do Governo e da
noss~ legação na America do Norte. (iVhâto bem: muito bem.. )

q SR. PHESTDEWJ'E rliz que, opporlunamente. será tomado
na elevida consideração o pedirIa do nobre representante.

Q Sr. Theo'dureto Souto di? que sente ler de occupar a
attenção do Congresso com uma questão ele caracter pes
soal. ..

O 8H. BADAHÓ - Absolutameni e. não tem.
O SR. THEüDURETü SOUTO -.:. mas, ainda guando ti

vesse. collocaria a questão no terreno dos principlos.
Não se achava no Congresso quando o illustre represen

taI11 c por Minas apresel~tou um l'equel'inwnto 1,,'lativo a uma
questão de exploração de minas no Estado de que S. Ex. é
renresentanle. .

Cllegeu depois que esse requerimento havia sido adiado,
qm'nrl0 pstava em discussão assumplo diverso e tinha sido
annunciada a ordem do dia.

Devo dizer ao nobre representante que, apesar de ser
Um cios )wlicional'ios, não podia dar explicaçóes. porque de
nada sabia.



- 631-

o que visava o nobre representante com. este requed
mento? Ou resolver por meio de um requerimento a grande e
complexa questão da propriedade das minas, quaesquer que
sejam, e dIas tem classificações differentes, ou repetir a ques
tão resolvida, á: aqui" mais que póde ser enterreirada
de novo, das incompatIbilidades parlamentares, como foi
formulada em uma emenda approvac1a pelo Congresso, ou de
sustar os actos da administração em concessões analogas,

'Si o nobre representante pretendia resolver por meio de
11m requerimento a questão de vrorpriedade das minas, era isso
irdempestivo, inopportuno, porque e!la só póde ser resolvida,
em tlWSQ, por um artig'o constitucionaL e, em l1ypotheses di
versas, pela legislação que formular o Congresso ordinario.

Demais, esta materia 'póde ter duas faces muito diversas:
ou ha de ser resolvida Ipelo Cong;resso federal, si prevalecer a
unielaele ela legislação, ou pela legislatura dos estados, si pre
valecer o principio de diverSidade de legi,slação. Diz - si pre
vcdeeer - porque a "ictoria da diversidade ela legislação não
f'stá firmada definitivamente.

UMA voz - Está; o contrario será uma infelicidade.
O SR. TREODURETO 'SOUTO' diz ,que Deus nos livre :que es

teja, porque vê nas dobras desse grave problema nada mais do
que a. completa desbarmonia da legislação civil, commercial
e ele todo o Direito patrio.

Deve declarar que tem defendido, não s6 como advogado,
mas' na tribuna parlamentar, o principio ele que a propriedade
do 8ólo implica e envolve a do subsólo.

IE,stá prompto a apresentar emendas na segunela dis,cussão,
;'elativas a este assumpto como a outros, onele se firme este
princir: io ele um modo incol1'cusSO, afim ele se não ver mais
:lpphcaela ele um modo incerto e incoherente a legislação dos
tempo" coloniaes, como até hoje.

E' neeessario ,que outra vez se .firme a regra sobre a pro
priedade elas m~nas ,que pertencem á União e sobre as que ver
tencem aos estados.

iMas elepois de firmar este principio. é preciso estabelecer
llorma mais complexa sobre a propriedade rJas minas nos ter
1'I3n05 da União que nos terrenos elo dominio particular. Isto é
aJisolutamente indeclinavel. pOJ1qlle não basta uma regra geral
declarando ,que as minas pertencem ao Estado e ú União.

Deve, ainda. declarar que. ,quando se votou a emenda rela
tiva aos terrenos devolutas e á's minas, votou contra a pri
Ineira parte (~ a favor da segunda, embora não esüyessem se
]Iaradas as duas respectivas partes.

Votou contra a primeira. porque não comprehende sobera
:1ifl sem terriiorio: pcT'lclue os terrenos devolutos era uma pro
priedade ela Nação. e o artigo fundamental declara que a pro
j.,riedacle não pôde ser tirada senão mediante eXIH'OIpriaç:ão; i'1to
,\ um principio inl1erente á organizaç:ão sociaL ou. antes, um
T,rincipio anterior, preexistente e supE'rior á constituição da
wciedade politica.

lVIas, voltando á questão, diz que já vê o nobrr represen
tante qUE' não podia, por um simples requerimento, rapida
mente. bruscamentE'. resolvE'r um problema tão grave como
E'S tE' . .- -., <. ..~ ,-+-.,'

(Ha 11m apaJ'te do Sr. Baclaró.\

Todos os que são versados em jurisprudeneia, em Direito
privado e administrativo, sabem a clivers.idade pe arestos e
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decisões que se têm proferido a respeito de minas· ora se es
tabelece que as minas pértencemaos estados, ora 'que, col1o
cadas em terrenos particulares unidos. e entegr[;,dos e solo e
o sub solo, pertencrm :lOS particulares .

. E' nf'cessario fixar, na nossa legislação, um criterio ISU
iper:or, .que regule este assumpto e trace limites ao poder
e1rd1llarw.

Si, pon'm, o nobrr representante, com este reque.rimento,
pretenclf'u rstatuir a incompatibilidade dos direc,tores de
b&ncos, companhias e sociedade,s ano.nyma,s, o orador deve
dedarar aS. Ex. Ique isso é ainda uma life pendente.

"~ão faIJa por si, pOllque não tem nenhum negocio com
c8mpanhias 'que tenham favüres dos estados, a não ser o
Banco da Republica dos Estados Unidos do Brazi].

E'sta questão, poi's, ainda, tem de s,erresolvida; mas, é
preciso não confundir a incompatibilidade política e a par
lamentar.

A. incompatibilidade politica consiste na diversidade de
1loderes, qne não se podem confundir, como o LeigisIativo com
o JudJ.ciurio, e o Legislativo com o Executivo; e, pois, as incom
p:J.tibilidades eleitoraes, devem ser materia de legislação or
dinaria.

Além disto, é preciso ve,r que já existe neste Gongre,slso
nmprotesto vivo 'Contra estas incompatiibilidades absolutas;
wqui estão representadas todas as classes sociaes, e, na opi
nião ,do orador, o governo de um paizdeve ser uma orga
nização harmonica, em 'que sejam comprehendidas todas as
forças sociaes. 'Es.fa é a ve,rdadeira concepção.

A simplesexrposição do facto Ique se passou em agosto
do anno passaflo, época em que o orador não cogitava em Is,er
candidato a 1Jm logar no Congresso, porque andava muito afas
tado da politica, não que a tivesse abandonado, mas 'porque
vh-ia cheio de desilluS'õ'e's), crô ,que bastará para satisfazer o
nobre representante.

Em agosto do anno passado, alg'uns illustres cidadãos de
S. Paulo, o DI'. José Pinto do Carmo Gintra, director do
Banco Constructor e A.gricola da Companhia Iluana, o Sr. Be
.TIie:dic't0 do Carmc0. o IDr. J0aquim José da Silva Pinto
e I) DI'. Pedr0 Luiz Süal'es de Souza, anHgo 1)arlan"eíntar
muito digno e írrdeiP'enidente, convida'ram-no a firma,r um re
qurrimento' em que, se pedia a exploração de minas de ferro,
por ser o orador, então, fiscul de uma grande companhia, que
havia operado a fusão de outras. Essenedido foi attendido
em parte. e em parte adiado para ser resolvido pelo poder
competente. Declara desde já que nada tem com os direitos
e interesses dos particulares, porque é daquelJes que pensam
que a proprieclad:~ das minas não póde ser defraudada .por
concessões administrativas.

O SR. BADARó _. Então V. Ex. concorCla que a minha dou
trina é boa.

O SR. THEODURETO SOUTO responde que nem é outra a
sua doutrina. Mas o que quer é que fique muito bem firmado
é que não consente, não que1' r não apoia nenhum acto que
viojr rlireitos adquiridos, e. até, está prompto a. passar uma
procuração. com poderes em causa propria. a quem quer que
queira encarregar-sE' destE' nE'gocio, cedendo seus direitos a
uma casa ele mispricordia. irmandadE'. ou instituição pia, que
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o nobre representante
Minas.

Assim pensa ter. por sua parte, cumprido o seu dever, e
declara aos nobres representantes que, si sentir qualquer in
compatibilidade entre sua posição politica e particular, não
hesitará um só il'stante em renunciar o Il:1\l;ndato que aqui
exerce. (1l1uito bem; muito bem).

O SR. ZAMA - Peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE - A hora do expediente está finda.
O SR. ZAMA - Neste caso, peço o V. Ex. que consulte ao

Congresso afim d8 ver si este me concede cinco ou dez minu
to'O para tratar de uma materia que considero urgente.

O SR. PRESIDENTE - Mas não ha casa para :votar o re
Querimento do nobre representante:

O Sft ZAMA - Resta-me, então, resignar-me.
E' o quarto dia que desejo solicitar da Mesa algumas in

formações. e não o posso fazer.

ORDEM DO DIA

DISCUSSÃO no TITULO v DO PRO.JECTO DE CONSTITUrÇiÁO

Continúa a 1" discussão do titulo V do projecto de Con
!stituição com as emendas apresentadas.

São lidas, apoiadas e entram conjunctámente em discus
são as seguint es.

Emendas

Disposições geraes - Ar!. 8:3. Substitua-se:
Fica abolido o recrutamento militar forçado, salvo em

tempo de guerra. e substituido pelo sorteio militar, não se
admittindo isenQão pecuniaria, nem substituição de pessoa.

Paragrapllo .unico. Emquanto não for possivel a reali
zação do sorteio. as camaras, em sessão ordinaria, regularão. o
modo de preencber os claros elo Exercito e da Armada.

Sala das sessões. 16 de janeiro de 1891. - .1. Retumba.
Disposições transitarias - Supprima-sf' o primeiro pe

riodo do art. 12, por desnecessario. á vista do substitutivo
que apresentei ao ar!. 83. nas disposições geraes.

Sala das sessões, 16 de janeiro de 1891 - J. Retumba.

Disposições tr-ansitol'ias

Ao art. 10. § 5°

Substitua-se pelo seguinte:
Concluida ella. o Congresso dará por terminada a sua

missão e dissolver-se-á. -.I. AvelaJ'. - C. Pal€lta. - A.
Olyntho. - FCJ'l'cim Pir'cs. Ar'istidc/i, Maia. - Gonçalves
Ramos. - Alvaro Botelho.
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Substitutivo ao art.igo 2° das dispos{ções transitorias e
seu paragrapho unico.

Dos aetos rio GnVf'I'no Provisnrin dns ql:aes resllll ('m
compromissos para o Thesouro publico, só serão considerados
va1Jdos os que forem approvados por este Congresso.

Sala das Sessóse, 17 de janeiro de 1891. - Antão de Faria.
Santos Pereira.

, ~mendas ao additivo da Commissão ás disposições tran
sltorlas:

No n. :2 inter0ale-se entre as palavras - Emittir parecer
e as que seguem, estas: - baseado na legislação vigente.

No § 1°, em ve" de - quatro jurisconsultos - diga-se _
ires ,jurisconsultos, etc.

No § 2°, em ve" de - em egualdade de proporção entre
as duas classes. - diga-se - na proporção numerica das
duas classes.

Sala das sessões. 17 de janeiro de 1891. - Bellarmíno
lv!endonça.

Aa art. 85

Em vez da p~lavra - legislatura - empregada mais de
uma vf?" no presente artigo, diga-se - assembléas legislativas

No mesrho artigo, onde se [li" - Congresso Federal 
diga-se - Congresso Nacional.'

No § 1° do mesmo artigo, depois das palavras - no de
curso de um - acerescente-se as seguintes - a dous - le
vando-se ao plural a palavra - anno, - que se segue ..

'§ 4°. d~pois das :palavras - fórma rerpublicana federa
tiva - 'acl'l'eseentem-,3I' as seguintes - nem E~tado algum
sem seu cons'entimenlo serú da Egu,akla'de de rerp,res,entação
no Senado.

Snprimam-se as palavras - ou a egualdade, até Senado.
Soja das S\[OssrJ.es, j 7 de janeiro de 1891. .1. Meira de

Vasconcellos. - B. Carneü'o.
Ao art. 2° elas disposíçõ'es transilorias:
Ao paragrapho unico accrescenlem-se

reitos adquiridos que eomprovadamente
t ,:ríc1osl.

Sala das s'essões. li de janeiro di? 1891. - Bellai'lnino
111endonça .

Dis]J()sir-(Jrs TY'(lns11 f))'ias

An art. 3.°

Depois da palavra - Constituição accTCsccrcfem-se as
seguintes: - ou não tiver adoptado a dc um, dos outros, que
lhe pareepr mais convenienle.

Depois da pj)Javra - federal - accrescente-se : r- a
outra qualquer.
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Snpprimam-se as palavras - a de um dos outros - aL~
rarpepr.

O mais como está.
Em 17 de janeiro de 1891. - .T. Meira de Vascon

cellos. -- Bellarmino Carneír:.o.

Disposições Gemes

Accrescente-sr. onele eouber. o seguinle:
Art. Não poderá exercer cargo de natureza alguma,

ainda mesmo electivo. quer' na União, quer nos estados. o
individuo que houver sido alguma vez julgado incurso em
,etin1l', quI" a,lAente contra a existencia política da União c
contra a fórma de governo garantida, por 081a ConslLitnicão.

'§ 1.° Só e em virhlde ele {lelibera,c'ão do CongTesso Na
eiona1. tomada por dous tercos de volos dos membrosile rada
lima de suas camaras. deixará .ele ser a'JIplieada le:::1n rlispo
:oiç-ão.

§ 2.° Uma lei reglllará a ,execucãodesl e artigo.
Em 17 de janeiro.de 1891. - .T. Meira ele Vasconcellos.

3cl1annino Carneiro.

Emenda ndrlifiva ás rlisposir6es il'(/nsilOl'ias

A;(é que o Congresso Na,ciona1. em sessão orclinaria. elabore
lima j.ei eleiLoral para a Republien. ,en1ramem vigor. para o
pleito da organizacão dos estadas. as disposicões da Re forma
de 9 de janeiro de 1881. no que toear á cons·tiIuicão das mesas
-,leHoraes. fiscalízacão. recebimenlo de cerlulas e apuracão de
Yotos. Tlilo Peçanha.

Emenda substitutiva á da CommJssão

Onde se lê - Disposi'cões geraes ArL. Haverá um
Supremo Tribunal Militar, com as seguintes. etc.

diga-se: Haverá um Supremo Tribunal Militar, com as
seguintes atlribuições:

1.0 ~Julgar em ultima instancia. de arconJo com as leis
om vigor. os crimes de natureza inilHar:

2.° Emittir parecer ácerca ,de assumptos submeltidos a
seu exame. tendo as suas decisões execuc:ão depois do Cum-
]))'a-sc fIo Presidente ela Rrpublica.

§ 1.0 Este Tribunal compor-se-á de 12 membros mi
litarrs. como actualmenle. e mais quatro desrmharg'adol'es de
lavel saber. lodos nomeados pelo PnesidenLe ela Repnhliea.
sujeita a nomeação á approvaçã.o do Senado. .

§ 2. 0 Os milHares serão officiaes generaes do Exercito e
Armada. ,pfferfivos na proporcão que hoje existe. e tanto este,:;
como os .civis só perderão o logar flOr effeito de sentenca.

§ 3.0 Em regulamento ospecial. slljeito Ú npprovação do
Congresso, o Governo estabelecerú o meio pelo qual este Tri
Dunal dever6~ funecionar. conferindo-lhe outras attribuições.
que julgar conveniente, dentro dos limites das leis. '
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§ 4.~ Respeitam-se os direitos adquiridos 'Pelos actuaes
G?nselh~Jro,s de guerra. - José Simeiioi• - Abl'eu,. _ AI
odes L~ma. - C. do Nascimento. - Barbosa Lima. - Julio
Mella. - Df': p'r~do Junior. - Menna Barreto. _ Thomaz
-;crures. - DWn1sW Cerqueim. - Almeida Barreto. _ Paula
Gttim.w'ães. - Fictor'ino 1l1onteí'ro. - Pereira da Costa. ~
BaptIsta da i-Vfotta. - Fernando Abbott. - PinheÍ1'o Ma
cha~o. - Julio de Castilho.\'. - Boraes iv/celeiros. _ Fre
dellco Serrano. - Paula Ar{jollo. - Ba'j'ão de S. Marcos. _

.1. L. de Souza Coelho. _I. Ourique. -Barão ele S. Marcos.
(; L. de SO/lza Coe!Jw. - .J, 01lY"i,que. - Cllstoâio clt:;
"ucllu. - N1'J"w. - Rosa Junior. - DI'. Pinheil'o'Guerles
I?ernetl'ío Ribeiro. - L. lJ!Iüller. - F. Schmidt. - Espi
n/) Santo. - Raymllndo B,mdep·,.I.

Disposiçõ'es geraes :
ArL 83. Substitua-se pelo sC':;uinte:
Fkam abolidos o recl'ubPl,~njo (' o sorteio militar.
As forças de mar e terra serão preenchidas por meio de

engajamento de voluntarios.
Art. 85, § 2° - Onde se diz - tres quartos. diga-se -

dons terços - B. Campos e, outros.
Disposiçõe;; transitorias:

Art. 6: SubEtitua-se pe.lo seguinte:
A' proporção que. os estados se forem organizando, pas

sarão a arrecadar as rendas que lhes competirem.
Art. 7° a 11. Substituam-se pelo seguinte. que é a

emrnda do Senador Saraiva, modificada:
Artigo - ;'{a~ primeiras nomeaç'ões para a magistràtura

federal e para a dos estados serão prefeTidos os juizes de di
reilo e desembargadores de mais nota.

Os que não forem admitfidos na nova organização .iudi
ciaria c tiverem mais de 30 aJlnos de exercicio, serão aposen
tados com lodos os seus vencimentos.

Os que tiveram menos de 30 annos de exercicio, conti
nuarão a percebe.r SE'llS ordenados até que sejam aproveitados
ou aposentados com o ordenado correspondente ao tempo de
ex('rcicio.

As despesas com os magistrados aposentados ou postos
em isponibilidarle serão pagas pelo Governo fed:oral .. - B.
Campos e outros.

. Ar!. 12. Supprima-se, por nrejurlicado pela emenda
subst itul iva do ad. 83.

Sala das sessões, 17 de janeiro de 1891. - B. Campos.
-Mor'aes Barros. - Adnlpho Gordo. - Carlos Gania.
Rubil'!"D JUl1im'. - Almeida ;\'o(llleim. - Rocl1'igues Alves.
Dominuos rlp i\lol'aes. - Alfredo El1is. - Corvalhat. 
MlIrsa.~ -- Costa hmio1". - Rodolpho JJ1imncla.

O Sr. Lauro Müller diz que não tem tomado parte nos
àebates ])or achar-se convencido de que o maior servi<::o que
pórle o' Congresso prestar 'ao paiz é approvar a Constituição
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no mais breve tempo possivel. Assim. não subiria á tribuna
si não carecesse de fazer urna reclamação.

No artigo 2° das disposições transitorias, que encerra ma
teria grave. nota urna emenda, da Commissão, que lhe não
parece exprimir perfeitamente o que se passou, conforme o
orador explica, inferindo que houve equivoco da parte, dos
auctores da emenda, A emenda que o oraclor apresentou no
seio da Commissão, da qual foi membro, mandava que se sup
primisse o artigo, por ocioso: assim, sem desconhecer a le
gitimidade dos actos do Governo, havia a vantagem, além de
eutras, de não permittir ao Congresso uma approvação sem
exame, tanto mais quanto o Congresso não tem que. revogar,
ou approvar, esses actos que são validos aLé que sejam refor
mados pelos meios ordinarios.

Passando ao art. 6° daquelIas disposições e rCS'pectiva
8m2.uda, trata da questão das rendas; declara que deu o seu
apoio á emenda apresentada pela bancada rio-grandense e
julga que esta questão devia ter sido resolvida de accordo com
a citada emenda, em virtude da qual a competencia dos estados
ora perfeitamente discriminada, sem que corresse a União os
riscos que presumiram muitos membros do Congresso e, até,
(; Sr. MinisLro da Fazenda.

O orador não queria negar á União os recursos de que
elIa necessita, porque a União é a Patria, a representante da
Republica no extrangeiro. onde deve apresentar-se o mais
j orte possivel: não se trata do quantum, trata-se apenas de
uma questão de methodo. Mas, uma vez adaptada a disposição
como <) foi pela maioria, acceita o systema estabelecido, em
bora lhe pareça impossivel a vida dos estados com esse sys
tema. - o que a pratica em breve demonstrará.

Não iria á tribuna, repete, si não fosse a necessidade que
tem de restabelecer o pensamento da emenda que apresentou,
relativa ao art. 2°, pois consider:a esta materia importan
tissima.

Quanto ao art. 6°, dirá. ainda. que lhe parece inconve.
niente o regimen nelIe estabelecido no tocante á discriminação
das rendas.

Retirando-se da tribuna, de.clara que faz votos para que
o Congresso quanto antes termine este difficillimo trabalho,
com o patriotismo de que até aqui tem dado provas.

O Sr. Martinho Prado Junior (movimento de attenção)
- Sr. Presidente, não pretendia falIar desta tribuna; que.
zera fazel-o dos bancos que occupo, porque alIi, em contacto
immediato com os meus colIegas, estaria, justamente, no nive.l
àas minhas modestas aspirações, da mediania e da obscuri
dade em que vivo, (Não apoiados gemes.)

Quizera fallar alIi; porque não pretendo fazer um dis
curso. e. por conseguinte, não viria abrir uma solução de
continuidade entre os honrados oradores que occuparam
brilhantemente, esta tribuna, dando lagar ao confronto com
minha obscura individualidade. (Não apoiados,)

Reconheço não poder acompanhaI-os, quer q.uanto ao
brilho da palavra, 'luer quanto á elevação dos conceitos em
relação aos magnos assumptos que têm preoccupado a atten
ção do Congresso até hoje.

Mas V .E,x. sabe que, ha dous annos retirado da tribuna
por um incommodo que della me arredava, eu receava não
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poder fazer-me ouvir daquelle banco, c, por isso, aqui me
acho.

Além disto, a h'ibuna l'xel'ce sobre. d meu espirito verda
d~ira fascinação, (; leva-me para o terreno de ardentes pai
XOI'S, qUl' provocanl luctas e odios, o que desejo evitar,

TllClo farCl, lJorém, para conservar-me na altura desta
j l'iJHlna e na do honrado Congresso, que me loIuve, collocando
me ao lado e sob a protecção de V. Ex., meu velho com
]Janllciro de ]Jl'opaganda nos comicios populares e no seio da
"i.ssembl(·a Legisla! lva ele S, Paulo, quando, com o honrado
ex-Ministro ela Justiça, abrimos luctas gigante,scas, luctas que
significam, hoje, para mim, talvez, uma illusão desfeita.
(Jluito bem.)

Não pretendia - acccnllH~-se lJell1 a palavra - não pre
tendia tomal' a palavra nos de.bates ela Constituinte, e por mo
tivos cliffer f3ntes, Cjue ac!uavam poclel'osamente em meu es
pirito,

Em primeil'o logar, entendia que a missão do republicano
11i8torico neste re.cinto era não crear diJi'iculdades nem em
taJ'aços. Ú mal'(;!la do Governo Pl'ovisorio, procurando o mais
br'eve possivel ver estabelecida a Ol'dem legal no paiz, en
il'ando-sc o mais clepI'rssa possi v1'1 no vel'dade.iro re'gimen, fa
ZE·nc1o cessar este provisorio. que vem ela força e que é o menos
compativel com a liberdade. e a dignidade da Patria.

UM 81'.. HEPllESEXT.\XTI, - Felizmente assim não tem
acontecido.

O 8:1. I1L\ln'JXHO PI1.\OO -IU1'l1ll!l - ;'ião lll'l'tcndia 'tomar
parte no debate do projecto constitucional. porque o estudo das
corporações desta natureza, em todos os paizes. a observarão
que ten1l0 feito elos l'orpos le.g·U,lativos, fizeram-me chegar ao
c·spirito a conYicç:ão ele. que são sempre inuteis os esforços dos
oradores para aU erar ou modificar o juizo ele nm represen
tante ·:jualquer sobre a marcha dos acontecimentos politicos,
ou sobrc a materia que SI' debate.

Fiz com V. Ex, parte. ela Assembléa provincial de São
Paulo em di\"ersos biennios. e V. Ex. viu commigo quão in
u teis foram os nossos esforcos para \"encer, para debellar os
interesses colligados dos partidos monarchicos alli represen
tados.

Conlpldamente. inuteis os nossos esforços, principalmenl e
quando se j ['alava de confeccionar uma lei que curasse radi
calmenl c dos interesses da provincia, que se referisse ao se.u
aDerfeicoamento moral e material.

Os pal'lidos alli l'epresentados uniam-se. pêll'a dar batalha
ús nossas idéas; ora ])êUa inutilizar nossos intuitos. ora vara
não C1'('ar um precedente difficil, quando simultaneamente,
se cons ti tuissem governo. .

E pensando deste modo não irrogo cenSUl'a ao Congre.sso,
consicll'l'anclo-o imbuido de idéas preconcebidas.

O Iaeil) .' nalul'al, porque para as assembléas mandam as
diversas parciaJiclacles politicas, que constituem um Estado
ciualquer, os scus adeptos mais illlistrados, os seus h~n.lf'.ns
mais aptGs, para apreciar (' resolver SObl'l' assumptos pOIJflCOS.

Eesi c' Congresso, tratando-se da redacção de uma Con-:
s!iluieâo, assunlplo por clemais es!udafl0 e ao alcance de cs
piril o~s l'selarccidos, como ~ão os dos honrados con~;ressistas,
comprel1encle-se que, anteclpadamente, tenha trazldo para
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aqui as suas' idéas a respeito do que é uma Constituição e o
que mais convém aos interesses do paiz.

UM SR. REPRESENTAN'l'E - Mas a discussão aclara sempre.
O SR. lVIARTINHü PPd.Dü JUNIOR - A, discussão traz a luz.

Eis um chavão que estou acostumado a ouvir de.sde bem moço;
entretanto, apesar disso, encerrado o debate. cada um toma
() caminho que de antemão havia traçado para a sua resolução.

UNI SH. HEPRESENTANTE - Pelo menos, o paiz se es
clarece..

O Sn. IvlARTINHO PRADO .JUNIOR - Ainda mais, não pre
tendia tomar part e. nos debates da ConstitlJiI;ão, porque as
opiniões que anteriormente havia manifestado. mll- relação ás
reformas necessarias; tinham sido adoptadas pela Commissão
dos 21. pelos differentes membros de.sta Corpora(;.ão, em
eml.'.ndas successivas, apresentadas á sua apreciação.

Por isso. estava resolvido a dar simplesmente meu voto
a favor dellas, em vez de vir neste momento roubar o tempo
cios illustr'es colle,gas. (Muitos não apoiados.)

O meu voto seria bastante. e deste modo me collocaria
bem com a minha consciencia e com o meu dever.

Muitas disposições consignadas no proj ecto constitucional,
filhas do preconceito e. da intolerancia, repugnavam profun
óamente a meu espirifo de republicano antigo. de liberal ade
2.ntado. de verdadeiro democrata. (Apoiados; muito bem!)

Contra ellas me havia já manife.stado em circular ao
corpo eleitoral do meu Estado e entre essas me recordo da in
elegibilidade do clero que. além de profundamente injusta e
iniqua, por l"erü' direitos sagrados, sendo elles cidadãos
(Apoiados). consignava um absurdo na lei co:o.sWucional
como seja a incompatibilidade. Exaetamente. devolve.u-s~
essa at tribuição ao Congresso ordinario.

Quando. em maio, voltar ao pal"!amento. estarei ao lado
daquelles que se oppuzerem ao restabelecimento destas odiosas
excepções na nossa legislal;ão. (Muito bem; muito bein.)

A Hepublil:ca não deve temer a ninguem (Jhúfos apoiados);
não deve cobrir as vistas ao descortinar no horizonte um
ponto negro, nem tampouco, contornar pequenas diHiculdades
que se lhe possam deparar (Apoiados): mas marchar desas
sombrada, caminhar sem l'eceio de aÜ'rontar difficulclades,
pois deste moela, impavida, fará vingar' os seus principios sem
receio desta ou daquella classe. (Muito bem,: muito bem).

Com que grande surpreZ,l ainda deparei com a seguinte
excrescencia do projecto constitucional:

"Continúa excluida do paiz a Companhia dos Jezuitas",
etc., etc.!

Ora, 8enho1'es, isto não li digno de uma Constituição li
beral. de uma Constituil!ão ame1'icana. que cogita de questões
'desta natureza. (iVluito bem) .

Onde estão estas leis em vigor expulsando os jesuitas do
Brazil ? !

Será a de Pombal?
Os jesuitas residem ha longos annos no Brazil. sem que

haja lei 'alguma que ])rohiha a entrada deIles aqui. (Apoi.ados.)
Portanto, é uma verdadeira excrescencia legislativa.
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, E l~ão sou suspeito, Senhores, por-que sou livre pensador

VIVO aCIm<:t d,e ,todo preconceito religioso; mas sou col1erent~
com os prmClpIOS republicanos, (Apoiados; muito bem).

, Tambem repugnava-me que a Constituição politiQa con
SIgnasse outra excrescencia estatuindo que o casamento civil
prec~desse ao religioso. Depois de feita a separação da
Egreja ,do Estado, uma tal disposição na lei fundamental da
R,epubhca, denota, apenas, por parte daquelles que a redi
gIram, uma desorientação notavel.

E' urna disposição incompativel com o que anteriol'll1ente
se l1avia decretado, fóra dos· moldes que devem caracterizar
uma Constituição americana, emanada de esviritos educados
na v~rda,deira escola democratica. Discutindo-se o projecto
constitUCIOnaL vanl melhor accentuar <1 feição verdadeira
mente federativa, que devemos adoptar, e entendendo ser o
meio real e pratico ao discriminarem-se as rendas dos estados,
fui forçado a abandonar os meus honrados collegas da depu
tação paulista, acceitando de preferencia as emendas da il
lustre deputação riograndense, entendendo que, sob este ponto
de vista. foram os fieis depositarias da idéa federalista, con
servando a tradição dos principias pelos quaes sempre se ba
teram galhardamente (Apoiados); e outro não voderia ser o
seu procedimento, (Apoiados; muito bem.)

Eu neste paiz não temo o restabelecimento da Monarchia
(Apoiados). não temo os intilulados sebastianistas, mas receio
muito o falseamento do verdadeiro principio democratico,
temo o abandono da volitica federativa em sua mais larga
accepção, (JluJto bem; muito bem.).

Não podemos. não devemos. recorrer neste paiz á poli
tica do opportunismo, que a Sciencia condemna. e que na
propria França. onde poderia medrar pelas suas excepcionaes
condições, produziu resultados tão negativos, cahindo, <l;té, ~o
ridiculo. e não passando de uma invenção creada pela nnagI
naeão meridional de Gambetta.

• Si na Franca. onde superabundam os elementos em op
posição no inter'ior, e sentem-se os effeitos da polit,ica ex
terior a agir sobre a politica interna, quer pelos resentJmentos
de nacionalidade. quer pelo receio que inspira a sua fórma de
governo, ella cahiu tão estrondosamente, como tentar trans
plantaI-a para o Brazil ?

Outra eleve ser a nossa politica: faça-se deste paiz uma
verdadeira Federação. sem outra preoccupação que desen
volveI-a o mais possíveL embora, mesmo. mais tarde, _tenha
mos de modificar a sua applicação, si as apprel1ensoes dos
seus adversarios se realizarem.

Não se diga que não estamos preparados para implantaI-a
no paiz.

Estavêl o Brazil lweparado para o estabelecimento da
Republica?

De Cjll(' solidos f'!elllPll[.ns dispunha,? . E~'an?o.s muil0
poucos em l'e!<l(,ão á pOllular:ão, uma parte mSIg'mfJcante. e,
entretanto. tudo cedeu, c ella se fez. _

Por que motivo devemos adiar que se faca a Federaçao ?
O SR. CAMPOS SALLES - Está eombatendo um eastello.

O SR. BADARÓ - Está combatendo uma realidade.
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o SR, l\1ART1:\'HO PRADO .JUNIOR - O propl'io nobre repre
sentante de ~, Pau lo, lJJell \ellw amigo, cuja opinião sempre
acatei, e que no .i\1inisteriu é o unico que tClIl-se conservado
mais solichu'io com suas 0IJÍniões antigas. (Apuiudos) e COllJ
as tradições de seu vadido, devel'ia accentual' mais o seu apoio
u. este prilH:ivio. (Apoiados.)

SenllOl'e8, lJa unI unil'o meio de C011Ser\ar este vaiz unido,
constituinDos um povo fode no intel'ior e no exterior, e a
Federa\ião; suppriuli a Federação, e ficaremos reduzidos a uma
partieu!ct insignificante, a uma verdadeira constelhtl~,ão de
obsüul'idade. .

O SR. CAMPOS S~\LLES - Estamos de ped'eiLo aecurclo, e
V. Ex. é insuspeito. (Apoiados e apartes).

O SR. I\L\R'l'INHo PRADO JUNlOH. - Depois de proceder-se
ás eleições para o Congresso Constituinte, duas correntes de
opiniões oppostas appareeeram no paiz, e em rela\:ão a elle
Congresso.

Qual será a sua vosição ? qual seu modo de vida? como
vai agi!' em rela\ião ao vrojecLo de Constituição '1 ~el'á UllJ
Congresso ele subservientes, de designados '1

UM SR. HEPRESENTANTE - E' porque estavam ;1 isLo
aüosLumados nos tempos passados.

O SR. lVIRATIXHO PRADO JUNIOR - Será apenas uma chan
cellal'ia dos aetos do Governo Provisorio ? será um Congresso
a imitação daquelles de Lopes ou de Rozas, sempre l)rOmptos
a sanccionar-ll1es suas despoticas imposições?

Outros diziam: «Este Congresso, composto de militares
inexperientes, de moços arrebatados, de demagogos, vai ser
uma reproducção da Convenção Franceza: anti-patriotico, re
volucionario, capaz de destruir tudo, e que, por consequencia,
levará á Europa o descredito das nossas finanças, o descrediLo
completo da nossa organização politica.»

Pergunto, hoje. a mim mesmo, o que é este Congresso, ()
declaro a V. Ex., Sr. Presidente, que elle se me apresenta sob
á fórma de urna spl1ynge.

Este Congresso é um mysterio (Riso): tem em seu seio
naturezas tão oppostas e tão diversas, que não sei como qua
lifical-o. Entretanto, justiça lhe seja feita, está muito acima
daquillo que se esperava, e das drcurnstancias anomalas por
que passa o paiz. (1Vumer'osos apoiados: muito, bem.)

E' uma sp!lynge. que se ha de decifrar nas futuras sessões
legislativas, não dividindo os parLidos em federal~stas ou não
federalistas, mas em partidos cheios de pl'()concerLos.

Muitos se destacarão das sombras em qu,' se en'voIVt~!ll c.
dando expansão a resentimentos, antipaLhias e odios, tt'arão
111l1a profunda divisão, e animosidade, ao seio do Congresso.
(Contestações)' •

UMA voz - Está muito luguJn'e.

OUTRA voz - E' um falso ]u'opheta.
O SR. NLmTlNHO PRADO .JUN 10R - EllLl'danlll, l'e(\onlw

('(mdo que elle está muito aci/lla daquillo que esperavamos.
claquillo que esperava a upinião ]JUblica, () ql1e (' um mysterio
em relacão ao futuro. devemo,:; l'Ull1'üssar, ao lllesrrw tempu,
que elle tem passado pelas fur('as üaudinas,abdicalldo ,dgumas

- ~
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\czes os nulll'CS sentimentos que o deviam o'uüu' forçado velas
citTull,lstancias. (Apoiados f:' não apoiadu~). '

j.IJHia me l'cco1'(10 tio pl'imeü'o elia ela nossa reunião, da
luagestarle que se ostentava neste recinto quando leu-se [lqui
a mL'Ilsagem elo chefe do Estado, consignando estas palavl'as:

«~\ P ruvidcncia apl'Uuve conservar-me a existencia val'a
saudal'-vos no anlllvcrsarLO duquelle glorioso elia, ENTREGc\NDO
vus os destinos da Nação.»

.. E ainda qua,ndo. referindu-se aos perigus ela siluação,
~lJzm:. «Esses pel'lgos.;. tenhu-os comu de todo o ponto cun
Juradus ao RESTITUIR a Nação, na pessoa dos seus eleitos, o
thesuuru cios seus destinos, de que me constilui elepositario.»

UMA voz - Foi procedimento digno.

O SR. lIfAR'l'IXHU PR.'l.DO JUNIOR - Sr. Presidenle. senti o
mcu corar;ão ele patriota pulsar alegre, quanclo ouvi essa lin
g'uagclll de UJl~ dictadoT', que, depois de governaI' o paiz pelo
espaço de um anno, vinha restitui!' aos delegados da Nação
'esses poderes, que, unido com a Armada e o Exercito, e com
o consentimento da Nação, llavia tomado para si.

UMA voz - Mas disseram aqui que tinha sido uma- mera
cortezia.

O SR. ROSA JUNIOH - Ah! Era para dizerem alguma
cousa. (Ha outJ'OS apar·tes) .

O SR. l\T.\R'wnro PRADO Jl:NIOH - Mas, dias depois, o
SI'. l'epresentante pelo Paraná sujeitava á consideração deste
CongTesS-O uma -moç.ão. e o Congresso. parece-me que por una
nimidade, não me recordo neste momento ...

VOZES - Sim, por unanimidade.

O SR. MARTlNI-IO PRADO JUNIOR - ... acceiLava. essa moção.
Essa moeão el'a a prochunç:ão cios nossos clireiLos. e a sua

inn'stiilUl'a, e que. temporariamente, a Dictaclur'a assumira:
f', il(' facto. assim devia sei' entendido, após as eleições de 15
de Selcm1Jl'o.

Dias drllois o honrado representante do Rio Grandp ciO
Sul apl'l'scnf 011 outra mocão. cxplicativa da primeira, c o Con
grcsso dividiu-se immediatamente, uma parte acompanhando
a antiga moção, e a outra parte acompanhando a nova.

1!lIr SIl. REP[,F,SENTANTE - ;\ elo Sr. Aristides Lobo era
ic!enlica á do SI'. Ramiro Barcellos .

. O SR. l\JAR'rINHO PRADO JVN [oR - Não truta da ol'igem
das lllfll'ÕCS: refiro-me ás duas moções. á elo representante do
Pal'unú "c á elo rcpresentante do Rio Grande elo Sul.

Votei Ilrla mocão do relweseníante do Paraná c contra a
mCl('ão do re]}l'esPl1tante do Rio Grande elo Sul, por'qllP não
pnlc'!t1do o que seja lima Constituinte com pod('re~ limj,t~dc:s,
Constil1Iinte eonstituicla. na phrHse do senador Jose BomlaelO,
qlH' deleg'a seus l)oderes, ou. nwlhor. despe-se. se desfaz d~
quel1'1' atLribuicão que a constitue formando a sua IJl'oj}l'la
natureza.

O SR. BERNARDINO DE CA1IIPOS - Governar c administrar,
tambem :t

:uM SR. REPí1:E:sm'I'r-\N''l'E - Ahi é que pega o Cal"l'O.
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o 8ft. i\L\WflXHu PHADU .J (T"JOR - O CUlTO l'unccirlJ da
1\luIlaI'l'!lia Ilodia Ilcgal', mas u ela Hcvublica nãu, e nem de
uutro nludo vodem vensar us homcns pcrfeilallJen te orien tados
nu que ô um gO'iernlJ denlOcraticu, no queô gO'ierno do VO'iU
IJulo pO'io.

O 8R. LAl\lOGX lER GODOFRElJO - Foi a lJancada rnineü'a
que contribuiu cum maior contingente contra a mo(:ão do
~l'. Hamiro Barcellos.

O SH. M.\WrrNHO PHAlJO .JUNIOH - E por que sc aprcsen
tal'êllll essas duas mocões '! Que nccessidade ha'iia de urna
1J]'lI;ão justificati'ia da primiti'ia ? Sejamos 1'l'ancos. Não Irago
para aqui o desejo de molestar a ninguem nem apm.xonar. o
dcbate IllO'ie-llle o sentimento da, lealdade c a neccssldade de
dizer ,~ 'icrdade núa e crúa.

t'J'vI SR. REPRESENTANTE - E ó carcteristico em V. Ex.
O SR. I\L\RTIXHO PRADO .JUNIOR -' Acredito ser esse o

car'acteristico de todo o Congresso. (Apoiados).

Neste recinto, nos corredores, nas ante-salas, nas ruas,
nas pnu:as publicas, dizIa-se: E' preciso voltar atraz, o Go
\'erno não acceila a mocão, y,\Í devolyel-a ao Congresso, não
sujeitando a este desastre, a este insullo a sua dignidade de
podeI' dietatorial, sem competidor.

Ul\i SI{. HEPP,ESE.:-;iTANTE - São boatos de rua.
OU'l'IW 811. HEPRESENTc'u.'!TE - Meios de intriga.
O SR. 1\IAH'l'INIIO PR.\DO JUNIOR - Dizia-se: 8i os con

gressitas continuarem deste modo e quizereIJl tomar attri
buicões de legisladores e de adllünistradores, isto é, de ver
dadeiro COllgresso CUllstiluinte, vão ma.l; o Governo fez
aquillo por ceI'imollia, a Dictadura está ainda C111 pé, ainda
existe, em todo seu Yig'or, e só depois que for 'Votada a COD
stituição é que ella deix<u'ú de existir, para, exclusivamente,
dar ouvidus aos dictumes da lei, de GO\lstituiçào.

Esta é a verdade, esta ó a versão que cOITeu por toda a
parte; e por es te mcio cClllseguirarn que o Congresso voltasse
atraz, allIlullasse a suú primeira resoIUl;ão.

Pl'OCUl'aram cabalar-me, demover-llle do proposito de
manter-me fiel ao passu dado, pintando-se-me os horisontes
pretos, e correndo perigo a existencia do Congresso. Qui
zeram que sacrificasse á salYur;ão pUJJlica a minha coherencia
e meus principios.

O ::iR. CAl\IPOtl 8.\LLES - V. Ex. conversou com 'algum
timido.

O SR. MARTINHO PRADO JUNIOR - Achei tão extranllas as
versões, tão extraordinarias, que, fazendo justiça â lealdade
dos membros do Governo Provisorio e do Presidente da Repu
blica. duvidei sempre do que se dizia, e achei que tudo aquiUo
não passava de um manejo, de um recurso, de que se valem
todos aquelles que, cercam os governos pal'a melhor servil-os
nos seus intuitos menos ,justos.

UM SR. REPRESENTANTE - Por ahi V. Ex. vai perfeita
mente bem.

O SR. l'lIARTíNI-Io PRADO .JUNIOR - Entretanto, quão di
verso teria sido o modQ ele apreciar, por parto j:1este Oon..
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gn',;~u (' ele lodo o lJ;:tiz, () adu do Guycrno ProYisorio, si ellc,
depum[u cOIlJjJlelaml'lltc o [>Uc!l:1', ~c dú'igi;;::;c ,lU Congrcsso de
modo fl',\llCI) l' conciso, c não com l'ssa linguagem lJedantesca
da mcnsagem, imlJ.rolJr·ja de caracter c precedentes rio ()llefc
do E;;tado (Rioo: apoiaduli) , linguagclll ridi()ula, dlata em 1'e
lação á magnitude do momento, invoüaneto. sempre a PrlNi
dencia e rendendo-lhe gra()as, ao passo que constituia um Es
tado sem religião, sem ligação alguma üom essa Providencia.
(Riwli lJl'olonuadoli, a[iO iadoli) .

O SR. LOPES TROV..\O - Uma tl'isteza eomo g1'amm,üiüa e
como estylu. (Rioadas).

O SR. MART1NHO PRADO JUNlOR - Si o Guvel'nu tivesse
restituido todas as aHas i'uncções de quc estava investido,
tel'Ía sidu um verdadeiru benemerito da Patria, digno dos
applausos da adualidade e da veneral)ão do fulm'o.

O lJrocedimentu do Cungresso, cedendo á pres::;ão, o col
locou em tal contingencia, que só seus actus posteriores, ei
vados de criterio e patriotismu, poderiam levantaI-o no con
ceito publico, fazendo-lhe. 11oje, justiça o paiz .

.!'~slive resolvido a abandonar aquella cadeira e recol11C1'
me á vida privada, dizendo': Não sou mais membro do Con
gresso; e continuaI'ei a ser o que era antes da RejJublica.
TnU1sigi pelas circumstancias· especiaes do meu paiz; e, pos
teriurmente, o procedimento do Congresso COllvenceU-llle de
que andei bem avisado, pois elle se vai manlendo na altura e
a salvo ete ai)reciações menos justas.

O .sR, LOJi>ES TROV.~O - O collega é o mdipo que inter
pretou a 'Sphinge. (Riso).

O SR. lVIARTINHO 'PRADO JUNIOR - E quem foi o respon
savel pela altitude da opinião em relação ao Congl'esso?

Ü Governo Provisorio - que, desde 15 de setembro,
todos os dias, invade as :altribuições do CongressoCanstituinte
(Apoiados). legislando, roubando-nos as attriblüções, sem. nl'
cessiclade. absolutamente, dando, portanto,azo a que o Con
gresso séja apreciado menos dignamente por parte de Lodo
o paiz.

<O SR. FRANCISCO GLICERIO - Ao conkario, o Goilg'resso
deu-nos o Poder Legislativo.

O Srt. lVIART1NHü PRA:DO JUNTIOR - OCongr,esso deu esse
poder, quando ouviu dizer: Tomastes o que nã'Ü é vossa pro
priedade, dei:x;ai a presa, que não lê vossa! (Apoiados). E
foi cedendo ás suggestões do medo, que o ,Congresso votou a
,moção. .. (Nurncl'osoS apartes, apoiados c não apoiados).

O Slt. }<'Pk\NGISCO IGLICERIO - Não ê verdade.
UM SR. REPRESENTANTE - Todos Lransigiram em vil'tuelc

destes iactos.

O SR. lVIARTINHá PHADO JUKIOR - Diz 'li honrado repI'c..,
senl.ante por S. Paulo, que estas exclama,ções tinham o'!'ande
valoy em Illlil'O tC!UPO, mas que, hoje, perdem o sal da ~ppor
tUilldadc" CI.J!1}O dIria um nobre representante da Bahia.

N1to ('::;Laa mudados os tempos ,em relação ao cumrprilllcnill
elo dever pur parte dos rep{'esentantes da iNação daqueUes qu'
sccncarregaram de esLa;b'Clecer no paiz os principios democra~
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ticos. Si o nobre Ministro dir, que naquelle tempo tinham
grande valor as exclamações desta natureza, ellas têm ainda
hoje o mesmo valor, porque a Republica no Brar,il. infelir,
mente, existe ·em nome. (Numerosos 11/10 apoiados).

Que existe neste paiz?

Eu disse, ao cO'meçar, Sr. 'Presidpntl\ qur trmia -a ll'Í
lmna, porqurrlla arrasta o orador para pontos qur não rj.ese
.iava abordar, r não quero ferir certas ques1Õrs. Mas. r'nlrf'
n(18. quars são os principias demoBratic.os rm vigor? Mudado
o nom'e dr lVIonarchia para o de Rrpublica. e b&nida. a dynastia.
o que ficou ahi é ainda a Monarchia (1VJu.itos não apoiJados) ,
destruida como principio, mas existindo com todos os seus
pr.econceitos e ·erros.

O SR. HoOSA E SILVA - V. Ex., neste ponto, é muito in
justo. A Republica existe em toda a sua plenitude .

.Q SR. BERNARDINO DE CAMPOS - Agora é que rstamos
far,Gndo a Republica; e V. Ex. tem toda a rar,ão, unas, assim,
cnnfiema ü qlI·e acabei de dir,er.

O SR. CAMPOS SALLES - V. Ex. deye dir,er qual r a me
lhor Rrpublica. Discuta a COl1stilui·çã.o r, apresente rmlPnclas.

O .sR. M;\RTINIIO PRADO .TUNIOn - Eu não trnholJ discurso
prepararIa.

Os nobres represenbantes deram-me o assumplo pal'a sobre
elle faz'eI" a minha digressão.

O 'SR. FRANCISOO GLICERIO - Estamos discutindo a Cons
tituição para fazermos a Republica.

O SR. MARTINHO PRADO ,JUNIOR - Mas fazem a Repub>lica
começando por vilipendiar o proprio 'Congresso Constituinte.
(il'Juitos não apoiados) .

O SR. ROSA ,JUNIOR - Boa recompensa. para os que tra
balharain pela Republica.

O .sR..FRANCISCO GLICERIO - V. Ex. estú-,me fazendo
saudades do nosso temipo: ~lS88 e J889.

O SR. MARTINH'O PRADO ,JUNIOR - V. Ex. não mf' fallo
df'sse j ompo.

Si dl'scermns ao programma dos rl'publicanos no j f'mpo
(la propaganda, vermnos que torJos os abusos que os repnhli
canos censuravam no tempo rJa Monarchia, todos os aetos
que profligavam, estão sendo pr.aticados actualmente, e não
ve.io tendencias para acabar,mos com esses abusos. (Protes
tos) .

Desafio aos nobres repr8scntantes que me censuram a vir
'{t: tribuna contestara minha proposiç:ãoO; P, se quizf'ssl' ana
ly.3al' torJos I']]I'S, não sl'ria, possivp] a conl esl.ação.

Nlís f·allavamos da Roepublica economica, seria e honl'sla.
e, entretanto, esta Ié a Republiea dos desperdicios, das espe
culações em larga. escala e dos contracios irrtn1loraes.

O SR, ROSA .JUNIOR - Não apoi ado. Como transformar
sem gastar?

O ·SR. MAR'I'INHO PRADO ,JUNIOR - ~ós queriamos a Repu,::
bUCal que trouxesse o' anniquilamento cios vélhos habitas da
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Monarchia; entreLanto, conLinuamos no jogo desenfreado do
tempo do velho regimen, jogo sustentado pelo Sr. Minist1'o da
Faz:enda que, quando vê que a fogueira vai extinguindo-se,
atêa-Ihe as ch3!mmas com novo cam1:mstivel. inundando este
infeliz paiz comas enormes e fataes emissões, que nos arrui
n arão, infallivelmente .

Vivemos na Republica cl'Ü jogo desenfreado, contra o qual
nã'Ü cessaremos de clamar com todas as forças.

UM SR. REPRESENTANTE - Mas admira que 'v. Ex .. re
publicano hist'Ürico, venha aqui fazler a historia da Republicâ
por esta maneira.

O SR. J\IARTINHO 'PRADO JUNIOR - Cumpro ,11m dever com"
rep'ublicano hisf.orico, de fazer a historia da Republica dr"s! e
modo. para qur rlJa se constitúa uma realirlade, 'r não seja
'apenas um sonho rIa noss·a mocirlarlr, como outrora se disse
n'Ü parlamento. .

Quero uma Republica de facio e não de nomr; quero pr'o
fundas modificações no rrgimrn administrativo, polit ico e fi
nanceiro dos E'st,ados Unidos do Brazil. (Apoiados).

N6s, Sr. Presidente. drc lar·avfrmos nas tribunas da pro
pag-anda, que não tinhamos o dirpil,o de onerar o fuiuro. le
gando ,ás gerações vindour'as nm paiz em ruinas, um paiz em
c1escalabr:o;e o governo da Republica cfrminha, em materia
j'inanceira, não s6 operando, co'mo tornand.o diHici!a missão
r]aquelles qllr recebrl'ern o lrgado. já não digo dos nossos es
forços, mas {los nossos an tepassados. (Apoiados).

'Gomo já, dissr', não receio. não ir'n110 medo rle uma Lrans
formação politica nr'sLe paiz:, dr' f6rma que os r'sforços d,o nosso
tempo de propag'anclistas se vrjam intutil izados deanJe d," uma
fôr'ma de governo ·que não é a de Repuhlica democratica fe
deratiya (Apoiados); não posso, absnluiamente, ter essr temor,
porque no seio deste paiz existe muita vida, muita força, mui
toselem.entos de resistencia a qualr!upr a!.aque contra a liber
dade, para quI' os vel'dadeiros principios preponderem (Apoia
rios), paca quI' a verrlarjeira Rrpub!ica sr cons! itua. (Apoiados).

Tenho rl1'rdo, por(·m, do desc,alabro. da ypetige1m das ·('s
ppcu!ações em qun e se empenha o Goyerno por mrio de seus
ministrüs (L1poiar1os). Este estado dr causas não pôde con
tinuar (JlIu il os apoiados) .

Eu dissn que não vinha I<ÍI fribuna 1'azlr'r um disC1lrso, e
os nobres l'E'j)l'üsr'ntanLes, e0111 os sellS aparl es. h~nl-mr' des
viado dos divr'rs-os assumpfos r'111 qur pretendia tocar'; tenho,
porl~m, necr'ssidade. quanto antes. de dizer (jue, si for preeiso.
devemos-nos arreg'ilnwnt ar e t'az(']' noyam·enf.e a propaganda
para o pslaJw!r'cimr'nlo d·a ycrdarJeir'a Hf'publica. (Jiuiros
apoiados) .

n Sn. E::;P'JRITO S.\NTO rlá um ajlarf r.
O Sr.. ATAnTli\'TTO DO Pn,\DO JUê'llon - Eu rr'sponrlo ao

nobrp fpprrsrntani.r'.
,Si I~s/a oblilr'l'a.r:üo r]r' iodo,s os rleyrr'r's dr' um governo cri

ter'i,osl!, qllf~ l'r'fleel r sohre n pl'rsf'nle r' n 1'l1lllro. niln (. bastante
para podf'rf'rn fazPI'-S!~ C('nSlll'aS sr'n'ras :" arlminislr:1ç:ão, o
nobre rplH'('Srntantc~ não r" o philosopho adranfadrl quP outro
dia oecnpmr a aftr'nç:ão rleslr' Cllngl'r'sso: si ('slr paiz r'amnnha
pela eslrada rle de.seaJabl'os eonlilllllls, qliando I~ que n nobre
representante qüer interpor uma barreira, um clique a essa
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TIiarcha? Qlla.nrlo chegarmos ao ab,vsmo? Talwz seja mnito
tareJC' .

O SR. ESPIRIT'Ü SANTO - V. Ex. dC've qneixar-se dos re
puhlicanos.

O SR. lVIARTINHO DO PR.\DO .JUNIOR - Apoiado: c eu. agora.
inverto os papeis, fazC'neJo de apartista, lê o nobre rcpresen
tantede orador. Apoiado; são os rf'publicanos os cnlpados.
porque deveri,am ter melhor orientação.

P,ensará. porventura, D nobre Depufado que sou daquellc.'
quc temem o elemento militar? Não. Os militares fizeram a
Republica; sen1 a sua intervençã!o ella se não 'faria tão ceeJo.
O qlW cu condenmo são os civis que. para agradar ao:; mili
tares. pouco ,affeitos á administração. não trepidaram em SlllJ
mrtJcr-se a tudo quanto quizeram fazrr os mil i Iarl's. por iss'o.
C0nsuro ele prcfrrencia a ,elJ.cs. Dest e estado rIr cousas. torno
responsaveis os civis, mais do que os mjl ifarrs.

UM SR" REPRESENTANTE - Mas V. Ex. \'cm fallar assim,
rlous mezes depois deaberlo o Gongre.%o.

O SR. MARTINHO PRADO ,JUNIOP, - Meu honrado c,olleg'n .
.ir, disse a V. Ex. qU0 não queria assumir neste Congrcsso uma
110sição snperior ás minhas habilitações. roubando aos honrarlos
congressistas te:m'poe attenção: e rxpliqu ei a razão do men
silencio; mas não me censure de retardatario nas minhas cen
suras.

Externei-m',e ha muito. antes de ser incluido o meu nome
na chapa ele deputados.

E' injusto. e não me conhccc o honrado reprc&entante. Son
republicano sem ligações aos antigos partidos. rlesde os nl('u,;;
verrIcs annos. sac1'ific,anrlo a,,;; a&piraçÕ'es ([ur todos os moços
Hlll.r('m. e para realização da& qnaes tivessc, talvrz. elenwntos
segi1ros d1' res11lt'aelo.

Não 0'011 dos mais vrlhos aCJui no Congrps80. ma,' ]10,'81)

,afian'Qar a V . Ex. Cjue sou. tah·ez'. o mais ant ii"'o. porqi1anlo
venho de8rlr o meu primriro anno (Ia ESf'ola de 'Direilo.

'E'. alé hoje, ainda não tJ'ansigi.
E' o men unico m1'rito. e que &em 1'8C1"11p11]0 p1"of'lamo

srmpre. (iVão alJoiados:i •

O SR. FRANCISCO GUCERIO - Com cfefito. V. Ex. foi
um exerllentc companheil"O desde o começo rIa propagamla.

O SR. ;VL\RTNIHO DO PRADO JUNIOR - Sr. Presidente. eomo
dizia ainda ha pouco a V. Ex.. e ao Congresso. ohservando os
fac·los que. prr,'1'ntemente. rlesenrolam-se aos nWi1S olhos. as
Tlinhas preoccupações crescrm. avolumam-se. e () '111'1'11 espirito
vaeilla. .

Tudo me ]rva a acredilar (jue. para () estabelecimrnl0 rI!'
lllna verdarleira Re.publiea. rstr paiz precisa de lllna rrvoli1r:ão.
mas rle uma rev0111QãnCjLlc tenha por cunho o sangi1e (Cnnles
taç(Jes (' aparl('s.1 .

O SR. Rosc\ Jr':'\!OR - Esf a fizemol-a cOm frs: as e florrs.
O SR. M.\RTlNHO Dll PRADO JUNlon - Eis a.' J'ej)u1Jlif'.as quo

ru rf'f'ein: são as rf'[mblicas das f'Inrrs. sã.o as 1"epnblif'as dos
f,'sl ins. siío as J'l'pu,hJ ieas dos app1a1150s. são as repi1hlicas ela"
aelhesões llnanimes. {Apoiados.: wU110 bl'fil).
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Eu quizera a Republica, esla1Jelecen/lo-se com difficuldarles
a vencer. com protesto vivo e vp!lemlen/r; porque o protesto
vivo c vehrmente (jenotaria a exisl.pncia lio caractrr nacional,
e. sem flllr. ell não creio rm uma rppuhlica comi base solida.
1'pal. pujante,em demanda de um futuro auspicioso. (Apoia
dos (' a.l{f1lt1s apar'tes) .

Brnhores, ningupm fpz a Rppublica neste paiz. Quem (~

que a fez?

UME;R. REPRESENTANTE- Foi V. Ex. e os que 1raba]]1a
ram tão activamente como V. Ex.

O SR. lV1ARTJINHO DO PR.\DO .JUNIOR - Foi obra do acaso. do
imprcvisto. '

Quando a propaganda se sustentava mais cheia de vida e
de es,for·ços, foi quando eUa soffria o s(~u maior desastre per
ante as urnas, e o Ministerio Ouro Preto apresehtava-se ven
cedor, oshmtando toda a sna força com um parlamento una-
nime. .

Quem frz, portanto. a Republica foram os desazos da Mo
nal'chia. foi o orgulho do Visconde de. Duro Preto, foi a, SllU
c(·guciru. que não lhe permiti ia ouvir o rumor annullciamlo
o p)'oxiIlJO descalabro rias institlliçõ,es. quando (jevia estar at
Ielll.l' aos gf'avps acontpcimentos prcstrs.a rcbentar. Mas. S. Ex.
estava a:;phixiado pelo ineen:;o e louvor ,dos que sempre CPI'
cam os governos. (Apoiados I' div(')'sos apartes).

E. é por isso que eu. hoje. aviso aos VI'l'·dadeir·os rppubJ i
canos, pa'ra que se não ijeixrm arrastar pelos louvores e fin
gido enthllsiasmo. qllr. julgam. cil'cumdar o Govcr-ilO, lembran
(j.o-lhes a historia dr honlem. Todos de "obre-aviso. o caminho
ela ·revolta é difficil dp ellcontrar-se. .

O SR. Z.\lVL\ - Pois "im. !VIe!laJlI]-se nisso e vr.jam, o que
lhes sllccecle. (J[il(lridad~1.

UM SH. REPHESgNT.\I\T~ - Creia V. Ex. que isso não
passa de apprel!rnsõe·:;. Co)]nlJungamos todos as mesmas ieléas.
(Ha outtos apartes) .

O SR. lVIARTIINHO PRADO JUNIOR - Sr. Presidente. en S('I11
prr SOl1 (j,esviado no m!:'n discnrsoc por isso pediria a V ..Ex.
0([111' com 'Um olhar 011 gest.o significativo m:p indicassp o ea
minha a seguir para nãof) acompanhar psl as in.lerI'lIpçõAS.

O SR. PIRIESIDENTE - O n.obre rr.prespntante deixe rI"
r('sponr]er aos aparles. (Risadas).

UM SR. REPRESENT..ISTE - Cahill o Conselho.

O SR. ROSA JUNIOR - Continúe, que vai m!uitü bem .

.o SR. MARTINHO PRADO JUNIOR - VoJt,o ao ponto /10 qua]
não me drvia ler afastado, p ié jnstificar pm p·oucas pala.vr-as
nma pJ1l'r.nda quP VOll snh'mpttcr :í consi/lpr~ç~o rIo CongTp:s~o.

,li:: difficil i'nconfrar-se 11m 110mrm polJtleo nas eo)]/lIçucs
espeei.aes em, q 11 P mp vr..io n,pst p l110men l0. . .

Consultando o mcu passado de I'epubllcano pr-opag!ludlsfa,
nl1'nca me vi nas eondiçõ'es qne arame assaltam no SC·IO deste
-Gnng;rcsso. . - . d

Salto pOl' cima di' 1od~s as consldera·çoes, dCIXO } con-
sultar os impn Jsos do eOl'açao. para dar OUVido ao ellmpIlmento
de um devl'r.
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Vou' apresentar uma emenrla que S0 ref,ere a serviços
que correm pelo lVIinisterio da Agricll!Lura, (', por con~equen

cia, af'fectam mais de perto ao meu amigo que. snpl'rll1ten.de
aquella pasta. Elle,. o mais destemido d08 repubhcano8 pallh8
tas (Muitos apoiados). que f'Üi a vida, ,o 'braço i' o cl'rebro, a
collectividadel de todos os esforços, e sacrificios pela RCPll
blica naquelle Estado (lvi'uitos apoiado,I',: muito bem.. ).

'Ü c,ombatente que nunéa i'smoreceu,qnando ontros vacil
lavam e yiam empallidecer a eslrella de suas esperanças: qLlf!
só 8e retirava da luta depois de conquistado o ponlo atacalin,
e i8to, sempr'e, para dar nm lagar, nma posição aos sellS a1ni
gos, collocando-os na evidencia e reconhecendo-se ~ú somhra
de nma modestia sem p.ar, de uma lealdade e abnegações sem
linJlites, vivendo de sacrii'icios e esperanças pelo advento da

'Republica, (Apoiados,: muito bem'
Pelos sacrifici08 e pujantesesfol'çOS, elle nã'Ü ,era um

chef,e naquelle Estado, era o chefe dos chefes, e s6 excepção
i'eita de V. Ex., que sempre foi uma real influencia no dis
tricto de sua residenc,ia, todos nós ti.ravamos boa parte de
nossas fürças e prestigio do cidadão Francisco Glicerio (Muitos
({poiados,: rnuito bem.).

E si neste momento eu suppuzesse que com m,inhas pala
vras aqui proferidas pudesse o IJ11Jais remotam,enle of'fendl'r ao
honrado Ministro em sua honra, eu {lesistiria da palavra e,
I'nvergnnhado, desceria desta tribuna, porque seria mais tardl'
nbl"igado, não a pedir-lhe desculpas, mas a descer af é a po
si(:ão humilhante do perdão.

Sei, e todos que o conhecem, que elle é incapaz de tocar
na arca do Thesouro. (Apoiados r-epetidos; muito bem.)

Entretanl;o, dada esta e~pijjcação inutil, si não se tratasse
àe uma pessoa a quem me ligam aft'eição e gratidão, e para
que se não interprete I)ITadame,nle o meu procedimento, sou
forçado a dizcr, yiolentanclo os meus mais caros sentimentos,
que a gestão cios ncgocios da agricultm'a lexa ú convic<}ão
profunda, não da ruina dc um caractel', mas do ,presente e
futuro da Patria. (Apartes; apoiados, '))mito bem.)

O SR. FIL'l.NClSCO GLICERIü (ivIinistro da Agricultura)
Isto é uma injuria: alli estão os Jornaes, e peDante o iIlleu
110J)]'e amigo, que está na tribuna, assumo toda a responsabi
lidade dos meus actos. (Apal'tes.)

O SR. MARTINHO PRADO .JUNIüR--Sr. Presidente, entendo
que a direcção da ·pasta da. Agricultura vai errada e que um
ursaslre infaLlivel será a consequencia lie tão nociva política.

E é para põr cobro a esse desastre, que apresenlo a se-
guinte 'eme,nda á apreciação do Congresso: .

«Ao arf. 2° das Dú;posições transitarias.
Accrescente-se ao paragrapho unico:
Excepto as concessões de terras e garantias (le ,juraR não

mwlorizadas por disposição legislativa, que ficam dependenti'R
da approvação do Congresso ordinario. C-4poiados; muito bem,
muito bem.) .

Desejaria JustificaI-a detallladamente, mas os desvios do
meu (liscurso fizeram-mi' lwrder ° trmpo, e o Sr. Presidente
acaba (le eommunicar-me (Rtar elle rxg'otfado; por isso, sobre
este assumpto, yol1ar('i ti 1ribllna no I1WZ de maio, occasião
lJ"'opria para liquidarmos estas questões.
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Hoj e, limito-me, apresentando esta emenda, a lavrar uni
protesto solenne rpor parte de um republicano historico, di
z~mdo: Não: esta não ri a Republica que sonhavamos e que
riamos. Nosso objectivo, nosso fim, foi outro, luctando pela
Repuhlica: reorganizarmos o Brazill morál e materialmenft',
introduzindo ordem em suas financas e moralidade na admi-
nistração. .

O SR. FRANÇA CARVALHO - Apoiadissimo; muitó bem.

'O SR. MARTINHo PRADO JUNIOR-As concessões de juros,
ns concess~es d~ terras devolutas, tomam proporções assusta
dOI'as;_ e ,nao seI o que restará aos pobres e miseros estados.
que nno podem acceitar é\ Federação, porque faltam-lhes re
e11rsos (A.poiados), quando nem sequer as minguadas e rs
eassas terras devolutas lhes poderão tocar. por terrm sirlo I)rr
sentoadas pelo Governo. (Apoiados.)

Niío :ejo na Repubilica um governo corrompido, mas yejo
a Re]luhlJca procurando estabelecer. a corrupção ...

O SR. FRANCISCO GLICERW - Está em dcsacciJrcJo eom o
q11r rlissc ha IlOuco.

O SR. MARTlNI-TO PRADO JUNTOR- ... procurando adhrsõrs
por j oda ,a parte. procurando o favor dos velhos monarehislas..
dn fMma que todas as extravaganciaspor e]]es requrrirJas siío.
immrrliatamente. drsnachadas. julgando o GoYerno. assim.
11flvrl' oMido uma adhesão sincera e leal. ,

O SR. FRANCISCO GLICERTü - Não conheco ycncedorrs nrm
yrncidos depois da Republlica; é a minha poIH.ica.

O SR. MARTINHO PRADO .JUNIOR - Politiea pnrigosa f' rssa
qun niio eonhner yrneedores nem yencidos !

Comprehenrlo r louyo qun apôs as lucras padjrlarias rx
lrrmadas no srio r]n uma nacionalidade. nm Yia ,In eonsti
luir'-sn, desap]Jarneam vnncedorf's r vnncirlos. n qUI", a bandeira
rIo r,sc[urcimr;n1.o rIos odio~, cuJIr'a a todos os eomhalr;nlrs. r
que SI" u]JI'oyrife o concurso de todos ]lara a obra commum da
rcoI'ganizaçiío da Pafria.

:Essa politica. eu a comprrhenrlo perfritanwntr. mas essa
não (~ aquel!a que vejo em execuçfi.o.

Descuhro por toda a parte, não vrncidos. mas inimigos
,la Rcpuhlica acotoveJ1larem-se nas seerrtaI'ias do Governo so
lieitanrJo concessões ele garantias de !Íuros ('. rIr tenas devo
lutas. ·e o Goyerno com' este principio -não ha vencerlorrs
nem vencidos - dizendo-lhes: «Tomai. .. tomai. . " eomtant o
crue n1r acompanheis ». Elles têm o sorriso da gratidão, r
rlrpois a acre censura ao Goyerno que acaba de fazrr-ll1C's
taes concessões. (Apoiados e contestações.)

E' em nomp da I'f'organizacão da moraJida'de puhliea e rIa
Hepllhlica que desta tribllna eu lavro rsf.e protesto. Não ha
nesfe ]Jaiz govrrno corrompido. cu o confesso r rr;conheç,o. mas
lIa governo que seg'ue as tortuosas veredas quI' Yfio dar fÍ
rorrllpção, nrlcruirindo drstr modfl' o anoio daOllelJes rn]p

na vesnera ]hrs Jlaviam negado o pão (Jfuito bem.) E' ronfra
's10 crne redamo: e para não dizer-se que nestr ]Jair. domina
n 110lifica rIr Rohrrf \V3jlJnole. quI' proclamava ----, nrro ha \'rr
homem sr])1 preco. (Ap(JÍarlos: 'l]mito bem: mu-[lo l1P111-. O ora
dOI' é fel/citado por (j!'fmd,? numero de Sl's. representantes.)
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Vem ú Mesa. é lida. apoiado e ontra conjuncl.amen!e. rm
diseussiío a seguinte

Emenda

Ao art. 2° das Disposições transitarias
Acerescente-se aoparagrapho unico:
Excepto as concessões de terras e garanUas de juros não

.auctorizadas por disposlt;:,ão legislativa, que ficam dependenl.eR
·le a,pprovação do 'Congresso 'Ürdinario. - S. R -Martinho
Prado .Junior.

O Sr. Ramiro Barcellos diz que por mais de uma vez
mais dc um orador tem feito referrmcias continuas a uma
mot;:ão que allreRentou r foi anprovada nelo CongreRSü.

DivcrRas criticas Rr tt\m frito rlrpoiis 1'10 farlo. maR 71r
nhum orador Rr tinha 'lembrado ainda fie a'lfrilmir a votat;:.ão
ao rlrprimenfe senlimento do medo. a uma covardia.

O orador que o precr,deu nfío tinha o direito dr lant;:ar
rssa inRinuat;:ão. c n nhriga. ainda. a explicar n molivn que
n levou a apresentar a mo()ão, e a aprecia()fí,o justa do Con
grrsso approvando-a.

Não foi. o medo que levou o CongTrRsn a approvar a
mocão. foi a permanencia daquelles que vinham aqui tralar
rlp intrressrR superiores. .

O nobre representante deseja um cunho de sang'ue para
consolidar a Republica. maR a Jtr'11ublica ha de consnlirl::lr-Rr
cnm a confratrrniza()iio rlns hrazHeiros. dranfe dos RrnlimrnfoR
dos 1J'razileiros,.

O maior rno que 'se tem cnmmrIJir10 fi levar a rlidadura
ás finanças. A ,parte economica rleviaser respeif arla.

O nobre répresenf.anté perguntou n que se tem feilo senão
mudar n nnme rle l\fonarc-11Üt para Republica? Tem-se feito
muit n. diz o orarl01'. BasLa 11m aetos., rln Gnvnrnn Provisorio,
nara rlnixal' g'rav:lrln na Historia seu nomn: a separaçuo da
Eg're,ia r1n Esfaejn. que "foi uma cnnouisfa 1amanha. m1l' talvnz
não a JivessC'mos, pelos meins parlamnnl arns, rm 1(1 nu iG
annos.

O casamento civil e n sncularização dos crmi1 erins, cnmo
ronsncfarios rlaql1clla grandn medida. nuo são nada?

Passaneln a oc,cupar-sr da emnnda do SI'. Marjinl1n Pr:1r1n
Junior. rliz quc devia ser completa· ou não devia trr sieln
a])resnntada.

Qual o recurso que tem o CongTesso para annullar leis
flun nslão ])rnr1uzinr10 spus C'f1'eitns r nuo dl'ixurãü dn pro
duúr. qunI' o Congresso as approvc. quer não? E nas ca
maras nrrlinarias os aefns do Governo srrão minueiosamrnte
examinados. r al)prnvados ou não.

P01'I1111'Io. não pódr dar S0U assentimento anda rmenela.
f' s6 rla]';í n seu voto :1 emenela que manelar sUPPl'imir rlns
rlispnsiçõrs transitorias cst e art.igo.

Q Sr. Pereir~ de Lyra rstú f'm completa onposicão ÚS
rniniõrs '1'10 SI'. MartinllO Prado .Junior. Cnmn S. Ex .. 1'10
01ar~. 1am11rm. que prl't'rncC' ao Pal'liel() Rppu111ienno 11isI01"icn:
si nii() prrslml os sf'rvicns que S. Ex. p1'es/o11 :í C1111sa rla
Republica, foi isto devida a sua pouca erlade; mas foi um
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daqueIles Ique envidal'am lodos os esforços para que se mu
dasse a fórma de governo, que foi 'inesperadamente estabele
cida.

Entende que o Gover'no Provisorio não deve merecer
censura, é c!igno de l?uvores, por ler mantido até hoje a
ordem publIca e realIzado algumas reformas republicanas.

, Referindo-se ás moções que foram apresentadas. diz que
rp-I'If'ou-s0 quando, se procedeu á votação da primeira. porque
llao ·querIa assumIr a responsabilidade da Dictadura: não foi
mandado para o Congresso para censurar o Governo, mas
pa~a votar a Constituição, tanto mais que não se considem
eleito po:lo povo.

,A'lém das, difficuldades com que lucta, -porque não tem
habItos de trIbuna, tem contra si um grande faclo.

E' que está em uma ,assembléa em que não vê represen
tad~ o elemento llisto1'tco de Pernambuco; não vê aqui o
emmente propagandista Martins Junior. aquelle que tem tal
vez maior somma de serviços prestados á, causa da Republica.

P,assando a occupar-se do § 4° do art. 85 do projecto,
diz que não conhece maior violencia á soberania nacional,
p(wque, si os seus auctores tivessem a certeza de qlle re
presentavam o e'lemento popular, não teriam receio de apre
f'enlar qualquer-projecto tendente a abol'ir a fórma do govel'11o
aclual. -_ -

O orador foi sempre republicano federalista. mas senfe-se
abalado á vista do ·que se está passando no Congresso.

Republicanos que prégavam o federalismo com todo ü
ent!lusiasmo inclinam-se, hoj e, mais pela fórma unitaria.

Depo'is de algumas consideraç.ões a este respeito, o orador
diz quequizera ver na Constituição. em vez de disposições
que vão de encontro á organização í'inanceÍ'l'a dos estados,
medidas para desenvolvimento do Norte.

Não censura o Sr. JWinistro da Agricultura pelas ga
rantias concedidas. mas por não aproveitarem ao Norte.

Concluindo, diz que se havia inscripto para o capitulo
ant.erior. cuja votação foi uma das 'em que o Congressõ tem
anrlado com o maior acerto, col'locando na mais ampla liber
dade a obrigação dos deveres civicos.

O Sr. Epitacio Pessôa- Sr. Presidente, Senhores do Con
gresso. em obedienciaás disposições do Regimento. que lenho
sido solicito em observar, tratarei, apenas, da materia em
discussão. tratarei. simplesmente, de expender ligeiras consi
derarões sobre uma emenda que foi 110ntem offerecida á
cons'Ídel'ação da Casa. 'e de que, hoje, tive conhecimento pelo
Diario Official. - -

Acha-se ella assignada pelo illustre representante do Rio
de Janeiro. Sr. Nilo Peçanha, e muitos outros deputados e
:'Ienartores, ,() é concebida nos seguintes termos (lê):

'«Silnincompativeis para os cargos de governadores eleitos
riOS est,ados da Republica, na sua proxima organização, não
só os cidadãos que quatro mezes antes das eleições dos con
gressos houverem occupado o governo dos estados, como,
tambem. os cidadãos que Of presidirem por occasião do pleito
eleM oral».

Penso. Sr. Pres:idel1te. que esta emenda não póde, não
deve ser approvada pelo Congresso (A1Joiodos). Ella importa,
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antes de tudo, uma restI'iq:ãu á inclepenclencia e autonomia
dus cstadus, pL'la qua.] nus batemuti aqui tudus Uti dias, e que
Iodoti Uti diati aqui ]Jregamuti; retitric\jãu injustíficave! deante
ciClti principioti democralícoti que proljUl'amOti ctilabe1ecer e ga
rantir.

O ::lR. j,LCl?-lDO GUANABARA E UU'l'ROi:l- Apoiado.
O ::lR. ZAMA _ Se não exitititiselll guvel'l1adores que estão

arranjanc!u as suas ele'itõeti.
O .sR. EPITACIU PESSüA - POdefllOti chegar a accürdo: os

govel'l1ac!ores poderão ser incompalíbílizados para as eleif.:ões
dos etitados que govê'rnarem, mas por voto dos respectivos
congressos,

O SR. ZA.lYB.-Elles pedem demissão, collocando seus pre
[Jostos "

UM SR. REPRESE?-ITANTE - E' uma incompatibilidade que
o Cung'l'esso não tem éompetencia para decretar.

O SR. EPITAClO PEssàA - Como dizia, semelhantc medida
é uma I'csb:icção á autonomIa dos ,estados. Mas, não é tiÓ
itilu,ella eúvolve, tambem, uma gravissima ilJ.j utiti\ja a cicla
Liãuti distinctos, ,que se acham á frente da administra<;ão de
muitos estados, e que, pelos seus serviços, pela tiuaderlica!!ãu
Ú causa publica, pelo seu patriotismo, têm feito jÚti á sa
gra!!ão do voto pOPlJ'lar. Mas, qua.ndo tal emenda tivesse pro
cedencia,ella surge inquinada de manifesta incoherencia, dc
condemnave'l Ilacuna; de modo que a sua approvação daria
logar a que se attribuis<se ,ao proc'edimento do Congresso uma
timidez suspeitosa, ou uma pusillaminidade, de que eHe (i
incapaz.

'Senhores"nós procuramos aquiestabelec'er a R'epublica
federativa, isto é, a maxima descentralização em todos os
ramos do serviço publico; nós procuramos aqui assegurar a
independencia dos poderes dos ,estados em tudo que não
possa offender á irrdependenoia dos poderes da União.

Sendo assim, como decretar uma emenda que vai res
tringir estes poderes, que vai golpear funcções que ilhes são
pr-oprias e essencia1es ? Como decretar uma medida désta na
tureza, sem ·mentir á bandeira que hasteámos, sem falsear
os lJI'incipios que buscamos consagrar?

Nosso procedimento será incorrecto, importará em uma
violencia a estes principios, importará em uma tutela im
posta, arbitraria e violentamente, aos poderes loca'es.

Si queremos que os estados elejam os seus congressos
para fazerem quanto antes a sua organização, e si é da aIr,ada
Exclusiva cio Poder constituinte destes congressos tucio o °que
se refere a esta organização e, portanto, tudo o que diz re8
peito ás condiçõ'es de elegibilidade do governadol'e ás íIl
l'ompatibilida,des que obstam o accesso a este cargo, do mesmo
modo que é da competencia do CongTesso federal decretaI'
tudo ~ ql!e respeita á eleição do Presidente da Republica. CUlll
que dlI'Blto vamos usurpar attribuições que não nos perten
cem, e tolher o exerci cio de um Poder neste ponto pel'l'eita
:mente independente e soberano?

O SR. ARTHUR RIOS E OUTROS - Apoiado,
::lenhol'es do Congresso, a eleição dos governadores .dos

e:ôtaclos é acto de interesse peculiar aos mesmos estados; é
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um dos assumpios do mais particular interesse dos estados.
(Apoiados. )

Por consequencia, organizados esLes como estados 1)['0

VrúlIllellt'e ditos, com poderes inteiramente definidos, velTla
deiros corpos políticos, não podemos invadir a sua esphera
cie aLtribuições, estabelecendo incompaLibilidades para os seus
governadores.

O SR. BARBOSA LI:YIA - Então. não devemos impor-lhes
Ieg'ulamentose'leitoraes. (Apar-tes .)

O SR. Epl'l'AClO PESSÔA - Perfeitamente, e eis por que
plmso que o decreto de 4 de outubro é attenLatorio da liber
dade e autonomia dos estados. (Apar·tes.)

l\1as semelhante emenda não ésómente injustificavel pe
rante a v,erdade dos 'principios democraticos, que seus signa~
tarios são os primeiros a prégar nesta Casa com tocto o
lJrilllantismo; esta emenda envolve, como jtt disse, uma grave
injustiç;a, com que se vai fulminar a cidadãos distinctos que se
acham ii frente de diversos estados da União, c que são,
agora, apanhados de surpresa, ne'm se lhes dando tempo
vara evitarem essas incompatibilidades. (Apoiados.)

E', pois, ainda uma restricção odiosa e de surpreza, que
se faz ao direito do individuo de disputar uma eleição go
vernamental, e ao direito do povo, que deve ter a lívre es
colha do seu governador.

No Estaclo da Parahyba, por exemplo, acha-s.e ii frente
, ela 'administração publica um ,11Om·em que. pela ,sua inelepen

dencia e capacidade, pelo seu cI'iterio, justil;a e moderação,
tem conquistado, já não digo as sympatllias, mas o reconhe
(;Ímento e a dedicação de tocLo o povo parahybano (Apoiados
dos I'cpl'csenlantes da Parahyba.)

l'ois bem, a sobera·nia popular do Estal10 aponta este il
lust1'\) lllagistra.c!u vara continuar na gestão do,s negoci,os pu
blicas da Parahy]}a , c, entretanto, esta emenda propõe que se
desconhc\;a esta sobenmia, que se Stli'foque a vontade do povo.
(Dá um aparte o Sr. Zama.)

Em outr05 estados acredito ,que 1;13. governadores que se
achem ncstas condições (ApOiados), e si em alguns existem
ac!ministradores que não mereçam a confiança c!o povo, que
se tenham afastado elas verdadeiras II ormas de proceder, o
povo que não lhes entregue a sua conJiança, ou directamente,
PO'I'.occasião da eleição, negando-lhes o v,oto, ou indirecta
mente, nos cungl'e::íSO'S, incompatibilizando-os para o cargo
VlpuialÍus, 1rwíto bem.)

Isto é que é respeitar a auionomia elos es:tados;' o con
trarIO, é continuar a cCl1'l:J:alização a,-lPhyxiadora que ;IlJÜlS
oPLJrimia, e que ainc!a a csta hora nos opprírne (Trocam-se
muitos apartes.)

UM SR. REPRESENTAN'l'E - Devo dizer qual é, D meio que
o povo tem de cmittir a sua opinião.

O SR. Epl'LlC10 PESSOA - Nas eleir.âes ou nos COIlG'res-
sos (Apartes.) "

Senhores, a emenda a,presenta'Cla hontem á. consideração
do Congross/J não pecoa sómente 1Jo,r importar em uma 1'138
n:icçãi) á autonomia dos esta,dos; não rpElccasómente por~Il.'"
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volver Ullla gl'avissima injuslil,:a a ciJadãos lllUitos Jü;tindo,,;
pecca ainda, 1'01' incohcrenle e lacunosa,

;:,i uS auctore" da emenda adIam ,qUL) os govL)l'nadores
IkvL)Jl1 se,r incompatibilízadÜ's, p'ÜI"que podcminnu,ir. na
eleição, pnque, de' posse de todos 'os _elL)m~ntos offlclae~,.
jJúdem desvirtuar a verda.c\e do voto, entao sejam cohQ]'entes.
incompatibilizem tanibem o cl1eí'o d~ Governo ProvlsorlO
para o carg,J de Presi,dente da Republrca.

UM SH. REPHESE:'>rrAK'.rE - A logica obri,g,a a islo, mas
falla a coragem.

O SH. NILO PEiÇAXHA - Eu aeeeHo.
OU'mo SR. REPRESEiNTAJ:\TEi - Então, não se reconhecem

servirios prestadDs á Patria? (Trocam-se muito~ outros
apartes. )

O SR. EPlTAOW PESSCü - Sr. Presidente, peço a N. Ex.
que me mantenha a palavra.

O SH. PRESIDÉKTE - Attenção I Quem tem a palavra ..s o
SI'. :Epitacio Pessoa.

O SR. EPITACIO PESSOA - Quizeraque os nobres repre
sentantes fossem coherent,es.

UM SR. RrEPRESEX,TANTE - V. Ex. alargu'c a emenda,
que eu prometto votar ,por eHa.

O SR. EPITACIO PESSUA - Não posso fazel-o desde quo
não al:ceito a emenda, desde que estou üoobatenc!o sob "â
I'Íos p.ontDs de vista. Os nobres repres'entantes é que devem
ser logico'S e coherente·s.

Si querem Incompatibilizar os governadores, iUl:omp<lti
};ilizem. tambem, o ch,eí"e do Governo Pr,ovisorio; c,então,
commeLtam lÍ1ais esta grande injusti\:.a: afastem da direcção
suprema da Hepublica o homem a quem se deve a Republica;
tomem-no incompativel par::, um c~êrgo que el'le jlá' conquis
tou. na gratidão. no esp,irito e no ccracão de todos os brazi-
leiros (Jlnito bem, )Imito bem.)' '

o Sr. Gabino Bes.ouro (Muita attenção) - Sr. Presidente,
a au"encia dos representantes inscripLos para. esta discussão
mostra, darameIJ le,que não ha lEaiS necessidade de dis
GuLÍl'-·se u assumpto (Apoiados j, e, si não fosse um deve-r, e
dever duplo, que tenho. .ele usa!' ela palavra, não viria, agora,
IHO('ll]Jar a aLtoIH.'ão tl,esta AssemJJléa, para .dizer aquillD que
outros já têm dito, e melhOl' do que eu (Não apoiados.)

Digo que tenho um duplo dever, pOI1que, eleito para re
lll'esentar nu soiu da Gommis,são dos ~l o J';stado elas Alagoas,
l:UllljJl'o-me dizor liUS meu" compar:heiros ,de representação
cumoclL)sern]JCll'~lCi-nw do mandato, e, em 2" .lagar, pol'ique,
kudo apresentado' algumas oillre.nüas ao [Jrojocto eo·nstitu
cional, julgo-me obrigado a vir defendeI-as o justificaI-as,
porque estou vendo que algumascc:Tem o risco de ser rejei-
Ladas. .

Anle,s. porém. .de entrar no debate propriamcnl.e consti
tucional. .permiHa V. Ex., Sr. Pres,idente, que eu diga
algumas palavras que não se prendem propriamente á ma
teria em discussão.
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Peçu, lambem, permissão a Y, Ex. para passa,' Ullla

\-jsla l'cl1o:,;pectiya em toda a Cunstituif;ão, por isso ,que não
me foi dado ainda usa,l' da lJalayrê! I' nem [lrl'leildo fazel-o
lnais nesta clhcl1,;são, para não tomar tempu au Uong1'es~0.

Y. Ex. lWl'lniHirá que me refira a alguns pcntus j1á dis
cutidos e vutados em 1" discussãu.

f,;Lo nãu é, a meu vel', uma inft'2.et;ão do reg'imento, 'por
quanto elIe o permilte no paragraph,u unico elo mo( 59;e eu,
assim. procedendo, não tenhu 'em Yisca senão Ploupar tempo,
economisando discussão.

UM SR. HEPRESEN'l'AWl'E - Tem-se ,feitu isso gel'almenle.

O SH. GABIXU BESUURU - Um ,illlls'lre cu II !!,ga, meu C:0111
panheü'u de dass'e,que, anLe-lwntem, UCCupUU a trilmna cum
muito brilhantismu, dividiu .us membrus destJ {jungres;-;u em
Ire,; g1'l1pos: u grupu dus descuntentes, u dos revuluciona,rios
irrequietus, e u dus o,rcleirus, ou du;; que querem cunserval'
melhorandu.

U~l Sl{'. HEPHESEN'l'AN'l'E .- Não pertenço-o a neullUm dos
tres.

O SH. G.\BINo BES,OU1{U - ,Perll1itLa S. ]~x.qlle· diga qUI; 
a dassi,fjca,:ãu não fui bem feita: 'faHa ahi, p;c]o mellOoS, o
grupo do-s desil1udidos. Nã.o sei. mesmo, em qual delles me
duva collocar. Parece-me, entretanto, que estiOU entre os 1'e
volucionarios irrequietos, e encontro para isto justificação
nas proprias 'palavras do nobr,e representante a quem nir
referi, ,que ·disse não estar ainda terminada a Reyoluçâ>o. e
si eHá não está terminada ainda. c,ontinuo a SOl' revolucio
nario. '

O meu illustre conega disse, tambem, Sr. Presidente, c
não foi elle só quem o disse, muitos distirrctos oradores ne,sle
-CongTf'SSO têm dito, 'que nao temos re,g'Ímen legal. Ora,
ell entf'ndn que istu .é até. um'1 offensa ao Governu Pro
visorio: nós não j iwmos necessidade de suhir da legal idade.
A I'eyolução eneonlI'ou um _)Jaiz organizado,. cum leis, que,
S0 não ,eram boas, tamhem não eram más; não eram, sim,
bem exeeutadas. A Republica não sahiu da. -anarchia, como
a;qui se tem dito. Quem falIa neste momento é um repu
bl'icano historico, e, TlOrtant.o, insuspeito.

Não po-derei dizer, como o nobre repre,sell'tante de São
Paul,o. que, 'ha pouc,o, occupou esta tribuGa, ,que seja o mais
antigo republic·anodeste Oong,re,sso; ',não l1;oderei, mesmo,
dizer desde quando sou r'epublicano; maspo-sso garantir que
nU1l(Ja fui monar-chista.

O 'SH. ZAMBA - Eu ü fui de 15 de novembro.

O SR. GABINO BESOURO - Não estou fàzendo l'ccrim i
nações apaixonadas, procu·ro, 'a'penas, nos acontecimentos du
j)res,ente, como -nos do passado, o ensinamento fecundo !para
o 'futuro (Apartes.)

Dizia eu 'que não sahimosda anarc'llia para c"ntrar' na ,
Repultlica: a Republica encontrou lois. porqlle el'las existem
onde lia sociedade ol~~'anizada, e a Dic-tadur;l. não a exclue; f"
em um paiz. civilizadu, como o nosso, a 'lei não ·púde ser a
vontade discl'Ícionaria e caprichosa de ,qual'qul'r goverJlo.



É, 81'. Presidente, quando este governo s,e aprese,nta como
simples ,ãgente temporario da sober~;llia nac10nal, cama mell
:óag.eiro da paz, da liberda,(j,e, da fraternidade e da ordem, eHe
não páde tra.duzir essa 'delegação {la vontade soberana do pov.o
pelo aI"bitrio, senão pela mais severa ,observancia das boas
norma,s ·prescripta,s na lei.

UM SR. REPRE,SENTAN'fE - Essa é a verdade.

OUT'RO 'SH. RJEPRESENTAN'l'E - E::ósa é Clue é a verdadeira
doutrina..

O Sa. (JABINO BESOUH,O - Eu. ]Jor(anlo. SI'. Presidente,
dando e:óLa ,"xplica:çã,o, I'efiro ainda. e:ótou cla:ó:óifj.cado no
grupo do\:> revolucionarios ilTequie(os. E para não mubar
mai:; t.empo em considerações de crel,em tão generica, vou
occupar-me com a materia do pI'ojccto em discussão.

O projecto ele 'Constituição, no "eu art. 8:3, além ,de abol'iJ'
o recrutamento fOl'ca'elo, estabelece muito bem o slorteio como
meios de obter soldados para o exer.cito.

Excusar-me-ia de {ratar deste assumpto perante o Con
grosso, si não visse ,que ha idéas confusas a respeito do que
seja rec,rutamento militar (Apoiados): e o proprio projecto de
Constituição, elaborado. al'iã:ó, por pe'fiSÕaS muito compQlt,en
tos, mostra não haver uma i'déa muito exa'Cia do que oSeja esse
recrutamento, tanto assim, que estatue j,sto:

« Fica abolido 'o rec,rutamentD militar.» Ora, esta dis
posiçã,o impor,taria simpl'esmenÍe na extincção do Exercito,
porque recruta:menLo é t,odo o processo, é todo o meio empre
gado para o~,tenção i de individuos que preencham os claros
do Exercito ou de 'qualiquer corporação (iVluito bem.)

aSa. ZAl\1A - ,Mas nós temos tido, nestes ultimos tempos,
uma abunelancia extraordinaria de vol'untarios (Ha outros
apartes. )

O 'SR. GABIN,O BESOURO - Sr. P,resident c, meu,s Senho
reiS, o recrutamento pelo sorteio, como a organização das re
servas do Exercito, são medidas que se impõ1em, como se
impoz a este Congresso a da abolição daiS cOITde;coraçõe,s e dos
titulos houorificos. E' preciso o s.orteio para distribuir-se
equitaLivamente o pesado onus' di) :ó·erviço milit.ar por t.oda a
população do Brazil.

Ninguem ~gnolra que os cl'a1'O's do Exercito sã,o preenchi
dos. quasi em sua tota,jidade, por pessoal vindo do norte e por
meio de um voluntariado Ique muito caro nos custa. Os esta
dos .do Norte estão sendo consideravelmente desfaleados por
esse motivo.

O SR. OITIGIGA - Por causa ela miseria. (Apoiados).

O SR. GABIK,O BESOURO - E, tambem, pela miseria.
O SR. AMPHILOPHIü - São causas naLura.es. aquella é

que é a razão (Haout1'u$ apartes.)

O SR. GASINO BESOUR,O - Ha. muito tempo, e, principal
mente, nos estados do Sul, o ,o,orLeio militar é tido como um
espantalho, quando, aliás, não ha rar,âo para ist.o..

. ConJrl eu já disse, é o s.orteic o meio de distribuir equi
tativamente o pes,ado imposto do serviço militar, o impÚ'sto
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dos saLTificios de toda a sorte, ü imposto de abdicação de
parte dos direitos individuaes, o sacrificiodo afastamento
da familia, e outros que não vêm ao caso enumerar .

Mas, SI'. Presidente, para que isto se faça, temos necessi
dade de uma medida radICal: a abolição da Guarda Nacional.
Eu me arTeceio de tlocar neste assumpto, e tanto mais quanto
já foi rejeitada aqui uma emenda apresentada ha dias; en
tretanto, venho reproduzil-a, certo de que o Congresso não
deixará de acceital-a agora ou na 2" discussão; venho repro
duzil-a aKora, apesar do voto do Congresso, porque -vejo que é
justamente nas disposições ,geraes que a emenda tem cabi
mento.I·,i ,il!i: ... lt~

Sr. Presidente, nós ,não temo,s Guarda Nacional, isto é, nós
não temos reserva do Exercito: .como se diz que é a Guarda
Naci,onaI? E' preciso que não se 'Conheça o que seja um sys
tema ele reservas militares, para se dizer que uma Guarda
Nacional, e muito menos a que possuimos, seja uma tal re-
serva (Apoiados.) .

Para ser-se soldado não ba,sta só ser homem de Sal!er,
ser homem de letras ...

O SR. ZAl\'fA - Nem trazer uma farda bonita.
O SR. GABINü BEZOURO - ". e ter patriotismo; para

ser-se soldado é pre,cis'o mais alguma causa: é preciso vo
cação, é preciso o tirocinio das armas, uma educação especial,
que s6 não adquire nos exercicios constantes nos quarteis e
nas escolas. SÔ assim é que se pôde ser verdadeiro soldado.

E, Sr. President'e, si é uma aspiração da Humanidade,
a paz universal, ess,a paz perpetua, a paz .do tumulo, 'Como
alguem já a chamou; si caminhamos para lá, consignando em
nossa Constituição como preliminar o arbitramento para
todas as questões .' internacionaes, não podemos deixar de
organizar as verdadeiras reservas do Exercito para poder
mos com ellas reduzir esse mesmo Exercito ao seu mmimo
possivel.

Não sou daqueHes 'que esperam em breve tempo la paz
universal, essa paz que não passa de uma .longinqua futura
aspiração. A idéa não é nova.

Notave,l escriptor mil'itar, referindo-,se a uma emenda
apresentada em 1885, por um deputado ao padamento fran
cez, consignando ,a abolição do Exeroito permanente, disse
que aqui'lIo não era novidade, pois que, já ha 15 seculos
antes da nossa éra, no co,nselho do,s amphitriões, se havia
feito ,proposta semel'hante. Esta aspiração, apesar de sua an
tiguidade, apesar dos bons esforços dos philosophos e poetas,
não conseguiu ainda ser uma realidade. Em todo o caso, si
isto é uma aspiração universal, si é mesmo uma aspiração na
cional então preparemo-nos para ella; e, como não se devem
fazer saltos, solução de continuidade na vida administrativa dos
:povos, não podemos deixar de· estabelecer uma medda que
nos prepare para esse desideratum, e essa medida de alto in
teresse administrativo e economico, é a creação das reservas
do Exercito.

Essas reservas não devem ser 'Ülomposta's sámente de :pes~

soas ,que não conhecem absolutamente a profissão das armas.
As guerras, hoje, não se fazem em bandos deSiordenado'S, nem
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;,;e fazem em longüs annos como antigamentE', as gucpras hoje
são rapieias, e a pro'Ússãó) das arma& não é um simples offjeio
ou uma arte; é uma encyclopedia, uma süiencia muito com
plexa e que exige, allém ciemuitos conhecimentos, muito tiro
cini o. Por conseguinte.precisamos ter, para engnossar e re
forçar o Exercito permanente, quando houver de ser mobili
zado em um momento dado em defesa da Patria, uma reserva
composta de cidadãols que tenham pass-aJ(]o pelas suas fileiras
e ahi servido dous, tres ouquatl"o aIlllO'S.

Sabem os nobres wUegas, sabe V. Ex., Sr. Presidente,
que o Exercito é uma escola onde se aprende a disciplina e
se adquire mhabitos de ordem c de obecliencia. onde o indi
viduo se aoi'feiçoa, se ,babitua á resignação, onde retempera
muitas vez'es seucaractm', 'Contentando-,s'e com o POUCIÜ que se
.!l1e dá, conformando-se com as suas cil'eumstancias e pondo-,se,
assim, aü abrigo da corrupção (Apoiados.)

Gomprel1enclem os nobres representantes que, sendo o
Exercito, em taes condições, uma esco.la de moral,idade, de
abnegação e de civismo, não deve l1ave'r cidadão que iPÜ's'sa
ter repugnancia em alistar-se nas suas fiTeiras e prestar 'á
:Patria o serviço que todos -lhe dev,emos. '

Port.anto, Sr. Presidente, v,ou mandar uma emenda abo
lindo a Guarda Nacional e creando as reservas do Exercito.

VOZES - Já ca;hiu uma emenda neste senüdo.
O SR. G.\B!NO BEsou!w - Restabeleço-a agora, porque

<idlO que é aqui que elIa tem cabimento.
Os quc acabam de dizer que a emenda ~alliu, devem.

agora, secundar-me com seu voLo, com seu prestigio, para
I1UC ella possa vingar (~}biitos apartes.)

Não queria entrar a fundo nesta qucstão, c os 81's. repre
sl'uLauLcs obrigam-me a fazel-o.

O SR. ALMEIDA BARRE7I10 - Até é uma ing"ratidãoabolir-se
um corpo militar que tem tão alto levantado o pavilhão na
cional.

Admira que V. Ex. que militou na campanha do Pa
raguay, queira desconhecer os relevantissimos serviços que
presLou aquella Guarda,

O SR. GABINO BESOURO Mas, onde é que estão esses
serviyos, que por mais que os procure não os encontro?

Senhores, a nossa Guarda Nacional nem historia tem,
Não pretendo com isto fazer offensa aos briosos cidadãos

(]I[() della fazcm parte, não! Refrro-me á Guarda Nacional
I'llmo iIl",lifuição.

O SR. AJ3MEIDA BARRETO - Na guerra do Paraguay não
havia um só voluntario da Patria que não fosse Guarda Na
cional (Apoiados e não apoiados).

O SR. GABINO BESOURO - Mas o nobre representante
não me quer comprehender. Refiro-me á instituição da
Guarda Nacional, e não ás pessoas que a compõem e que a
commandam, banqueiros, corretores, poetas, medicos, homens
distinctos de todas as e:lasses soelaes (Apartes).

Não me refiro senão á institui!;ão (Apartes).
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Á organização da Guarda Nacional data de 1822, qnando
se organizou a Guarda Civica no Rio de Janeiro. e dahi em
deante eclipsou-se para reapparecer em 1850. '

Que serviços tem eUa prestado?
VOZES - No Paraguay (Apartes).
O SR. GABINO BESOURO - A Guarda Nacional não prestou

serviços como instituição, é a questão; e tanto foi assim,
que o Gov'erno de então, não encontrando recursos sufficientes
na Guarda Na:cional, foi buscaI-os no voluntariado da Patria.

Mas uma companhia, um batalhão, uma unidade qualquer
organizada, com seu chefe á frente, major, officialidade e
quadros completos, com rarissimas excepções, jamais foram
ao Paraguay. .

A mobilização da Guarda Nacional foi uma tentativa
improficua.

O SR. ALMEIDA BARRETO - Da minha provincia foram
tres batalhões .completos (Apartes).

UM SR. REPRESENTANTE - O coronel Lustosa foi com
mandando um batalhão.

O SR. GABINO BESOURO - Mas, quem era o coronel Lus
tosa? Era commandante de algttm batalhão da Guarda IVa
cional, ou foi designado para commandar um batalhão orga
nizado com guardas nacionaes, tirados de diversas localidades
e, até, como muitas vezes aconteceu. de provincias diversas '?
Guardas nacionaeseram todos os cidadãos, e este titulo che
gou, até a servir para isenção.

O SR. ALMEIDA BARRETO - Si V. Ex. desconhece os ser
viços prestados pela Guarda Nacional, desconheço os ser
viços que V. Ex. prestou na campanha.

O SR. GABINO BESOURO - Que tenho eu com isso? V. Ex.
póde negar ou, mesmo, querer üonceder-me o que não me
compete, mas só serei aquillo que sou, e não me vanglorio
com o que não posso ser. .

Como instituição, só a Guarda Nacional do .Rio Grande
do Sul prestou relevantissimos serviços, e isto porque tinha
espirito militar, adquirido no serviço constante de vigilancia
e defeza das fronteiras, nas luctas internas, nos conflíctos
das republicas vizinhas, em que ás vezes se envolvia, e
tinha, ainda, a grande pratica e a dura experierrci3i de, 10
annos de revolução (Apoiados).

UM SR. REPRESENTANTE - A Parahyba mandou tres: ba
talhões para a guerra.

O SR. ZAMA. (dirigindo-se ao orador) - V. Ex. não
toque neste ponto, que é casa de maribondos.

O SR. GABINO BESOURO - Sr. Presidente, () Congresso,
sob pena d~ incoherencia, não póde .deixar ele ab.olír a
Guarda NaCIOnal, Este Congresso, depOIS de ter abolIdo as
condecorações sob os titulos nobiliarchicos, sob o pretexto
de serem annas de corrupção, não póde, sem irrc,orrer na
pecha de incoherente, consenqr na permanencia da guard~
Nacional, qu;e é taJ!lbem um lI~strum~nto.de corrupçao; fOI
isso no antlgo reglmen e contmua. mfelIzmente:. a ser, no
actuaI.

O SR. ZAlvIA - No Imperio, levamos a coronelizar o paiz,
mas, hoje, os Senhores estão 0oronelizando em ponto grande.
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o SR. GABINO BESOURO - Gomo se fazem' as nomeações
de officiaes da Guarda Nacional?

Fazem-se por exigencia das influencias politicas locaes.
As nomeações n3.0 recahem nas pessoas mais aptas para

o serviço militar; dão-se 'patentes de tenente-coronel e co
ronel, tão sómente para satisfacção de vaidades.

Que é a Guarda, NalCÍonal da Capital Federal?
Foi reformada, unicamente, para ser dividida em bn-

gadas, como se isto bastasse para tornal-a util (Apartes).
Sua organização, permittam-me que o diga, por muito

dura que seja a phrase. não tem nexo, não satisfaz as actuaes
exigencias militares (A partes) .

E quereis uma prova do que digo? Attendei ao se
gujnte: quando se diz - Guarda Nacional - quer dizer-se, 
uma guarda composta de todos os cidadãos válidos, que della
devem fazer parte obrigatoriamente (Apartes).

Pois bem, Senhores; a Guarda Nacional recebe volun
tarios, como se vê da ultima reforma dessa instituição ..

O SR . ALMEIDA BARRETO dá um aparte.
O Sn. GABINO BESOURO - Pois, então o distinc,to General,

que já fez campanhas, que sabe como se combate, que sabe
como são as organizações militares modernas - S. Ex, que
póde dar licções a este respeito. suppõe que uma Guarda Na
cional que tem como commamlar-!es de brigadas ou de bata
lhões como officiaes. em geral. banqueiros,. 'c'Orretores, me
dicos. bachareis em Direitá, homens de letras, poetas. emfim.
homens muito distinctos nas suas profissões, mas inscientes
na da armas --, suppõe que essa Guarda Nacional s·eja capaz
de preencher o fim a que é destinada? (Trocam-se muitos
rr]Jm'tes) .

F'ü·o trisle quando vejo. ás vezes. companheiros meus
se pronunciarem por este modo (Apartes). .

Sabe bem o clistincto Coronel. representante de Sergipe.
que acaha de dar-me seu aparte, como, hoje, se faz{)ll1 as
guerras; sabe que, com as modernas organizações militares,
procura-se não perder tempo ensinando-se a individuos qU\~

nunca pegaram e nem mesmo conhecem uma arma.
LTMA vOZ .- Ensina-se a quem não sabe.

O SR. GABTNO BESOURO - Mas perde-se tempo; e admi
ro-me que Y. Ex .. militar e professor de uma escola militar.
diga isso, quando sabe perfeitamente que o tempo é, adual
mente, mais do qUi' mmca, o mais importante factor na
guerra.

O SR. ALMEIDA BAP,RETO - Quando houve a guerra do
Paraguay. tom quantos soldados (lo linha cont.ava o paiz?

O Sn. GABINO BESOURO - Contava com os que tinha e
com osvoluntarios da Patria.

O SR. ALl\IElDA BARRETO - Os voluntarios eram a Guarda
Nacional.

O SH. GABI:\O BESOüRO - Não, 8'en1101'. eram guardas na
donaes, e não a Guarda Nacional.

Si' tivermos a infelicidade de ser prov()('ados a uma
guerra, ell1quanlo perdermos tempo com a mobilização e o
preparo de 11m pessoal sem nenhuma instrucção (Apartes).
poderemos passar pelo desgost.o dI.' ypr em :30 dias. de :30 a
40.000 inimigos atirados sobre. as nossas frontpiras.
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Os SRS. ALMEIDA BARRETO E OUTROS dã,o muitos apartes.
O SR. GABINO BESOURO - Si for dissolvida a Guarda Na

cional. poderá caber ao illustre representante que me honra
c9m seus apartes, a gloria de organizar as reservas do Exer
CItO.

O Su. ALMEIDA BARRETO - Extinguir a Guarda Nacional
é uma ingratidão; e si V. Ex. o quer fazer então risque das
paginas da historia patria· os feitos dessa Guarda.

O Sft. GABINO BESOURO - Mas peço a V. Ex. que me
diga onde estão os feitos dessa instituição, salvo os eleito
raes?

O SR. ALJ.vIRIDA BARRETO - Estão nas paginas da His
toria.

U~1 SR. REPRESENTANTE dá, um aparte.
O SR. GABINO BESOURO - V. Ex. ha de permittir que

eu decline da sua competeIlcia para tratar destes assumptos
(lIa diversos apartes).

Sr. Presidente, faço que8tão disto. porque. para mim. é
ponto capital; e V. Ex. me desculpará a insistencia com qUi)
estou delle me occupando.

Temos uma lei de recrutamento, e é possivel que tenha
mos uma outra para substituil-a.

Ora, esta lei já consigna uma reserva ,composta de in
dividuos que tenham passado pelas fileiras e uma ·tal re·
sorva póde e deve substituir a Guarda Nacional.

UM SR. REPRESENTANTE - Mas isso nunca se poz em
pratica.

O Su. BARBOSA LIMA - E o corpo de saude da Guarda
Nacional'!

O SR. ALMEIDA BARRETO (para o orador) - Mude-se o
nome: em vez de Guarda Nacional chame-se Guarda Fe
deral.

O Su. GABINO BESOURO - Si, porventura. o Congresso
rejeitar a emenda, ·e eu continuar a ter aqui assento, com
prometto-me a reproduzil-a na sessão ordinaria, porque es
(ou convencido da inutilidade e dos prejuizos de semelhante
instituição.

Sr. Presidenle, a Commissão dos 21, de que tive a honra
de fazer parte, acceitou uma emenda apresentada por um
illustre representante de Sergipe, additiva ás disposições ge
raes. instituindo um Supremo Tribunal Militar e definin
do-lhe as attribuicões.

Não se trata de uma cousa nova; esse tribunal já existe
desde 1808 e tem prestado muito bons serviços ao paiz em
geral, e em particular á classe militar. O que se pretende
agora é dar-lhe um cunho de constitu'cionalidade,. Si a classe
militar tem leis especiaes; si ella, por isto mesmo, na phrase
de um notavel jurisconsulto, constitue um Estado no Estado,
não é muito que tenha, tambem,. a sua justiça espeeial, <IU;e
ao lado do 811pn'mo (nucll1al civIl fIgure um supremo trI
bunal militar. Mas como o actual conselho supremo seja
.cümposto de 15 membros, 12 militares e 3 civis, preten~o
enviar á Mesa uma sub-Bmenda elevando o numero dos mI
litares a 12 e reduzindo o de jurisconsultos a 3, de accõrdo
com o que temos e que a experiencia de longos annos não
tem mostrado ser inconveni·ente.
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o SR. PRESInENTE - Lembro ao nobre representante. que
está dada a hora de terminarem os nossos trabalhos.

O SR. GABINO BESOURO - Está dada a hora, é verdade,
mas peço a V. Ex. que me permitta proseguir por mais al
guns minutos, emquanto faço mais algumas observações.

Sr. Presidente, longo debate já se levantou nesta Casa
a proposito do art. 2° das disposições transitorias, a res
peito do qual farei apenas ligeiros reparos.

E sou a isto levado. principalmente, pelea contradição
que noto entre' o artigo da Constituição que foi distribuida
a este Congresso, e o artigo correspondente da Constituição
que acompanhou o decreto da sua promulgação.

O artigo da 'Constituição que acompanhou o decreto diz
(lê) :

"Os decretos do Governo Provisorio, no que contrario
não forem á Constituicão, serão leis da Republica, emquanto
não revogados pelo Congresso."

O da Constituição distribuida, assim está redigido:
"Os actos do Governo Provisorio, não revogados pela

Constituição, serão leis da Republica."
Ora, Sr. Presidente, a primeira cousa que me occor1'.8.. é

perguntar por que essa modifkação capital, radical, que
devia ter sido feita por meio de um decreto?

Por que essa modificação introduzida talvez á ultima
hora em alguma secretaria?

Não sei a razão, e supponho que o Governo Provisorio
não tem interesse, nem deve ter, em subtrahir os seus
actos á discussão, á analyse minuciosa por parte do Con
gresso (Apoiados), pois do contrario não teriamos um re
gimen constitucional, não teriamos um regimen republicano
federativo.

Estes a·ctos, que o Governo Provisorio tem publicado, são
muito sérios, envolvem grave responsabilidade não só para
o mesmo Governo, como, tambem, .para o proprio paiz.

O SR. DEMETRIO RIBEIRO - Apoiado.
O SR. GABINO BESOZRO - Elles, portanto, devem aqui

ser discutidos e analysados, por honra mesmo do Governo,
que, estou certo, não ha qe fugir á respol).sabilidade do que
praticou (Apoiados).

O SR. DEMETRIO RIBEIRO - Perfeitamente.
O sit. FRANCISCO GLICERIO (Ministro da agriwltura)

Dá licença para um aparte?
O SR. GABINO BESOURO - Pois não!
O Sn. FRANmsco GLICERTO - E' lamentavel que não pos

samos defender-nos, porque estamos em Constituinte, mas, no
dia enl .que o Congresso abriÍ' uma excepção á discussão da
Constituicão, para estabelecer um largo debate sobre cada um
dos artos' dos ministros, estamos promptos para nos defen
der (Muito bem). Garanto ao nobre representante que não
desejo, de forma alguma, que os nossos actos sejam acober
tados pela disposição constitucionaL que o Congresso nos ab
solva ao Governo dessa responsabilidade (Muito bem,' muito
bem!)

O SR. DEMETRTO RIREIRO ~ E' uma declaração que o
honra muito. (Apoiados.)
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o SR. GABINO BESOURO - Não estou fazendo accusa
ções ...

O SR. FRANCISCO GLICERIO - Não digo isso.
O SR. GABINO BESOURO - .. , estou, apenas, ElXplanando

uma questão, que me parece obscura; e como sei que não é
intuito do Governo fugir á responsabilidade dos seus a,ctos,
é que venho pugnar pelo restabelecimento do artigo.

O SR. FRANCISCO GLICERIO - Qual é?
O Su. GABINO BESOURO - O art. 2°, o primitivo, diz o

seguinte (lê): "Os actos do Governo Provisorio serão leis da
Republica, emquanto não revogados pelo Congresso".

Ü SR. FRANCISCO GLICERIO - E' mais correcto. não ha
duvida. .

O Su. GABINO BESOURO - Ora, nós sabemos que a Con
stituição não cogita de todos os actos adminisirativos;e
para acceitar-se o artigo conforme está redigido na Consti
tuição di stribuida, seria preciso que eUa contivesse disposi·
ções paar iudo. .

O outro ponto para que peço a atienção de V. Ex:. e
do Congresso, é o dos arts. 9° ·e 10 das disposições g-p,:'Rers.

Por um voto do Congresso vamos ter dualidade da ma
gistratura e a diverSidade de legislação judiciaria, sendo
possivel que ainda este voto tenha uma confirmação na 2"
discussão da Constituição. Em consequenda da nova orga
nização judiciaria, muitos magistrados terão de ficar' avt:lsos;
e a Constituição, garantindo-lhes os direitos adquiridos, não
deve collocal-os em condi,ções de desegualdade, aquinhoando
melhor a uns do que a outros, como fazem os artigos a que
estou me referindo.

Assim o arL 9° diz (lê):

"Os desembargadores e os membros do Suprenw Tri
bunal de Justiça, não admittidos ao Supremo Tribunal, con
tinuarão a perceber os seus vencimentos aC'tuaes."

O art. 10 diz o seguinte (lê) :
« Os juizes de Direito que, por eí'feiio da nova organização

judiciaria, perderem os seus lagares, perceberão, emquanto
não se empregarem, os seus actuaes ordenados.»

Os desembargadores, mais bem remunerados do que os
juizes de Direito, ficarão avulsos percebendo todos os venci
mentos, sem o receio de que o Governo lance mão deIles; em

. quanto que os juizes de Direito, apenas com o ordenado, isto
é, sem a gratifcação, ficarão de armas ao hombro esperando
ordens de seguir para onde não possam ou não desejem.

Isto. comprehende o Congresso, não é justo nem equita
tivo; arribas as classes de juizes, têm eguaes direitos e eguaes
regalias (Apar'tes.) .

A este respeito mandarei uma emenda á Mesa.
Tinha, ainda, que tocar em outros muitos ponü?s ~o pro

jecto, mas como a hora está adeantada, eu resumIreI o que
pretendia dizer.

Começarei. pelo ar/. -1" da Constituição, ao qual apre
sentei uma en:enda supprimindoa.s palavras - «proclamada
pelo decreto n. 1 de 15 de novemlJro de 1889».

O SR. PRESIDENTE - Mas observo ao nobre representante
que isso não está em discussão.
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o SR. GABINO BESOURO - Eu pedi permissão a V. Ex.
Outros oradores se' têmoccupado de toda a materia do pro
jecto, e esta não é materia vencida, porquanto ainda tem de
ser 'Submettida a uma segunda discussão e votação.

O. SR. -PRESIDENTE - O Sr. Presidente do Congresso pediu
aos nobres representantes que não discutisem assumptos ex
tranhos ao ponto em discussão (Ha alguns apartes.)

O SR. GABINO BESOURO - Mas outros o têm feito, e sup
ponho que o intento do nobre Presidente do Congresso não
foi esse, eUe pediu, apenas, que os oradores se cingissem á
materia do debate. isto é. á materia constituicional. porque
esta é a letra do Regimento.

O SR. PRESIDENTE - Em todo o caso, isso fica ,í delibe
ração do nobre representante.

O SR. GABINO BESOURO - Eu me sujeito á deliberação da
Casa e de V. Ex.

VOZES - Prosiga.
O SR. GABINO BESOURO - Si V. Ex. entende que estou

fóra da ordem, neste caso, não continuarei.
O SR. ANTONIO .A.ZEREDO - V. Ex. póde continuar.
O SR. GABINO BESOURO - Como ia dizendo. Sr. Presidente.

fui auctor de uma emenda tirando as palavras que acabei de
ler. Entretanto, vi levantarem-se aqui protestos, e protestos
muito energicos, contra essa suppressão. Digo com franqueza
que, como republicano historico (não sei si ainda se póde
dizer isto), que sou, vi com surpreza o clamor que se fez por
causa da retirada dessas palavras; e como fui o auctor da

·emenda e vendo que a.s palavras eliminadas correm o risco
de ser restabelecidas ...

O SR. ANTONIO AzEREDO - Sim. senhor; prometto resta
belecel-as.

O SR. GABINO BESOURO - ... tenho o dever de vir dizer
algumas palavras em sua justificação.

O primeiro acto importante. Sr. Presidente. que o Con
gresso ia praticar era a votação desse artigo, que estabelecia
uma fórma de governo, qualquer que eUa fosse, para o paiz.
Era preciso, portanto, que o Congresso se manifestasse com
toda a isenção de animo; era preciso que se manifestasse sem
que sobre eUe pezasse a suspeita de obedecer a uma suggestão
qualquer; era preciso mais, Sr. Presidente, que elle se mani
festasse de modo a não, simplesmente, acceitar um facto con
summado; era preciso que, livre de qualquer preoccupação, sem
saber si o Governo Provisorio tinha adaptado esta ou aquella
fórma de governo, viesse aqui dizer qual o mandato que a este
respeito trazia do povo que o elegeu.

Uma cousa é accei!ar e outra cousa é adaptar; o Congresso,
em vez de acceitar o facto consumado. firmava a sua autonomia,
dizendo que adoptava para. o Brazil a fórma de governo repu
blicano federativo.

O SR. DEMETRIO RIBEIRO - Isso fez a Nação inteira.

O SR. GABINO BESOURO - Não estava feito, a Nação ainda
não se tinha ITIanifestado. e só foi definitivamente acceita a
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fórma de governo: depois que foi votado o art. 10 da Consti
tuição, esta, é que é a verdade.

Mas, Senhores, o facto da proclamação da Republica pelo
Governo Provisorio não desapparecerú da historia patria, ainda
n:lesmo que todos os seus decretos tenham a mesma sorte que
ü.veram os documentos relativos á escravidão, (Apoiados),
amda mesmo que sobre elles se levante um processo inquisi
torial. (Apoiados.)

O meu proposito, apresenlando a emenda, era este: fazer
~om que o Oongresso, tendo de dar o :seu primeiro voto, o desse
mdependente de qualquer preoccupação, adoptasse espon
taneamente uma fórma de governo e não recebesse uma fórma
de governo, sómente, porque tinha essa sido proclamada. Era
a primeira occasião que elle tinha para firmar a sua auto
nomia, e tive muita satisfacção, assim como outros muitos
collegas, de vel-a firmada.

Sr. ~residente, para não abusar da attenção do Congresso,
embora üvesse de tratar de assumptos importantes, como o
da discriminação de rendas e o da pena de morte, o que não
faço por demandarem longo desenvolvimento, referir-me-ei,
tão sómente e em poucas palavras, a uma outra questão. que
é ainda militar. Aqui, no capitulo das attribuições do Poder
Executivo, ha o n. 3, do art. 47, que diz: «Exercer o com
mando supremo das forças de terra e mar dos Estados Unidos
do Brazil, assim como das de policia local. quando chamada ás
armas em defesa externa ou interna da União.»

Apresentei á Commissão uma emenda, que, comquanto
não mereça a attenção muito assidua do Congresso, a mim,
que sou militar, se me afigura de importancia. Não quero que,
havendo militares nesta Assembléa, se possa dizer que elles
deixaram passar uma incongruencia, e por isso venho insistir
sobre este ponto.

A minha emenda foi rejeitada pela Commissão, e o foi
ainda pele Congresso, para ser acceita uma, que diz assim:
«Substitua-se a palavra commando pela palavra mando.»

A minha emenda foi: «Exercer, ou designar quem deva
exercer o commando, etc.»

Ora, eomprehende-se o que se tem em vista com esta dis
posição. Si o chefe do Poder Executivo é o primeiro no dever
de zelar pela integridade e pela ordem do paiz, defendeI-o de
todos os ataques, deve ser tambem o primeiro a achar-se nos
logare5 onde se tenha de fazer a defesa, assumindo o com
mando supremo de todas as forças. .Mas tudo isto é muito
exacto no regimen monarchico, em que os reis e os principes
recebem uma certa educação militar, são chefes perpetuas e
hereditarios, são generaes; mas em um paiz republicano, onde
o Presidente é electivo e póde ser um cidadão qualquer, das
classes civis ou militares, V. Ex. comprehende que essa dis
posição é simplesmente impraticavel. Se nem todo .r'0ilitar
está nas condições de commandar em chefe forças mIlItares,
muito menos uma pessoa da classe civiL alheia completamente
ás causas da guerra.

E. então, substituir-se a palavra - commando - pela
palavra - mando, permitIa o Congresso que, sem desatten
del-o. considere isso um disparate!

O que significa mando supremo das forças de terra e
mar?



"-i 667 -

o Presidente não commanda, mas póde - mandar! O
mando, na accepção em que o querem tomar é uma superin
tendencia, mas a superintendencia tem o chefe da Nação,
como Poder Executivo, sobre tudo.

Por conseguinte, esse manelo é uma superfluidade, e tanto
mais quando no numero seguinte se diz:

"Administrar e distribuir, sob as leis cio Congresso, con
forme as necessidades do Governo nacional as forN1s de mar
o terra." .

A minha emenda satisfaz perfeitamente; o Presidente
exercerá o commando quando puder e quando se julgar em con
dições de exerceI-o; porque se pode dar, ainda, o caso de ser
o Presidente um general muito distincto a outros respeitos,
mas não em condições de collocar-se á testa dos exercitos para
commandal-os.

E,Senhores, tambem os negocios internos, podem exigir
sua presença no paiz: e então, que lhe compete fazer?

Designar quem o substitua no commando, attribuição
esta que deve competir ao Presidente, como Poder Executivo.

Portanto, em occasião opportuna mandarei á Mesa uma
emenda, reproduzindo a que foi rejeitada.

Não quero abusar mais da benevolencia de V. Ex. e dos
poucos collegas que me ouvem; a hora já está muito adean
tada. Faço votos para que a discussão desta Constituição ter
mine, o mais breve possivel, para entrarmos quanto antes no
regimen constitucional, e que nosso trabalho seja coroado de
feliz exito. Tenho nisto esperan()as, porque uma Constituição
que consigna o arbitramento para a solução das questões in
ternacionaes, uma Constituição que acaba de abolir a pena de
morte, que consigna a abolição dos privilegios e condecorações,
é uma Constituição vasada nos moldes mais liberaes; e o povo
que a tiver será um povo, que se póde dizer, digno da Ame
rica, digno da democracia e digno da liberdade! (Muito bem.)

(O orador é cumprimentado e abraçado pelos 81's. repre
sentantes presentes.)

Fica a discussão adiada, pela hora.
Vai a imprimir o seguinte

PARECER

1891 - N. 5

Licença ao S,"naâor Raulino Julio Aclolpho HOl'n

A' Commissão nomeada de accàrdo com o art. 20 do Re
g'irmmto In/emo foi presente o officio do Senador polo Estado
de Santa Catllarina, Raulino Julio Adolpho Horn, em que so
licita uma licença para. poder retirar-se desta Capital, por
motivo de molestia em sua pessoa. E' de parecer que seja essa
licença concedida.

Sala das commissões do Congresso Nacional, 17 de ja
neiro de 1891. - La1~ro Müller'. - Ubaldino do Amaral. 
F. 8chimidt.
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o SR. PRESIDENTE designa para 19 do corrente a seguinte
ordem do dia:

C.onti~uação .da 1.~ _discussão do titulo V do projecto de
ConstItmçao - Dtspostçoes geraes e Disposições transitorias.

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 20 minutos da tarde.

36~ SESSÃO, EM 19 DE .JANEIRO DE 1891

Presiclencia do Sr. Pr'udente de Moraes

Ao meio-dia, faz-se a chamada, á qual respondem os Srs. :
Prudente de Moraes, Paes de Carvalho, João Neiva Francisco
Machado, Leovigildo Coelho, Joaquim Sarmento João Pedro
Cunha Junior, José Segundino. Manoel Barata. ~~tonio Baena:
.Joaquim Cruz, Theodoro Pacheco, Elyseu Martins Joakirrí
Katunda, Bezerra de Albuquerque Junior, Theodureto Souto
.José Bernardo, Oliveira Galvão, Amaro Cavalcanti, Almeidá
Barreto, Firmino da Silveira, José Hygino, José Simeão Fre
(Jerico Serrano, Pedro Paulino, Tavares Bastos, Rosa Junior,
Coelho e Campos, Thomaz Cruz, Virgilio Dam3sio, Domingos
Vicente, Gil Goulart, Monteiro de Barros. Quintino Bocayuva,
Braz Carneiro. Lapér, Campos Salles, Ubaldino do Amaral,
Santos Andrade, Generoso Marques, Esteves Junior, Luiz Del
fino, Ramiro Barcellos, Pinheiro Machado. Julio da Frota,
Joaquim :Felicio, Cesario Alvim, Americo Lobo, Eduardo Wan
denkolk, Joaquim de Souza, Silva Canedo, Silva Paranhos,
Aquilino do Amaral, Joaquim Murtinho, Pinheiro Guedes,
Belfort Vieira, Uchôa Rodrigues, Innocencio Serzede.llo, Nina
Ribeiro, Cantão. Pedro Chermont. lV1atta Bacellar, Costa Rodri
gues, Casemiro Junior, Anfrisio· Fialho, Nogueira Paranaguá,
Nelson, Pires Ferreira, Barbosa Lima, Bezerril, João Lopes,
Frederico Borges, José Avelino, José Bevilaqua, Gonçalo de
Lagos, Nascimento, Almino Affonso, Pedro Velho, Miguel
Castro, Amorim Garcia, Epitacio, Pédro Americo, Couto Car
taxo. Sá Andrade. Retumba, Tolentino de Carvalho, Rosa e
Silva, João Barbalho, Gonçalves Ferreira, José Marianno, Al
meida Pernambuco, Juvencio d'Aguiar. André Cavalcanti,
Raymundo Bandeira, Meira de Vasconcellos, Pereira de Lyra,
João de Siqueira, João Vieira, Luiz de Andrade, E'3pirito
Santo, Bellarmino Carneiro, Theophilo dos Santos, Pontes de
Miranda. Oiticica. Gabino Besouro, Ivo do Prado. Fehsbello
Freire Augusto de Freitas, Paula Argollo, Tosta, Seabra, An
tonio' 'Eusebio, .Zama, Arthur Rios, Garcia Pires, Marcolino
Moura. Santos Pereira. Custodio de Mello, Paula Guimarães.
Milton. Amphilophio, Dionisio Cerqueira. Leovigildo Filgueiras,
Barão de S. Marcos. Medrado, Barão de Villa Viçosa, Prisco
Paraiso. Moniz Freire, Athayde Junior, _Fonseca e Silva: Fon
seca Hermes Urbano Marcondes, Manhaes Barreto. Cyrlllo de
Lemos Oliv~ira Pinto, Viriato de Medeiros, Virgilio Pedsõa,
Franç,1 Carvalho, Baptista da Motta, ~róes da Cruz. ~rico
Coelho. Sampaio Ferraz, Lopes Tr:ovao, Jacq.ues OUI'lque,
Mayrink, Furquim Werneck, Dommgos. Jesuyr!-o. Vmhaes.
Thomaz Delfino, Antonio Olyntho, Badaro, PaCIfIco Mas~a:r.:e

nhas. Gabriel de Magalhães, Chagas Lobato, Jaeob da PaJ:x:ao,
Alexandre Stockler, Francisco Veiga, Costa Senna, Lamou!-lle~',
Alvaro Botelho. Gonçalves Chaves, Felician~ Penna, VlOt~l.
Dutra Nieado, Corrêa Rabello, Manoel FulgenclO, Astolpho PIO.
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Aristides Maia, Oliveira Val1adão, Gonçalves Ramos, Carlos
Chagas, Costa Machado, Ferreira Rabello, João de Avelar,
Ferreira Pires, Bueno de Paiva, João Luiz, Martinho Prado
Junior, Francisco Glicerio, Moraes Barro~, Domingos de Mo
raes, Adolpho Gordo, Carvalhal, Angelo Pinheiro, Mursa, Ro
àollJho Miranda, Paulino Carlos, Costa Junior, Rodrigues Alves,
Alfredo Ellis, Carlos Garcia, Almeida Nogueira, Rubião Junior,
Fleury Curado, Leopoldo de Bulhões, Guimarães Natal, Aze
Tedo, Caetano de Albuquerque, Bellarmino de Mendonça, Mar
ciano de Magalhães, Eduardo Gonçalves, Fernando Simas,
Lauro Müller, Carlos Campos, Schimidt, Lacerda Coutinho, Vi
clorino Monteiro, Pereira da Costa, Antão de Faria., Julio de
Castilhos, Borges de Medeiros, Alcides Lima, Assis Brasil,
Thomaz Flores, Abreu, Homero Baptista, Rocha Osorio, Cas
siano do Nascimento, Fernando Abbott, Demetrio Ribeiro e
Menna Barreto.

Abre~se a sessão.
Deixam de comparecer, com causa, os Srs.: Flori~no

Peixoto, Ruy Barbosa, Matta Machado, Saraiva, Raulino Horn,
Martinho Rodrigues, Serpa .Junior, Henrique de Carvalho, Ro
drigues :Fernandes, Leandro Maciel, Francisco Sodré, Aristides
Lobo, Conde de Figueiredo, Leonel Filho, Americo Luz, Fer
reira Brandão, Francisco Amaral, Domingos Porto, Paletta,
Lopes Chaves, Moreira da Silva; e sem causa, os Srs.: Rangel
p.estana, João Severiano, Saldanha Marinho, Indio do Brasil,
Lauro Sodré, Annibal Falcão, Bernardo de Mendonça, Santos
Vieira, Alberto Brandão, Joaquim Breves, Luiz Murat, Alcindo
Guanabara, João Pinheiro, Domingos Rocha, Barão de Santa
Helena, Bernardino de Campos, Luiz Barreto e Ernesto de
Oliveira.

E' lida e posta em discussão a acta da sessão antece
àente.

O SR. ESPIRITO SANTO - Peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre represen

tante.
O SR. ESPIRITO SANTO - Quero fazer algumas observa<{ões

sobre o discurso do Sr. Martinho Prado Junior.
O SR. PRESIDENTE - Isto não. tem ligação com a acta.
O SR. ESPIRITO SANTO - Então peço a V. Ex. que em

occasião opportuna me c0I!-ceda a palavra.
O SR. PRESIDENTE - Opnortunamente darei a palavra ao

nobre representante, mas, antes, tem preferencia o Sr. Zama,
que já a havia pedido.

Ninguem pedindo a palavra sobre a acta, é el1a dada por
approvada.

Em seguida, é lido, posto em discussão e sem debate
a.pprovado o parecer n. 5, deste anuo, que concede liceJ?ca
para retirar-se desta Capital o Sr. representante Raulmo.
Horn.

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Zama.

O Sr. Zama (subindo â tl'itJuna) - Sr. Presidente, eu
occupei este logar para poder melhor ser ouvido por V. Ex.,
(j que é um pouco difficil alli das bancadas. (Aponta para
o recinto. >:
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Tenho necessidade de solicitar-de V. Ex. algumas infor

mações, de que careço, e que vou indicar.
Primeiramente, pôde V. Ex. informar-me com exactidão

quantas vagas p-? actualmente no Congresso Constituinte?, renho notIcIa de q~atro: duas pelo Maranhão, uma pelas
_dagoas, em consequenCIa de renuncia do deputado eleito e
outra lambem pelo Maranhão, dada por fallecimento. '

UMA voz - Por Minas tambem ha uma.
OUTRAS VOZES - Por Minas não ha vaga nenhuma.
O SR. ZAMA - Não sei si em outros estados tambem ha

vagas .
.Poder-me-hão dizer que sou representante do Estado da

BahIa, e que os representantes daquelles estados são os que
j êm compctencia para fallar nisso; mas eu creio que não sou
:õimplesmente representante da Bahia, sou, tambem, r:epre
sentante da Nação. (M1âtos apoiados.)

O SR. FREDERICO SERRANO - E muito digno re~::esentante.
. O SR. ZAMA-Agradeço muito a V. Ex.

Ora, havendo taes vagas, não me parece justo que nãO
se deem as providencias precisas para seu preenchimento,
principalmente quando temos de funccionar em prazo proximo
como assembléa ordinaria, e não é justo que, nessa época, as
referidas vagas não estej am ainda preenchidas.

Conseguintemente, pergunto a V. Ex.: 1°, si já fez as
communicações indispensaveis ao governo, para que mande
proceder á eleição, afim de se preencherem as differentes
vagas; 2", si, tendo feito essa communicação, nos pôde dizer
porque o Governo não tem cumprido, neste ponto, seu dever.

A segunda informação de que preciso, Senhores, é esta:
(I Congresso Constituinte, ha bastantes dias, votou um reque
l'imentoapresentado pelo Sr. Oiticica, pedindo ao Ministro
da Fazenda informações sobre certos pontos indispensaveis,
afim de que o Congresso resolva a grande e importantissima
questão da discriminação de rendas.

Não ouvi ainda, no expediente da Casa, cousa alguma que
revelasse que o Sr. Ministro tivesse tomado em consideração o
requerimento.

Tendo votado por eUe, e comprehendendo a necessidade
das alludidas informações, venho pedir a V. Ex. interponha
o seu valimento afim de que o Sr. Ministro nos remetta essas
informações.

Não quero suppôr que S. Ex. tenha deixado de fazel-o
Dor pouco caso á representação nacional; não vou tão long~.

Ivlas não obstante, como não estou habituado a ver os mI
nisÚos collocarem-se assim tão acima dos representantes da
Nação, desejo que o Sr. Ministro nos manc!e, quanto antes,
essas informações; e, si não as quer, ou nao pôde mandar,
diga-nos qual o motivo que tem para tal.

O Sn. OITIClCA - Não convem a discussão.
O SR. ZAMA - Passo ao terceiro ponto.
O Congresso approvou, ha muitos !=lias, uma moção, do

Sr. José Marianno, sobre assumpto eleItoral.
O SR. LAMOUNIER GODOFREDO-A essa o Governo já res

pondeu.
O SR. ZAMA-Naturalmente V. Ex. não exigiria para

isto uma Commissão do Congresso, 'que fosse participar ao
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dictador o que foi resolvido; nem, mesmo um officio era ~re
CiiOO, porque, desde que V. Ex. lê as gazetas, sabe o que aqUI se
IJaSsa: a democracia é isto. . .

Entretanto, creio que o Sr. PresIdent~ cumprm. o seu
dever e, no mesmo dia em que se vetou a moçao, commumcou ao
Marechal dictador a resolução do Congresso.. ._

Não posso, pois, deixar de manifestar mmha adnllraça'Ü
ao ver que, deante a moção apresentada ao Congresso e por
alle approvada. o Governo responde ordenando acs governa
dores que mandem realizar as .eleições noos dias marcados.

Sr. Presidente, isto não me parece natural.
UM SR. REPRESEN'l'ANTE - O Governo não tem o direito

de não acatar as deliberações do Congresso.
O SR. FREDERICO BORGES - Fazendo alarde do pouco

caso em que tem o Congresso.
O SR. SEABRA dá um aparte.
O SR. ZAMA - O aparte do nobre representante da Ba:..

hia faz,-me ver que nem todos olham a democracia pelo mesmo
prisma.

O SR. VINHAES - Infelizmente.
O SR. ZAMA - Nós somos filhos da democracia, e, por

ttanto, não deve haver entre nós quem tolere nenhum poder
superior á representação nacional. (Numerosos apoiados•..

U:~r SR. REPRESEN'l'ANTl'E dá um aparte.
O SR. ZAMA - O argumento do nobre representante não

prevalece.· Quem conhcee estas cousas, bem comprehende que,
deante uma votaçãJo proclamada, semelhantes tricas de cam
panario não podem surgirá luz do dia, só causam vergonha
áquelles que as manipulam.

O SR. FREDERICO BORGES - Isso é motivo de conflicto
entre o Congresso e o Governo Provisorio.

UM SR. REPRESENTANTE - E' desprezar o Congresso.
O SR. ZAMA - Eu creio que a universalidade deste Con

gresso não veiu para bater palmas a todos os actos do Poder
Executivo. Viemos organizar a Nação, collaborando com aquel
les que levaram a effeHo a Revolução de 15 de nevembro, para
que deste movimento possa surgir uma Republica que honre ao
nosso paiz. (Numerosos apoiados.)

, UM SR. REPRESENTANTE - A sermos desprestigiados, me-
lhor lé dissolver o Congresso.

O SR. ZAMA - Eu vos digo, com a franqueza que me ca
racteriza, que não conheço papel menos digno a um represen
tante da Nação, em uma época de organiz,ação politica da nossa
Patria, do que o daquelles que batem palmas a tudo, por tudo,
e a todo o movimento.

Extranho este procedimento do Governo, e o censuro como
o devem censurar todos aquelles que não vieram para aqui
receber intimação nem ordens (Muitos apoiados), mas que
rem concorrer para que a Nação se reorganize, para a grandeza
e felicidade da nossa patria.

UM SR. REPRESENTANTE - Estamos annullados pelo Go
verno, que faz alarde de sua prepotencia.
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O SR. ZAMA - Quer81nos ser annullados pela força bruta

(Muitos apoiados): de modo que eu tenha o c!ireit!o d{~ dizer
aos bahianos: Deante a força empreg'ada no Rio de Janeiro,
só temos um recurso: lí levantarmo-nos de armas na mão
para repellir a força contra a força.

UM' SR!. REPRESENTANTE - O aviso do Sr. Ministro do
Interior provoca essa justificada censura.

OUTRO SH. REPHESEi'lTANTE - Talvpz o chefe do Poder
Executivo não tenha conhecimento do voto do Congresso.

O SH. ZAM.\ - Desde que os S1's. Ministros qLlPbral'am
a responsabilidade e a solidariedade ministerial. que lhes clava
a for,ça de que precisavam para reger este paiz C'omo deviam,
:;ó conheço um recurso - (, appellarmos para o unico 1'espon
:;avel, legal e politicamente fallando, dos actos que se têm
praticado neste paiz: o unico recurso é o Sr. Marechal dicta
clor. O acto do Governo é a manifestação mais solenne de des
prezo pela moção aqui votada.
. Agora cheg;o a outro ponto, para tocar no qual toda a
calma é pouca.

A primeira declaração que faço I; que não estiá no meu
pensamento offender, nem de leve, o nobre representante pela
Bahia, que me tem honrado com os seus apartes.

Tendo lido em diversos jornae" desta cidade, incluindo
entre elles o Jornal do Cornnler'cio, o qual, em sua" noticias
equivalo quasi a uma folha official, que o nobre represen
tante pela Bahia está" ou vai ser, nomeado director da Fa
culdade de Direito do Recife. Tem fundamento esta noticia '2

O SR. SEABRA dá um aparte.
O SR. ZA,1Yü\. - Pelo caso por que se faz' a pergunta,

por esse mesmo se dál a resposta: Cuias est hoec oraUo? Ci
ceronis.

Senhores, o modo de responder do nobre Deputado faz-me
acreditar que essa noticia tem fundamento.

O SR. SEABRA - Si tem fundamento, quid .iU1·I~S?

O SR. ZAMA - Si tem' fundamento, perg~unto ao noib~'e

Deputado: Acha que 'O Governo procede regularmente decre
tando essa nomeação?

O SR. SEABRA - Por que não procede '!

O SR. ZAYIA - Em segundo logar, si o Governo procede
regularmente, pergunto: V. Ex. não tem escrupulos em accei
tar essa nomeação?

O SR. SEABRA - Não tenho escrupulos.
O SR. ZAMA - Devia tel-os. como homem particular, de

via tel-os, como homem politico. (Apoiados e apartes.)
Como homem particular, sendo moço, c,omo é, não devia

querer coUocar-se acima de seus, mestres, que, embora tenham
a mesma sciencia que o nobre representante. tem mais expe
riencia.

Como homem politieo. como representante da Nação. não
devia receber favores de qualidade alguma do Poder Executivo.
(Apoiados e apartes.)

Esta é que é a boa doutrina daquelles que sabem o que
vale uma cadeira destas e os deveres que acompanham a quem
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rec·e:be do povo um manda tu de l'i~pre:sentante da l'íaçãIJ.
(Apoiados. )

UM SIt. REPRE:SEN'l'Al'iTE - V. Ex. é poucu generoso.
O SR. ZAylA .:......- Senhure:s, não vim aqui praticar q-enero

sidades; vim cumprir deveres. (Apoiados.) Ha uma mc.o~n
patibilidade moral que não póde deixar de actuar no esplnto
do nobre Deputado.

O SR: SEABRA -I~ão acceitu insinuaçõe:s dessa ordem.
O SR. ZA~IA - Digo-lhe do alto desta tribuna que não

faço insinuaçõ,es; mas Iéo precisu que cumpra 'us seus deveres
de representante do povo.

UM'A voz - Essa interpretação nãu lé decente. ,(Ha Ol(,tl'tos
apd1'tes. )

O SR. ZA."'1'A - Não sei si é decente; quem nos ha de jul-
gaI' ha de ser a opinião publica.

O SR. SEABRA - Acceito.
O SR. ZAMA - .\.üceite uu não acceite, receba a lição.
O SR. SEABRA - Qual é a lição?
O SR. ZAMA ~ E:sta que aca:bu -de dar-lhe, dus deverés de

um deputado.
O SR. SEABRA - Não l'ecebo lições de V. Ex.
O SR. ZAMA - Ha de recebeI-as, com certeza, e Illuitas

mai:s, não só de mim, mas de outros, todas as vezes que se
afastar da linha recta em que -deve caminhar. (Apartes.)

Tenho, finalmente, de tratar de um assumpto, para u qual
].Jeço a attenção do Congresso: Creio que V. Ex., Sr.Presi
dente, como nós, lê os joruaes, e em Um destes dias ú em
um orgão de publicidade a seguinte noticia, sob u titulo ~
Escandalo.

O SR. BADARó - Isso é grave.

O SR. ZA.M~o\ ( lendo) :

«Somos informados de que gravissimo abuso, Oll já se
commetteu, ou est;á para ser' commettido.

"Ninguem ignora que aos Srs. representantes que se tem
de transferir dos seus estados a esta capital, para, aqui, as
sistirem ás sessões do Congresso, o Thesouro abona uma g'ra
tifica,ção, ou ajuda de custo, que no orçamento (quando havia
orçamentos) assim se inscrevia - Para a vi·nda e voltal de
deputados.

"Acont!'cp. pOrU!Il, ~ís veze,s, que o dqmiadc eleiLu vor uma
qualquer clrCUmSCI'Ipçao tCITliorial nella não se acha quando
se. abrem. a.s sessões, e neste caso ri patente que nenhulll di
relto, legItimamente, lhe assiste ele perceber uma quantia
lmjos fins a lei determina.

_. "Recebp~' dinheir\) do Estado .para fazer uma· viagem que
nau se rea!Jzou eqUIvale, pernlIttallJ-nos a vulgaridade da
cOlllvaração, á esperteza do comprador infiel embolsando o
Impur~e de generos que nãu C()J1lIH'Oll.

. N~,o conhecemos, na recente moral positivi:sLa, que' dello
Tlllllaçau possa ter :semelhante hrincadeil'a; mas Ila l'pinião de

43
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iodos os moralistas catholicos deve a espccie ser incluida entre
as multiplas infracl~ões do s8timu'àrtigo do decalog'o.

Entretanto. lal li a dureza dos tempos e tanto vaI-iam,
provavelmente sob o influxo da ordem e do progresso, as idéas
sobrei a legitimidade de certos lucros e provenlos. que, com
vergonha c mag'oa o annunciamos, alguns Srs. represetlLantcs,
não tendo feito viagens ele sua terra a esta capital, reclamam
to;J~~d.a de custo, c nesse intutito e

1

mpenham os maiores es-

Redobra de immoralidade o pe ido, com tanta inslancia
:J'ormulado pelas especiaes corcumst ncias em que, perante o
Congresso. se acha o Governo na qt adra actua!. Nessas con
elições, a supplica ele um g.'overnista extraordinariamente, se
assemelha á solicitação de paga esp cial.

Quanto aos opposicionistas (si é que realmente os ha no
Congresso) ,queremos acreditàr que nada pediram.

Em resumo: é certo que varios Srs .. representantes in
stam com o Gover'no par'a que lhes mande pagar o que a
SS. EEx. decorosamente não póde ser doado.

«Sabemos, outorsim, que a importunações deste genel'o
r8sistirão por algum tempo os funccionarios da Secretaria do
Congresso, recusando-s8 a inserir na lista das ajudas de custo
os nomes dos representantes domiciliados no Rio de Janeiro.

O que ignol'amos é si o Governo. finalmente. cedeu e se o
escandalo foi consull1'mado. ' "

~< So~re este ponto pedimos explicações, reclamando a
publIcaçao da lIsta dos Sr:;;. representantes que receberam' ou
vão receber ajudas de custo. '

Vivamos ás claras!»

O SR. RE'l'UMBA-Isso é uma injuria a quem recebeu, e
não ao Governo.

O SR. ZAMA - Com certeza, Sr. Presidente, seria uma
cousa grave si um de nós, conscientemente tivesse recebido
indevidamente essa ajuda de custo. Mas não póde affectar a
todo o Congresso. E' bem possivel que, por uma má inter
pretação da lei por parte de algum Sr. representante, tenha
se praticado esse acto, tão acremente commentado por um
orgáo de publicidade desta Capital.

Desejo, portanto, Sr. Presidente, que V. Ex. me informe
si esta noticia tem ou não fundamento. Si houve algum
membro do Congresso que, sem direito, tivesse recebido ou
pretendido receber ajuda de custo.

UM SR. REPRESENTAN'l'E - O Presidente do Congresso não
póde saber disso.

O SR. ZAMA - O Sr. Presidente ou os Srs. secretarias.
O que cu desejo é uma informação exacta, Não sei si aqui
se procf:derá do mesmo modo; mas na Assembléa provincial
da Bahia eram os secretarias que auctorizavam (I pagamento
das ajudas. de custo, dando para isso uma guia.

Faço estas observações, porque quero lavar a testada
do Congresso. Quero que fique bem accentuado que nós não
'.-íemos aqui dominados 1)or interesses de especie alguma.
Estou, mesmo; convencido de que qualquer de nós, ainda o
mais pobre, preferiria recorrer ao obulo do povo, a deixar-se
levai' por um sentimento menos regular e digno.



o Su. ELYSEU MARTINS -'- O que admira é que V. l!;:s:.
esteja fazendo semelhante questão por causa de um artigo
é1nonymo.

O SR. ZAMA - O Sr. repl'escnLante não póde chamar de
unonymo um artigo do Brasil, cujos redactores são por de
mais conhecidos.

D SR. ~LYSEU lVIARTINS- Tambem fui j ol'llalist~\, e nunca
esquivei-me de assignar os meus artigos. (lJ.a outros uJiw·tes.)

O SR. ZAMA - O que quero é que se liquide esta questão,
afim de que, por causa do erro de um collega, não recaia a
responsabIlidade sobre o Congresso.

Sr. Presidente, dou por concluidas minhas observações,
pedindo desculpa de ter occupado j)or algum tempo a attenção
Cio Congresso.

O SR. ELYSEU lVIAHTINS - N~o produziu effeito algum.
O SH. Z.\lvr~\-Perdão; eu não vim produzir effei,to.
O SR. ELYSEU l\fARTINl;l-lVIas parece que é esse o fim.
O SR. Z.'\....lY.fA-Não sei como hei de responder, não direi

á impertinencia, mas á exigencia do nobre senador.
O SH. ELYSEU MAHTINS-Não estou exigindo nada.
O SH. ZAlVIA-Peço a V. Ex., Sr. Presidente, que mande

declarar que o DI'. Aristides Cesar Espinola Zama não recebeú
aqui ajuda de custo alguma; recebeu-a na Bahia.

O SH. ELYSEU MARTINS - Si tem interesse de declarar seu
nome, faça-o; mas não faça insinuação a ninguem.

O SH. ZAJ:vIA-Não estou insinuando cousa alguma .
.O SH. PHESIDENTE - O Sr. representante Zama, habi

tuado á formular interpellações e não podendo dirigil-as aos
ministros, como fazia no regimen decahido, lembrou-se de di
rigil-as á Mesa do Congresso.

A interpellação do Sr. representante contém diversas
partes - sendo a primeira relativa a vagas no Congresso em
virtude de renuncia; deseja S. Ex. saber quantas vagas
existem e si foram communicadas ao Governo, para- mandar
proceder a novas eleições.

O Sr. Ennes de Souza, deputado eleito pelo M~ranhão,
officiou ao Congresso resignando o seu mandato; alguns ou
tros deputados fizeram igual resignação, segundo me consta.

Mas a legislação existente não previu o caso de vaga de
representação pela renuncia do -mandato; e si no projecto
de Constituição está estabelecido o direito de renunciar o
mandato, essa disposição ainda não é lei, porque o projecto
D.inda está soffrendo a sua primeira discussão; além de que
- não ao Congresso Constituinte, mas á Camara dos Srs ..
Deputados, compete conhecer das vagas alludidas. (Apoiados.)

Assim fica respondido o primeiro ponto da interpellação.
Quanto ás informacões pedidas ao Governo pelo Minis

terio da Fazenda, em virtude do requerimento do Sr. re
]wesentante Oiticica, apenas posso informar ao Congresso que
i,. sua requisição foi transmittida ao Governo no dia imme
diato áquelle em que o Congresso approvou o requerimento
do Sr. representante. As informacões ainda não vieram. I

Quanto á moCão do Sr. representante José Marianno,
tambem posso informar; ao Congresso que, no qia §eguinta
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:íqu ~lJe em que foi aViJl'uvuda, fui dirigida au Goyerno oelo
Ministcriu du Interior.
. . .Na uI~iJl]a parte da SL!<l inlervelJação, u Sr. represenlante

z,umu vedm que a l\fe~a mformasse quaes eram os membros
do çung~sso que havIam pretendido receber indevidamente
l1 aJuda ele custo .

.Nesta parte, appello mesmo para o nobre representante
que, parlamentar antigo, càmo é, deve conhecer qmrnS sãó
os tramites para o· pagamento da ajuda de custo aos S1's. re-
presentantes. . .

Quer a :Mesa da Camara, quer a do Senado, quer a do
Congresso, nada têm, absolutamente, que ver com li' ajuda
de custo. (Apoiados.)'

O representante a requer directamente ao Governo ou
aos governadores. A :Mesa do Congresso não tem, absoluta
mente, a menor intervenção nesse pagamento.

puanto ao subsidio, a folha organizada na Secretaria é
rub~'Icada pelo 1° secretario, vae remettida ao Thesouro para,
~ vIsta della, fazer-se o pagamento; mas etn relação á ajuda
ae custo, a Mesa nada tem que interferir. (Apoiados.)

Assim, a Mesa não te]ll, absolutamente, meios para in
formar ao 'Congresso quaes são os me!J1bros delle, que, por
ventura, possam ter pretendido receber a ajuda de custo, sem
t6r direito a e11a, como deseja o nobre Deputado. (Apoiados.)

· O SR. ZAMA-Agradeço muito a V. Ex. {} modo por que
respondeu-me.' . . .

O SR. PRESIDENTE-Tem a palavrá, pela ordem, o Sr. re
presentante, Deputado Espirito Santo.'

O Sr. Espirito Santo - Pedi a palavra, Sr. Presidente, para
referir-me á maneira por que o Dim'io Official fez o resumo
do discurso proferido na sessão de ante-hontem pelo illustre
representante de S. Paulo, - discurso em que S. Ex., ver
berando de modo acerrimo, o procedimento do Governo, le
vantou no seio deste Congresso um verdadeiro corpo de de
licto contra aque11es que tinham feito a Republica.

Nestas condições, dirigi a S. Ex. Um aparte, dizendo que
si culpa poderia haver nisso, partia elia justamente tI0ê.
Srs .. republicanos, a, quem se entregou a direcção do paiz
logo após a Revolução de 15 de novembro.

S. Ex. concordou com o meu aparte.' Entretanto, no
Dial'io Offí.cial veJ!! o re.sumo, e não. está publicado .Q... meu

·aparte; apenas alu' se dIZ que, refermdo-se a apartes poi'
mim dados, S. Ex. dissera que elle orador não tinha medo
ôo elemento militar (na verdade, disso ninguem tratou; é
c;.uestão de que ningu8m se preoccupou), mas que censurava
uquelles republicalws que tinham sido obrigados a agir jun
gidos ao carro do Governo, sob o domínio da espada.

Si S. Ex. tivesse feito semelhante affirmação, ella seria
respondida' por -apartes vel1ementes, mas apartes muito C0U
vencidos. que eu i~avia de atirar-lhe, de modo que S. Ex.

·não .teria meio de se manter no terreno .em que estava, soh
:pena de ser considerada a sua affirmação Como méra ex
pünsão de um movimento irritadiço.

U SH. FONSECA HER..'\'fES - E teria resposta na tribuna.;
O SR. ESPlRITO SANTO -Mas, si S.' Ex. assim affirmasse,

não se lembraria, talvez, que, procuran90 livrar seus amigo •.
'déssa accusação, comm.etteria clamorosa inju!:!tiça, .pretendendo
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considerar o Governo persçmificado no elemento militar que
até o presente. tem procedIdo correctamente. .,'

Não fazemos aqui retaliações, não fazemos aqui reivindi
caQões, e en~ semel~ante assumpt!l não cuidamos senão da
qUlllo que dIZ respeIto ao benefIcIO da nossa' Patria. O pro
prioque aqui falla ne~te J!lomento, quando ~. Ex., mesmo,
verberou 'o Congresso mteIro, como tendo sido vilipendiado
votando a moção explicativa do illustre representante do Rio
Gra~de do Sul, o orador, é um dos que votaram contra essa
n)o(;.ao,' .

O SR. OITICICA - Mas os' oradores, não reveem o resumo
õos discursos; a responsabilidade não é delles.

O SR. ESPIRiTO SANTO - Perdão. Foi justamente neste
ponto que o nobre representante de S. Paulo procurou ver
berar o Congresso.

Direi que não é bom andar tratando destas questões, que
não é bom andar esmerilhando esses factos e tratando de
levantar uma série de condemnações injustas, quando só tra-

. tamos de reconstituir a Patria. Eu poderia dizer, então. ao
orador que estava na tribuna, que si houve alguem que to
masse parte directa naquelIa moção, ,si houve alguem que'a
inspirasse. foi justamente o elemento civil, foram justamente
os repuhlicanos.

UM SR. REPRESENTANTE-V: Ex. veja que se está refe
rindo a um resumo ..

O SR. ESPIRITO SANTO -Justamente; estou me baseando,
como já disse, no resumo publicado e no que foi dito da
11'ibuna.

Mas, di$,se o orador que, entretanto, elIe recrimina ao
elemento civiJ, que assim procedeu sob o dominio da espada.

Senhores, tenho VÜito povos sujeitarem-se ao jugo, ao
dominio da espada; mas é triste, lastimavel, considero, mesmo,
vilipendio que republicanos acceitem os encargos do Governo
para :;Jraticar aquellas ttrbitrariedades, que S. Ex. verberou.
porque a isto foram forçados pelo dominio da espada. Já vê
o nobre representante como é escorregadio o terreno daquelles

. que. em vez de deixarem de lado certos sentimentos e consi
del'aÇÕeS de amor proprio, tratando de concorrer para que
srja quanto antes promulgada a nossa Constituição, procuram, .
aqui, enveredar no terreno de constantes recriminações.

E o que lenho a ·dizer ao illuslre propagandista, aquelle
que diz ser um republicano original nesta terra, o mais an
Ligo de todos os republicanos, de sorte ,que republicano como
elle é difí'icil encontrar neste paiz.

UM SR. REPRESENTANTE..- Incontestavelmente, foi hom
republicano; em 1864 já ° era. .

O SR. ESPIRITO SANTO - Não sou seu concurrente, nunca
procurei tecr para mim esf.r frontão dA ser republicano de
todos os tempos: porque só o .fui desde quI' reconheci que o
governo monarchico não servia .para dirigir os desl.inos do
Brazil.

UM SR. RÉPRESENTANTE - E' uma das' glorias do Par
tido Republican9 em S. Paulo.

O SR. ESPlRITO S-\NTO - -\1'\1'. EEx. decidam desta .. ques
aão: qual é o primeiro e qual o ultimb.
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UM SR. REPRESENTANTE - Elíe, apenns, disse que era ré
publicano historico.

a SR. ESPIRITO SAN'ro - Declaro, apenas, a V. Ex. que.
quando respondi ao aparte do illustre representante. respondi
a uma recriminação que para nós seria desagradaw:l. Fi
zemos a revolução e entregámos os destinos da Republica aos
republicanos. ,procurando apoiaI-os com o fim de evitar der
ramamento de sangue.

Entretanto, o illustre represetante de S. Paulo se mostra
descontente com esse facto. o mais glorioso dos annaes da
Historia; isso ,ao ponto de dizer que não existe liberdade sem
ser regada com sangue. Não é exacto, está enganado o illus
tre propagandista; S. Ex. não se lembrou da verdadeira ori
entação do homem no seculo XIX, a qual consiste em collocar
acima do amor proprio os interesses nacionaes, e, deste
modo, procurar engrandecer a Patria; é este o titulo mais
nobre que poderá recommendar o homem á posteridade.

a SR. JOSÉ AVELINO (pela ordem) - Sr. Presidente, a
reclamação do Sr. Zama não póde ficar 11.08 termos que elle
a collocou. Ha uma questão de dignidade do parlamento, de
honra para a imprensa, que cumpre seja liquida'da devida
mente.
, Não se póde trazer para o Congresso a injuria de um jor
nal sem que esta perca esse caracter, para se converter em
um titulo legitimo de accusa(;ão. Direi. aqui. que si ha repre
sentantes da iNação, residentes nesta Capital, que receberam
favores pecuniarios a que não têm direito, e que houve um
Governo que os concedeu, é uma audacia: sem nome, ou um
prégão inglorio de diffamação.

Não é sem razão que acudo aos reclamos da dignidade
da posicão que occupo. pedindo a V. Ex. se digne de promover
um meio de pôr "no logar da calumnia: anonyma, que é um
mercado lucrativo dr crrtos jornalistas sem a comprehensão
do seu papel. a verdade qual deve ser ·conhecida pelo paiz.

Tp.nto maior r8záo tenho para não calar-me ante a di
vulgação desta injuria, quando ha poucos dias tive a de
cepção amarga de ler que o meu nome era classificado em
primeiro lagar entrl~ os dos homens mai6 ricos do Barzil
(Risos). ficando abaixo de mim os nossos honrados collegas
Srs. lVIayrink. Conde (le Figueiredo r Barão de Guav. que todos
sabem. ser uma das m:iis honradas e mais abastadas fortunas
da Bahia.

a SR. ZAMA - Nem por pensamenlo me occorreu. quando
falei. o nome do nobre- Depulado: é uma declaração que faço
de coração.

10 SR. JosÉ AVELINO - Deus me livre que ,assim fosse,
porque desde então me julgaria incompativel com o nobre re
presentante nesta Casa. e S. Ex. sabe que o estimo e respeito
de longa data para suppol-o caJpaz de envolver-me nessa:
r:hantage do jornalismo ao serviço da calumnia. V. Ex. é iUm
lmtigo narlamentar. não traria para aqui uma referencia in
dividual tão odiosa. Si levantei com asco essa insinuação, é
porqu8 nreso muito o meu lagar ·de representante de um lon
ginquo Estado do Norte, o Ceará. e não desejo que, depois
de passar pelo primeiro 110mem rico do Brazil. logo em se-
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guida mc incluam enlre os que são mais pobres pe altivez e
dignielade. (Muitos apoiados.)

Neste sentido mando ú Mesa este requ(·rimento.
E já que estou com a palavI'a pela ordem, peço a V. Ex.

para tocar em um assumpto' extranho ,ao que disse o nobre
repn"sentante. Peço misericordia para este Congresso. Não
pôde ser senão es! e o terreno.' quando insisto para que s~ja

1)Osta em discussão a minha indicação, propondo a mudança:
da Casa em que funcciona o Congresso.

SI' . Presidente. nós não podemos continuar neste forno,
onde nos atiraram para punir-nos do patriotismo com que es
tamos tratando de dotar a Republica de uma Constituição.
(Muitos apoiados.)

O SR. PRESIDENTE - Visto estar excedido em muito o
tempo destinado ao expediente. sujeitarei amanhã á ,delibera
ção do Congresso os requerimentos dos nobres representante'>.

O SR. ARISTIDES l\L-\lA (pela ol'Clern) - Estando exgottada
a hora do expediente, requeiro que V. Ex. consulte o Con
gresso si me concede 10 minutos para fundamentar a minha
declaração.

O SR. PRESIDEN'I'E - Neste caso tenho Ide dar a palavra
ao Sr. Luiz Delfino.

Tem a palavra o Sr. Luiz Delfino.

O Sr. Luiz Delfino - Sr. Presidente, o Congresso deve es
tar cançado Idas longas discussões de ordem, que hoje já to
maram o tempo quasi todo de expediente.

Eu poderia esperar para fallar amanhã, sem que hou
vesse inconveniente, visto que o que tenho a dizer, sendo im
portante, todavia. só me interessa individualmente.

Mas, obtendo a palavra, aproveitar-me-ei della.
Lendo no .Jornal elo Comrnercio de hontem. o discurso

que no dia 7 do ,corrente foi pronunciado neste recinto pelo
Sr. Ministro da Justiça, digno representante do Estado de São
Paulo, vi. em meu nome. ,cortado um periodo de S. Ex. por
um aparte que não foi meu e que, sendo, alteraria o meu pen
samento.

Quando, Sr. Presidente. recebi a honra de ter uma cadeira
neste Congresso pelo Estado de Santa Catharina, procurei
cumprir os meus de\'eres. ligados a es! 0 mandato. como, du
rante 30 annos, ·os procurara cumprir no exerc.icio de minha
profissão.

Vi-me, inopinadamente, arrancado á torrente de idéas,
em que illuminava o meu espirito. nesse largo periodo, e para
servir ao meu ])aiz, ao nosso paiz, Senhores, rodeei-me de
tudo quanto podia esclarccer-me, para não mentir á missão
que me tinha sido confiada.

De plano, como todos os ilustres membros deste Con
gresso. assis! ia aos rl'cba1 es das grandes questões do pro,jecto
de Constituição, que ora se ferem nesta casa.

Todas as questões constilucionaes são serias e graves ;
mas dentre ellas algumas 1êm maior culminancia. agitam
mais o ('spirilo elesla }.sscmblóa. apaixonam. interessam. pm
grão maior. porque põem ,em jogo, ou os destinos da União,
ou os deslinos dos estados.
. . I!entre estas questões de ordem superior. a organização
,JudlCJi1rii1 levou á Wl'íbuna as intelligencias mais cultas e mais
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hr.m preparadas, os grandes mestres da sciencia juriclica, .os
magislrado,g cheios de experiencia e sabf'r.

Das discussões arrebentaram duas cormntes: uma la fa
vor. outra contraria ao pro,jecto ,de Constituição, que ora,
afinal. o projocto do nobre jMinistro da Justiça.

Uma convicção grande, um extraordinario enthusiasmo,
tornava gloriosa a arena do 'combate, ,e ,,;loriosos os comba
tentes. '

Quando o nobre representante de S. Paulo - uma das
glorias da RepubJica, figura, que ha muito tempo se desta
cava com outras na propaganda do regimen hoje Idominante,
como para não quebrar a cadeia das tradiçõf's historieas e
gloriosas, que ,têm posto o puvo paulista á frente dc todos os
pregressos sociaes r- se dirigia á tribuna, um fremito, um mo
vimento geral, uma sensação indizivel de curiosidade Jev:ln
tou quasi todo o Congresso. eo colloeou junto á tribuna, que
ia ,servir de carro triumphal do orador. eujo sileneio era para
o Congresso não pm enigm~, mas um infortunio.

S. Ex. eorresponde,u, ou exeedeu mesmo, áE.'spectativa
g'eral.

Tudo 10 que havia de erudição, de magestade na dieção,
dA equiJibrio na phrase, de força na, argumentação, elE.' argucia
no ata'qup. de energia na df'fesa S. Ex:. empregou, para
arrancar o seu projecto salvo ás formidaveis tenazes dos Sf'US
impugnadores.

Houve uma occv.sião f'm Cjlle o ilIustre representanf.e de
S. Paulo lpu umtmcho do discurso com CjUP o p,rimeiro Im
pC'rador da Confederação da AlJemanha, em 1876,eneerrara
o Reichstag.

Immediatamente lido o trecho, um dos dignos represen
tantes da Bahia. o Sr. Amphilophio, interrompeu o orador com
este 'aparte: "Como isto é grande e generoso!"

O Sr. :Ministro '11:>. Justiça continuou affirmando que
tudo aquillo apenas desvelava a furça.

Interrompi, a Imeu turno, o orador. dando-lhe um 'apoiado,
fl acompanhando-o de algumas phr1\ses no sentido {''ll1 que ()
orador ponderava.

O IIJustw represent.ante ria Bahia estava: então ao meu
lado, F' a meu lado estava. lambem. outrD illustre representante
de Pernambuco, e nessa oecasião dardejavam apartes de todo;:;
os lados sobre S. Ex,

Mas nenhum representante, nenhum membro rio Con
gresso, Jez o elogio da .força, nenhum republicano o faria.
Foi uma calumnia da fatalidade.

Quando S, Ex. disse que o discurso do Chanceller de
Ferro, quero dizer, do Imperador da Allemanha, revelava
aQenas o t.riumpho da força, acompanhei-o, porque 1U0S pu
blicistas modernos, em todos os historiadore!';, leio que a Con
federação da Allemanha ~offre a acção de uma corrente im
petuosa, que a leva para a unidade.

Os povos eos soberanos pareeem ouvir um conselho da
Historia, um grito ,de angustia (' de necessidade, que vem do
fundo dos tempos, I) leva a Allemanha, pela voz da Prussia.
á unidade. li homogeneidade. .

A Prussia para esse conseglllll1E'.nto tem aproveitado tudo,
mesmo a má política da Austria e as suas difficuldades in
ternas.
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HOUV(l um tempo em que Berlim, Franciort., Leipzig,
SLuttgard eram como que i.J centro,~m que se ag'glomeravam
a aristocracia do talento, os grandes artistas, os philosophos,
os poetas e os sabias.

Fócos isolados reverteram a sua luz brilha~te e variada
sobre o resto da Allemanha.

Munich tinha um caracter especiaL Pelos seus ricos
museus, pelas suas galerias de quadros de todos os mestres
afamados, de todas a~ escolas, pelo numero dos seus magnificos
marmores, tornava-se um centro e.special das bellas artes, onde
nacionaes e extrangeiros vão ou para instruir-se e ter mo
delos superiores, ou para vel-os e admiraI-os.

Hoje, á marge,m do Rheno, Dusseldorf rivaliza com Munich,
e por toda a parte da .I\.llemanha, como l)ara uníl-a por laços
mais subtis e rigorosos, partem de todos os pontos sem fixar:~se,

como nos grandes tempos de Goethe, em Weimar, e....
O SR. PRESIDENTE - Observo ao nobre representante que,

tendo pedido a' palavra peJa ordem, não póde, a pretexto de
fallar pela ordem, fazer um discurso no genero do que está
fazendo.

O SR. LUIZ DELFINO"':- Mais dous minutos, Sr. Presidentfl.,
e concluirei as minhas observações.

Senhores, hoje, toda a preoccupação da Alle.manha con
verge para um s6 ponto, é a sua unificação.

Os velhos estados medievaes liquefazem-se, crystalizam
se. procuram coalhar em úm bloco unico, forte, indivisivel.

Quando um individuo de máo. caracter reconheCido faz
uma acção boa, procuro na irradiação da brancura do seu
acto, ver onde. elle escondeu a mancha da perversidade.

No acto bom, e que parece filho da liberdade, vindo de
um povo, onde impera o despotismo. procuro ver onde se es
conde o germen da força;

O SR. PRESIDENTE~ Sou obrigado, pelo Regimento, a in
sistir na observação, que ainda ha pouco fiz ao nobre repre
sentante.

O SR. LUIZ DELFINü...."..,Sr. Presidente, não posso ccm-
tinuar. -

Mas tenho lavrado o meu prote.sto. Sou americano: quero,
desejo, para minha Patria os grandes moldes americanos, e
não os moldes de um povo que se unifica pela foroa.

Aqui vim, para aqui mandaram-me em nome da Re.pu
blica federativa e da liberdade: em nome da Republica fe
cierativa e da liberdade proemrare.i cumpir o meu dever. -

9 SR. ARISTIDES MAIA (pela ordem) pede a palavra pela
ordem porque não poude conter-se deante do aviso, que teve
o desprazer ele ler hontem, do Sr. Minist.ro do Int.erior. di-
rigido aos governadores dos estados. .

O SR. PRESIDENTE - ObSP1'VO ao n(j-bre representante qu e
a hora do expediente acha-se finda.

O SR. ARIS'f'IDES MAIA, neste caso, re,quer S. Ex. con
sulte o Congresso afim de ver si esse conce.de-Ihe cinco mi
nutos de urg·encia.

Em cinco minutos dirá o que tem a dizer.
CO;Gsultado, o Congresso approva o requerimento de

urgenCla.
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o SR. PRESIDENTE - Tem a palavra 'O Sr. Aristides Maia.
O Sr. Aristides Maia - Eu ia dizendo que não me podia

conter deante do aviso do nobre Ministro do Interior, publicado
nos jornaes de hontem.

DIVERSOS SRS. REPRESENTANTES -Apoiado.
O SR. ARISTIDES MAIA - O Sr. Presidente, e todo o Con

gresso hão de re.cordar-se do quanto foram gentis, do quanto
foram fidalgos para com o Governo Provisorio, quando, no dia
da primeira reunião, veiu depor todos os poderes de que eIle
se achava investido. em virtude da Revolução de 15 de
Novembro. .

O procedimento· do Congresso não podia ser outro, o
orador reconhece; mas o Congresso devia, exactamente porque.
soube ser gentil, ter direito a alguma gentileza, tambem, por
parte. do Governo. (Apoiados.) No emtanto, ü aviso do nobre
Ministro do Interior é uma desfeita (Apoiados) ..•

O SR. ERICO COELHO - E' uma provocação.
O SR. ARISTIDES MAL-\.- ... é uma provocação acintosa a

este Congresso. (Mu'itos apoiados.)

O SR. ERIOO COELHo-E' um desaforo.
O SR. ARISTIDES MAIA- Si as eleições dos estados estavam

marcadas. o aviso do nobre Ministro era inutil (Muitos
apoiados); portanto, esse aviso s6. te.ve um objectivo. e esse
objectivo foi a moção em nada desrespeitosa. em nada acintosa
do Congresso. (Apoiados.) .

O Congresso não merecia essa resposta, e tinha o direito
de. ser mais considerado pelo Sr. Ministro do Interior. (Muitos
apoiados e alguns apartes.)

O orador tem lido nos jornaes que tem havido conferen
cias diarias do Ministerio com o chefe do Governo Provisorio:
mas parece que lavra completo de.saccordo entre os membro';
do Ministerio e o illustre patriota que em tão boa hora foi
coIlocado á frente desta Nação. (Numerosos apoiadoos. Muito
be'm,: muito bem.)

A opinião publica já se tem manifestado, por vezes, P

tem encontrado. e ha de. encontrar, neste Congresso a
adhesão. quasi que posso affirmal-o, de que o Marechal Deo
doro ha de. ser o primeiro Presidente desta Republica.
(Apoiados.)

UMA vüz-Merece-o.
O SR. ARISTIDES MAIA - Pois bem. si este Ministerio está

em desaccordo com clIc, como está dando provas pela di
vergencia que. o Ministro do Interior plantou na representacão
de Minas (Apoiados c n(Ío apoiados), pela divergencia que
existe na propria deput ação pauli sta contra um dos ministros
(Apoiados." n(Ío apoiados c apartes). pelo facto do Sr. Mini stro
da Fazenda não tcr compare.cido ás conferencias ministeriaes.
e porque. tamhem. o Sr. Ministro c:·3. Instrucção Publica não
p6de continuar na gercncia da sua pasta por molestia. o
melhor é que esse Ministerio abandone o Poder (Muüos
apoiados e apartes). porque o Ministerio que o chefe do Go
verno Provisorio organizar ha de ser um lVIinisterio definitivo,
porque elIe é que tem sabido colIocar este paiz na altura que
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lhe compete, e. é quem está indigitado para ser O Presidente
da Republica. (Apoiados.). . ..

Esse Ministerio, por consequencIa, ha de ser deflmtlvo, .e,
o Congresso não póde por mais tempo supportar o actual MI-
nisterio. (Apoiados e apartes.) .'

O que o orador quer é que o se.u protesto fIque consIgnado
na acta da sessão de hoje.

ORDEM DO DIA

DISCUSS.~o AO TITULO V DO PROJECTO DE CONSTITUIÇÃO

Continúa a 1~ discussão do titulo V do projecto de Con
stituição com as emendas apresentadas.

São lidas, apoiadas e entram conjunctamente em discussão
as seguintes

Emendas

Ao art. 2° das Disposições transitorias.
Substitua-se o art. 2° pelo seguinte:
Os actos do Governo Provisorio, não approvados expressa

mente. pelo Congresso Constituinte. ficarão dependentes de
deliberação do Congresso Legislativo.

Sala das sessões) 19 de janeiro de 1891. - Oliveira Pinto.
- Virgílio Pessoa.

Additivas ás Disposições transitorias

Até que o Congresso Nacional, em se.ssão legislativa or
dinaria. elabore uma lei eleitoral, entram em vigor, para o
pleito da organização dos estados, as disposições da reforma
de 9 de jane.iro de 1881, no que tocar á constituição das mesas
eleitoraes, fiscalização e recebimento de cedulas.

Sala das sessões, 16 de janeiro de 1891. -Nilo Peçanha.

Substituam-se os arts. 9° e 10 das Disposições transito
rias pelo seguinte:

Art. Os desembargadores e os membros do Supremo
Tribunal de .Justiça não admittidos ao Supremo Tribunal Fe
deral, bem como os juizes de Direito que, por effeito da nova
organização judiciaria. perderem os seus logares, perceberão
dos cofres da União os seus actuaes vencimentos, emquanto
n~o se empregarem ou não obtiverem aposentadoria.

Sala das sessões. 19 de jane-iro de 1891. -Firmino da
Silveira. .

Disposições geraes

ArL 82. Supprimam-se as palavras - e da Constituição.
Sala das sessões, 19 de janeiro de 1891. -Barbosa Lima.
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Substitutivo ao art. 2° das Disposições transitorias:
Os actos do Governo Provisorio sel'ão leis da Republica,

emquanto não revogados pelo Congresso, que os examinará
('m sua primeira sessão ordinaria.

Supprima-se o paragrapho unico.
Sala das sessões. 19 de. janeiro rle 1891. - []chôa Ro

drigues.
Accrescente-se :
"Art. Fica abolida a Guarda Nacional, devendo, pm

substituição, ser creadas as reservas do Exercito, de accordo
com o sorteio por base para o re.crutamento militar. - G.
Bezouro. "

Sub-emenda á emenda additiva da Commissão, creando
um Supremo Tribunal Militar:

§ 1.0 Onde. se lê - doze membros - diga-se - quinze
membros - e em vez de - quatro jurisconsultos -- diga-se

tres ,jurisconsultos. - G. Bezour-o.

Ao art. 83

O Exercito e a Armada nacionaes compOr-se-ão por sorteio,
mediante prévio alistamento. - Santos Perf'ira..

Arlditivo ás Disposições transitorias:
Nas eleições a que se houver de. proceder para preenchi

mento das vagas no Congresso Nacional, assim como para
membros das assembléas legislativas dos· estados, emquanto
estas e aque.IIe não tiverem decretado as respectivas leis elei
toraes, o processo da organização: das mesas e fiscalização será
o regulado pela lei de 9 de janeiro de 1881.

Sala das sessões, 19 de. janeiro de 1891. - Generoso
Marques.

Ao art. 9° das Di§posições transitorias :
Depois das palavras - Tribunal Federal-- accresce.nte

se: - assim como os juizes de Direito que, por effeito da nova
org.anização .iudiciaria, perderem os seus log'ares, e.mquanto
não forem empregados na magistratura federal, ou, com ac
quiescencia sua, na dos estados.

Supprima-se o art. 10.

Sala das sessões, 19 de. janeiro de 1891. - Generoso
ir!qrques .

Disposições gemes

AC0rescente-se :
Art. Todos os funccionai'ios terão uniformemente os seus

vencimentos pagos pelo Thesouro publico e fixados por lei,
ficando supprimidos os emolumentos, custas, porcentagens.

Art. Nenhum funccionario poderá ser demittido~a bem
do serviço publiço sem que se especifiquem as razões de
ordem publica que determinaram sua exoneração, sempre que
o demittido assim o requerer.
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Art. A Guarda Nacional, verdadeira l'ese.~'va em relaç~o
ao Exercito federal, será cOlu,tituida pelo conJuneto elas nu
licias dos estados. mobilizadas em tempo de g'uerra sob () GOlll
manda do Presidente da Re.publica ou do General por elle
nomeado. . . < N' I'

Pal'agrapho unico. E' aboEda a aetual C,uarda al:lOua.
Al't. 135, § 4°, supprima-se. -Barbosa Lima.

Disposições tmnsito1'ias

Art. 2.° 8upprima-se, e, bem asF:lim, u respectivo para
grapho.

A.rt. 12. Supprimam-se in tine as palavras - mandemos
portanto - até o final do artigo.

Sala das sessões, 19 de. jaI!eiro de 1291. -Barbosa Lima.

Disposições geraes

Al't. 2." Seja l'estabelecida a redação da Constitui\;ão de
cretada em 22 de junho ultimo:

. "Os actos do Governo Provisorio, nu que contrario não
furem! á Constituição, serão leis da Republica, emquanto não
revogados pelo Congresso. - G. Bezow'o."

Art. 3.° Em vez de 1§92 - diga-se - 1891. - G. Bezou1'o.
Arts. 9° e 10. Sejam redigidos do seguinte modo, reunidos

em um só:
"Art. Os ministros do Supremo Tribunal de. Justiça, os

desembargadores e júizes de direito actuaes que, por effeito
da nova organização judiciaria, perderem seus lagares, con
tinuarão a perceber seus vencimentos actuaes, 8mquanto não
forem empregados em cargos de egual ou superior remune
ração. -G. B.ezouro."

Substitutivo ao art. 83

O Exercito compor-se-á pelo voluntariado, e, em caso de
falta, pelo sorteio.

A Armada será composta pelo pessoal das escolas e, em
falta, pelo sorteio e voluntariado.

Paragrapho unico. Em tempo d.e guerra todos são obri
gados a serviço militar. -.Julio Tosta. - Homero Baptista.
Pinheiro Machado. - Abreu. - Paula Argolto. - Lauro
Müller. - .José Augusto Vinhaes. - Dionisio Gerqueir-a.

O Sr. Nilo Peçanha (movimento geral de attenção) cometa
eXLranhando o procedimento dos illustres representantes qlle
têm ido á tribuna, estabelecer um cordão sanitario 'e.ntre o
dlefe dictador e os seus ministros. Que, dada a praticabilidade
da doutrina americana, isto' é, a responsabilidade do chefe do
Puder Exe.cutivo perante a Nação e dos mÍJ;üstros peran..t.e. elIe,
parece que, na dlagnose dos actos do Governo, não se separe
o Sr. Deodoro da Fonseca dos homens que o cercaram no mo
mento revolucionario.

O de.ver é tanto mais imperioso neste sentido quando se
sabe que \) Ministerio está morto pela cessaoãQ d~ Dictad:ura,
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não sendo, portanto, leal criminal-o já, salvando a pessoa do
venerando chefe do Estado, e quando, finalmente, a critica
da acção govc.rnamenlal se fará, findo o periodo constituinte.

Além disso, se sabe que cada um dos mirüstros, ao lado
dos grandes erros, fez os maiores sacrificios, até os do amor
:proprio, das crenças, das tradições, em beneficio da scg'urança
commum, do progresso e estabilidade. da Republica.

Cita factos referentes aos ministros da Justiça e Marinha.
Que não comprehende como se possa innocentar o chefe da
Nação, quando o Governo é um, indivisivel e responsavel.

Pensa que a simples adopção do facto federal não será
o penhor das glorias naciona,es; a revelação de melhor futuro.
Lembra que a Inglaterra, depois de. ter adoptado uma das con
stituições mais adeanta.das do Mundo, viu os seus preceitos
e as suas conquistas violadas, principalmente após a invasão
da dynastia hanoveriana da Italia.

Lembra a Hungria, e historia o percurso das liberdades
'locaes nesse paiz, o seu modelo de Constituição, e, mais tarde,
a ausencia da vida de relação administrativa entre os muni
cipios,de. modo que elles pareciam oasis no meio de um
grande deserto.' .

Lembra a Republica Argentina, depois a sua lei organiea
que, nas partes essenciaes, era a ultima palavra da sciencia
politica, e, entretanto, o suffragio popular, na phrase de Calvo
e Jacque, ficou reduzido á esterilidade de uma mera ficção
legal; a iniciativa e. a auctoridade parlalllentar cedendo ante
a prepotencia do chefe do Executivo; o sabio systema de po
deres limitados, harmonicos, independentes, completamente

.annullado, e os meios governamentaes concentrados nas mãos
de um só homem.

Por isso o orador e.stá convencido de que, não obstante
as victorias que o Congresso tem conseguido sobre si mesmo,
de maneira a não recear comparação com a Assembléa de
Washington e a Convenção Franceza, si elle., repete o orador,
não seguir as tradições do paiz, a sua experiencia. a Gonsti
tuição, por si, não fará a felicidade publica, e o velho partido
Republicano pedirá, dentro em breve, a revisão da Carta
Constitucional.

Dis~ute, então, a necessidade de sua emenda, incompati
bilizando para os cargos de governadores eleitos dos e.stados,
não só os cidadãos que quatro mezes antes da eleição dos con
gressos tiverem occupado o governo dos mesmos, como, tam
bem, os que os presidiram por accasião da eleição. A medida
é moralizadora e sabia, e reproduz a legislação monarchica.
neste particular.

Não vê que ella se possa extender ao illustre chefe do
Governo.
o O Congresso, si bem que reconheça o quanto o Brazil lhe
deve, não recebeu mandato imperativo para dar-lhe a inves
tidura de Presidente da Republica.

Advogà uma outra emenda sua, adoptando para o pro
ximo pleito da organização dos estados, algumas disposições
da lei de 9 de janeiro. Historia o suffragio universal, na
Brança, Italia, Estados Unidos, Dinamarca. o voto cumulativo.
o voto proporcional, segundo as opiniões de varios publicistas
modernos, que. cita, e pede ao Congresso que cerque o pleito
eleitoral proximo de todas as garantias para a livre manifes-
tação .<lo poyo. . - ..
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O-Sr. Leopoldo de Bulhões-Sr. Presi~ente, sin~o occupar
a tribul1a quando reina tamanha agrtaç~o no selO do Con
gresso, provocada pelo discurso do Sr. NIlo Peçanha, Il!ustre
representante do Rio dE'. Janeiro. , ~. . _

. O assumpto que trago para a dIscussao e mUlLo dIverso
daquellE'. que acaba de prendera attenção da Casa e que tanto
parece tel-a' interessado.

Estou de perfeito aeeordo com o elC!quente orador, que
me precedeu na tribuna, no modo d~ oo?-slderar _a responsabI
lidade dos membros do Governo Provlsorlo, mas nao acompanho
S. Ex. na apreciação que fez da attitude dos ministros em
Jace do Governo'il'

Essa attitude tem sido muito digna, muito patriotica,
muito honrosa para elles. .

O Governo Provisorio foi feliz na solução do problema
politico, e para que se lhe faça essa justiça é bastante lembrar
que el!e soube conduzir a Re.volução atravez 14 mezes, sem
perturbações da ordem e da prosperidade do paiz; que de
cretou as grandes reformas pelas quaes anceavamos - o suf
fragio universal, a separação da Egreja do Estado, o casamento
civil, etc.

Sob eSLe ponto de vista, pois, só merece encomios, e. la
mento devéras que não tenha sido egualmente feliz, quando
tratou dE'. resolver a questão financeira e economica, da qual
vou me occupar.

Quando se discutiu, no seio da Commissão dos 21, a ul
tima parte do projecto de Constituição, que contém as Dispo
sições transitorias, foram suggeridos tres alvitres, relativa
mente ao are. 2° daquel!as disposições: 1°, mantel-o tal qual
estava; 2°, supprimil-o; 3°, modificaI-o, de accordo com a
emenda apresentada pelo Sr. Saraiva.

Eis o a;rtig"o e a emenda a que me refiro:
« Art. 2.° Os actos do Governo Provisorio. não revogados

pela Constituição, serão leis da Republica. .
Paragrapho unico. As patentes, os postos, os cargos in

amoviveis, as concessõE'.s e os contractos outorgll.do$ pelo Go
vemo Provisorio são garftlltÍidos em toda a sua plenitude.»

A emenda do Sr. Saraiva diz:
"Substitua-se o art. 2° pelo seguinte, conservando-se,

porém, integralmente, o paragrapho unico do mesmo artigo.
"OS.3:ctos do Governo Provisoeioque forem approvados,

ou. modlflcados, pelo Congresso Constituinte, serão leis da
Republica. Os que não forem approvados continuarão em
vigor, até _que sejam, rE'.vist.os pelo Congresso Federal, a cujo
exame serao submettJdos pelo Gverno Provisorio."
exame serãosubmettidos pelo Governo Provisorio."
qu.e não ~orem approvados continuarão em vigor, até que
se.1am r.evIstos pelo Congresso ~'ederal, a cujo exame serão
submettIdos pelo Governo Provlsorio.»

,Entre os d?us a~vitres extremos, o da manutenção do
arLIg'o em sua mtegndade e o de sua suppressão surO"iu o
terc~iro alvitre c,onciliador, lembrado pelo Sr. Ser'Jado/' pela
BahIa .

. , Depois ,de. breve discussão, ficou assentado que o art. 2°
sen,a sl:lpprmud?, por conter m~teria de que só {) Congresso
Qrdmano podera tomar conhecImento, e, assim votando a

. - j ~
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Ccmmi:;:são dos 21 enll'ndia afastaI' Ilos debates do Congresso
Constitu inte a criU ca sobr-e os ~wlos do (~ovcrno Provisorio, 
uritica inconveniente, solJ ludos os ponto::: de vista, nu lllü

mento presente.
~[', Presidente, era meu proposito não "Voltar á tribuna

na primeira discussão do proj ecto, e não occupar-me, na pn
meira e nem na segunda disuussão, dos aetos desse Governo,
que surgiu do seio da Revolução. 8 com tanta felicidade a
tem conduzido até hoje.

Mas a importancia da que:::tão ecollomica ,que. no dizer
de Assis Brasil, é a nossa grande questão; a direcção que o
Governo a ella tem dado, - direcçãfJ que não me parece a
mais acertada ~, si não fôr combatida desde logo, tO'rna:r-se-á
definitiva, em detrimento dos mais caros interesse::; do paiz,
me forçam 11 quebrar o P11oposito em que estava, e vil' discuLir
o art. 2 das disposições transitorias.

SI'. Presidente, não venho criticar os actos do GovernO
Provisorio. a meu intuito, analysando os que se relacionam
com os nossos problemas economico e· fianceiro, é mostrar que
elles não resolvem esses pro'blemas, e, pelo contrario, cream
difficuldades ll1uitto sériasã solu<;,ã;o deúnitiva, de cada um
delIes.

SI'. Presidente, ·umerro pulíticu saua-se lugo. não tem
repercussão muito extensa na vida sociaL pócle não tel' conse
quencias perduraveis. Mas um erro economico, ou· financeiro,
não· é assim: enraiza-se logo, entrelaça-se com interesses de
toda a ordem, gera obrigações, crêa direitos, pêa a acção t.lo
Governo e, aM, do parlamento.

E' pO!' isso Ique mleapI'8'sso a vir 'apontar aoCongr,esso
certos actos do Governo Provisorio, que se me affiguram erros
economi cos,erros financeiros, que podem ainda ser miodificados,
nã-o tendo, comtudo, a pretenção de alterar os planos em exe
cução, mas, unicamente, o desejo de satisfazer os reclamos da.
minha consciencia.

a SI'. Ministro da Fazenda, na exposição qué. dirigiu ao
ch0fe do Governo, em 28 de dezembro do anno passado, sobre a
situação financeira legada pela Monarchia á Republíca ...

a SR. AMARO CAVALCANTI ~ Muitas vezes, melhor que a.
actual.

a SR. LEOPOLDO DE BULHÕES... disse l1ue esta situação
impunha ao Governo esforços penosos, aos cidadãos uma colla
boração act.iva, uma collaboração cheia de efficacia, de a'b:ne
gação, de benevolencia,de bom 'senso; a renuncia de habitos
tI·adtcionaes, - habitas que, no dizer de S. Ex .. não podiam
SOl' suppridos l)elas medidas administrat.tivas, ainda as mais
judiciosas.

E' para corr'eS1Jonder ail appelJü do nobre l\{inistl'lI da Fa
zenda que eu venho a esta tribuna, mÓl'mentc 'vendo que 0'5
oradores que 11e11a me têm precedirlo não ,se têm occupado
dest,e assumpto, aliás importantíssimo.

a SR. AMARo CAVALCANTI - a rnais importante.
O SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Nesse precinsn ducumentu

pulítico. a que me refiro, o nobre Ministro da F'azcnda c::-..-põc
~ cstad~) .economico e .:finamceiro em que encontrou u paiz:
ta~\ a crItIca dos processos empregado:::, pelo ):;eu anteeessor' na
g'estão lios neg'ocios da sua pasta; condemna as soluções dadas



por el1e aos pl'oblemas e,c0!10micos. ~ financeiros, e, final
mente, apresenta as ~mas lc!'8,as, mamfesta os seus pontos de
vista sobre esses problemas, traçando o progr'::mma, a lmha
de conducta do Governo Provisorio em matel'la ele despesas
publicas.

O SR. AMARO C.WALCANTI - Na execução, (. pena que Ji
zesse o contrario.

O SR. LEOPOLDU DE BULHÕES - Perg'unlu. Sr. Presidente.
foi justo o nobre J\hnistro da Fazenda na critica que fez dos
actos do seu antecessor? Cumpriu o UuY(~rno o progranJJna que
se impoz? São verdadeiras as idéas eeonomieas, seguros os
pontos de vista do nobre Ministro da Fazenda ?

As resposttas a estes itens resumirão o meu dÜ;cll1:so.
Sr. Presidente, o nobre Ministrada Fazenda, cUJO nomc

peço licença para declinar', G Sr. Ruy Barbosa, já se tinha re
velado brilhantemente na imprensa eomo agitador, como de
molidor eomibatendo situações, nünisterios e instituições;
agora, l{oGoverno, S. 'Ex. revela-se um espirilto organÍZ'ador.
Com effeito, a suppre:;são da tarifa differencial do Rio Grande
do Sul e de ·Matto Gro:;so, a extinc,ção do contrabando nas fron
teiras do SuL a organiziação do serviço de estatística, a creação
do Tribunal· dc Contas, :;ão provas mais que cabaes de que
S. Ex. comprehendeu as necessidade:; actuaes, a elevação da
sua posição, na qual :;oube manter-:;e.

Mas, Sr. Presidente, não fosse o nubre Minislnl da Fa
zenda tão apaixonado na defesa do suas idéas, na sustentação
de seus actos, ao ponto de tornar-se injusto para eom os seus
adversarios, ao ponto de condemnar a p,'':ori, systhematica
mente, tudo quanto fizeram seus adversarios; tivesse S. Ex.
mais ealma na apreciação das condiçõeseconomicas Ido paiz,
teria feito, com o talento privilegia.do dc quc dispõe, com a
actívidade que o distingue. com a plenitude de poderes de que
se achava investido, uma administração proveitosa para o
paiz, e fecunda ele gloria para a Republica. Mas o Sr. Mi
nistro da Fazenda, donünado pelas contrariedades que soffreu
nas lucias em que se empenhou, - contrariedades quc dcve
riam ter desapparecido, mas qne não desapparecoram depois
da victaria -, continuou em seu novo posto, assumindo a paste"
da Fazenda, a propaganda contra o regimen decahido. Assim
é que S. Ex. não teve a necessaria impal'cialidade par'a jul
gar os actos do sell antecessor, e por este motívo a sua. expo
si!jão ao chefe do Governo Provisorio resentiu-se desse de
feito e não produziu aquella impressão que tanto se esperava,
não só no paiz', como fóra delle. .

Senhores, nesta materia nada se inventa, nada se innova.
Si S. Ex. não quiz.esse tudo destruir para ter, simplesmente,
o prazer de constrUlr de novo; SI, porventura, tivesse aprovei
tado ~ desepvolvldo os bons elementos que encontrou, o paiz
estaria m~ls pl'ospero e mais tranquilIo, S. Ex. Icria pou
pa.do as forças que perdeu em luctas estereis. incoIT.endo,
mUltas vezes. nas censuras que fez ao seu anteccssor.
. A quebra. da tradição 'la gestão dos negocios da Fazenda
e. uma calamIdade, e, hoje, ninguem deve estar mais conve
cldo desta verd~de do que o Sr. Ruy Barbosa.

S. Ex. po.dla !>er extirpado os abusos que denunciou, taes
como os ~uxlllOS a lavoura, poupando, COlHO poupou, aos co
fres publIcas a SOlHma de 40 mil contos ele r'éis, sem conde-
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mnar de envolta com e11es medidas imporLàntes, que deviam·
ser aproveitadas, melhoradas e completadas. .

Vejamos, agora, qual o programma com que se apr.esen
tou o Governo Provisorio, e para sabermos si foi eHe reabzado,
será bastante confrontarmos as palavras do Sr. Ruy Barbosa
com os actos daque11e Governo nos quatorz,e mezes de sua
gestão.

Ouçamos o Sr. lV1inistro da Fazenda (lê):

«Avantaja-S'e a um milhão de contos de réis a som ma do
debito nacional, que nos deixou em herança a Monarchia.

Fiea sabendo, assim, o paiz o que deve, poresLe lado.
a~) regimPll em boa hora extineto, e a :]lli'io rouca:" saudades
tem elle direito da parte das elasses cujo trabaHlO lll'omc.vc a
ic.dustria, opulenta as fontes do imposto. e cio~:)l}v()lvl\ a l'i
quel.a geral.

Ao mesmo tempo, vem esta lição a ponto, para servir ele
advertencia á Republica nascente e, com especialidade. aos
seus fundadores, eujo exemplo não póde deixar de influir no
typO de nossos futuros costumes, afim de que saibamos evitar
esse eseolho da prodigalidade, que tão profunda e fatal attrac
ção parece exercer, em nossos tempos, sobre a politica das de
mocracias.

Cortemos, concluia o Ministro da Fazenda, energicamente,
nas despesas.

Eliminemos as repartições inuteis.
Estreitemos o ambito do funecionalismo, reduzindo o pes

soal e remunerando-lhe melhor os serviços.
Fortale·çamos e moralizemos a administração. norteando

escrupulosamente o provimento dos eargos do Estado, pela
competencia, pelo merecimento, pela capacidade.

Limitemos as aposentadorias aos casos taxados nalcl. e,
fóra destes, apenas, ás exigencias de uma selecção severa. Não
multipliquemos as pensões, em que, gotta a gotta, se podem
avolumar torrentes de despesa arruinadora.

,Cinj amo-nos, na creação de serviços novos, á necessi dade
absoluta, forcejando, quanto. se possa, para que a cada par
ceHa na columna dos sacrificios corresponda uma verba com-
pensadora na das economias.» -

UM SR. REPRESENTA1'<TE - Foi conselho que e11e deu
, temp-o, e que não foi acceito.; !

OUTRO SR. REPRESENTANTE - Que elle foi o primeiro a
;llfringir .

O 10 S!RJ. REPRESENTANTE - Em que? Accusação não se
faz sem prova.

O SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Depois de 14 mezes de
Governo dietatorial, isto é, sem as pêas da legalidade, sem os
e~baraços do parlamenta:rismo,e, até, livre da critica da opi
m~o que se exerce pela Imprensa e pela tribuna popular, de
POIS .de ~o~o. esse longo temp,o de calma e de tranquilidade
publ.lüa e b.cl~O perguntar ao Governo - si conseguiu evittar o
publlca, é bcIto 1?erg.untar ao Governo~ si conseguiu evitar o
escolho da :prt:!dwahdade; -:- si conseguiu cortar !,undo na.s
despesas, eltmmando repartttções inuteis.; si conseguiu limi-



tar as -aposentadO/'ias e as. pe}~sõ~s, {orlalecer a ((clminislraçau,
e, finalmente, si consegulll cmgll'-se, na cl'eacão dc SC1'V1ÇOS
novos, á absoluta necessidade. .

O SR. FONSECA HERyLES - Afianço a V. Ex .. CjUC ~lluítos
pcdidos de pensões ~êm sido. clevolvidSls ao C?l~~rc~s:o. E ,~1l~1:0
qualquer governo nao podena ter ev~tado c"se~ esc,olhos, vi a
preciso que fossem homens predcsLmados.

O SR. LEOPOLDO DI;; BULHÕES - Não eIlLnll·('.i ,no exa~\le
destas questões, porque enLenclo que sl:ria antecipado e 1ll

opportuno.
O SR. CANTA0 E OUTROS SENHOllES - Apoiado ..
O SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Allém disso, não me sinto

habilitado para esta discussão, c.lesck que J))~ faltam os dados
officiaes constantes dos l'elatorlOs do,.; 1111l11SLI'Os.

O nobre Ministro da Fazenda, pOl'ém, se ineulllbiu de
responder-nos.

S. Ex., tomando a palavra, aqui. na sessão ele 16 (le de
zembro, no debate sobre a discriminação das rendas. teve
occasião de nos diz'er: «A nossa receita ascenderá. quando
muito, a 160.000: 000$; a nossa despesa não poder/:\. ser in
ferior a 200.000:000$000.

ConseguinLemente, j{L conhecemos nm de{icit de réis
40.000 :000$, igual, cxaetamcnte, úCjuella economia qne S. Ex.
fez com a suspensão dos auxilios (. lavoura.

S. Ex. foi a~é'1lJ, e dis,.;e (leJl(lu):

«O. Governo Provisorio saeou, Ialvez, demasiado subre iI

futuro, arrebatado no desejo de accelcrar. pilr impulsos al'l'O
jados,o progresso material do paiz; e. no ardor clc,.;sa agitação,
assumiu, talvez, para I) Tllesou 1'1) l'espollsabil itlades ()xc()s:-;i
vaso Mas essas, aVé cedo ponl,). ainda sã!) sLlsec'pliveis tie mo
dificação, e, segundo os calculos do l\lini,.;tel'io da Agricul
tura, não come,çarã:o a onerar-nos senão em Ullla quinta parte
no orçamento de 189,2.»

Mas, Senhores, por que motivo o Governo não poude i'eali
zar o programma que lhe foi traçado por um dos seus orgãos
mais autorizados, logo no segundo mez da sua gestão? Res
ponde-nos, ainda, o mesmo Sr. Ministro da Faz:enda: (lê):

«Senhores, a legalidade não é s6 um baluarte para os ad
ministradores; é, tambem, sobretudo, onde houver nos homens
de Estado sentimento do dever; uma couraça para os adminis
tradores. »

Conseguintemente, a DÜ:ltadura é o deficit, o Sr. Minisll'o
da Fazenda o diz. A causa do desmoronamento financeiro, qu e
veiu complicar a solução do problema federativo, impossibi
litando a discriminação das rendas, e crear embaraços quasi
que invenciveis ;á solução do problema ec-onomico, entulhando
os canaes da circulação ele papel-moeda - é a Dictadura.

Si no espaço de um anno ella produziu um assolllbro,,;o
de{icil" e c'onclemnou-nos pO)' largos allllOS ao Clll'S(} Jcll'(,ado,
do qual a Monarchia jlá nos havia livrado, onde não nos ecm
duziria, si, como se annullciava, nos governasse por einco, oito
ou dez annos ?

SI'. Pre.sic1enle, passo á terceira e u1t.ima parte do Im'll
discurso, si ré que este nome IIlCreCClll estas dcsalinhavaclas
considerações, que faço.
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. i:J:~yr::iR. REPRESEN1'AN'l'E - Não apoiado; V. Ex. vai f'al-
Iando muito bem.

O SH. LEOPOT~DO DE BULHÕES - As soluções que.o SI'. M~
llistro da Fa:n:mda tem dado {~ questão bancana e a d.o meJO
circulante me parecem perigosissimas, porqne etel'luzan~ o
papel-moeda e o curso forçado: dp.Lerll1mando grandes ílu
ctuações nos preços e nos cambIos.

a SR. SERZIEDELLO - Não apoiado.
O SH:. LEOPOLDO DE BULHÕES - Não me occupal'ei da

nrultiplieidade ou da lllJJ~ade bancaria; limitar-me-e] a. a~a
lysar os actos do Sr. MIIllstro da Fazenda com relaçao a CII'
cula{~ão e aos cambios ..

Qual a situação economica e financeira queS. Ex en
controu e qual a que creou em 14 mezes de governo? Confron
temol-as.

Ao inaugurar-se o novo regimen no paiz, o cambio estava
ao par, ou acima do par.

O SR. SERZEDELLO - Artificialmente.
a SR. LEOPOLDO DE BULHÕES -< Admira que, artifialmenle,

se tivesse podido manter o cambio ao par, desde janeiro a no
vembro. quando o Sr. Ruy Barbosa. com grandedifficuldade.
só poude sustentai-o por alguns dias.

O cambio p"lava aciJ11Ia do par, e cxi"Liallm banco solida
mente constituido, de lastro D1etallico, emittindo notas con
vertiveis,á vista, ao portador ...

O SR. SERZEDELLO - Tudo isso era phantasmagorico.
O SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - ... tendo conttractado com

o Governo o recolhimento de todo o papel-moeda do Estado
dentro elo praz'Ü ele cinco annos,e iniciado logo. a operação.

O SR. SERZEDELLO dá U111 aparte.
O SiRJ. LEOPOLDO DE BULHÕES - O nobre Ministro ela Fa

zenda, em suaexposiçãJo, consignou o recolhimento de réis
4.500: 000$ de papel-moeda lá Thesouraria geral, pelo Banco
Nacional. Sobre isto não póde haver duvida, équestã,o de
facto.

As c-ondiçôes financeiras não eram difficeis: havia re
cnrsos nos cofres do Thesouro, havia recurso na delegacia em
Londres, para os nossos compromissos· no exterior. O Ministro
da Fazenda havia conseguido levar a seu termo mna opera
ção importantissima, qual a conversão dos juros da nossa di
vi·daextellna.

Conseguintemente, não podia s,er mais lisonj eira a situa
ção economica e financeira, ao inaugurar-se. entre nós o re
gimen republicano. (Apoiados.) E si assim não fosse, como
poderia ter vivido o Mtual Governo, sem novos impostos. sem
operações de credito? .

Agora, pergunto, Sr.Presiclente: Por que razão a situação
tornou-se outra, e inteiramente outra? Então entravamos fran,
mente no regimen da convertibilidade, e creio que, hoje ainda
estariamos neste regimen si outra tivesse sido a direcç[o dada
ás finanças da Republica.

a. SR. aITICICA - Si continuassem.

O SR. LEOPOLDO DE BUL,HlÕES - Si o nobre Ministro da Fa
zenda' em vez de crear essas fabricas de papel inconvertivel,
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tivesse, pelo. contrario, ido em auxilio do? bancos, de co~or
midade com a lei de 18 de julho de 1855, Isto naque.lle. penodo
de contracção de credito, emquanto perdurava o pam~o pro
duzido pela Revolução, creio, Sr. Presidente, ql}e. maIS tarde
poder-se-ia, facilmente, reatar a operaçã~, contmual-a & dar,
assim, á circulação a desejada base me.talllca.

Outras, porém, e muito diversas, foram ~s J?1edidas to
madas: em vez de medidas de caracter transltorlO, como os
auxilios segendo a lei de 1885, o Governo tomou me.didas de
finitivas; em vez de medidas, senão tendentes ao resgate do
papel-moeda. que. ao menos não aggravassem es~e mal, o q-o
verno tomou a peor das providencias que as crrcumstanclas
podiam-lhe suggerir, qual a de emittir em larga escala o papel
inconvertivel. baseado sobrE'. apolices.

Sr. Presidente, nunca vi a circulação fiduciaria tão des
envolvida, com caracter tão accentuadamente definitivo, entre
nós, como agora, nas condições em que o Sr. Ruy Barbosa a
collocou.

Eis-nos, pois, em face de duas escolas economicas, per
feitamente distinctas: uma, que conside.ra o papel-moeda a
divida mais onerosa rIr um paiz. que o considera como uma
calamidade publica ...

O SR. CHAGAS LOIlATO - Si o paiz tem renda bastante, o
papel-moeda não é um mal.

O SR. LEOPOLDú DE BULHÕES - ... como uma vergonha
nacional, como cancro, que de.ve ser extirpado por todos os
meios, como um perturbador constante dos cambios: a outra
escola - e a esta me parece que se filia o nobre. Ministro da
Fazenda, entende que o Dapel inconvertivrl (> innocf'ntr. é um
cxcellente agente de circulação ...

O SR. CARVALHAL-Justamente; até certa quantia é.
O SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - ... que nenhum inconve

niE'.nte produz, nenhuma influencia rxerce nos preços e na
taxa do cambio, e, finalmente, que é uma salvação e uma
gloria. .

SI' Presidente, a primeira escola economica, felizmente,
é a que domina no paiz e tem tido, continuamente, por felici
dade nossa, representantes no governo do Estado.

Em 1824 já o papel inconvertivel incommodava o Governo,
tendo. aliás, apparecido na circulação em 1819. Em 1824
contrahiu-se um êmprestimo externo de quatro milhões es-
terlinos, para a conversão do papel-moeda. .

Infelizmente, porém, o desequilibrio orçamentario. as des
.pesas ordinarias do Governo absorveram aquella somma, e.m
prejuizo de seu destino principal. .

Em 1830, o Visconde, creio eu, de Barbacena Ministro
da Fazenda, dizia: '

:'0 fatal inimigo que· devemos combater, e que uma vez
venCIdo todos os outros desapparecrrão, é o papel-moeda."

Em 1832, Bernardo Prreira dr Vasconcellos. Ministro da
Fazrncla, referiildo-sr. á nossa circulação monetaria, dizia:

·'Cadil. dia que re~ardarn:os o remedio desse mal, aprofunda
se o ab~smo que vaI engolmdo a fortuna publica e os meios
4e i:\Cudlr ao seu progre,ssQ," .
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Em 1833 o Sr. Araujo Vianna, depqis lVIarquez de Sa
pucahy, sendo Ministro da Faze.nda, e dirigindo-se aos rel?re
sentantes da Nação, que tinham sido convocados extraordma
riamente. para resolver sobre as medidas tendentes a melhorar
o meio circulante, escreveu:

"O assumpto que vai occupar-vos não póde deixar de
ser muito mais amplo e de maior transcendencia do que á
prime.ira vista se afigura; cumpre dar ao papel circulante
uma garantia que o torne menos dependente das oscillações
do mercado, até sua final amortização."

Nesse tempo foi nomeaDa uma commissão de inquerito
para estudar os me.ios de melhórar-se o agente de circulação,
e essa commissão che.gou ao seguinte resultado: que se devia
crear um fundo de amortização para0 papel-moeda, na razão
de 5 % ao anno.

O parlamento e o Governo acceitaram este alvitre, com
alguma modificação, e resolve1'am alterar o padrão monetario,
passando o cambio par, que era de 67 d. por 1$000, a 43 e
2/10 d. por 1$000.

Em 1846, continuando o papel-moeda a depreciar-se, viu-se
o parlamento na contingencia de reproduzir a me.dida de que,
sem vantagem apreciavel, havia lançado mão em 1833, isto é,
alterou de novo o padrão monetario, vindo o cambio par a ser
27 d. por 1$000, e não mais 432/10 d. por 1$000.

Aereditava-se ne.sse tempo que a lei economica que re
gula as emissões de papel conversivel podia-se applicar tam
bem ás emissões do papel-moeda, e, nesse. falso presupposto,
o legislador, em 1846, ,auctorizou o Governo a ampliar, ou
restringir, a circulação do papel, segundo as circumstancias.
,iulgan.rlo poder, assim. evilar a sua ,continua depreciação, o
que não conseguiu, e jámais conseguiria.

Em 1847 Hol1anda ·Cavalcanti de Albuquerque, como Mi
nistro da Fazenda, escrevia em seu relatorio:

"Afim de. evitar as frequentes oscillações do valor do
papel-moeda, que alteram as relações entre credores e devedo
res, causam perdas imprevistas e. lucros indevidos, e tornam
esta medida impropria para servir de unidade ou padrão de
valol'es, dotastes ao paiz, Senhores, em o anno proximo pas
sado. com a lei de "1"1 de. setembro de 1846.

Tudo quanlo COnCOlT('r pan, tOl'nar mais firme a estima
e valol' das nolas do Governo. que constituem a parte prin
cipal da nossa circularão. (leve ser posto em pratica, etc., etc."

Horleigue.s TOlTes. Se. Pl'esidl'nte. em 1857, dirigindo as
nossas 1'ínanças. p1'OpOZ ao p,wlamenLo o resgate lento e
gl'adual do papel-moeda, e em 1853. referindo-se áquel1a pro-'
posta, dizia que não desconhecia as difficuldade.s e perigos
que eneontrariana execuçã,o de tal medida, a não ser auxiliado
por um banco, que se encarregasse de substituir por suas
notas o papel do Governo; mas estaya convencido de que seria
irrealizavel a esse tempo a organizacão de semelhante esta-
belecimento. .

As circumstancias, porém, têm mudado de então para' cá.
A riqueza publica e, com ella, a somma das transaccões têm
crescido, ° espirito industrial começa a desenvolver-se de. uma
maneira bem pronunciada, e. por fim, a insufficiencia do
papel-moeda é attesLada pela presença de 16 a 20 mil contos
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metallicos com que se. acha augmentada a massa do meio
circulante.

Parece, pois, chegado o prazo de crear-se. um banco de
emissão, que não só auxilie o governo no resgate d.o papel
moeda, mas ainda o progressivo aUg1!lento do credIto e. da
riqueza publica."

Sr. Presidente, com estas longas e enfadonhas citações,
bem sei que estou abusando da benevolencia de V. Ex. e do
Congresso; mas não posso prescindir dellas, porque, criti
cando a gestão financeira do Sr. Ruy Barbosa, eu preciso pôr
deante de S. Ex. auctoridades de. grandes valor, de valor egual
ao de S. Ex.

Eu pretendo demonstrar que S . Ex. não encontra na
historia financeira do paiz a justificação de seus planos.

Em 1853 fundou-se o Banco do Brazil, e, posteriormente,
foram creados outros bancos de emissão no Rio de Janeiro
e nas provincias. Como a lei facultava a conversão do papel
bancaria em moeda corrente - ouro ou papel-moeda do Es
tado - fluctuando o valor do papel em relação ao ouro, é
claro que os pagamentos seriam feitos sempre em papel. -

Os bancos abusaram, inclusive o do Brazil, que. de 24 mÍf
elevou a sua circulação a 56 mil contos, attingindo, então, a
somma total do papel-moeda circulante 90 mil contos, e de-
terminando a emigração dos metaes preciosos. -

Os novos bancos, fazendo emissões de papel convertivel
em papel e baseadas em apolices, em acções da e.strada de
ferro e em ouro, peoraram, em vez de melhorar, o me.io cir
culante: "Tornámos atraz, dizia o Ministro da Fazenda de
então (1859), deste modo, ao systema puro e simple.s do
papel-moeda, de que nos procuravamos libertar, achamo-nos
mais expostos do que nunca ás repentinas e incalculaveis
oscillaçõe.s dos cambios e dos preços."

Não parece.. Sr. Presidente, a historia da situação actual ?
Esses bancos, creados pelo Sr. Ruy Barbosa, e que, dia a dia,
inundam os canaes da circulação de papel-moeda, promet
tendo transformaI-o em moeda-papel lá para as kalendas
gregas, não são edições correctas e augmentadas dos bancos
de 1859 ?

Ouçamos, Senhores, a palavra auctorizada de SaIles Torres
Homem, Visconde de Inhome.rim. Descrevendo a situação
economica que encontrou em 1859, diz no relatorio que apre
sentou á assembléa geral:

"A' ordem de factos sobre que. vou agora chamar vossa
attenção, liga-se uma das questões mais graves e complicadas
da actualidade.

"O estado de nossa circulação está longe de offere.cer um
aspecto animador, e reclama contra a acção de causas conhe
cidas, que tendem a peoral-a progressivamente, providencias.
cuja efficacia depende do concurso esclarecido e firme dos
poderes do Estado.

"Ha quasi um terço de. seculo que a industria do paiz re
sente.-se, profundamente, dos effeitos inherentes ao papel
moeda, perduravel reliquia do naufragio do prime.iro banco
de circulação que se fundou no Brazil. .

"Todos os ministros, que neste longo periodo têm diri
gido nossas finanças, assignalaram em seus relatorios o que
havia de arriscado, de calamitoso, em uma circulação de papel
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inconversivel, e indicaram a volta ao regimen da circulação
metaIlica, ou da circulação mixta, como o remedio radical
contra as grandes fluctuações dos valores.

"A opinião commum e uniforme desta successão não in
terrompida de governos illustrados era, aliás, sanccionada pela
Sciencia e. apoiada na experiencia. geral e constante das
na(;ões que pela pressão dos acontecimentos extraordinarios
se viram reduzidos a fazer uso temporario do papel, como
agente das permutaçõe.s.

"O papel-moeda, não podendo corresponder ás necessi
dades das transacções, produz grandes oscillações nos preços e
nos cambios. Si, além desta causa ordinaria de fluctuações,
novas quantidades de moeda fiduciaria fossem discricionaria
mente accrescentadas á que já existisse, ou seja pelo Estado
ou por bancos de emissão, sem lastro me.taIlico e sem prin
cipio algum regulador, nesta hypothese, não podendo o li
mite das exigencias reaes dos escambos ser mais reconl1e.cido
e respeitado, appareceriam em toda a sua intensidade as per
turbações e desordens de um systema fictício de circulação
feita em arterias de papel.

"Adam Smith, o fundador da Sciencia, as comparou a
estradas aereas sem nenhum ponto de apoio na terra e ar
riscadas a baquearem ao primeiro sopro das tempestades com
merciaes."

Sr. Presidente, estes protestos vibrantes, estes gritos de
alarma contra a moeda fiduciaria. acompanhados de medidas
prudentes. não deixaram de. impedir o seu desenvolvimento
e, até. de melhorar a circulação.

Em 1864, J os(; Pedro Dias de Carvalho, em seu relatorio,
já registra o facto dos bancos pagarem em ouro as suas notas,
e insiste na continuação do re.sgate do papel-moeda, embora
com sacrificio. "porque estes encontravam compensação na
fixidez do cambio, na economiª realizada nas remessas de
fundos para o exterior."

Infelizme.nte, porém, a guerra do Paraguay, consumindo
todo li ouro existente na circulação, absorvendo o proprio
lastro dos bancos. determinando emissões excessivas de papel
moeda. pre.cipitou-nos no abysmo em que até hoje nos de
batemos.

De então para cá o Governo e o parlamento se têm em
penhado em attenual' os e±'feitos do curso forçado, sem co
ragem para combatel-o directamente e tentar a sua completa
extinccão.

Dpcretacla a 1;3 rlf'. maio de 1888 a grande reforma que
prf'OCCLlpava a at.lpnção dos poderps publicos p monopolizava
a activirlade nac.ional, dilataram-se, como que por encanto,
os horizontes da prosperidade do paiz.

O !VIinisterio de 7 de. junho, organizando-se quando pro
curavam-se pxpandir as forças creadoras da industria e da
j'iqurza publica. achou nccasiãn azarla para emprehender a
ubra colussal da cnnsnlida(;ão do nosso meio circulante, cor
rrspondenrln. assim. ás vistas r p.sfol'ços das administrações
anteriores f' a uma necessidarle palpitante de nossa vida
rconomica.

Comecou o Ministerio de 7 de junho estabelecendo nesta
praça um" banco emissor, cujo capital era de 90.000: 000$,
constituído de moedas de 01.11'0 n.acíonaes, inglezas e f1'an~
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cezas, e com elIe. contractou o resgate do papel-I?oeda. O
banco, que se chamou Nacional do Brazil, se obrIgou a re
colher á Thesouraria geral 5,0/0 da somma resgatavel do
papel-moeda durante o anno de 1889; em 1890', 5 o/?; em 1891,
10 0/0; em 1892, 25 0/0; em 1893. 250/0: em 1894, 30 0/0:

De accôrdo, porém, com o Governo, o banco poderIa ~u
gmentar a proporção do resgat.e, recebr:ndo. em. troca das Im
portancias resgatadas, apolices da divIda publIca de 4 0/0, ao
par, sujeitas á amortização annual de 2 0/0.

O Govel>no comprometie.u-se a não .emit~ir.papel-mo.eda
emquanto durasse o banco, e reservou-se o dIreIto Je retIrar
as notas de 2$ e $500 por mejo de moedas dê' prata, etc.

o O cambio mantinha-se acima do par, e as condições eco-
nomicas pareciam favorecer a operação, em boa ~ora inic~a~a.
Os bancos do BraziL Commercial c do CommerclO aprovIsIO
navam-se de ouro para faze,r emissões convertiveis.

Estavam as cousas neste pé. Sr. Presidente, quando re-
bentou a Revolução. o

Subiu o Sr. Ruy Barbosa ao Poder, e com elIe a escola
do papel inconvertivel. Vejamos como R. Ex. ~precia a
situação economica que encontrou, como expõe e desenvolve
os principios que professa.

Diz S. Ex. na exposição a que me tenho reJerido, de 28
de dezembro, dirigida ao chefe dó Estado (Lê):

"A alta do cambio era. necessariamente, anomala, transi
toria. insustentavel, etc. Todavia. foi no presupposto, pal
pavelmente erroneo. da fixidez desse phenomeno, que o Go
verno se estribou, para adoptar de. preferencia a base metal
lica no systema dos bancos de emissão, e aventurar-se ao
resgate do papel-moeda por uma complicação de gravames e
re.sponsabilidades, que hoje pesam sobre nós, tolhendo a li
berdade á administração e obstruindo-nos de embaraços serios
o caminho para o regresso ás boas normas scientificas."

Sr. Presi.dente. não é exactoque o SI'. "\ ffonso Celso se
fundasse. na elevada taxa de cambio de então para crear
bancos de emissão de base metallica e tratar do resgate do
papel-moeda. Pelo contrario. S. Ex. tratou desse resgate.
,justamente., para evitar as oscillações do cambio. para evitar
essa. fluctua~ão continua e sem cOrTf'ctivüs a qUf'. o Curso for
çado dá logar.

E' certo que para que se eHectuasse a operação era in
dispensave.! que a taxa cIo cambio estivesse ao par, mas. ainda
que ella estivesse baixa. o nobre !VIinistro da Fazenda do ga- _
bine!E' 7 dI" junho não recuaria deante da difficuldade, não
deixaria dE'. empl'eh'tmdE'r a sua patriotica ohm. podendo de
terminar por qualquer meio, como por um emprestimo ex
terno, a elevação do cambio.

O SR. CHAGAS LOBATo-A importa<;ão do ouro era menor
que a exportação. (Ha outros apartes.)

O RR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Responderei ao Sr. re
presentante. - Uma complicaçüo de gravames que hoje pesam.
sobre nós! - Mas que era_isso á Yista das enormes vantagens.
que result:wam da operaçao para o commercio e a industria
do paiz ?

S. Ex. o Sr. Ruy Barbosa, em uma das suas exposições
ele motivos, calculou que perdemos annualmente cerca de 227
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mil contos por cau~a das differenças de cambio. (Apa1'tes.)'
Operada a conversa0 do papel-moeda, extincto o curso for
çado, cessam as differencas de cambio, e, portanto, lucraremos
annualmente tanto quanto actualmente perdemos - 227 mil
contos.

P?d.eriamos considerar gravames os oito ou dez mil contos
que. VIrIam a pesar _sobre nós por tempo determinado, pro
vementes da operaçao que produziria aqueIle lucro assom
brasa?

Quanto á obst1'ucção do caminho pam o regresso ás Mas
normas scientificas, eu ponderarei a 8. Ex.: . .

. O. 81'. Affonso Celso, fazendo applicação dos principios
maI.s mconte~taveis, n:ais sãos, da economia politica, não po
dena obstrUIr o cammho para as boas normas scientificas.
EIle estava nesse caminho. -
. O ex-Ministro da Fazenda creou embaraços, é verdade,
para o regresso ao curso forçado e ás normas anti-scientificas.
E foi pena que esses embaraços não fossem insuperaveis.
porque, hoje, estariamos livres dos bancos de emissão sobre
apoUces.

Continúa o 81'. Ministro da Fazenda (lê) :

«O cambio não póde manter-se ao par senão sophistica
mente, em um paiz onde o confronto entre o activo e o pas
sivo, no movimento commercial e:ro"lnetario com o exterior;
nos mostrava, ainda ha dous annos, un\ deficit de 50.000:000$,
etc.»

81'. Presidente, destas palavras d) 81'. Ministro da Fa
7:enda conelue-se o seguinte:

1.0 Que 8. Ex. entende que a taxa do cambio só é deter
minada nelo balanco das nossas relacões de debito e credito
eom o exterior. . .

2.° Que neste balanço dos compromissos reciprocas ha
11m saldo a favor do extrangeiro, e, por consequencia, o
eambio sempre estará contra nós.

81'. Presidente. a theoria dos cambios está, hoje, seienti
ficnmente formulada, não admittindo mais as presumpções e
ronjeeturas eom que outr'ora se exp1ieavam os phenomenos
de que se occupa.

EUa ensina que a taxa do cambio é determin~da pelo con
fronto da exportação e importaeão de r:nereadorras e valo!'es
de um paiz, nas suas relações infernaeIOnaes, e,. bem aSSIm.,
pelo confronto da moeda desse pm.z com a elos patzes .com que
se relaciona. E' o que os eeonomlstas chamam cambIO real e
cambio nominal.

O cambio real é a eonfrontação da importação com a ex-
portação. é o que se chamava outr'ora - balança do co~
mercio: cambio nominal é o eonfronto da moeda de um paIZ
com ade outro. . d

Si importamos mais do que export~mos: SI a nossa moe a
está depreciada em relação á moeda unIversal -: a_de ouro. o~
cambias exprimirão aqueUe eleficit e a eleprecwqao da nos,w.
moeda. I' fSi a nossa eirculacão tivesse hase metal Iea. aue nos a-
eilit.asse saldar os nossôs eompromissos por meio de remessas
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de ouro, quando o cambio real pendesse contra nós,' a taxa de
cambio teria limites certos, fixos, determinados pela despesa
do frete e seguro, que se teria de fazer com aquella remessa.
A taxa do cambio entre Portugal e Londres oscilla de 52 a 54,
não póde descer a 51, nem ascender a 55, porque entre esses
paizes não ha cambio nominal.

Acredito, Sr. Presidente, que sendo a nossa importação
inferior á nossa exportação, o cambio real devi'a estar a nosso
favor; mas, dada a hypothese que não esteja, attentas as re
messas que se fazem continuamente a particulares que re
sidem ou viajam na Europa, e á delegacia do Thesouro em
Londres ou a agencias em outros pontos, para pagamento dos
juros de nossa divida externa, vencimentos de funccionarios
e compras do Estado, - importancias estas que não entram
no computo ·do nosso debito com o exterior -, o cambio real
não poderá oscillar abaixo do par, porque no calculo do nosso
credito com o exterior não figuram os capitaes que entram
para o nosso paiz, á procura de emprego remunerador, as
despesas que fazem em nossos portos os navios extrangeiros,
a exportação de funâos publicas, cujos juros são pagos em
ouro, etc.

Si se equilibram as nossas relações de debito e credito
internacionaes, e a taxa do cambio, apesar disto, é baixa 
devemos ver nesta baixa. simplesmente, a prova e a medida
da depreciação do nosso meio circulante, do nosso papel
moeda.

O cambio estava a 22, exprimia a depreciação do papel
inconvertivel de 22, 7 %; hoje, depois das emissões dos bancos,
está a 19, exprime a depreciação de 42, 1 %.

Descerá, provavelmente, a 14, como no tempo da guerra
do Paraguay, traduzindo uma depreciação de 92, 83 % da
nossa moeda fiduciaria, si os bancos emissores tiverem per
missã-o para exgottar a sua carteira emiss'Ora.

Não obstante, Sr. Presidente, o illustre Sr. Ministro da
Fazenda parece acreditar que só influe no cambio o balanço
dos nossos compromissos com o exterior, e assegura que nesse
balanço ha deficit para o Brazil.

Desejaria conhecer os fundamentos de sua opinião quanto
a este dej'icit, que, ainda mesmo verificado nos algarismos,
póde. não exprimir a verdade.

Quanto ás causas que determinam as fluctuações cambiae.s,
não se resumem, por certo, nas duas indicadas, mas estas são
as principaes. E entre as menos importantes não enumero a
que. o Sr. Ruy Barbosa aponta e estygmatiza - a especulacão,
cujos agentes, diz o SI'. Ministro da Fazenda, «são notorios, e
alguns dos quaes devem receber opportunamente a repressão
que couber nas forcas do Governo.»

A cambial é uma mercadoria como qualquer outra, e,
como tal, está sujeita á lei geral da offerta e da procura.

Dar-se-á, acaso, que haja no Rio de Janeiro alguma casa,
ou estabelecimento, que faca monopolio da venda de cambiaes ?

Dizem os economistas que os commerciantes que menos
lucros auferem são os que se entregam a esse ramo de ne
gocio. e., por isso, me admiro de que os cambistas do Rio de
Janeiro sejam uma das causas da baixa do cambio e que no
exercicio de sua profissão se tornem passiveis de penas.



- 700 ~

Mas, Sr. Presidente, continúo a analyzar a exposição do
SI', Ministro da Fazenda:

«j\ emissão sobre base metallica, affirma S. Ex., está
condemnada pela contra-prova mais decisiva. Os bancos emis
sores retral1em-se cautelosamente, pondo a bom recato o seu
lastro. »

Este facto, que o nolwe lVIin~stro da Fazenda registra. el'a
muito do prever-se. '

SeJ~1pre que lla um movimento politico, mórmente uma
revoluçao. Iw, naturalmente, a retracçao do credito. Os bancos
de cmissão refrallcm-sc semprc nestas quadras, c\inda mesmo
que o resgate do papel-moeda já estivesse concluielo. o banco
se relralliria, e com mais forto razão acautelou-se. fendo ini
ciado a operação e sido victima de urna corrida .. '

Si o nobre Ministro tivcsse outra orientação teria. de
accôrdo com a lei, ido em auxilio do banco. (AparÚs.) ,

Mas, S. Ex. tinha outras idéas a realizar. achava in
opportuna a conversão, e muito opportunas novas emissões
ele papel inconvertivel. .1

S. Ex. condemnou a emissão sobre base metallica. nas
condições c/o Banco Nacional, mas da1Ji não se segue que este
systema de bancos esteja condemnado. (Continúa a lêr) :

«O cambio firmar-se-á, espontaneamente, ao par, quancLo
a prosperidad8 nacional o levar a esse ponto, de anele não lo
grarão abatel-o especulações particulares. Só então será real
mente possivel, utll, duradoura a normalização dR moedR pela
extincção do papel inconvertivel,»

Quando chegará esse dia abençoado?
Acha o Sr. JVIinistro da Fazenda que não serão precisos

muitos annos para cllegRrmos a esse termo, e que nesse meio
tempo não lhe parece impossivel estabelecer - «a formula
natural da nossa circulação fiduciaria, assentando-a em base
estavel e justa.»

Sr. .Presidente, aquillo que não parecia. impossivel ao
Sr. Ruy Barbosa em 28 de dezembro de 1889, tornou-se muito
possive'l e praticavel a 17 ele janeiro de 1890 - a creação de
bancos reglOnaes, com emissãu baseaelR sobre apoliees, e cal
culada em 450.000 :000$000. Eis como a circulação fieluciaria
recebeu a sua formula natural e ficou assentada em base es
tavel e justa. Os 450.000: 000$ ele papel-moeda dos bancos
com os 171.000:000$ do Estado attingiriam a importancia de
621.000:000$000.

E' por est.a fôrma que n Se. Ministro ela Fazenda pre
t.cnclin, 8m poucos annos, fazer o cambio fixar-se }lU JJRr es
pontaneamente e normalizar a moeda pela extmcç'ao do papel
inconvertivel '?

S. Ex. timbra em conte'star o que é incontestaveL o que
a sciencia econornica ensina e a experiencia, dia a dia, con
firma ~ a influencia do papel-moeda. sobre os cRmbios ex
trangciros, influencia qU8 póde. seI' n1ocJificacJ.a. ou retardada,
por causas incicJ8ntes 8 'Imssag81l'lIS. mas que p constanti'. per-
,;istent,p. ind88trurt.ivpl. "."

E' pOl' não quel'er rnxergm' rS8a 111l1uencKi mal8í Ira., P
por não querer se convencer de outras funestas c~?s,equencI~s
da moeda fiduciaria, que S, Ex, pensou em be,nefICIar o palZ
conver~endoa sua divida interna, as suas apohces, em papol~
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l11t1sc!a, isto li, fazendo desaLJLJal'SCtl1', assim, uma divida, p:u'u
crear outra muito mais onerosa, mais vexatoria, mais depri
mente e acabrunhadora. E nem se diga que 'U maior somma
de papel pertenceria aos bancos e não pesaria sobre o Estado:
as differenças de cambio recahem sobre o Governo e sobre os
particulares; a depreciação da moeda., si influe nos preços, nos
salarios, nos vencimentos, nos contractos, influe, egualmente,
no imposto.

E assim, Sr. Presidente, o papel-moeda, que foi sempl'e
considerado um expediente pessimo, um perigoso meio de
satisfazer necessidades imperiosas do Thesouro e de que só se
laDrava mão como uItinJO recurso, em casos extremos (' nos
lan(~ava mão como ultimo recurso, em casos extremos e nos
strÍctos limiLes da necessidade a que se procurava attender,
nas finanças da Republica foi transformado em agente natural
de circulação, facilitada a sua emissão, que achou, afinal, um
assento estavel e justo.

A conversão das notas, Sr. Presidente, tal como se acha
estabelecida no § 5° do art. 4° do decreto de 17 de janeiro,
só não será platonica para quem não acreditar na in1'luencia
do papel inconvertivel sobre o cambio e na possibilidade dos
interessados deixarem o cambio ao par ou acima do par por
um anno, sendo de maxima conveniencia para eIles quebrar
a fixidez do cambio ao menos por um dia, o que lhes será
facilimo.

A precipitação com quc o Sr. Ministro da Fazenda tem
procedido neste assumpto obrigou-o, por vezes, á reconside
ração de seus actos, dando logar a uma. série de decretos
que indicam, claramente, haver S. Ex. assoberdado :pelas
difficuldades que o cercavam, perdido a I1orteação segura, que
::,empre o caracterizou.

Pelo decreto de 17 de janeiro, dividiu S. Ex. o paiz em
tres regiões, correspondendo a cada uma um banco de emis
são: a do Norte, tendo sua séde na Bahia, dotada com réiS'
150.000 :000$; a do centro, tendo sua séde no Rio de Janeiro,
com 2,0'0.000: 000$, e a do Sul, tendo sua séde em Porto
Alegre, com 100.000:000$000.

A 31 do mesmo mez S. Ex. creou mais uma região
bancaria. desaggregando S. Paulo da do Centro e Goyaz da
do Sul, formando com estes dous estados uma quarta região;
e fixou em 200. OOÜ: 000$ a emissão total sobre apolices, to
cando 100.000:000$ para a região do Centro, e 100.00'0:000$
para as outras.

A. 7 de março subdividiu a região Norte em tres re
giões. fixando em 20.000 :'Ü'OO$ a emissão de cada banco
(sobre apoliees).

A 8 cio mesmo mez consider;:mdo a necessidade de alargar
o meio circulante e a conveniencia de· conciliar as exigencias
do regimen da emissão sobre ouro com as do Systema de
emissão sobre apolices, auctorizou os bancos Nacional 8 do
Brazil a emittirem até o duplo da quanita de 25.000 :000$
cada um, que esses estabelecimentos depositariam em moeda
metallica no Thesouro, e reduziu a 50.000 :000$ CI capital do
Banco dos Estados Unidos, que era de 200.000: 000$000.

A fiO! de março dividiu o serviço de resgate do papel
moeda entre os bancos Nacional e do Brazil, attenta a intima
relação existente entre o regimen de emissão desse" bancos e
tliquelle resgate. Ha outros decretos ampliando e restringindo
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a' emissão de bancos regionaes e, finalmente o que estabelece
a fusão dos bancos Nacional e dos Estado's Unidos e que
llssignala profunda al/;eração do plano do Sr. Ministro da
Fazenda. a~e~ca do assumpto, isto é, a passagem do regimen
da multlphCldade de bancos para o da unidade.

Calcuh S. Ex, que o total da circulação não excederá
de 486.000 :'000$, não computando no calculo da emissão do
banco de Credilo Popular, e acba que procedeu com parci
monia fixando-a naquella somma, visto como, em 1888 a
circulação poderia se elevar a 600.000: 000$, segundo a 'lei
de 24 de noyel!lbro. 9 argulIl;ento não me parece procedente,
porque a lei citada, SI auctOl'lzava o Governo a elevar a ím
porlancia das emissões sobre ouro a 600'.000: 000$, cogitava
do papel converLivel, sem inconveniente algum, porque facil
mente se retrabe, ao passo que o papel inconvertivel não é
suscepLivel de correctivos promptos.

O Sr. Ministro da Fazenda incumbiu o B-anco da Repu
blica, que resultou da fusão alludida, do resgate do papel
moeda, rescindindo o contracto feito para este serviço com
o Banco do Brazil, compromettendo-se a pagar áquelle Banco
um terço da importancia a resgatar-se, em apoUces de 4 0/0.
Que importancia poderá ter semelbante resgate, que, afinal,
se reduz á substituição de notas inconvertiveis por outras
egualmente inconvertiveis? Acreditará o nobre Ministro que
o papel bancario levará vantagem ao do Estado, inspirando
mais confiança, não incorrendo em depreciação? (Apal'tes.)

O SR. SERZEDELLO - V: Ex. só aprecia um lado da me
dalha, e não olha o reverso para ver o beneficio que de tudo
isso proveiu.

O SR. LEOPOLDO DE BULHõEs-Desappareceu o papel
moeda do Estado, e em logar delle surgem 500 e tantos mil
contos de papel-moeda dos bancos. (Ra OUtl'OS apartes.)

Curso forçado têm a~ notas, e terão. Receio que venha
succeder o que aconteceu em 1819 e 1829: - ver-se o Go
verno obrigado a liquida.:- os bancos, encampando os seus
compromissos, responsabilizando-se pelas notas em circulação.
(Apoiados, apartes.)

Não devo retirar-me da tribuna sem apreciar, ainda que
perfunctoriamente, um acto do Sr. Ministro da Fazenda que

.eu considero importantissimo. Refiro-me á cobrança em ouro
dos direitos de importação.

Na exposição de motivos. do decreto n. 804, de 4 de ou
tubro do anno proximo passado, que manda cobrar em ouro
os direitos de imPtirtação ou consumo devidos pelas merca
dorias extrangeiras' despachadas nas alfandegas, .o Sr. Ruy
Barbosa faz suas as palavras de alguns industriaes brazileiros
G commerciantes desta praçà, expressas em. uma' repre~en
tação que dirigiram ao Governo, em favor daquella medida.
A.ffirmaram os industriaes e commerciantes, ~ Q~m ell~ o
Sr. Ministro da Fazenda, que a cobrança dos direitos de Im
portação em ouro era necessaTia:

1°, para firmar a· legitima i?du~tria naciona~;
2°, pata fazer cessar as oselllaçoes do cambIO' e o curso

forçado do papel-moeda;
3° para supprimir a voracissima verba orçamentaria das

differenças d~ cambio;
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4°, para constituir uma base_ solida as operações coin
merciaes, e estabelecer a. propori;JaO razoavel entre a impor
tação e a exportação.
i~ - E' claro, é evidente,_ que a cobr~nça. dos direitos em ouro
importando uma elevaçaoextraordmarla das nossas tarifas
10rnando-as, na quadra actual, quasi prohibitivas, restringirá
a importação de mercadorias extrangeiras, e produzirá todos
os effeitos de uma medida proteccionista.

E' egualmente incontestavel que tal exigencia afastará o
Governo do mercado de cambios, poupando-lhe, assim, as
despesas COm a compra de cambiaes, isto é, 4 a 5 mil contos
de réis.

. Si é ceFto tudo isto, é tambem certo, claro, evidente, in-·
LuiLi,io, que em nada aproveita á alta e fixidez do cambio e
ú extincção do curso forçado, a cobrança dos direitos· em
ouro, tão preconizada ·pelo Sr. Ministro da Fazenda.

Ninguem ignora que no mercado o preço da cambial é
equivalente ao do ouro, e que, portanto, sobe e desce na
mesma escala. Ora, o Governo, deixando de tomar cambiaes
na importancia de 30 a 35.000: OOOS, e exigindo pagamentos
Gm ouro na de 95.000 :000$, concorrerá duas vezes mais para
<J baixa do cambio do que si se limitasse a tomar cambiaes.
E', pois, palpavelmente contraproducente, sob este ponto de
vi~ta, o vexatorio expediente a que se soccorreu o Sr. Mi
nistro da Fazenda.

Sr. Presidente, a meeda fraca expelle da circulação a
moeda forte, disse-o Thomaz Gresham, citado pelo Sr. Ruy
Barbosa. Em virtude dessa lei economica, o papel-moeda ex
peIliu o ouro e constituiu-se o nosso unico padrão monetario.
Os metaes preciosos nã.o circulam corno moeda, mas como
l"nel'cadorias em nossas praças, e estão sujeitos á lei geral da
oUerCa e da procura. Ora, o Sr. Ruy Barbosa, augmentando
li procura do ouro na proporção ha pouco indicada, elevou o
preço deste, depreciando, correlativamente, o papel--moeda,
eom grande g-ravame para as classes industriaes e' commer-
ciaes e para os consumid.ores em geral. .

O Governo conseguiu, sim, supprimir a voral'issima verba
das differenças de cambio, mas augmentando a que pesa sobre
os particulares, e sem proporção alguma com a economia
realizada.

A mosda fiduciaria, dia a dia, a depreciar-se, o cambio
:lo baixar contra todas as previ<:ões do Sr. Ministro da Fa
zenda - eis a que chegou S. Ex., quando, entretanto, sup
punha constituir urna base solida ás operações commerciaes,
valorizar o meio circulante, pôr termo ás oscillações do
cambio I

. Vou terminar, Sr. Presidente, porque me acho fatigado;
e ao retirar-me desta tribuna,· á qual por certo não terei
occasião de voltar, desejava, não dar um conselho ao Sr. Mi
nistro da Fazenda, para o que falta-me auctoridade, mas
c:.irigir-lhe um pedido.

O SR. AMARO CAVALCANTI - Dê sempre, nós queremos
ouvil-o.

O SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Em nome dos mais caros
interesses daPatria, em nome da Republica nascente, peço
aS. Ex. que abandone de vez o.s princip~os dessa. f}l)1esta
escola economica, que recusa-se a ver na mcon~el'tibll1dad~
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elo i)apel-moeda a causa da sua depreciacão, das fluctuaQõe~
bruscas e assombrosas dos cambios extrangeiros, a fonte
perenne ele todas as graves perturbações da nossa vida eco
nomica.

O SR. AMARO CAVALCANTI-Deus queira que elle o ouça.
O SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Pesa-me que se faça um

tonfronto desvantajoso entre as finanças da Republica e as da
J\1onarchia, e que se diga serem aquellas - finanças de pa
pelorio, finanças da jogatina desenfreada, e que nos atiram
aço-; abysll10s elo turso forçado indifinido. Tenho concluido.

O S[{. ANIARO CAVALCANTI - Si continuar como vai é
inevitavel. . '

O SR. ROSA JUNIOR ':pela onlem) - Sr. Presidente. re
queiro o encerramento da discussão do titulo V, que trata da>
Disposições geraes e tramitorias, por isso que acredito que
ellas têm sido elucidadas convenientemente pelos illustres
I'cpresentnates que têm occupado a tribuna.

Posto a votos o requerimento de encerramento, reco
nhece-se não haver numero, tendo votado a favor 74 e
contra 57. .

Continúa, portanto, a discussão.

O Sr. Menna Barreto - Sr. Presidente, é despido de toda
e qualquer pretensão que venho occupar este posto para o
qual destacou-me a benevolencia de meus concidadãos; e, si
não fosse a solidariedade politica, que devo manter, dictame
que respeito, e, finalmente, ri cumprimento de meus deveres
CiVlCOS e milItares. eu fugiria, com certeza, ao commettimento
de prender a attenção doa illustres membros deste Congresso.
(Não apoiados.)

Quem, como flU, Senhor8S, apenas recebeu, como sol
dado. a mais elementar educação, não póde nutrir a es
perança de contribuir para a elucidação dos importantes
pontos da Constituição, aue com tanta habilidade têm sido
discutidos neste Congresso. (Não apoiados.)

Lembro-me, entretanto, que tenho deveres impostos pelo
mandato que me foi conferido, que tenho preceitos a res
IJeitar, preceitos estes que, naturalmente, são a'pplicaveis a
tedos aquelles que têm idéas politicas a defender.

Senhores, bem sabeis que ao soldado é prefel'ivel suc
cumbir junto á sua bandeira a desamparaI-a; e este dever se
impõe. tambem, a todo e qualquer cidadão, seja qual fôr sua
funcção.

Essas razões. unicamente, modificaram minha presença
nesta tribuna, que acaba de ser abrilhantada pelo orador que
me precedeu. ""4;,

Sr. Presidente, pretendo ·tratar de um ponto da Consti
tuição que trata da organização do Exercito e ela Armada; é,
porém, minha convi.cção que outro qual,quer collega o podia
fazer com malS prol'iciencia UVão apoiados), muito principal
mente quanclo vemos neste Congresso eli9tinctos militares,
chefes notaveis pelo seu talento e illustração.

UM SR. REPRESENT.-\.NTE - Como o orador.
O SR. l\lENNA BARRE'l'U - Tmtarei, pois, elo art. 83 da

Constituição (~ do art. 12 das Disposições transitorias, que
estabelecem os meios ele preencher os claros do Exercito e
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Armada nacionaes, e que aponta, ao mesmo tempo, o sorteio
como medida salvadol'a destas duas classes, o que reputo
lambem de grande alcance social, porque, quando se trata
dE; levantar o nivel moral da força armada, trata-se de ga
rantir a paz, da qual depende a felicidade da Patria. Estudar,
pois, os meios de que nos devemos servil' para organizar essa
força, será o ob.iecto de minhas preoccupações, e para o qual
(~hamo a attenção dos illustres membros deste Congresso, que
Cl)m tanta benevolencia, digo mal, que com tanta c1emencia
rile fazem a honra de ouvir. (Muitos não apoiados.)

Tres, Sr. Presidente, 8!'iO os symptomas principaes de
pI'eencher os dar'os do Exercito até haj e seguidos nos paizes
que conservam a instituição dos exercitos permanentes: o
recrutamento, o voluntariado e o sodeio. Estudemos qual
clesses meios poder8mu8 l:um vantagem ado:ptar, como medida
cunstitucional.

Oceupar-llle-ci em LJrilllei l'O logal' clu l'eL:rutamenLo, mas
do recrutamento aperfeiçoado. porque o I'CL:rutam8n to de páo
o corda, r01110 80 llsava alltigamontl', n8m nos clL'vemus lembrar
deIle; é repugnado, odiado, pela nossa sociedade. Vou tratar
do recrutamento anerfeiçoado, admittido em certas épocas por
diversos povos, com alguma vantagem.

Então os guvernos nomeavam uma L:ommissão encarre
gada de fazer a escolha dos cidadãos em que devia recahir o
serviço das armas, - escolha. que era feita, segundo a aptidão,
àestreza e moralidade dos individuos. ..~ resultante desse pro
cesso, quando ,applicado por governos bons e moralizados, foi
que os recrutados representavam o que havia de melhor, e
os exercitos se formavam da nata da sociedade.

Mas, Senhores, não podemos usar este systema, porque,
applicado entre nós, com vantagem, lroj c, pôdc-nos trazer,
amanhã, um resultado inteiramente negativo, porquc, infeliz
mente, nem sempre poderemos contar com a muralidade dos
governos e seus agentes.

Portanto, o systema do recrutamento deve sei' repudiado,
como arma que é e tem sido de governos contra governados,
de fortes contra fracos ...

. O SR. LOPES TRovAo - 1mmoral.

O SR. 1VIOR-'.E·S BARROS - Justamente appellidado - a ca
çada humana.

O SR. lVIENNA BARRETO - .. , cumu atontece, principal
mente, nos quadros eleitoraes.

UMA voz - Aproveitaram-se, para cevar o adio.

O SR. MENNA BARRETO,- Não Ira negar. e o Congresso rc
pudial-a-á, principalmente hoj e, que a bandeira de liberdade
se desfralda altaneira por todos os angulos do nosso bellis
slmo paiz. (Muito bem.)

Temos, pois, a' apreciai' o voluntariacio. Senhores, bem
sabeis que este foi em todas as épocas a melhor fonte de 1'0
cursos para as fileiras elo nosso Exercito.

O SR. MORAES B.'.RROt:; - ..\ melhor fonte e a unica le
gitima.

O !SR. EB-IGO COELHO - Não o ela guerra elo Paraguay.
O SR. l\IENKA BARRETO - Nas ultimas campanhas do Pa

raguay, tivemos occasião de ver os importantissimo'> serviços

45
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pI'êeta,dos pelos voluntario!, da Patria, o arrojo com que se
batiam aquel1as massas patriotica.§ ..,.

O SR. OLIVEIRA PINTe - Nem se podia distinguir o vo
luntario do militar.

O SR. MENNA BARRETO - ... tendo sempre, no meio do
perigo, deante de si, unicamente, a imagem sacra da Patria.
(Muito bem.)

O SR. ERrco COELHO - V. Ex. não comprehendeu o meu
8parte. Referi-me ao processo usado, aos presos para vo
luntario, e não aos voluntarios.

O SR. MENNA BARRETO - Depois, IS'enhores. o volunbrio
Bunca deserta, e na occasião do perigo 1:101'1'e abraçado á sua
bandeira.

Assim. Senhores. eu penso ser uma injustiça acabar-se
com '0 voluntariado. Eu, ,que enxergo nesse procedimento uma
grave injustiça. enxergo ainda mais alguma causa - ·enxergo
aMm disso. uma l'xtorsão do ·direito ao ·cidadão, que deseja
alistar-se nas fileiras patrioticas dos defensores do paiz. As
sim, o voluntariado deve ser mantido, extinguindo-se, porém,
os premias. até hoje existentes. qUilo como sabem os illustres
presentantes, tanto tem cooperado para G' falseamento do
systema.

Sorleio militar. O sorteio é. na verdade. um meio fambem
leig:i!imo de s,erem preenchidos os claros, tanto no Exercito,
como na Armada, 'porque nenhum cidadão tem direito de
recusar os sens serviços á patria. (Apoiados.) Mas a applica
ção ,deste ,systema deve ser feita com equidade. rSabemos ,que
é~S condições da vida são differentes entre os cidadãos. Os ca
sados estão sobrecarregados de onus. taes como os de susten
tar a familia; os solteiros não têm ésse onus.

O solteiro alista-se nas fileiras do Exercito. e desde logo
encontra meio de subsistencia para si. com abundancia.

O cidadão que é casadocome,ça luctando com sacrifícios
invenciveis, porque a ração que recebe não chega para manter
sua familia, - com a grave circumstancia de que eUe não
póde procurar outros recursos, não só porque o serviço do
quartel não lhe dá tempo. ,como. tambem. as leis lhe vedam
trabalhar fóra deUe. . . .

Como, pois, equiparaI-as? Entendo que, para fazer-se
uso do sorteio, é necessario applical-o em dous gráos. Sou,
pois, de parecer ([ue o Exercito deve ser composto pelo volun
tariado, supprimidos os premias. Quando este fGr insufficiente
para preencher os claros, proceder-se-á a um primeiro sorteio
entre os solteiros. e ,quando, ainda assim, houver vagas, um
segundo sorteio correrá entre os casados.

Na Marinha o caso é differente. A Marinha reclama um
pessoal muito diveI'so elo do Exercito. Na Marinha são neces
s"rios c:'rtos conhecimentos e noç:,õ1esda vida e artes navaes;
é preciso robustez physica e destreza excepciollCies para as
atrevidas manobras elo mal': é preciso, ainda. que o cidadão
seja refractario ao enjôo. etc.

Um homem em terra póde dar um soldado muito deste
mido; no m2-I'llÓde não fer valor algum.

Eu, por exemplo. posso fazer muito bem a minha senti
nella' commandar um esquadrão, mesmo uma brigada em.
temp~ de guerra ou de paz; mas, si me puzerem a bordo, ,com
mandando uma companhia de fuzileiros navaes, ou .em uma



fUI].cçãQ qüa]Cjner, e,ston morto, PercG' lOgo a tr~mQ!ft:wa,
'.}1i,sof);
. E' indispensavel, pOl't.anto, ao marinheiro urna appreIldi-
za"'em anterior.

o Pr:n1so que o pesso;:d qil Armaq!l dev.e ser tirad.o das escolas
de apprendizcs marinheiros e d~ Escola de Marinha.

. lhünicjo me l'efiro á 'r'Ú'mada não é fió aos officiaes, é tal11~
Lon1 áÚJraç~s de prete entãopreérrcher facs faltas pelp sor
teio ou alistamentQ feito entre' OS homens affeitos ao n1ar.
, Nãosàu' conlpetente. ~r.Presic1en'te,paia·tratar elesfá ul
[jma jmitcria; por isso 'declino .p~i'a os 'il1ústres co11eg-asda
Marinh<} ICjlt.8 se acham presentes ricste Congresso.

lEste, COI11Q aqucITc, é um pontá importantissimo das íns
ti,tuiçpes desta Republica, quevimosa.Clui cOnsagrar e reco
ntlecer.

'(!liamo, pois, a atLenção dos membros do Congresso para
estes lJOEtOS capitaes, por·que, IH' organiZação elo Exel'Gito e ela
Anüadá: a qualidade do pessoa1' do EXCl'cito e da Armada,
a qúâliclade do pf:ssQal importa' a segurança da or,deni 0, por
tarito, a garantia da Patria e da RePllblica.

São lidas, apoiadas e entram conjllllcLamente em eljscus-
são ia> seguintiés ., , . "

Emenclas

Depois do al'Ligo elas DiimosilJ,ões transitol'ias, queq.jz CJne
os de·seml::J!lrgadQl'es f: os' memibl'Os do Supremo Tribunal

de Justiça não admittidos no Siu.premoTrilbunal PedleÍJa~,

continuarão a perCdJel' os seus vel1cimentos 3;i;tuaes -::- col-
locíue-se o seguint.e 'al'tigo: .

O c.ongrc$so fji\:<H~ii, ep1 l,ei onlinaria, uma pensão viL!j,liGiu
aQ e~~rri1pcl'~q.QF.p·e10exerCj(iio,' ,que t,e~',eJde :quasj 50 ;mnds
no ü!lr'6iJ df; ,chi"fe de Estado, , .

Sala das sessões, 15 de janeiro ele 1921. - Vil'(jilio Da
masio.- José Hyqino. - Manoel Francisco Machado: - Au
ff1l'1tO q,ç Pl'citas. - PCl.1,Ja (fuf.m~u:ãçs. - Asth1Jr 'Ei!]$. -
iunacio Tosta. . ,

Substitua-s,e .o § 5°c!o ar!. 1° elij.s Disppsiçães trq10,itQT'1:as,
pelo seglf jpte :

'Coult1uida ella, o Congresso dará por finda a sua missão
eünstituinte 'e encenar.á a presente sessão, marcando o 'dia' 1
de julho do corrente anno para a 1" renrlião' ordinaria de cada
uma elas eamaras. ., '.

Sala elas sessões, 19 de janeiro dI; 1891. - Edum'do Gon
f!1!7~!es, .",- h Jlif.llc!'. - lJ, cfe Cfillt·lj'o·\'.-R.Qc!P1P!ro Jlil'awla.
çalve§, .",- L. :lIz(Ucr. .,- /3, d',e CampO$. - f{odolnlw iYfirq;nda. ..",..
[: Sel'zec!elZo.

. f} §r· .mi:,@~r~ }Jinffi (~) (J~'oVir(pe?lto 4e attenção) .",- 4s
mm,lws prlpi,amp> palayras, Sr· P~'cslc)ente, p,e~t;J, tril?lln,a. ,elp
'0·em SN:, e s~o, c)e mconlIe,cimcnto á goejlti~cza do illPstre re-

. Jf) ~st9 discurso, public,ado ~n1 .appep,dice na primeira
CqlÇ",O, SvlJstitt.lc o resumo qUe a<;l1.).1 se <l.cb~T<l.
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pl'esentan~c da Bahia, o 81'. Cesar Rios, que, com tanta bene
valencia, cedeu-me o 'logarque lhe cabia na ordem dos ora
dores inscriptos.

E ,quando, por intermedio do prestimoso amigo, pedi ao
illustre collega ,que me eedesse o direito, que era seu, de usar
da ,palawa, eu contava, Sr. Pre,sidente, que os illustr,es Depu
tados meus companheiros de ban~ada, na justificação da
emenda que apresentaram ás DisposiçiÕ'es transitorias, sujeitas
a debat'e, procurassem cohonestar o procedimento que haviam
tido, demonstrando desta trilbuna, com relação ao governe do

Rio de .Jianeil'o, que o i1lustre ,cidadão que occupa o cargo de
governador, que é um logar de honra, mas que é, tambem, um
posto de sacrificio, não se tem mostrado na altura da missão
que a Revolução de 15 de noverÍ1bro confiou-lhe; que falta-lhe
orientação, probidade, ou conhecimentos; 'que a sua influencia
no governo não se tem revelado no sentido do bem publico,
sendo, por Laes razões, justifil['aveis os meios que os nobres
Deputados empreg'am com o fim de evitar que o S'r. Francisco
Portella possa s'er o g'overnador eleito do Estado que repre,
sentamos.

UMS'R. REP'RESENTANTE - A elTlenda não se refere ao
governador do Rio eLe Janeiro. (Ha outros apartes.)

O 'Sn. OLIVElHA PINTO - Eu esperava, ISr. PI'l~sidente, e
devia mesmo esperar que esse fosse o procedimento dos no
bres Deputados, porque a medida de caute11a proposta por
SiS. ErEx., não visa, não pÓ'de visar, e só por isso é odiosa,
outro governador que não seja o do Estado do Rio de Janeiro,
(Trocam-semtlitos apa1'tes.)

Eu faço inteira justiça ás intenções dos illusires Depu
tados que firmaram esta emenda; 80S. EEx.. porém, co11o
,cam-se em um ponto de vista muito diverso daquelle em que
eu me. c01l0co; quei,ram, portanto, permittir-me a liberdade
de divergir da opinião que sustentam. (Trocam-se apartes.)

Para SS. EEx. a eleição do Sr. Portella para o cargo de
'governador do Rio de Janeiro, não seri.a um acerto ...

O SR. VIRGILIO PESSÕA - E' 11m cidadão muito c1istin:.'to
e illustrado. (Ha outros apartes.)

O SR, OLIVElRA PINTO - ... em minha opinião essa
eleição será de incaliculavel va,ntagem, attenta a bene.fica in
fluencia ,que exereerão sobre os destinos do Estado do Rio
de Janeiro as elevadas qualidades de administrador, que
aquelle illustre cidadão tem revelado.

O er. Francisco Portella ...
UM SR. REPRESENTANTE - ,Cidadão muito distincto.
O SR. OLIVEIRA PINTO - Permittam os nobres Deputados

que eu, ao menos, enuncie o meu pensamento,' podendo, de
pois, me honrarem ,com s'eus apartes, certos de que as interr
l'upçõese os apartes, quendo opportunos, não são para m.im
obices, ou tropeços; mas verdadeiros tonicos estimulantes,
que eu acceito como favores e auxilias. (Trocam-se apartes.)

Dizia eu, Sr. Presidente, quando fui interrompido, que a
emenda dos nobres Deputados só visava a pessoa do governa
dor do Rio de Janeiro, o que era sufficiente para tornal-a
odiosa, parecendo-me, portanto, que SS. EEx. estavam na
obrigação de vir denunciar ao paiz oS actos do governador do
Rio de Janeiro, ,que autorisam as medidas preventivas, que o':.
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nobres Deputados procuram tomar no sentido de não poder (j
Sr. Portella, ainda qua.ndo seja essa a delilb'eração do Con.. ·
gresso Constituinte do Rio de Janeiro, o que é um absurdo,
ser o governador eleito do ~stado que governa, em nome da
Distadura. dc~de 16de no'vembro.

O ISR. ERICO COELHO dá um aparte.
O SR. OLIVEIRA PINTO - Si assim se fizesse, si os nobres

Deputados tivessem justificado a emenda que apresen~aram,
demonstrando que tinham razão, quando a expectatIva, a
simples expectativa, da eleição do Sr. Portella: era, para
SS. EEx., um perigo a evitar-se por qualquer mt:I~,' o. ora:dor
oue nesl e momento falIa ao paiz teria tomado pOSIçao mteIra
n1ente opposta á de SS. EEx., porqu~ está pro~undamente
convencido de que o governador do RIO de JaneIro se tem
mantido á altura do care-o que exerce. (Apartes.)

Eu tenho a felicidade. Sr. Presidente. de poder, sempre
que quero, guardar, seja 'qual fôr a natúreza da discu~são,
toda a serenidade, em, embora pareça vehemente a mmha
phrase, o meu pensamento não é offensivo aos contendores.
(Apartes. ) ..

Não costumo trazer para o debate idéas preconcebidas e
muito menos a intenção de offender; o que desejo é con
venüer ou ser convencido.

UM SR. REPRESENTANTE - V. Ex. Astá fazendo· a sua
auto-biographia.

O SR. OLIVEIRA PINT0 - Si na Assembléa provincial do
Rio de Janeiro, em cujo seio por muitos annos occupei urna
cadeira, I iv." necessidarle, ás VAzes, de entrar em debates ca
lcrosos, devo dizel-o, acceitei semelhantes discussões por
contingencias de posição; nunca as provoquei. (Apartes.)

-SI' . Presidente, os nobres representantes, quando en
viaram á Mesa a emenda de que me occupo, esqueceram-se
de que estamos no seio do Congresso Constituinte, e que
aquelIa emenda, si fôra de caracter federal, só poderia ser
jomada em consideração ]lclo Congresso Legislativo. (Apoiados
e nlÍo apoiados.)

Tão depressa esquecer-am-~e os nobres representantes de
que o CongI'esso delegou Poder Legislativo ao Governo Pro
visorio. (Aportes.)

Sr'. Prf'sidente. os nobres represent.antes, que tanto falIam
Em Federação. que. em theoria, votam-lhe amor e dedicação.
La pratica, entretanto, pouco se importam de commetter con
tra o principio federativo verdadeiros attent::'ldos. (Apartes.)

Onde irá parar, Senhores. o principio federativo. si o
r:ongresso. quI' f'. hoje. apenas constituinte. e. portanto, in
compet.entr. si o r:ongl'es,so, que. repito. ainda quando tivesse
f1.mcção legislativa. s('ria c' Congresso federal. chamar a si o
c1ireito de legislar para os estados em materia eleitoral?

UM SR. REPRESENTAN'fE-Em theoria, é bonito. mas na
pratica falha. .

O SR. OLIVEIRA PINTO - E' necE'ssario. Sr. Presidente.
que eu seja redundapte. para não c1E'ixar rluvidas sohrE' cada
lima das proposições quI' tenho rnunciado. (Apco'les.)

Eu dissr que ao Congresso faltava compeUmcia para le
gislar em matel'ia eleitoraL não sómente porque elIe é, nesta
pI imeira phase dE' sua existencia, o Congresso Constituinte;
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mas, il,indll, porque, si el1 'o fOra o Congl'esso legislativo, seria
i(~deral; e incompetente, portanto, ])ara legislar em :rÍiateria
elcitbi'lil para os. estados, - assumpto que é peculiar a cada
tíin, (10 Íiarinonia com as bôas doutrinas federativas. (Apal'tes.)

Está enunciado o meu pensamento, e passo adeante.
(Apartes. )

Sr. Presidente, pelo facto de 15 de novembro de 1889.
ciüe .. t'onsubstancioil a milJs viva àspiração de. nosso paiz e
r'eiiii!t' do qUâ) a. Manarcl1ia tlesmo11;çhoíl-se,. todos os poderes
forahl paNu' ~~s .l11ãcis 11n GOyC'rno Pr'ovisorIo. que se éonsti
1l1íti eri1 nQine d.a Revolução triumphante. .

Reunido o Coggt'essD o Góverno Provisorio. veiu depôr
eTil sl'li seio os poderes de que se tinha investido, e o Con
gTCSSÔ. DeU' 1)111a nloção aj:ll'esentada,e na trij)una sustentada
]J(jj' uín ilIüstr8 rêpreserJlante do Rio Grande do Sul, o SI', Ra
miro Barcei) os, é aqui vD.tada por ~o.nsideravelmaioria, de
,'ciIH'ü ao Governo os poderes Legislativo e executivo, reser
'.'aMo-se', unicamente,. as funcções .cOl1Stituintes. (Apartes.)

Feitas estas considerações, pergunto; Como é qlj.e. o
fiÔÍ1!Ü ('SSO poc!êi'l1. fIe uma mallf;ira corr.:..ecta. seria e legitima,
esqueeid.o elo que hontem. fez,. legislar. e. o que é má]s. le
gisHu' não eiil. assutripto federal. mas em matf7ria ele incom-
1Jallhilidade eleitoral com relação aos esj:àdos? c • •

Pois que, o Congresso póde ti vontade transformar-se em
(Jongrr~ssci legi~lativo. e, até, em Congresso ordiharió das es
t ados ?

O SR: ElRJOD OOEIJHO~R como· é que o Gov'erno, nas
DisposIções h'ansitorias, vem pedir ao Congresso a approvação
de sen!; áctos?

O Sh. OLlvEfnA PtJ.\"to Ah! IVias soü coherenf e com as
(lo ll leillas que sustejlÍo.

Tiye a honra. dee. seI' C0111]1anhei1'o de Academia, clnrante
clíÍcu atinos, do. iIIusfre representante, eujos talentos invejo
(' ,í'ujas qrjalirlarles aprecio devidamente: somos, portanto,
velhos coilhecidos, mas. no mundo politico só agora nos en
(llilln1mos; 11evo, pois, dizer 20 meu iJ1ustrado eollega qllCl o
r l\selH'o ol'ador (Não apoiados) que OCCUp1:t neste nlomenfo a
i i'illUíla não costuil1a ser inGohêrente e verSátil.

Disse o nabr8 representante que o Governo pede, nas
Disposições transitorias. a anprovação de seus actos,. Pois
Li'lii: rlr hl1hnoniá com a minha maneira de pensar. coherente
éOhl fi doutritiá qUft sustento, mandei á Mesa hoje mesmo.
1i111a r'ÍJlencla na sentido rie serem os actos do Governo. não
exnri'sanlenl C' apjWovadns ne~ta ConstituÍ()ão, mas sujeitos á
c1rlihrraçfio do Congresso legislativo ordinariQ. (Apartes.)

Essa êhltmda B coneebida nos termos seguintes (lê):

«Os actos do Governo Provisorio não approvados ex
perssaménte pelo C(ihgresso Constituinte, ficarão dependentes
cí c dóI iber'àção do Congresso :r~egislativo.5>

No art. 2° das Disposições transitorias está o se
guinte (lrJ):

«Os actos do Governo Provisorio não revogados pela
Gonsf ítuição,c serão leis da Republica.»

Vê. portanfo. o illustT'e representante que estou de plena
llartnoh iàéam a tninha maneira de pensar,
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o SR. ERICO COEIJHO contesta.
O SR. OLIVÉIRA PINTO - E' admiravel o que diz o nobre

representante, cuja intelligencia é, aliás, clarissima, cuja in
tui()ão ú nerfeiLa, sejam. embora, os assumptos sujeitos á sua
apj>eciação os mais complexos!

O SR. EFllc6 COELHo-Torne a lêr a emenda.
O SR. OLIVEIRA PINTO - Pois, não; tenho a maior sa

~.isfação em attender sempl'e aos desejos do nobre repre
sentante.

A emenda é a seguinte. (Lê.)

O SR. ERICO COELHo-Já vê que o Congresso póde ac
ceitar uns e recusar outros.

O SR. OLIVEIRA PINTO - Sem duvida; mas a competencia.
para i~so é do Congresso legislativo. E, que significação tem
a minha emenda? A seguinte: - 6s actos do Governo Pro
visorio, que dizem respeito ás grandes questões por êlle re
solvi.d~s no selitido dá democracia í'epublicana, como sejam a
proclamação da Republiéa, o casân:mnto. civil, a separação da
Egreja do Estado, a seculár'izáção d6s cemiterios, ficam per
feitamente consagrados pela soberania nacional representada
peJo Congresso Constituinte.

Estes grandes actos, que significam verdadeiras con
quistas democraticas. qüe traduzem aspirações republicanas,
já foram approvados em primeira discussão, e, necessaria
mente. o serão. de uma maneira definitiva. em segunda.
(Apoiados. )

Mas, Senhores, seria possivel que este Congresso, sem um
clisvirtuamento completo e injustificavel de sua missão nesta
rrimeira phase constituinte. approvasse, ou annullasse, actos
de ordem financeira, ou relativos a outros assumptos, sem
os necessarios, os imprescindiveis estudos, sem a maior pon
deração e prudencia? (Apoiados.)

E sobre tão' variados assumptos, nem todos suj eitos á
nossa apreci'ação, que estudos temos· nós?

Ha neste Congresso alguma intelligencia privilegiada que
Jlossa considerar-se no caso de conhecer, um por um. todos
os aetos que foram praticados pelo Governo Provisorio, que
legislou. talvez, de mais, que agiu, porventura, vertiginosa
mente. e que esteja nas condições dn discutil-os já, votando
conscienciosamente. seja DO sentido de approval-os, seja no
"c'ntido ele rejeital-os?

. Si ha. eu. com sinceridade e franqueza, declaro-me um
retardatario, e confesso-me, sem sentir-me humilhado, in
capaz sequer ele emprehencler de momento semelhante estudo,
que é arduo, que exige tempo sufficiente e, mais que tudo,
muita prudencia e reflexão. (Muitos apoiados.)

Creio, portanto, que é da dignidade deste Congresso, que
é seu dever imperioso di8cutir, mas em occasião opportuna,
os acíos do Governo Provisorio (Apoiados), para approval-os
ou rej eital-os, com excepção, unicamente, daquelles que po
demos e devemos, dentro da nossa actual esphera de com
petencia, approvar ou rejeitar neste projecto de Constituição.
(Apoiados. )

Fui, Sr. Presidente, politicamente educado na opposição;
os annos que· passei na Assembléa provincial do Rio de
Janeiro foram consumidos na luctacontra os governos; e,



devo, Sr. Presidente, á puridade, confessar a V. Ex:. -: a minhà
indole, o meu temperamento e as minhas tendencias naturaes
2rrastam-me quasi sempre para a opposição, que, si justa
e honesta, é, tambem, ume', força que efficazmente collabora
com os governos em favor do bem publico. (Apoiados.)

Entretanto, Sr. Présidente, no periodo melindroso que
e,travessa u paiz, me sinto bastante energico para poder calar
convicções. para sacrificar crenças ...

O SR. ERICO COELHO-Eu não.
O SR. OLIVElHA PINTO - Ouça-me O nobre represenlant e;

a inda não conclui a enunciação de meu pensamento.
Sr. Presidente, calarei convicções, sacrificarei crenças,

nescIe que não se trate de materia que affecte profundamente
o paiz. comtanto que entremos já e já no regimen da le
galidade. (Apoiados.)

O SR. ROSA JUNIOR - E é esse o nosso dever.'
O SR. OLIVEIRA PINTO - O que não é possivel, Sr. Pre

s ic~ente, sem gravissimo perigo, é que se prolonsue o estado
aclua!. que é de effervescencia e que. amanha, bem póde
determinar laslimaveis consequencias. (Apartes.)

Este r.stado de cousas não é desagradave! sômente ao
CcngTe~~o Constituinte. elle desagrada á Nação, a.o G,9verno
Provisorio e. talvez. mais do que a ninguem, ao Clrladao que
a Revolueão de 15 de novembro elevou á culminancia do Poder.

Em 'oberlirncia aos irnpul~o,.; dr ~ua dignidadr. em nome
do bem pu'blico. orientado pelo Civismo e pelo~ mais puros
sentimrnttos palrioticos. rllr trm. com toda a certeza, .3emo
sua mais viya aspiração. aquellr objrctívo. que é a nossa
prrocc'upação cIr lorlo" o,.; mOl1l:rnto~ - o rrgimrll da lega
lidadr. (ApoÍlarios: Ifluilo lWIII.

O SR, BARBOSA LI'YL, - Para isso ·é preciso que não se
saia dos limites ria legalidade.

O SR. OLIVEIRA PINTO - De que. sr trata, Sr. Presidente,
disculindo psl r projrcto. spnão rIr pntrpgar-sp o governo da
.:i'i'atão ;:~ propria Nação'?

O SR. Z.\!vIA - F:' l'xaclanlPnir O quP p,,[amos fazendo.

O SR. OLIVEIRA PIN1'O - O aparte com que acaba de hon
rar-me o illustre representante da Bahia, um rios rnrmbros
mais salientes elo Congresso (Apoiados). já pelo seu talento
(AJ)oiudos) , já ppla jC'vialielade de' suas maneiras (Apoiados),
suggeriu-.me a idéa de deixar desta tribuna consignado um
facto que mUlto nos honra: -não ha exerrlplo dp ter-se, e'm
qualquer paiz. r rm tãr. curto prazo. com tanta solicitude e
patriolj";1lIo, como npsle Cong}rs~o, procurado discutir r votar
assull1[Jto de tanta rr!rvancia. como é o quP sr acha con
substanciado neste proj rcto. (Apoiados.
. Quando e em que paiz se discutiu com tão ,elevados sen-

tJmentos ele patriotismo um projeclo como este. quP. trans
formado, pm lei, sigJ1ificar~:\i a virIa constitucioonal, o rpo'imrll
da ]ega!Jd~dp. que I;. a mais viva I' rnl'rg'ic'a a~pirac:ão l~acio
llal"? (Apowr/os: !JIUlto bC'lJ/..',

Opvo. Sr. 'Pr('sidr,ntc" vollar 'a fazrr a!~'umas con,.;irJeracurs
rmn rrla~:ão i:í r1llrnda cIos iillustrl''; Del)Utado~, que tc)I'u'~
JHrompat lvelS para o cargo de governadores eleitos os cída-
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dãos que pr,esidam a eleição, on Cjue tE'nham 6~tado no governo
até quatro mezes antes della.

Essa emenda é concebiela nos seguintes termos: (U)

«São incompativeis para os ca.rgos ele goernadore~ el~i
tos dos estados da Republica na sna proxima org~n2zaçao,
não só os cidadãos que quatro meZP5 antrs claelelçao dos
congressos 110 uverem occupado o Governo elos es~~dos, c0ID;0'
tambem. os cidadã,os quI' os lH'psiclirem por occaslao elo plOlto
eleitoral.»

Já disse. Sr. Presidp'ntr. drsialribuna. p ru rrpito. que'.
para quP os nobrr5 IDrputaclos fos5rn: 10gjl'OS. para quI'. rpvp
lassem a, alUvpz quI' drvem ter os cldadaos de un.l paE-:' quP
esl á prepararlo para a liberdade, oSSo EEx. dpveI'lam,. antes
de apresentar esta emenda. ter apresentado uma outra. mcom
patibilizando para ° cargo de presidente da. !"epubl~ca co
Generalissimo Manoel Deodoro ,da Fonseca. (Nao apowdos.)

O SR. ROSA JUNIOR - Não apoiado; elle está rm circum
stancias muito especiaes. (Apoi(ulos.: apar'tes.)

SR. OLIVEmA PTNTO - O:s nobrrs Deputados não mr
compre11rndpram. npcP"sariamente. a defieipneia ü minha. O
que eu disse foi quP o" llobl'P" Dppl1tarlos. auetorrs da emenda.
para quP Sl~ mostrassem nbpdirnte,; {ts imposições da logiea.
para qu,p demonstrassem ú rvidencia. qur eraln impulsiona
dos pelos prineipios. pela" dOlltrinas. e não por motivo" dp
outra ordem, deveriam, em primeiro logar procurar con
seguir que fossp ineompatibilizado para o cargo de Presidente
eleito da Republica o 'cidadão Manopl Deodoro da Fonseca.

O SR. Ros.\ J1TNIOR _ O caso I; nmijll cliver'sl1. (A.poiar/os,
apartes. )

O SR. OLIVEIHA PINTO - Os nobres Deputados não me
entendem, ou querem revelar um zelo fervoroso, uma dedieação
sem limites ao Generalissimo e uma suseepti"bilidade, em
nomr ele outrelu. para a qual as minhas palavras não podem
servil' de prptpxto.

Julg-am os nobl'es Deputados Que PU S011 hostil ao Gel1p
ralissinlO Deodor-o?'

Si assim pensam. enganam-sp: sem favoravel. convenci
c1amente favoravel, ao governu cio Gel1eralissimo, r. devo di
zel-o. o meu apoio. embora p011CO prestigioso, deve ter certo
\"alor rr,'oral. porque c' sincero, é leal. não sr origina de inte
resses sal1"feitos ou e111 favores esperados, porque eu Sal!.
SI'. Presidente. antes ele tudo. 11m hornern altivo. nunca humi
lhei. por um mompl1tn. n n1l"ll ('araclpr" dianip do;; g·ovprnlls.
(Mu itos apoiar/os. .

O SR. FONSECA HERMES - li:' um cidadão muito prpsLimoso
e h'OIleStO. (Muitos apoiados.)

O SR. OLIVEIRA PINTO - Trm110 uma vida politiea. que
já não P cl1l'Ja. p np11e ai'frontpi spmpre os juizos dr aelver
sarios I' de inimigos, não /rl11Pmln. por um mo1111'nt O. spquer.
que rllrs pudessem artieulm' um facto quI' nw obrigasse a
curvar esta cabpça. que 'p I' 11a dI' Spl' semprp altiva. (Apoia
dos p apaT'les.1

Portanto. fique bem clarci, nunca sol icitei. nem pretendo.
favores de Goyerni); si apoio (I Governo elo Clidadão Manoel
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Deodoro, é porque, republicano dos maus tempos, testemunha
e,. tambem,victima, até certo ponto. da guerra de exterminio
que a lVIonàrêhia, 'nás convulsões ele àgonia, movia á Republica,
devo ter, e, d,e facto, tenho, o sentimento de gratidão para
com o heroico General que no dia 15 de novembro se expoz
a sa~ri~'icar pela Republica' um longo periodo de gl'orias e de
patrlOtIsmo, a sua posiç:ãor II seu fu t11ro. (Muilos apoiados,:
muito bem.)

O SR. CESAHIO ALVIM - São grandes as suas virtudes.
O SH. OLIVEIHA PINTO - O illustre Marechal offerecen

em holocausto i)ela Republica, no dia 15 de novembro, tudo que
tmha- SUa viela. sen passado e seu futuro. (Apoiados.)

A Rep1iblica, a nossa aspiração de todos os monwntos, a
preoccupáção que, pOr tanto tempo. agitoll nossos espiritos.
não póde; não deve deixar ele reconhecer os heroicos' serviços
elo il!üstr'e General. (Apoiados e apartes.)

Eis porque sou, c1ecicliclanl8'nte. favoravel ao governo do
Generalissimo,

Enunciando a proposição. C]I1e Iantas rrclamações pro
vOc'ou, Im al)enás f'orn1ulava um argumento contra a emenda
I'elativá Ü inco111patibilidade dos governadores.

O qüc cu dizia era, apenas, que os nobres representantes,
que (jm)1°erri' incompaW)ilizar os governadores, attentando, as
sim, contra o pí'i-ncipio federátivo, deveriam trr começado por
iIl9omj:Jatibilizar. o Generali.ssimo Deodoro para o carg-o ele
Presidente da R8publica.

Si os nobres representantes assim pi'oeedessem. eu vo
taria C01110 julg;asse de meu devei', mas' seria obrigado a aHil'
mar que SS. EEx. seguiam a orienta(:ão, elas doutrinas, que só
obedeciam aos principios.

O SJ.{. ANTXO DE FARIA - D/i licença para um aparte?
O SR. OLIVEIHA 'PINTO - Pois não? V. Ex. honra-me

até.
O SR. ANTÃO DE FARTA - Era necessario declarai' essa

incompatibilida,de, porque o Congresso póde tornal-a effe
ctiva. não votando no !General Deodoro. (Apoiados.)

O SR. OLIVEIRA PIN'fO - Mas veja o nobre represl~1l1ant e
qllanta inconherencia se observa, dia por dia. nesLe CongT'esso!

Ha bem poucos dias o Congresso Constituinte mandou para
o Congresso ordi,nario a questão relatiya a incompatibilidades;
hoje, '8 o meSI110 Congresso (jonstituinte que prel,ende legisJal'
sobre incompatibilidades. e. o que ? mais interessante, sobre
incompatibilidades mão i'1'f8rentes a cargos federaes, mas a
cargos dos estados!

O SP,. FONSECA HEHMES - Peço licença para dizer: Ec
uma emenda proposta, não (\ deliberação do Congresso. Con
fio em que o Congresso não opprovará essa emenda, porque é
uma incoherencia.

O SR. OLIVEIHA PINTO - Estou, apenas, respondendo ao
aparte do illustre Sr. Antão de Faria.

O SH. ANTÃO DE FARTA - Si me permitt8 outro aparte,
darei.

O SR. OLIVEIRA PINTO -'--- A's ordens de V. Ex.



Ü SR.- ANTÃO üE FARIA - E' que ha, ainda esta diffe
rença: - o Marechal Deodoro, na alta posi,ção que occupa,
não póde ser um cabo eleitoral, e qualquer governador, que
rendo, é Uim cabo de eleições. (Apoi1ados e apartes.)

O SR. OLIVEIRll. PINTO - Sr. Presidente, quanto se en
gana o illustre representante, na sua apreciação!

O Marechal Deodoro está) na culminancia do Poder, é
certo, mas todos C's governadores foram por elle nomeados e,
necessariamente, seguem normas que, devemos presumir, fo
ram por elle inspiradas; são, pois, os governadores, immediatos
representantes do Generalíssimo, são como pequenG:s di
ctadores subordinados ao grande dictador, que sahiu consa
grado da Revolução de 15 de novembro, e que 'é o unico res
ponsavel perante a nação por tudo quanto se faça. (Ap"oia
dos.)

UM SR. REPRESENTANTE - Esta é que é a theoria.
O SR. OLIVEIRA PINTO - Portanto, si, por motivo de alta

moralidade eleitoral, os nobres representantes receam que os
goveDnadores dos estados, em nome da Dictadura, possam ser
eleitos pelos congressos constituintes, por rr.lais forte razão
devem SS. EEx. recear, e não querer, que seja eleito Presi
dente da Republi0a o Marechal Deodoro, que está no fastigio
ão Poder, de que é, por assim dizer, a synthese.

Entretanto, este Congresso é, por acaso, uma reunião de
desi~nados do 'Poder?
. Para dar-se resposta negativa, a .mais formal e categorica,
basta lançar os olhos para estas bancadas (Apoiados.: .muito
bem), nas quaes se voem procedencias e feições politicas mais
diversas. (Apoiados; muito bem.) .

Em cada uma deputação ha representantes das mais dif
1'erentes dàutrinas polticas i economicas e sociaes; no seio do
Congresso estã,o antigos liberaes, antigos conservadores e ve
lhos republicanos, cada um procedendo como entende, sus
tentando as id\éas que lhes parecem verdadeiras, mas collabo
rando, todos e sem distincção, na grande obra da consolidação
republicana. (Apoiados.)

Onele está essa homG'geneielade de tendencias? Onde o
servilismo, que é o característico elas collectividades, que, pelo
desvirtuamento eleitoral, são filhas do Poder, e não a ex
pressão da soberania da Nação? (Apoiados e apartes.)

O que se vê é a altiez e a independencia, que são pro
prias das corporações que nascem da vontade popular.

Desta tribuna, eu já disse, e devo, agora, repetir, este
Congresso, sob o ponto de vista intellectual. não recêa con
front? 00m qualquer das camaras da lVIonarchia. sob o ponto
de VIsta moral, nem sequer admItte semelhante confronto.
(Apoiados. )

O que vemos aqui, o que observamos, é que antigos
liberaes e· conservadores collaboram, digna e correctamente,
comnosco, revelando orientação republicana egual á de nós
outros republicanos mais antigos.

Si, ás vezes." u parlamentarismo, contra o qual parece
accentuada no selO do Congresso a opinião vem á seena o
facto não é de extranllar, antes é muito natural" e devo àté
á puridade, dizer a V. Ex.: Vejo semelhante facto com' vivà
satisfacção, porque não posso mesmo occultar a queda que-
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tenho fEja:rao par!mnen&al'ismo, que me 'par'ece uma garantia
áli'b0rdade.

UM cSR.REPRESEN'r:\NTE - A'técu,que nunCa ±'ui po'li
tico, tambeim '8; tenHo.

'0 SR" O'UVElfRA CPT!:\'ro - Penso, ou, antes, estou pl'ofun
damente convenCidóCfe que o 'parlamentarismo em nosso l'ra'iz
-1n descI' seml'fre \Ufma realidade, façam 'cOl'J!traeUe o que
qui-Zel'ClI1.

'U~I 'SR, REPRESENTANTE - Elit modas in ]'éb1.lS.

, a SR. 'GbIVEIRAPINTo-SUp;priI1la'm-"s'e os abusas, faça-se
desapparec'er o desvirtua:mento doparlam-e:ntarismo, eelle
i3,e.ra .o meio ..pratico e ·efficaz para 'evitar-"se que o Po€ler
Executivo. se torne tymnico eprepotente, ou que aelle
pos's:am sul:rir o's ineptos. (Apartes.)

Estou convencido de que os illustres representantes que
todos osd'i:as se .referem ao {9arlamen.ta:ris:.mócomcer'to me
no:;;preço, com repugnanciaaté, como s.ielle fosse um perigo,
'como si .e'lle .'fosse 'uníarnolestia quepudessB contaminar o
00ngresso, ,iulgamw:m:lía:te1-o, quanâo, apenas, combatem os
"husos,a 'decact;eneia e 'o desvirtuamento dD que se deve
chamar~ o 'parlamentarismo. (:Apartes .) ,

, '0s ilItI'Stres representantes 0or-lo'c~ràm-se .l'lD pQnto de
"íiista 'em 'queviu-"se. Hahnematl'h? 'o illustre :philosop'ho que,
110rrorizado deante 'êlosa'busos 'da 'allQjC)athi'aâo 'seú. 'tempo,
aibu'Sos :tao graves 'que bémse j::radt-aêhzet -'os 'dõentes .qu'e
escapavam da molestia não escapavam da cura -et'gú'é'U":se.,
l'c:agiB. IBCreOl1 'um syStema trova . (kpar''lJes . ) ,

(H.ah'1l'e.n),'à-l'l'tt tinl1a 'f:lo-r. 'Pl'i'ncip~;l .' 'ohject'iVoa r~atçã~
c<Y1JtTa 'Os ca1trüsBS, 'e 'nesS'esentidoprestél11 grânéles serVIços a
Humanidade; não conseguiu, p'Õ1'efil, 'nem padel"ia co'írseguir,
abalar '0S funda-r1'íent'os da aLllotiathia .

VIVI 'SR. 'ttEPR'EBENTllliTEl - V.Ex . faça o favol' de falIar
b'aixo; 'temos aqui muitosdistinclos homcBÍlathas.

O SR. OLIVEIRAPINTO-,Elles mepermittitâo a liber
dade de ehúnciarconvicções, tanto mais qu-andoapenas por
il1c'i'dente IheI'eferi á llDmeepathia.

UM SR" REPRESENTANTE ~H'àóbii::rêma·hneramed'ÍCo.

O 'SFt. '0IiIVElRA 'PmTO ~CI'elb que erà 'doutor em lVIe
ti:i.c:ina, ;ii1~s :não 'exêrda a 'profissão : não 'era, J;ior'tâ1lt6, me
dico cliní:C:o.

Deixemos o i'ne'Í:Ctente.
, UM 'SR. 'RmPRESÉNT-ÃNTE-lVlesmo p0rqU0 não faz parte

do 'pro;fBêtodeC"dhstftui'ção,.
,0 SR. 'ÚLIVEIRA :P1NTO '"-"-. 'o ·que. me pal'ece e que 08

nobr:es rc'epreseN'fia['ltes, anti~arlamentaristas olham sómente
para os abusos e excessos do parlamentarismo, masesque
cem-se de qUB elle Bncerra, lambem, grandes qualidades ga
rantidoras dos direilospófjulares,.(A!plJiadoB.)

Fo:i :hoje, 8'1'. ,Pr-esw..ente"Iwofeiído nesta tribuna um
i'mPOr'tanteilíSClirSO, um dos mais Retaveisque, tenho aqui
ouvido: refiro-me ao discurso pronunciado pelo Sr. Leopoldo
de ;Bulhões, illustrerepresentariteedeGoyaz)que honra o
nosso :paiz pelo sel1talentD, pela -sua elevada .il1uslr.:aQ'ãoe
pela verdadeiràôr.ierrtação que o guianosdebat0s, sendo
todas '0ssas-quali:flades treài10adas par U:n'.lambdestíaexagge
rada ..GlYJ;u;ito'S 'à!Poiad:ó'8.)



o iI1ustre repr.esentante agitou cor~ verdaC!-,eira superio
údade questões I:rnportantes com relaçao ás ímanças deste
paiz. e eu, que não tenho competencia no, assumpto, peço ,a
D, Ex, permissão para fazer minhas as Importames conSI-
deracões que ouvi. (Apoiados. ) " ' ,

Não sei,. Sr. Presidente, si será tImIdez do meu espIrrto,
aue entretanto, não é cios mai,s timoratos, mas {) que é real
é (1:ue tenho apprehensões serias com relação ao futuro de
nosS!) paiz. (l'r,o,CJ).m-§G,I;!)?a;rte.s.). '

Estou CO:rn o e"lHrIto, SI' . PresIdente, dommado de
apprehensõ8s smias co.rn relação ,ao futuro de nos;:;o p,alz,q~e

vej.o inundado (le papel-mQ.C.Ç!.a Inc.onvertIvel, e .c.ondemnauü
por longos annos a não poder realizar a converti,bilidade,quo
é uma necessidade que se impõe imperiosamente,

, A emissãGl do p.a.pel-n~oeda inconvertiveJé,u~a ,v,erda
deíTo emprestwlo forçado Imposto ao povo, e, SI .JustülCavBl
em casos extremos, como tal, ella deveria, em casos de sal'tlS
populi, ser umapTerogaüv<;\ .do Estado,

Emittido pelo 'Thesouro da União, o papol-moeda repre
sentaria o credito publico, e, taes fossem as condições, essa
emissilo soria, talvez., j1Jstiücavel, e, .ao menos, s.erviria para
pagamento de divid.<;\s,se:rn os OJ;l.1,J,S do.sJuros.o q1JC no,s cu.:rnpre p.e.r,g1;\nt.ar .é I) se~.1,l.inte: ~ qu~ van
tagens resultam para o paIZ de recoll;Ler-se a emIssao do
'1'hesouro Publico, substituindo-a pela emissão bancada ele
vada a~ triplo daguella,? Achava-se depreciado . o pape~
moeda meoIlveTt1vel emrttIdo peI0 '1'heso1)ro Pubbco? 1\;L<J,lS
depreciado aimla se ha de mostr:ar'o papel-b<:tnca.rio, que n5.o
representa mO'eda met:aHiea.

Parece, -Sr. Presidente, EIue no 1;\lÇ1zil a vit.alid;j,de se
desp-erta,queos factoresdopragresso estão om moyil110:r;tto,
tIUeo palzcaminha, impaviDamente, para um futuro J)ri
lllante de rique:z(aede pTosperidades de toda ordem.

Entretanto,Senhores,e.'3sesimulacro de progresso, essa
ap,Parencia de prosperidade só se manifesta aqui na Capital
Federal, esó se cGnsubstanc,ia no jogo :vertig.i,noso que é o
carac~er:istic'o dos tempos que correm .

Ondeostá .0 progresso real? 0ndeo augmoní.o .da pro
ducção,que é ;<t ·m1ulitestação ,positiy.ada .expª-usão das forças
act.ivas dopaiz,atB agora suf!focadas pelacentr.al.ização ?

Pergunt'Üaosillustr:es representantes dos 'Vi.nteestados
do Braz.H: PrGgridem ,os estaç!os que representaes? Produ
zemmais? Enriquecem...,sB 'flJcá. rep.resentam algum pa;peleco
Ilo:mico ,os Blementos, sem du,,~ida, g;randes, ,mas que eram e
são latentes? .

O que se SÇlbe 'é que ;a la:-voura sente-se mal; o que
ningue:rn igno'Daé9'ue a Inclustria :manufacture.iraé embryo
naria; e póde lilrr0Speraro .cmnmercioemtaes eomliçõe.s?
Como, pois, comprehender-se a prosperidade do paiz ?

,0 que se vê, o que se imp'Õ.e ao ebsorval1.lor é a con
tradicção. mais perfeita entre ascondiç'Ões da ,CapÚal ;Federal
e as dos estados, sendo que nestes a triste realidade que se
obser·va, ·eaqui, :n0 granl1.le ,centro, tudo quanto se pafentêa
r.ão passa de vmefifeito U1omerrtaneo, ep'l18mero, .de brühanLe
fego de artificio.

Na capital FedeTai !la verdadeira 1)1et116ra, ·aooonLu<;lda
congestão; ,nos estados,j),maispl~ofulldaanemia.

0SE.iR'I.P'l'ISTA ,DAl\'IOI.!'TA~;O Estado :doRiode Janeiro
:v,aiemum :mardo ,nosas.
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o SR. FONSECA HERMES - Para V. Ex. o Estado do Rio
de Janeiro irá em um mar de rosas quando elle fôr dirigido
pela junta do GGtwe.

O SR. ERICO COELHO - Nem daqui a cincoenta annos.

O SR. OLIVElHA PINTO - Fazendo estas ultimas conside
rações, esperava que o illustre Deputado, ou outro represen
tante do Rio de Janeiro, dentre os que se acham na opposiCão
ao governo do Sr. Portella, desse-me este aparte, que agra
deço, porque offerece-me opportunidade e auctoriza-me a
dizer algumas palavras relativamente ao governo do Estado
que representamos.

O SR. FONSECA HERMES - Governo muito dignamente
dirigido.

O SI{. VIRGILIO PESSÔA - Administração illustrada e pa
triotica.

o SR. ERICO COELHO - Não será de improviso que V. Ex.
ha de discutir uma questão tão importante como a da uni
dade banclaria. Está em erro, e mostra que não está prepa
rado para essa questão.

O SR. OLIVEIRA PINTO - Agradeço a V. Ex. tanta bene
volencia; mas, devo dizer, o orador que está na tribuna nunca
vem occupal-a senão preparado para o que der e vier.

Sr. Presidente, um facto é sufficiente para demomtrar
ao nobre representante quanto S. Ex. se acha illudido re
lativamente ao Estado do Rio de Janeiro, que, ao influxo de
uma política larga e patriotica, já vai despertando da le
thargia que por longosannos o prostara. (Apartes.)

Erros? Só não os pratica a infallibilídade; mas o que
se póde affirmar, sem receio de contestacão séria, é que,
considerado no seu complexo, o governo do Sr. Portella, que,
pela sua probidade e pela pujança de seus talentos, honra o
Estado do Piauhy, de onde é filho, assim como honra o Es
tado do Rio de Janeiro, que o adoptou e ao qual tem prestado
relevantes servicos, tem sido perfeitamente orientado, só vi
sando combater a ignorancia pela disseminação do ensino e
erguer as forcas vivas do Estado, que se achavam suffocadas
pela política estreita, acanhada e tutelar da Monarchia, por
medidas de elevada significação.

Ainda agora, o Sr. Portella decretando a creação de um
banco, com o capital de 20.000: 000$, appareceram, segundo
me consta, subscriptores para 217.000 :000$000 !

O SR. BAPTISTA DA MOTTA - V. Ex. póde citar outro
banco com garantia de juros?

O SR. OLIVEIRA PINTO - Tenha o nobre representante
um pouco de paciencia; ouça o que vou dizer, e me com-
prometto a satisfazel-o. .

Senhores, o que é verdade é que, tendo o governador do
Estado do Rio de Janeiro auctorizado a creação ele um banco
com o capib~l de 20.000 :000$, segundo sou informado, appa
receram capItahstas que subscreveram 217.000 :000$000 !

Ora, Sr. Presidente, sabe V. Ex. que o capital é tímido
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e fugitivo, e que só se embarca em uma empreza commerciaI
quando nelJa se vêem, de uma maneira positiva, elementos
de prosperidade; si, pois, o capital, que 1'otra11e-se ao menor
receio, mostrou-se audaz e corajoso na subscripção do capital
para o Banco do Rio de Janeiro, é forçoso deeluzir que os
capitalistas, que são minuciosos e cautelosos, que não são
poetas, que não se deixam levar por pl1anlasias, têm con
fiança no futuro do Estado do Rio de Janeiro, porque sabem
que as medidas importantes realizadas pelo SI', PortelJa pro
duzirão beneficos effeitos,

O nobre representante perguntou-me, ha pouco, si eu co
nhe·ço algum banco que tenha o auxilio constituido pela garan
Ma de juros.

O SR, ERICO COELHO - Esta é a Torre do Tombo,

O SR, :O~IVEIRA PI"TO - Pois, não? respondo-lhe ou;
conheço, ali mesmo no Estado do Rio de Janeiro, uma aucto
rização votada ao influxo das inspirações, sempre originadas
em elevados sentimentos, do Sr. Paulino de Souza, a quem
nunca neguei virtudes e pureza de intenções, mas cuja po
litica sempre combati, por estreita, por acanhada e por nunca
vel-a orientada pelos verdadeiros principios.

O Sr. Paulino de Souza não representava o papel da
junta do couce unicamente em relação ,á questão servil, repre
sentava-a tambem relativamente a todo e qualquer progresso.
(Apartes,)
. E f.oi por isso, Sr. presidente, que os fac~ores ~conomicos,
que as forças vivas do E,stado do Rio de JaneIro estIveram por
longos annos adormecidos, e só agora, pela acçãJo de politica
opposta, começam a despertar, o que bem se vê, pela valori
zação da terra, que já se vai patenteando.

INo Estado do Rio e Janeiro os elementos acham-se suffo
cados ...

O SR. FONSECA HERMES - Estagnação moral.

O SR. OLIVEIRA PINTO - ... agora, porém, jlá se movem,
Já, se agitam. (Apartes.)

O nobre representante Sr. Baptista da Motta horroriza
se deante da garantia de juros concedida pelo Sr. Portella a
um banco. Pois bem: - em '1888 a Assemmbléa 'Provincial
do Rio de Janeiro. por inspirações do Sr. Paulino de Souzia,
não suspeito aos nobres representantes, auctorizou a creação
de um banco, não com a garantia ele juros de 6 0/0, mas com a
de 7 %.

O Sn. BAPTISTA D.\ MOTTA - Si V ..Ex. não acha qne a
politica do actual governador é errada. tambem não deve
considerar errada a do Sr. Paulino de Souza.

O SR. OLIVEIRA PINTO - E si V. E',x. considera acertada
a medida inspirada pelo Sr. Paulino de Souza, deve consi
derar como mais acertada ainda a que f.oi decretada polo
Sr. Pnrff'll::l. (Ar;flrfrs).

ISi, porém, os nobres representantes, e eu sei que o faz8m,
condemnam o decreto do Sr. Portella, a menos que assim não
procedam por motivos especíalissímQs, devem condemnar,
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tam1bem a auctorizaçãJo de i8B8, que foi suggerida pelo Sr. Pau
lino de Souza.

ü que me parece, entretanto, Senhores do Congresso, 'é
que hoje os nübres representantes votam gr3!nde sympathia
ao Sr. Paulino de Souza, é que ...

UM SR. REPRESENTANTE - Como. prova isso?

o !SR. OLIVEIRA PINTO - ... os nobres representantes
acreditam, talvez:, que o 81'. Paulino de Souza vir'á salvar o
Estado cJ.o Rio de Janeiro. que SS. EEx. consideram á beira
do ahysmo . Eu, porém, penso de modo contrario - estou
sinceramente convencido de que, pela sua indole, que influe
grandemente na sua politica, pela sua má orientação eco
nomica, pela sua timidez, que hontem fez. como hoje fará.
delle um verdadeiro retardatario. o Sr .Paulino de Souza é
o homem menos aprüpri.aclo para aS funcções de governo nesta
phase da nOSsa reorganizàJcão politica, social e economica. ns
qual, si 'á esta;biIidadese devem offerecer todas as garantias,
é necessario, tambem, 01ferecer iás expansões do progress(\\
um campo vasto e livre. (Apoiados.)

Neste periodo o Sr. Paunno de Souza seria uma caJami
dade.

UM ,sR. REPRESENTANTE - Refere-se ao Sr. Conselheiro
Paulino de Souza? .Deus nos livre disso.

O SR. OLIVEIRA PINTO - Devo, Sr. Presidente, proferir
algumas palavras mais, com relação ao banco. cuja creaçâo
foi decretada pelo governador. do Estado do Rio de Janeiro,
que. assim procedrnclo. deu satisfacç:ão a uma necessidade
que esM.< na consciencia de todos.

Sa})em os nobres representantes que di-versas cüncessões
foram feitas para organiza,ção de burgos agricolas. islo é, para
a exploração. em larga escala. de uma maneira mais ha,rmo
nica com os principios da sciencia agronomica - o que ha
de tornaI-a muito maiÍs remuneradora dos capitaes - da in
ciustria 'agricola. que, a olhos vistos, definhava no E,stado
do Rio de Janeiro. (11!ftâtos apoiados.)

Procurar 'erguel-~1 do abatimento em que· cahira era um
dever imperioso. e o Sr. Francisco 'Portella o cumpriu, offe
rece,ndo aos capitaes que se ass·ociassem. ou. antes. como
meio de associarem-se, a gariantia de juros. (Apoiados.)

O unico burgo organizado est\{t sob a direcçrio daquelle
distincto homem. que. por muitos annos, honrou uma cadei!,:1
na Assembléa provincial. e que ,já fez parte da representaçao
nacionaL o 81' . DI'. Pedro Dias Gordilho Paes Leme. e esse
burgo vai üfferlpcer a seus aceionistas um dividendo de 1 %.

ICreada. porém, a grande propriedade agricola, que é pr~
tegida por differentes meios. e em virtude dos quaes os capl
taes se vão associando. comprehendem üs illustres represen
tantes que os pequenos lavradores fic1alriam collocados em po
sição insuslentavel e que seriam. fatalmente, esmagados pelos
grandes proprietarios, si do Governo não recebessem os lfu- .
xiIios necessarios. ao menos no sentido de encontrar o capItal
de que precisam pClJra a fecunda·ção do solo. (Apoiados.)

Onde encontrariam el!es o dinheiro necessario. sem o
qual ·não podem conseguir que a terra produza? /Na C'A-pital
Federal?



Senh(}Jces,. q~em, ignora, q:ui1, espeQiaJment;e, C{, p~uenp li!::::
vrador, si vem á Capital FedliI)ÇJ~ CÇ>J1jl, (), fi)ffi, 4~. lt:lxàÜjta;g, Cl}:Q:l.r
taes, offferecelJcdD b.pnest~mentlf t'1.,{'PÇ» q;t;te, Iri)S~J,;~.(l Q9-fDfl g');r<jontia.
sujeitando....se a. humiJ,ha-QÕ!=ls; d!=l tqpq,J Or;Q.ll-j:D, ~em: de, v,eg,Q<ll'
difficuldades incalculaveis e de desp!=ln,d,eI: ml..ütQ, e:x;poj±do-sce,
a maior ))'&rte das. vezes e dep-ois" de um q,f;aI/.oso tljaRaJlf,o, :1.
não conseguir levantar o menor empres.tir.aQ?i (:AP.a:d~.si·)

E quando, ven:ei.da,s tod~§ as d,if[f;icp)j;lftdgs,c0lf.;;ltg:ue o
lavrador; por especi:;t] :fe1ici~de, l~\[ªl±~aJ{' ('.ll1 lilJD, OOfLP9. y.~n
emprestimo, j'á tem elJie d;BS:Pf{Ll,I;lid!if, ta»M, ji~, s~, terp S1alyJj'l!gr
oado de m.odo t<;\1, que ã su~, conp~lJ.a,ção á r;u;i,n,a ~ .. Iav:I'~U:~
no dia em que eB:e hypoth.eca, .seu,s b~n,s. (1}r,or;,ª~-:cse; 'fl!.Yik~()r;;
apa:rtes,J

ISenhores, o' objectivo cliO Sr. J?orteUa auto,ri,zaIldo ai y~ea,-:
ção de um banco. que, no max1mo, poderá emprestar 26 :,0,0;0.$
a um lavrador, foi o mais .justificavel, e, nesse acto, a' sua
orientaçãofói 'a mais den)ocr~ticlâJ. (Apartes:) ,

Não estou colorindo de negpoo quàdro; o que eu disse
é a vel'dade ])ositivame4ltc observada e s~nCeralrWL\t(l, exposta.
Si; O. p.o):)lie la:vrad,oJi, q~e \'~Djl, p~oc)Jfia,,'Ç' ~p~tãe:s' aq.ui: C:9-Po....
,segue Um emprestl,mo, &<;1.O ta.o gaia,B,de& os. on41,& lJiu,e S\Q-1Jre elTe
De~íim, tã,o cOJí];si,ç!;Br<l.veis as despesas a Cfue é-foFóa-dio, tª6 sa,.,.
clii~iead() já, se ~cha, e1:1e,' ljlão. ~ s.6):l;l;ente p,ór :;Vilíj'é,];~e~iAi(,~ivo.s.
GOmO, a,inda. pela,s ausenc.i~s repittida,s des;1il,:j\ f~'eJilcJ,:;t, q:u.e, o,
dia em que hypotheca os, seus bens, deve ser considerado cOAJ,o
o de sua cOIldemnação la pob:r:eza. (Troca,!!-1-sp; ap(lrtes,)

Ou,ço 3J)aJ;'tes ã que devQ, rBspç;nder,' No: -PORto de vista
em que' me' COll000, jlá\o disse e repito, ó g·over,nador do' RÍ;o'
de Janeiro não recêia a analy.se, metiou10s'a E'.]uhàra, que sé:
queiL'a fazer· de seus a,c.tos.

Praticou erros? Ao's' nobres representantes cumpre a.PÇlJJ,
tal-os, cumprindo-me, apenas, garantir-lhes que só desejo é
convencer'ou ser convencido. (Trocam,:"'se apartes.)' "

Mas. Senhores, o' que é, verdade é que o ·Sr. Po.rtella,
cuja prdbidade é incontestavel, 'e incontestada, pela sua ele
vação m.braI, que é'da,s Íl1ais accerituadas, póde affrontar. e
affroIlta, os juizos de quem' quer que sejá. '

Os seus actos, desde o dia 16 de novembro. de 1S89: aVé o
dia 31 de dezembro de 1890, estão á disposição dos nobres
representantes para a mais s,everaa,nalys,e. Eu 0S tenho
acompanhado, um por nm. dia por dia, e çlecls,ro, fran(?amente,
que acceito o debate sopre todos elles.· (1j'TOC(J/(lJ,-S,C apqr:t?~.)

Mas (:} meu dever dizel-o com a maior altiv()z, l1o.rque
nem todos me conhece'ill de pepto. ..,...,. eu n~o d()fenc!o I) Sr. Por
tella POrque el!e (:} g,o.verno; defendo O,E; SBllS actos, POr,qUB
os considero; 'nO seu COmplexo, defem;iveis e de ele,va.qa i:ligni 
fieação relativamente aO bem publico. ("{'r(Jf:(I,1,J?, ....sc a,pçrte.~.)

Não devo favores ao governador do Estado do Rio de Ja
neirO, e nunca os solicitei; c! (:lvo, uniQªHlente, muita.s finezas
ao collega e amigo Francisco POrtella, meu companheiro pür
largos aIlnos na Assemibmléa provj'Acial, em cuj o seio sempre
loi um centro de luz e de bondade.

O lmmilde' orador, qlle est,á na triJ:nma, nªp costumç, soÍi
citar faVOres dos governos, pera.ntE) os quaés só comP9:rece
para trataw de serviço publioo, retrahindo'-se logõ depqis,' al-
tivamente. ". '

No dia 15 de noveml)ro, qUqDcloo Marechal Manoel l)eQ
doro, á frente da Revolução, matava a Mónarc!iüt éÍlos offei~(:l
cia a Republicu, ªchei-me com o nwu particular amigo (:l nosso
dilstincto companheiro ,o Sr. Cyrillo de Lemos a seu Íado ;
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são, porlém, decorridos 14 mezes, e eu nem sequer visitei o
heroico e glorioso cidadão. (Apartes. )

Vivo arredado dos governos, pOllque sou representante da
iNacão, e entendo que devo ter o direito de dizer a verdade.
sem auctorizar alguem a suspeitar, 'sequer, que seja meno·S'
confessavel o moveI que me leva a faIlar contra ou a favor.
(Trocam-se apartes.)

rComo dizia, vim, Sr. Presidente, á tribuna oom o fim de
justi!ficar lal emenda substitutiva ao art. 2° das Disposicões
transitorias do projecto de Constituicão, emenda que, entre
tanto, me parece justificada por si mesma, cumprindo-me
apenas chamar para ella a attenção do Congresso.

A illustre Commissão dos 21 offereceu uma emenda sup
pressiva do art. 2°, que é concebida nos seguintes termos
(lê) :

«Os actos do Governo Provisorio, não revogados pela Oon
stituicão, serão leis da Republica."

Parece claro que esta suppressão proposta pela Gommissão
fará com que os actos do Governo Provisorio não approvados
nesta Gonstituicão fiquem sujeitos ,á deliberacão do Congresso
na segunda phase de sua existencia - a phase legislativa.
E:u, pOr1ém, desejando que ficasse tudo isso bem claro e accen
tuado, julguei conveniente apresentar o seguinte substitutivo
(lê) :

"Os acios do Governo Provisorio não approvados expres
samente nesta Constituicão serão sujeitos li deliberac;ão do
Congresso legislativo.» .'

O SR. ERIGO COELHO - Seria bom que V. Ex. a justi
ficasse.

O SR. OLIVEIRA PINTO - A's vezes, Sr. Presidente, con
fesso a V. Ex., sou tomado de verdadeira surpreza.

Pois a intelligencia luminosa do illlustre representante
exige que eu justifique esta emenda? Então o no!bre represen
tante deseja que me torne redundante?

Satisfarei a S. Ex.; serei redundante por conta de S. Ex.
(A.paiados.)

Já disse e repito: Não é possivel que este Congresso, na
SUlal phase constituinte, possa tomar deliberacões sobre actos
relativos aos mais variados assumptos praticados pelo Governo
Provisorio.

E será. criveI que o 'Congresso possa tomar conhecimento
de cada um desses actos, em todos os seus detalhes, com a
necessaria minuciosidlarde. estudando cada um em sua verda
deira significação, de modo a achar-se habilitado a dar um
voto conscielI1lcioso?

Si o Congresso, como creio, não está em condições de dis
cutir tão variados assumptos, e de votar. approvando-os ou
rejeitando-os, ele conformidade com as conveniencias publicas,
tal açodamento seria injustificavel. (Apoiados.)

Jul@o por mim: não me considero, sem prévio e cauteloso
estudo, no caso de approvar ou rejeitar, dando um voto cons
ciencioso, honesto, e que se inspire no interesse publico, a
maior parte dos actos do Governo Provisorio, especialmente
os que emanaram dos ministerios d31 ::!'azenda e da Agricul~
tura.

O SR. EiRrao COELHO - V. Ex. está justificando a emenaa,
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o SR. OLIVEIRA 'PINTO - Acabei de diZ'er que não se
achava o meu espirito em condições de permittir-me votar
conscienciosamente, approvando ou rejeitando muitos actos
do Governo Provisorio; si, porém, os nobres representantes
acham-se em differentes condições, pe,ço-Ihes que tenham.a
gentileza de fornecer ao meu espirito em trevas a luz brI
lhante que illumina-Ihes a intelligencia.

Amtes disso, declaro-me em trevas, e não me sinto hu
milhado.

Sr. Presidente, tendo feito estas considerações, que sãio
humildes (Não apoiados., não só porque o orador vale mes
mo pouco (Muitos não apoiados) ...

O SR. FONSEOA HERMES - E' muito distincto.
O SR. OLIVEIRA PINTO - ... como, tambem, porque as

deficiencias que lhe são naturaes (Não apoiados) accentuam
se ainda mais sob a influencia deprimente desta elevlada tem
peratura, ponho, aqui, termo ao meu modesto discurso, agra
decendo cordialmente 'ao Congresso a benevolencia com que,
captivando-me, honrou-me. (Muito bem,: muito bem. O ora
dOl' é felicitado por muitos 81's. representantes.)

E' lida e apoiada. para entrar em discussão com o pro
jecto, a seguinte

Emenda

Substitutiva ao art. 2°

Os actos do Governo Provisorio só podem ser alterados
ou revogados pelo Congresso ordinario.

S. R. - Arthur Rios. - Augusto de Freitas. - A. Eu
sebio. - P. Guimarães. - V. Damasio.

Fica a discussão adiada, pela hora.
Vêm á Mesa as seguintes

Declarações

Nós, abaixo assignados, representantes do Estado elo Rio
de .Janeiro, declaramos que não recebemos. nem exigimos
ajudas ele custo. e requeremos que se publique essa nossa de
claração no Diario Official.

Sala das sessões, '19 de janeiro de 1891. - Viriato de
Medeiros. - Oliveira Pinto. - Erico Coelho. - Virgílio
Pessoa. - Nilo Peçanha. - Fróes da Cruz. - Fonseca Her
mes. - Baptista da Motta. - Urbano Marcondes. ----.: Braz
Carneiro N. da Gama. - França Carvalho. - D. Manhães
Barreto.

Declaro que, si estivesse presente, teria .votado pela abo
Ução dos titulos e condecorações.

Sala das sessões, 19 ele janeiro de '1891. -Paulino Carlos.
Vai a imprimir o seguinte projecto e redacção para a

, 2" discussão da Constituição dos Estados Unidos do Brazil;



TITULO I

Pl'ojecto de Constituição dos Estados Unidos do Brasil

Da organização federal

Art. 1°. A ~açào Brazheira, adaptando, C01110
fórma de governo, a Relmblica Federativa, proclamada
pelo decreto n. 1, de 15 de novembro de 1889, nonsti
tue-se, por união perpetua e indissoluvel entre as
suas antigas provincias, em Estados Unidos do Brazil.

Art. 2°. Cada uma das antigas provincias for
mará um Estado, e o antigo municipio neutro consti
tuirá o Districio Federal, continuando a ser a Ca
piai ela União, em<]Iuanto outra causa não ,deliberar o
Congresso.

Paragrapho unico. Si o ,congresso resolvera mu
dança ela Capital, escolhido, para este fim, o 'territo
no, medIante o consenso do Estado ou estados de que
houver de desmemhrar-se, l)aSsará o actual Distrieto
Federal ele per si 'a constituir um Estaelo.

Art. 3°. Os estados podem incorporar--se entre
51, subdividir-se, ou desmembrar-se, para se anne
xarem a outros, ou formarem novos estados, mediante
acquiescencia das respectivas legislaturas locaes,em

Uedacção pal'a a 2' dísc'us$ão do Pl'oiecto de çPJl$tt
tuição dos Estados Unidos do Bl'azit

TITULO I

Da or.ganÜ:ação federal

DISPOSIÇÕES PRErXMrNAREg

ArL 10. A Nação Brazileira adapta CO]1']O fórrna
de governo, sob o regill1'en rel~resentativo, a Republica
Feelerativa, c constitue-se, por união perpetua e il').
dissolm'el das suas antigas prDvíncias, em EstadOs
Unidos do Brazil. .

Al't. 2°. Cada uma das antigas Pl'QVülCÍas f0P
mará um Estado, e 0 antigo municipio lle~üro Cl)ll{'lt~
tuirá o Districto Federal, ;continuando a ser a Capital
da União, emql,llJ,nto o Congresso não tomar outra OB
liberação.

Paragrapho uni co. Si °Congres,so resolver a mu
dança da Capital, escolbído, jJlH'a este fim, o terri
lorio, mediante o consenso do Estado .oue,staelos de
que houver de .deslllemb.rar-se, passará o 'actual pi:s
tricto Federal de per si a -collstHuir um Estlldo .

Art. 3°. Fica p,ertencencto á União uma zona de
/.00 leguas quadradas, situada no planalto centl':al da
Hepub1iea, a qual será .opportunamente ,demarcada,
para nella estabelecer-se :a ftüura Capital F8der:al.

Mt. 4.°. Os estado.'? podem incorporar-se ,entre
si, subdi!vidir-se, OH des;llemJ)rar-se, para se 'atUle
xarem a outros, ali f0rmarem novos estaelos, mediante
acquiescencia élas re.sp.ecUvas asse,mbléaslegislativas,

N
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dous annos successivos, e approvação do Congresso
Nacional. .

A1't.. 4°. Compete a cada Estado prover, a ex
pensas proprias, as necessidades de seu governo e ad
ministração, podendo a União subsidial-o sómente nos
casos excepcionaes de calamidade publica.

1\.rt, 5°. O Governo Federal não poderá intervir
em negocios peculiares aos estados, salvo:

10. Para repeli ir invasão extrangeira, ou de um
Estado em outro;

2°. Para manter a fôrma republicana federativa;
3", Para restahelecer a ordem e a tranquillidade

nos estados, á requisição dos poderes locaes;
4°, Para assegurar a execução das leis do Con

gresso e o cumprimento das sentelll:.as federaes,
Art. 6°, E' da competencia exclusiva da União

decretar:
10, Impostos sobre a impOl'tação de procedencia

extrangeira;
2°, Direitos de entrada, .sahida e estada de na

vios, sendo livre o commereio de costeagem ás mer
cadorias nacionaes, bem como ás extrangeiras que já
tenham pago imposto de importação;

3°, Taxas de sello;
4°. Contribuições postaes e telegraphicas;
5°. A creação e manutenção de alfandegas;
6°, A instituição de bancos emissores.
ParagTapho unico. As leis, actos e sentenças <;las

auctoridades da União executar-se-ão, em todo o paiz,
por ,funccionarios federaes.

em dous annos successivos, e appl'ovação do Congresso
Nacional, .

Art. 5°. Incumbe a cada Estado prover, a ex
pensas proprias, as necessidades de seu governo e ad
ministração; a União, porém, o subsidiará em caso
de calamidade publica, quando o Estado ou estados
solicitarem.

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

10. Para repellir invasão extrangeira, ou de um
Estado em outro;

2°. Para manter a fôrma republicana federativa;
30

, Para restabelecer a ordem e a tranquillidade
nos estados, á requisição dos respectivos governos;

4". Para assegurar a execução das leis do Con-l'
gresso e o cumprimento das sentenças federaes. ~

Art, 7°, E' da competencia exclusiva da União Nl
decretar: ~

10
, Impostos sobre a importação de procedencia

extrangeira;
2°. Direitos de entrada, .sahida e estada de na

vios, sendo' livre o commercio de costeagem ás mer
cadorias nacionaes, bem como ás extrangeiras que já
tenham pago imposto de importação;

3°, Taxas de sello;
4". Contribuições postaes e telegraphicas;
5", A creação e manutenção de alfandegas;
6°. A instituição de bancos emissores.
§ 1°, Os impostos decretados pela União devem

ser unifornlOs para todos os estados.
§ 2°. As leis, actos e sentenças das auclo1'idades

da União exocutar-se-ão, em todo o paiz, por funcc!o
narios federaes.



lPl'ojectá de Constituição dos Estados Unidos do B1'azil

Art. 7.° E' vedado ao Governo Federal crear clis
tincções e preferencias em favor dos portos de uns
<Bontra os de outros estados mediante regulamentos
<Boillmerciaes, ou fiscaes.

Art. 8°. E' da competencia exclusiva dos estados
decretar impostos:

10. Sobre a exportação de mercadorifl,s que não
sejam de outros estados;

2'. Sobre a propriedade territorial;

3°. Sobre a transmissão de propriedade;
§ 10. E' isenta de impostos, no Estado por onde

se exportar, a producção dos outros estados.
S 2°. Em 1898, ou antes, si o Congresso deliberar,

eessarão de todo os direitos de exportação.

§ 3°. Só é licito a um Estado tributar a impor
i,ação de mercadorias extrangeiras, quando destinada
a consumo no seu territorio, revertendo, porém, o
producto do imposto para o Thesouro Federal.

Art. 9°. E' prohibido aos estados tributar de
qualquer modo, ou embaraçar com qualquer difficul
Idade, ou gravame, regulamentar ou administrativo,
actos, instituições ou serviços estableecidos pelo Go-

. verno da Uni ao.
Art. 10. E' vedado aos estados, como á União:
10. Orear impostos de transito pelo territorio de

um Estado, ou na passagem de um para outro, sobre

Redacção para a 2° discussão do p1'ojecto de Con8ti~
tttição dos Estados Unidos do Btazil

Art. 8.0 E' vedado ao Governo Federal crear, de
qualquer modo, distincções e preferencias em favor'
dos portos de uns contra os ele outros estados.

Art. 9°. E' da competencia exclusiva <los estados
decretar impostos:

10. Sobre a exportação de mercadorias que não
sejam de outros estados;

2°. Sobre a propriedade territorial e sobre pre-
dias;

3°. Sobre a transmissão de propriedade;
40. Sobre industrias e profissões.

§ 10
• E' isen~a de impostos, no Estado por onde

se exportar. a producoão dos outros estados. ~
§ 2°. Só é licito a um Estado tibutar a impor- Q>

taç,ão de mercadorias ex~rangeiras. quando destinadas
a consumo no seu territorio, revertendo, porém, o
produclo do imposto para o Thesouro Federal.

Art. 10. E' prohibido aos estados tributar bens
e rendas federaes, ou serviços a cargo da União, e re
ciprocamente.

Art. 11. E' vedado aos estados, como á União:
10

• Crear impostos de transito pelo territorio de
um Estado, ou na passagem de um para outro, sobre



produotos de outros estados da Republioa, ou extran
geiros, e bem assim sobre os vehioulos de terra e
agua, que os transportarem; ~

2°. Estabeleoer, subvencionar, ou embaraçar o
exercicio de cultos religiosos;

3°. Presorever leis retroàctivas.

Art. 11. Nos assumptos que pertenoem concur
rentemente ao Governo da União e aos governos dos
estados, o exeroioio da auctoridade pelo primeiro obsta
a acção dos segundos e annulla, de então em deante,
as leis e disposições della emanadas.

Art. 12. Além das fontes de reoeita discriminadas
pelos arts. 6° e 8°, é licito á União, como aos estados,
cumulativamente ou não, crear outras quaesquer, não
contravindo o disposto nos arts, 7°, \)0 elO, § 1°,

Ar(" 13. O direito da União e o dos estados a
legislarem sobre viação ferrea e navetl'ação interior
será reg'ulado por lei do Congresso NaCIOnal.

Art, 14. As forças de terra e mar são instituições
nacionaes permanentes, destinadas á defesa da Patria
no exterior e á manutenção das leis no interior.

Dentro dos limites da lei, a força armada é es
sencialmente obediente aos seus superiores hierar
chicos e obrigada a sustentar as instituições consti-
tucionaes. .

Art, 15, São orgãos da soberania nac.ional os po
deres legislativo, executivo e judiciario, harmonicos e
independentes entre si.

productos de outros estados da Republioa, ou extran
geiros, e bem assim sobre os vehiculos de terra e
agl1u, que os transportarem;

2°. Estabeleoer, subvencionar, ou embaraçar o
excrcicio de cultos religiosos. (.)

Art. 12. Além das fontes de receita discriminadas
nos arts, 7° e go, é lioito á União, como aos estados,
cumulativamente ou não, crear outras quaesquer, não
contravindo o disposto nos arts. 7°, go e H, § 10. -:t

Art. 13. O direito da União e dos estados, de le- ~
gislarem sobre viação ferrea e navegação interior,
será regulado por lei do Congresso Nacional.

Art., '14. As forças de terra e mar são instituições
nacionaes permanentes, destinadas á defesa da Patria
no exterior e á manutenção das leis no interior.

Dentro dos limites da lei, a força armada é es
senoialmente obediente aos seus superiores hierar
chicos, e obrigada a sustentar as instituições consti
tucionaes,

Art. 15. São orgãos da soberania naoional os po
deres legislativo, executivo e judioiario, harmonioos
e independentes entre si.

( ') Para ser inoluido nas Disposições Geraes.



Pl'ojtict!2 de Cohstit1lição dos Estados Unidos do Bmzil

SECÇ.W I

fJo PODElR tEdIf3ÍJA'rlVtJ

Gapitúlo I

DisjJ/)s'ições [J1!l'tWs

At't. ,Hl: O Poder Legislativo é exercido pelo Con
gl't\sso Ndcibi1al, C0111 a sànêQão do Presidênte da Re"'-
publiéa. '.. ....

§ '10. O C\:l11gresso Naciônal C.o111pÕÓ-Sé de dous
ráhlds, a Cantara e o Senado.

§ 2°. A eleição palia sehadOl'es e deputados á Oa"
mara far-sB-á si111ultlmeamBnte em. toda o pai'Z; I

§ 3°. Nillg;ut:!ln póde ser, ao mesmo tempo, Depu
tad\:le Séi1àdot'.

Arf,. '17. O Congtessb reullir"sê"'-á, na CapHal Fc"
dértU, dOs 3 ele ll1alo dó ct\'da .àhno, in'del)éndel1f,étnenf,c
de col1Vocaçi'io, .8 funcCloilal'á qlÜtU'ó m\lzés, da data
da abertura, podendo ser prorogado, ou convocado ex
traoulinariamente. .

§ '1 6 • Oada legislaturà. (!ln'àrá tres annos.
§ 2°. Emcl;lso c1tl,vaga, ~berta no Congresso, por

qualqtHlr causa, .incillSive a de remnlcia, ás auctori
dades do respêcti,vo Estado farão proceder immedia
tíul1ente á nova eléição I

Redacção pal'a a 2' diB(Jllssáó do lJ/'(jjetJtâ dê Gonsti~
tuiçc10 dos Estados Unidos do Brazil

SECÇÃO I

DO PODER LEmSI,ATlva

Capitulo I

DfsfJOlJr~õéS gél'álJlJ

Ad, HL O Poder Legislativo é exercido pelo Con
g'r8S8o Nacional, éOií1 ti sal1cc.ão do Presidente da Rc
publica.

§ '1 ô. O Ctl11g1'esso l\'acional Mmpõe-s8 de dous
raü'lotJ: a Câll'lára dos Depntados e o Senado.

§ 20
• A êlelçãcJ l)â1'l:l srmadores e clépl1tados far'"'

se-á síi1'lult.ânBàl11entê e111 toda o paiz.
§ 3°. Ninguem pôde ser, ao mesmo tempo, Depu

tado e Senador.
Art. 17. O Congresso reunir-se-á, na Capital Fe"",

doral, a 3 de maio de cada anno, independentemente
de convocaçã.o, e funcc.ionará quatro mezes, ela data
da aberturf,t, podendo SOl' prorogado, ou convocado ex
f,raordinariamente.

§ '1~. Oaçla legislatura durará tres annos. .
§ 2°. O Governo tio Estado em cuja representação

qe dei' vág'<\, ))oi' qualquer oausa, inclusive renuncIa,
fapá proceder immediatamente á nova eleição.:

~
Ci:



Art. 18. A Camara e o Senado trabalharão sepa-'
I:adamente, funccionando em seSsões publicas, quando
o contrario se não resolver por maioria de votos pre
sentes, e só deliberarão, comparecendo, em cada uma
das camaras, a maioria absoluta de seus membros.

§ 10
• Os regimentos das duas camaras estabele

cerão os meios de compellir os membros ausentes a
comparecer.

§ 2°. Cada uma deIlas verificará e reconhecerá os
t)oderes dos seus membros.

Arl. 1g. Cnda uma das camaras elegerá a sua
Mesa, organizará o seu Regimento interno, commi
nando penas disciplinares, inclusiye a de exc.lusão
temporaria, aos respectivos membros; nomeará os em
pregados de sua Secretaria e regulará o serviço de
sua pol icia interna.

Art. 20. Os deputados e senadores são ÍllYiola
veis por suas opiniões, palavl'as e votos no exercicio
do mandato.

Art. 21. Os deputados e senadores não podem
ser presos, nem processados oriminalmente, sem pré-'
via licença de sua Camara, salvo flagrante delicto. E
neste caso, levado o processo até pronuncia exclusivê,
a auctoridade processante remetterá os autos á Ca
mara respectiva, para resolver sobre a procedencia
çla accusaçfío, si o accusado não optar pelo julgamento
!mmechaLo.

Art. 18. A Camara dos Deputados e o Senado tra
balharão separadamente e em sessões publicas, quando
não se resolver o contrario por maioria de votos. As
deliberações serão tomadas pela maioria absoluta
dos se'us membros.

Paragrapho unico. A cada uma das camaras com
pete:

Verificar e reconhecer os poderes dos seus mem-
bros;

Eleger a sua Mesa;
Organizar o seu Regimento interno;
Regular o serviço de sua policia interna;
Nomear os empregados de sua Secretaria.

Ar!, 1g. Os deputados e senadores são inyiolaveis
por suas opiniões, palavras e votos no exercicio do
mandato. .

Art. 20. Os deputados e senadores, desde que ti
verem recebido diploma até a nova eleição, não po
derão ser presos, salvo caso de flagrancia em crime
inafiançavel, nem processados criminalmente sem
prévia licença de sua Camara. E, neste caso, levado o
processo até pronuncia exclusivê, a auctoridade pro
cessante remetterá os autos á Camara reopectiva, para
resolver sobre a procedencia da accusação, si o ac
cusado não optar pelo julgamento immecliato.,

...,
~.
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Art. 22. Os n'embros das duas camaras, ao tomar
assento, contral1ir'iío compromisso formal, em sessão
publica, de Iwm cumprir OS' seus deveres.
. Art. 28. Durante as sessões vencerão os senac!ore;f
e deputados U111 subsidio pecnnial'io, além da aj\.lda .
de custo, fixado pelo Congresso, no' Hm de cada· Ic'
gslatllr3. para a seguinte.

Arl.. 24. Os membros do Congresso não podem·
l'''ceber do Por]l;r ExecnLivo emprego, on commissão,
remunerados, excepto si forem missões diplomaUcas,
comnnssões militares, ou cargos de accesso ou pro
moção legal.

Paragrapho llnico. Durante o exercicio legisla
tivo cessá o (le oulra qualquer funcção.

:\l't.. 25. São condições de elegihilidade para o
COllgn~sso Nacional:

1". Estar na posse dos direitos de eleitor;

2°. Para a Camara, tel' mais· (le qllatl'o annos de
cIdadão ])razi lei ro. c mais de seis para o Senado.

Radacção para a' 2" discussão· do, pl'ojeato de Consti~

twição dos Estados Unidos do B1'azil

Art. 21. Os membros das duas camaras, ao tomar
assento, contral1iri'io compromisso formal, em sessão
puo!ina, de bem cumprir os sous deveres.

Art. 22. Durante as sessões vencerão os sena·
dOl'es e deputados um subsidio pecuniario eguaI, além
da ajuda de custo, fixado pelo Congresso, no fim de
cada legislatura, para a seguinte.

Art. 23. Desde que t.enham sido eleit.os, os mem
bros do Congres~o não podem celebrar contractos com
o Poder Execut.lvo, nem delle receber empregos ou
commissões remuneradas, salvo missões diplomaticas,
commissfies milHares, ou cargos de accesso ou promoção
legal.

Paragrapho uIlico. O mandato legislativo é incom
pativel com o exercicio de qualquer outra funcção du··
ranteas sessões.

Art. 24. O deputado ou o senador não póde ser no
meado para cargo diplomatico, ou commando militar,
som licença da respectiva Camara, nem ser presidente
ou fazer parte ele elireetoria ele bancos, companhias ou
emprezas quo gozem de favores do Governo Federal.

Art. 25. São condições ele elegibilidade para o
Congresso Nacional:

10. Est.aJ' na posse dos direitos de cidadão brazi
leiro e .ser alistavel como eleit.or;

20
• Para: a Camara, ter mais de quatro ann03 de

cidadão bI'azileiro, e mais de seis papa o Senado.
Esta disposil]áo não comprehendc os cidadãos a

que ref1ere-se o ir. 11 do art. 68.
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11rl. 26. São inelegi \'eis para o Congresso Na
cional:

10. Os religiosos regulares e seculares, bem como
os arcebispos, bispos, vigarios geraes ou foraneos.
parocllOs, coadjuctores e todos os sacerdotes que
exercerem aLlctoridac!e nas suas respectivas confissões;

2°. Os governadores; .
3°. Os chefes de policia;
4'. Os commandanLes do armas, bem como os

demais funccionarios militares, que exercerem COI11
mandos de forças de Lerra e mar equivalentes, ou su
periores;

5". Os commandanles de corpos policiaes;
a". Os magistrados. salvo si estiverem avulsos lla

mais de um arino;
7°. às funccionarios administrativos demissi~

,veis independentemente de sentença.

Capitu lo II

DA C:AIIIAHA DOS DEPUTADOS

ArL 27. A Camara compõe-se de deputados eleitos
pelos estados e pelo Districto Federal, mediante o suf
fraglü directo.

§ 1.0 O numero dos deputados será fixado pelo
Congresso, em proporção que não excederá de um por
setenta mil habitantes.

§ 2." Para este fim mandará o Governo Federal
proceder, den1ro em tres annos da inauguração do pri
meiro Congresso, ao recenseamento da população da
Republica, o qual. se reverá· decennalmente.

Art. 26. O Congresso, em lei especial, declarará os
casos de incompatibilidade eleitoral.

Capitulo Ir

DA CAIIIAnA DOS DEPUTADOS

Art. 27. A Camara dos Depulados se compõe dos
representantes da Nação eleitos por estados e pelo
DistricLo Federal, mediante suffragio direcLo.

§ 1." O numero de deputados será fixado pelo
Congresso, em proporção que não excederá de um por
setenta mil habitantes, não devendo esse numero ser
inferior a quatro por Estado.

§ 2.° Para este fim mandará o Governo Federal
proceder, desde já, ao recenseamento da população da
Republica, o qual se reverá decennalmente.

"-'I.
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Art. 28. Compete á Camara a iniciativa de todas
as leis de impostos, a fixação das forças de terra e
mar, a discussão dos proj ectos offerecidos pelo Poder
Executivo e a declaração da procedencia ou impro
cedencia da accusação contra o Presidente da Repu
blica. nos termos do art. 52.

CAPITULO III

DO SENADO

Art. 29. O Senado compõe-se dos cidadãos elegi
veis nos termos do art. 25 e maiores de 35 annos,
escolhidos pelas legislaturas dos estados, em numero
de tres senadores por cada um, mediante pluralidade
de votos.

Paragrapho unico. Os senadores do Districto Fe
deral serão eleitos pela fórma instituida para a eleição
do Presidente da Republica.

Art. 30. O mandato de senador durará nove annos,
renovando-se o Senado pelo terço triennalmente. .

§ 1,0 No primeiro anno da primeira legislatura,
logo nos trabalhos preparatorios, discriminará o Se-

.Redacção para a 2' discussão dd pl'ojecto de Consti·
tuição dos Estados Unidos do Brazil

Art. 28. Compete á Camara a iniciativa de todas
as leis de impostos, das leis de fixação de força~ de
terra e mar, da discussão dos projectos Qfferecidos
pelo Poder Executivo e a declaração da procedencia
ou improcedencia da accusação contra o Presidente da
Republica, nos termos do art. 52, e contra os secre
tarias de Estado nos crimes connexos com os do Pre
flidente da Republica.

CAPITULO III

DO SENADO

Art. 29. O Senado compõe-se de cidadãos elegi
veis nos termos do art. 25 e maiores de 35 annos, em
numero de tres senadores por cada Estado e o Dis
tricto Federal; eleitos pelo mesmo modo por que o
~ão os deputados.

ArL 30. O mandato de senador durará nove annos,
renovando-se o Senado pelo terço triennalmente.

(1,0) (1)

(1) Os §§ i 0, 2° e 3° foram transferidos para as
Disposições Transitarias.

1
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nado o primeiro e segundo terços de seus nlembros
cujo mandalo ha de cessar no termo do primeiro e
segundo triennios.

§ 2.° Essa discriminação effectuar-se-á em tres
listas, correspondentes· aos tres lerços, graduando-se os
senadores de cada Estado e os do Districto Federal
pela ordem de sua votação respecliva, de modo que
se distribua ao lerço do ultimo triennio o primeiro
votado no Districto Federal e em: cada um dos es
tados e aos dous terços seguintes os outros dous nomes
na escala dos suft'ragios oblidos.

§ 3." Em caso de empale, considerar-se-ão fa ..
vorecidos os mais velhos, decidindo-se por sorleio,
quando a edade for egual.

§ 4.° O mandato do senador eleilo em substituição
de outro durará o lempo restante ao do substituido.

Art. 31. O Vice-Presidente da Republica será
ipso facto o Presidente do Senado, onde s6 terá o
voto de qualidade, e será substituido, nas ausencias e
impedimentos, pelo Vice-Presidente dessa Camara.

Art. 32. Compete privativamente ao Senado julgar
o Presidente da Republica e os demais funccionarios
federaes designados pela Constituição, nos termo'3 e
pela f6rma que ella prescreve.

§ -I.o O Senado, quando deliberar como tribunal
de justiça, será presidido pelo Presidente do Supremo
Tribunal Federal.

§ 2.° Não proferirá sentença condemnatoria senão.
por dous terços dos membros presentes.

§ 3.° Não poderá impôr outras penas mais que a
perda do cargo e a incapacidade ele exercer qualquel~

(2.°)

(3.°)

Paragrapho unico. O mandato do senador eleito
em subsLiLuição de oulro durará o tempo restante ao
do substituido .

Art. 31. O Vice-Presidente da Republica será
ipso facto o Presidente do Senado, onde s6 terá o
voto de qualidade, e será substituido, nas ausencias e
impetlimentos, pelo Vice-Presidente dessa Camara.

Art. 32. Compete privativamente ao Senado julgar
o Presidente da Republica e os demais funccionarios
federaes designados pelá Constituição, nos termos e
pela f6rma que ella prescreve.

§ 1." O Senado, quando deliberar como tribunal
de justiça, será presidido pelo Presidente do Supremo
Tribunal Federal.

§ 2.° Não proferirá sentença condemnatoria senão
por dous terços dos membros presentes.

§ 3.° Não poderá impôr outras penas mais que a
perda do cargo e- a incapacidade de exercer qualquer

~
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outro, sem I)l'eJUlZO da acção da justiça ordinaría
contra fi condemnado,

CAPITULO IV

DAS ATTRIB'U!ÇÕES DO CONGRESSO

Art. 33. Compete privativamente ao Congresso
Nacional:

L" Orçar a receita, e fixar a despesa federal
annualn18nte;

, 2", auctorizar o Poder Executivo a cOjltralür em-
prestimoso e fazer outras operações de credito;

3", legislar sobre a divida publica, e estabelecer
os meios para o seu pagamento;

4", regular a arrecadação e distribuição das ren-
das nacionaes; ,

5", regular o commercio internacional, bem como
o dos estados entre si e com o Districto Federal, al-
famJegar portos, crear ou supprimir entrepostos; ,

6", legislar sobre a navegação dos rios que ba
nhem mais de um Estado, ou corram por territorio
exLrangeiro;

7"', determinar o' peso, valor, inscripção, typo e
denominação das moeelas;

8·, crear bancos de emissão, legislar sobre ella, e

Redacçâo pala t1 2" discussão do projecio de Consti
tlâção dàs Esiados Unidos do Bl'azil

outro, sem prejuizo da acção ela justiça ordinaf'ia
contra o conclemnaelo.

CAPITULO' IV

ilAS ATTRlBUIÇÔES DO CONGRESSO

Arl, 33, Compele privativamente ao Congresso
Naeh:mal:

1: Orçar a l'eeeita, e fixar a despesa federal
allnualmenLe, tomanclo as contas ela receita e despesa
ele cada exercicio financeiro;

2.° Auctorizal' o Poder Executivo a contrahir elll
presUmos, e fazer outras operações ele credito;

3,° Legislar sobre a elivida publica, e estabelecer
os meios para o seu pagamento;

el.o Regular a arrecadação e distribuição das ren
elas federaes;

5.° Regular o eommercio internacional, bem eomo
o elos eslados entre si e com o Districto Federal, al
fanclegal' parI os, crear ou supprimÍl' entrepostos;

6,° Legislar sobre a navegação dos rios, quando
banhem mais ele um Estado, ou, extendam-se a ter
rifarias exfrangeiros; ,

7," Determinar o peso, valor, inscripção, iypo e
denominação elas moedas;

8,° Cl'ear bancos ele emissão, legislar sobre elJa, e
ll'ilmlal-a:

-.....l
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1
do art,

'16,

passagea~ a forças ex
paiz, para operações mi-

9" fixar o p:Hll'fío dos pesos I' medidas;
resolver definitivamente sobre os limites elos

eslados entre si, os elo Dist.ricto Federal e os do tel'
ritoria nacional COlE as nações limitrophes;

11, deerelar a accusação cio Presidente da Hepu
hl íca nm' casos do al'f. 5êi;

<12, auelorizar Q Governo a declarar a guel'l'a e
fazer a paz;

<1::1, resolver definitivamenle ~:obre os tntlados e
convenções ~)omas naç<ões extrangeiras;

designar a Capital da União;
conceC!I'r subsidios aos estado"., na l1ypoll1ese
5 Q ,

legislar <sobre o servil,o elos corre ios e tele-

17, adoplar o l'egimen conveniente ú segurança
das fr;onteiras;

18, fixar aunualllJenLc as' Torças de lerra e mar;
1 ~<lJ regl1lar a composíçflO do Excrcito;

.:2,0, conceder, ou negar passagem a ror(;as ex
trangeíl'as pel:o IcrJ'itol'io do paiz, .para opemções mi
litares;

21, mobilizar e utilizal' a força policial dos es
tados, lll)S casos laxaclos' pela Constituição;

22, declarar em estado de sitio um ou mais
pontos do t.erriíol'io nacional, na emergencia de ag~

por forças exlrangeiras, ou de commoção in
e apJlrovar IIU suspender o declarado pelo

',Poder Exerm IiYII, ou SI'I1:; agentes responsaveis, na
flllsf l Hein tio t::ongl'esso;

no, fi:\:ar o padl';io dos l)1'SO~' e n:edidas;
10, appro"ar os tratados de limites' celebl'l1dos

}lolos estados enlre <,;i e resolver os confliclos que se
','l1scilem enlre olles a lal respeito;

lt. resolver definitivamer1Le sobre os limites do
Dislrieto Federal e os do telTiLorio nacional com as
naçües !imilroplJes;

, '12, audOl'izlll' o Governo a declarar a guerra, ox
goLlado o reClUSO do arbitramento, e a fazer a paz;

<l:], resolver definitivamente sobro os tratados 8
COll"en<çüe:,' com a<s naçüos extrangeiras;

J 1[, dl'signar aCapita<1 ela UnHío;
j 5, eouc,l'dUl' subsídios aos estados, na hypolJlCse

{lo al'!, /1":
1(;, legüJ!;u sohre o sl'l'"içodos coneios e tele

g'I'RpL\O:S;
t 7, aelopl ar o I'egimen conveniente á ~'egUl'ança

das f,'onleíras;
rixar aIlnualmente as fopças de terra e mal';

19, legislar sobre t\organização cio Exercito e da
Armada,

20, cOllCede l'
I.rangeims pC'lo
líl.ares;

21. mohilizar e ulilizar a força policial dos es
i adm, nos' casos taxados pela Constituição;

22, deelamr em eslado de sitio um ou mais
pontos cIo LelTitorio naeiona<l, na emergencia de ag
gores.são por força,; extrang'eiras, ou de commoeão in~

terna< e ap)ll'OYHr ou suspender o sitio que houver
sido declanldo pejo Poder Executivo, ou selE' agentes
l'eSpOllsa\'c'is, lia 8usencía do Congresso;

~
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23, regular as condições e o processo da eleiçãº
para os cargos federaes em todo o paiz;

24, codificar as leis civis, criminaes e commer
ciaes da Republica, e bem assim as processuaes da
justiça federal;

25, fixar os vencimentos dos ministros de Estado;

26, crear e supprimir empregos publicos fe
deraes, fixar-lhes as attrilmições, e estipular-lhes os
vencimentos;

27, instituir tribunaes subol'dinados ao SupremQ
Tribunal J.<'ecleral;

28, legislar contra a pirataria e os attentados ao
Direito das Gentes;

29, conceder amnistia;
30, commutar e perdoar as penas impostas por

crimes de responsabilidade, aos funccionarios federaes;
31, legislar sobre terras ele propriedade nacional

e mmas; -~~

32, estatuir leis peculiares ao Districto Federal;

33, sulmwtter a h)gislação especial os pontos do
territorio da Republica necessarios para a fundação

Redacçâo pam a 2" discussão do pl'ojecto de Consti
tuiçâo dos Estados Unidos do Bl'azíl

23, regular as condições e o processo da e.leição
para os cargos feeleraes em todo o paiz;

24, 'decretar as leis processuaes da justiça fe
deral;

25, estabelecer leis uniformes sohl'e naturalização
e fallencia:

26, <definir e punir os crimes ])oliticos, os de
falsificação ele moeda e dos titulos publicos da União,
e os commettidos no alto mar;

27, fixar os vencimentos dos ministros de Estado;
28, crear e 'Supprimir empreg'os publicos fe

deraes, fixar-lhes as attribuições, e estipular-lhes os
vencimentos;

29, organizar a justiça federal, nos termos cio
art. 54 e seguintes da Secção UI;

30, legislar contra a pirata,ria e os attentaclos ao
Direito das Gentes;

31, conceder amnistia; .
32, commular e pel'doar as penas J.llllpos,las por

crimes de responsabilidade, aos funccionarios federaes;
33. legislar sobre terras de propriedade nacional

e minas;
34, leg'islar sobre organização municipal do Dis

triclo Federal, bem como sobre a policia, o ensino
superior e os demais serviços que na Capital forem
reservados para o Governo ela União;

35, ~'l\tm1etter a legislação especial os pontos do
tel'l'itol'io da Republica necessal'ios para a fundação

-..l
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de arsenaes, ou outros estabelecimentos e instituições
de conveniencia federal;

34, legislar sobre o ensino superior no Districto
Federal; ,

35, regular ,os casos de extradiç',ão entre os es
tados;

36, velar na guarda da Constituição e das leis,
e providencial' sobre as necessidades de caracter fe~

deral:
37, decretar as leis e resolwJões necessarias ao

exercicio dos poderes em que a ConstituiçãQ inve~'te
o Governo da União;

38, decretar as leis orgm1icas para a execução
completa ela Constituição.

Art. 34. Incumbe, outrosim, ao Congresso, mas
não privativamente:

1°, animar, no paiz, o desenvolvimento da educa
ção publica, a agricultura, a industria e a immigração;

2°, crear instituições ele ensino superior e se
cundario nos estados;

3°, prover á instrueção primaria e secundaria
no Districto Federal.

Paragrapho unico. Quaesquer outras despesas de
caracter local, na Capital da Republica, incumbem
exclusivamente á auetorielaele municipal:

de arsenaes, ou outros estabelecimentos e instituições
de conveniencia federal:

36, regular os casos de extra;elição entre os es
lados;

37, decreJar as leis e resoluções necessadas ao
exercicio dos poderes que pertencem á União;

38, decretar as leis organicas para a execução
completa da Constituição.

Art. 34. Incumbe, outrosim, ao Cong'l'esso, mas
não privativamente:

1°, velar na guarda da Constituição e das leis,
e providenciar sobre as necessidades de caracter fe
deral: ,..

2°, animar no paiz o desenvolvimento das letlras,
artes e sciencias, bem como a immigração, a agri
cultura, industria e commercio, sem privilegios que
tolham a acção dos governos locaes;

3°, crear instituições de ensino superior e se
cundario nos estados;

4.° prover á instrucção primaria e secundaria
no Districto Federal.

~
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L\PITTiLO V

D,\8 LEIS E HE80LUÇÕES

Ai'L 35 < Salvas as ·excepções elo art .28, todo')
os projectos ele lei podem ter origéml inclisLincLament8
na CaInara, ou no Senado. sob a iniciativa de qualquer
de seus membros, 011 proposta eH!. mensagem do Poder
Executivo,

ArL :Hi, O pro,ieclo ele lei, adaptado numa das
Camaras, será submettido á outra; e esta, si o appro
vaI', envial-o-ú ao Poder Executivo, que, acquiescenelo,
o sanecíonará e promulgará.

§ 1", Si, pOl'ém, o Presidente ela Hepublica o julgar
inconstitucional. ouconLrario aos interesses da Nação,
oppôr-Ihe-á o sen véto dentro em dez dias uLeis, da
queBe em que recebeu o projecto. devolvendo-o, net'se
mesmo prazo, á Calnara onde 131113 se 110111'131' inieiado,
COIl1 os motivos da l'f!.cusa,

:::. 2", O silencio do Poder Executivo no {lecemiio
il1,pü~rta a saneção, salvo si esse Lermo se cumprir es
tando já encenado o CongTeSt'O,

§ 3", Ikwolvido o pro,iee!o á Camara iniciadora,
aJli se suj eilarú a urna discussão e á vüta(;fw nominal,
com;irleranclo~8e appl'ovllllo, si obLivel' dons tel'ços dos
sl1ffragim' presentes :13, neste Cll.SO, sc l'emetterá á

Redocçiio ))(1)'0 (/ 2' âiscussâo do lJ)'oicctO de Constí
IlIiçâo (ias Estudos [<)lirlos do Bl'ozil

CAPITULO V

8,\S LEIS E RESOLUÇÕES

ArL, 35, Salyas a,' excepções do arL. 2.8, loelo:;
os pro,ie.cLos de lei podem ler origem indistinclamenlc
na Carnal'U, ou no Senado, sob a iniciativa de qualquC'r
elos seus membros.

Art. 36. O pl'o,ier.to de lei, adoptado numa dr<s
Camarasl, será submetLido á ouLra; e et'ta, si o appro
vaI'. envial-o-á ao Poder Executivo, tlue, acquiüscemlo;
o sanceionartí e promulgará.

§ 1°. Si, porém, o Pre.sidenLe da Hepublica o ,julgai'
inconstitucional, ou contrario aos inLüresses da Naçfw,
oppCJr-lhe-á o süu yéLo dentro em düz dias utüis, da
quelle em que receheu o projedo. devolvendo-o, net'SO
mesmo prazo, Ú Camara onde elle se houver iniciado,
com os motivos da recusa,

§ 2". O silcncio do Poder Execulivo no c1ecennio
imporia a sanccão.

O Poder ExeeuLivo dará publicidr<de ás suas ra
zões, no eat'O de recusa dc sancção, quando e.sLivül' en
cena do o Congl'esso.

§ :3", Tkv(ll \'ido o pl'o,i ecto á Camara inic iadol'a,
alli se su,ieilal'ú a uma discussão e ;\ votação nominal,
consideramlo-sl' HPprovaclo, si obtiver dous terços dos
suffl'ngio,~' lH'f?S('n!.es; e·, nl?sfe caso, se rernetterá :i

(:j
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'Outra Camara, de onde, si vencer, pelos mesmos tra
lnítes, a mesma maioria, voltarli, como lei, ao Poder
Executivo para a solennidade da promulgação,

§ li". A sancção e a promulgação el'fectuam-se pOl'
estas formulas:

1a
• "O CongTes:"o Nacional decreta, c eu sanc

eiono a seguinte lei (ou resolução)";
2". "O Congresso Nacional cleeret.a, e cu promulgo

a seguinte lei (ou resolução)",

L>\rt.. 3'7, O proj eeto de lei de uma Camara, emen
dado na outra, volverá á primeira, que, si acceitar as

envial-o-á, 1110difieadJ em conformidade
ao Poder ExecuLivo,
1". No easo e,ontraeio, volverá á Camara revi

sora, onde só se eonsiderarão approvadas as allei'ações,
si o11Liverem elous jerços dOt' suffragios presentes; e,
nesta hypot,hesc, tornará á Call18.Ca iniciadora, que só
as poderá repravar mediante dous terços elos seus
votos.

§ 2". Rej citadas de:,'1 e modo rIs alterações, o pro
oecto submetter-se-á sem el1as á sancção,

ArL 38. Os projcctos totallY~ente rejeitados, ou
não sanccionarJos, não se poderão renovar na mesma
seE'são legisla liva,

outra Camara, (]c onde, si vencer, pelos mcsmos tra
mites, a mesma maioria, voltará, eomo lei, ao PodeI'
Executivo para a solennidade da promu 19ação,

§ L1". A sancçflo n a promulgaç,ão ei'feetualll-se Doe
estas forn1ulas:

1', "O Conpl'('s~'" l'\ac,iona! decreta, c en sanc
ciono a seguinle lei (ou resoluç.ào)":

2", "O Congresso Nacional ciecreta. e cu ]Il'IJ1Imlgo
a segllinte lei (ou r"~:ohlç.flo:l".

Ar!. 37. Nilo sendo a lei )H'Ulllulgada pelo Presi
dente da Hepublica, lIO" casos elos §§ 2" e :3" do ar!. aG,
dentro ele 48 hora,", " Presidente (lo Senado a prolllul
garú, usando da '5c'guinte fórmula:

"O Congresso Nacional decreta e promulga a ,';('
gninle lei (on resclluç.f!o:I",

Ad. :38, O ]!1'o,ieeLo ele lei dr~ uma Camara eUI,-~c

daelo na outra, vo'l\'erú Ú primeira, que, si aeceitar as
emendas. en\'íal--n-;í, I11nclifiea(10 em eonformidal/,C)
deJlas, ao Poder Ex('culi\'o,

§ 1". No cai'ç conl],[ll'io, ','1111-1'['8, Ú Cantara re'Vi
sora, onde só se cnn,"ir!el'al'ilo apPI'ovarJas as alterações,
si obtiverem c10Ui: f ercos do:,' sn rrragios lH'esen(es; I',
nesta llY110these, f orm\l'ú :'1 Camnr-a iniciádora, que sei
as poderá reprovar nweliantü elous terços (los seus
votos.

§ 2". Rej eil aela" de:,'! e 1Il0c'l0 as alterações, o pro
jüelo sllbmetter-se-á sem nJlas Ú srillcçào.

Art, 39, Os ]Jrojeetos rejeitados, ou não sam-
cionados. não 1'0(1c1'50 rpnO\'llr na mesma scssãl) l'C)~

lislativa,

""l
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SECÇÃO II

PODER EXECl]TIVO

Capitulo I

])0 l'i'csiriClltc C dll 1'ice-P,'csidente

Art. 39, Exerce o Poder Exec,utivo o Presidente
dos Estados Unidos do Brazil, eomo chefe electivo da
Nação.

§ Lo Substitue o Presidente, no caso de impe
dimento, c stlcceele-Ihe, no de falta, o Vice-Presidente,
eleito simultaneamente com elle.

. § 2°. No impedimento, ou falta elo Vice-Presi
dente, serão sUflCessivamente chamados á presidencia
o Vice-Presidente do Senado, o Presidente da Camara
c o do Supremo Tribunal Federal.

§ 3°. São co.ndições essenciaes para ser eleito Pre-
sidente, ou Vice-Presidente da Republica:

10. ser brazile.iro nato;
2°, estar no exercicio dos direitos politicos;
3", ser maior de trinta e cinco annos.

Art. 40. O Presidente exercerá o ~argo por seis
almos; não podendo ser reeleito para O periodo presi
,dencial immediat().,

Redacção para a 2" discussão do pl'ojecto de COllsti.
t1t'ição dos Estados Unidos do Brazil

SECÇÃO II

PODER EXECUTIVO

Capitulo I

Do P1'CS idcnte c do Vicc-PI'esidente

Art 4.0. Exerce o Poder Executivo o Presidente
dos Estados Unidos do Brazil, como chefe electivo da
Nação'.

§ 1°. Substitue o Presidente, no c.aso de impe
dimento, e succede-Ihe, no de falta, o Vice-Presidente,
eleito simultaneamente com elle.

§ 2°. No impedimento, ou falta do Vice-Presi
dente, serão suc<cessivamente chamados á presidenoia
o Vice-Presidente do Senado, o Preside,nte da Camara
o o do Supremo Tribunal Federal.

§ 3°. São condições essenciaes para ser eleito Pre-
sidente, ou Vice-Presidente da Republica:

10. ser brazileiro nato;
2°, estar no exercicio dos direitos politicos;
3", ser maior de trinta e cinco almos,
Art. 41. Si, no caso de vaga, por qualquer causa,

da Presidencia ou Vice-Presidencia, não houverem
ainda clecorriclo dous terços do periodo presidencial,
proceder-se-á a nova, eleição.

Art. 42. O Presidente exercerá o cargo por quatro
annos; não podendo ser reeleito para o periodo presi
dencial .Íl11mediato_'l

~
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§ "1°. o Vice-Presidente, que exercer a presidenOia
pelos tres ultimos annos do periodo presidencial, não
poderá ser eleito Presidente para o periodo seguinte.:

§ 2°. O Presidente deixará o exercicio de suas
funcções, improrogavelmente, no mesmo dia em que
termmar o seu periodo presidencial, succedendo-lhe
logo o recem-eleito.

§ 3°. Si este se achaI: impedido, ou faltar, a sub
stituição far-se-á nos termos do artigo antecedente,
§§ 1° e 2°.

§ 4°. O primeiro periodo presidencial terminará
aos 15 de noven1bro de 1896.

Art. 41. Ao empossar-se no cargo, o Presidente
pronunciará, em sessão publica, ante o Supremo Tri
bunal Federal, esta affirmação:

"Prometto manter e cumprir com perfeita leal
dade a Constituição Federal, promover o bem geral da
Republica, observar as suas leis, sustentar-lhe a união,
a integridade e a independencia."

Art.. 42. O President.e e o Vice-Presidente não
podem sahir do territorio nacional sem permissão do
Congresso; pena de perderem o cargo.

Art. 43. O Presidente e o Vice-Presidente perce
berão subsidio, fixado pelo Congrsso no periodo pre
sidencial antecedente.

Capitulo 11

Da eleiçâo ele Presidente e Vice-P.I'esielellte

Art. 44. O Presidente e o Vice-Presidente serão
escolhidos pelo povo, mediante eleição indirecta, para
a qual cada Estado, bem como o Districto Federal, con-

§ 10
• O Vice-Presidente, que exercer a presidencià

no ultimo anno do periodo presidencial, não poderá
ser eleito Presidente para o periodo seguinte.

§ 2°. O Presidente deixará o exercicio de suas
funcções, improrogavelmente, no mesmo dia em que
terminar o seu periodo presidencial, ' succedendo-lhe
logo o recem-eleito.

§ 3°. Si este se achar impedido, ou faltar, a sub
stit.uiçã.o far-se-á nos termos do artigo 40, §§ 1° e 2°.

§ 4°. O primei'ro perio!Ío presidencial terminará
a 15 de novembro de 1894.

Art. 43. Ão empossar-se no cargo, o President.e
pronunciará, em sessão publica, ante o Supremo Tri-
lmna.I Federal, est.a affirmação: '

"Prometio manter e cumprir com perfeita leal
dade a Const.ituição Federal, promover o bem geral da
Republica, observar as suas leis, sustentar-lhe a união,
a integridade e a independencia."

Art.. 44. O Presidente e o Vice-Presidente não
podem sahir do territorio nacional sem permissão do
Congresso; pena de perderem o cargo.

Art. 45. O Presidente e o Vice-Presidente perce
berão subsidio, fixado pelo Congresso no periodo prl'"
sidencial antecedente.

Capitulo 11

Da eleição de PI'esidente e V'ice-PI'f!s!clellte

Art.. 46. O Presidente e o Vice-Presidente da Re
publica serão eleitos por suffragio directo da Nação, e
maioria absoluta de votos.

y
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Projecto de Constituição dos Estados Unidos do 'BrazU

stituirá uma circumscripção, com eleitores especiaes
em numero duplo elo da respectiva representação no
Congresso.

§ 1". Não podem ser eleitores especiaes, alélo dos
enumerados no arL. 26, os cidadãos que occuparem
cargos reLrilmidos, de caracter legislativo, .iudiciario,
administraLivo, ou militar, no Governo da União, ou
nos dos estados.

§ 2". Essa eleição realizar-se-á no dia I de março
do uI Limo anno elo periodo presidencial.

Ar!. /15. No elia 1 de maio seguinte se celebrará.
em todo o lerriLorio ela Rcpublica, a elciç:lo do Pl'esi
dento e rIo Vice~Presidente.

§ 1". Os eleitores de cada Estado formarão um
collegio, e bem assim os cio Districto Federal, reunin-

Redacção pam a 2~ discussão do pl'ojecto de Consti~
tuição dos Estados Unidos do Brazil

§ 10, A eleição terá lagar no dia 1.de março do
ultimo anno do periodo presidencial, procedendà-se na
Capital Federal e nas capitaes dos estados á apu
ração dos voLos recebidos nas respectivas circumscri
pções, O Congresso fará a apuração final aLé o dia 20
de maio do mesmo anno, com qualquer numero de pre
senLes.

§ 2°. Si nenhum dos .voLados houver alcançado a
maiorIa absoluta, o Congresso mandará proceder a
nova eleição, enLre os dous mais votados para cada um
dos cargos. desigl1ando dia para essa eleição dentro dos
tres mezes seguintes, A nova apuração se realizará
em dia marcado pelo mesmo cidadão que houver pre
eidido a primeira, sendo declarados eleitos os dous
cidadãos que houverem obtido a maioria relativa,
Para esse fim, poderá reunir-se o Congresso' em qual
quer tempo e com qualquer numero.

§ 30. O processo da eleição e da apuração será
dado em lei ordinaria.

§ 1,0, São inelegiveis pata os cargos de Presidente
e Vice-Presidente os parentes consanguineos e affins,
nos 10 e 2° gráos, do Presidente ou Vice-Pi'esidenLe
que se ache em exercicio no momenLo da eleição, ou
que o tenha deixado até seis mezes antes.

...:j
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do-se todos no lagar, que com a devida anteeedcneia,
preserever o rcspeeti vo Governo.

§ 2". Cada eleitor votará em duas urnas', por drw,s
cedulas diffel'enles, numa para Presidente, noutra pum
Vice-Pl'esidenle, em dous cidadãos, um dos qUGes, pelo
menos, filho de outro Estado.

§ 3°. Dos votos apUl'ados se organizarão duas
actas distinclas, de cada uma dar, quaes se lavrarão
tres exemplares authenticos, designando os nome.O' clo~

votados e o respectivo numero d,~ valos,
§ 4°. Dessas seis authenticas, cujo teôr immedia

Lamenle s'e fará publico pela impl'ensa, -remetter-se-iío
duas (uma de cada acta) ao G0vernador do Estado,
para o respectivo arclüvo, e para o lLesmo fim, no Dis
trico ]:êederal, ao Presidente da municipulidade, dua"
ao Presidente cio .Senado da União. e as duas rest.antes
ao Archivo Nacional, todas fechadas e E'e:ladas.

§. '5°. Reunidas as duas camaras em Asselr..bléa
Geral, sob a presidencia do· Presidente elo Senado, 0110
abrirá perante ella-s as dua-s acLas'. proclam::mdo Pre
sidente e Vice-Presidente dos Estado.> Unidos do
Brazil os dous cidadãos, que, em cada uma rlollas,
reunirem a maioria absoluLa do voLoE.' contados,

§ (i0, Si ninguem obtiver essa maioria, o COl1
g'l1esso elegerá o Presidente, ou o Vice~Presid:mte. por
maioria absoluta, em votação' nOlllinaJ,. dt'ntre os tres
n:'ais suffragados em cada uma (1:1s actas'.

§ 7°. Nessa eleição, cada Estado, bem como o Drs~

tricto Federal, terá um voto; e ('ste caberá áql. elle,
dos [res candidatos que, na respeetiya r'epl'csentH\;,l ')
no Congreeso, alcançar a maioria i'elativa elos snfI!'u-
gios. '

§ 8°. Para esse effeHo, os r8Dcesent:u1 tes do cach"t

~w

I



P1'ojecto de Constituição dos Estado~ Unidos do B1'azil

Estado, e assim os do Districto Federal, votarão por
grupos discriminados.

Art, 46, Não se considerará constituida a Assem
bléa Geral para proceder á verificação da eleição do
Presidente e Vice-Presidente da Republica, sem a pre
sença, pelo menos, de dous terços dos seus membros.

§ 1"., O. processo determinado para esse fim nos
dois artigos precedentes começará e findará na mesma
sessão .

§ 2°, Feila, nessa sessão, a chamada dos mem
bros do Congresso, não será permittido aos presentes
retirarem-se da Casa; para o que se tomarão as con
venientes medidas de precaução material,

§ 3°, Nenhum membro presente póde abster-se de
votar,

Capitulo HI

Das ath'ibuições do Podel' Executivo

Art. 47, Compete privativamente ao Presidente
da Republica:

1°, sanccionar, promulgar e fazer publicar as leis
e resoluções do Congresso; expedir decretos, instruc
ções e regulamentos para a sua fiel execução;

2°, nomear e demittir livremente os ministros de
Estado;

3°, exercer o commando supremo das forças de
terra c mar dos Estados Unidos do Brazil, assim {'amo

Redacção paJ'a a. 2' discussão' dá p1'ojecto de Consti
tuição dos Estados Unidos do B1'azU

Capitulo IH

Das attl'l'buições do Podel' Executivo

Art, 47, Compete privativamente ao Presidente
da Republica:

1", sanccionar, promulgar e fazer publicar as leis
e resoluções do Congresso; salvas as restricções es
tabelecidas nesta Constituição; expedir decretos, ins
trucções e reulagmentos para a sua fiel execução;

2", nomear e demittir livremente os ministros de
Estado:

3", exercer o mando supremo das forças de terra
e mar dos Estados Unidos do Brazil, assim como das

-...J
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das de policia local, quando chamada ás armas em de
fesa interna, ou externa da União;

4°, administrar e distribuir, sob as leis do Con
gresso, conforme as necessidades do Governo nacional,
as forças de mar e terra;
" 5", prover os cargos, .civis e militares, de cara
cter federal, salvas as restricções expressas na Con
stituição;

6", indultar e commutar as penas nos cdrno'l su
jeitos á jurisdicção federal, salvo nos casos a que se
referem os arts. 33, n. 30, e 51, § 2°;

7°, declarai' a guerra, e fazer a paz nos term.os
do art. 33, n. 12;

8°, declarar immediatamente a guei'ra, nos casos
de invasão ou aggressão extrangeira;

go, dar conta annualmente da situação do paiz ao
Congresso Nacional, recommendando-Ihes as provi
dencias e reformas urgentes, em uma mensagem, que
remetterá ao Secretario do Senado no dia da ,aber
tura da sessão legislativa;

10, convocar o Congresso extraordinariamente, e
prorogar-Ihe as sessões ordinarias;

11, nomear os magistraclos federaes;

12, nomear os membros do Suprem,o TriJmnal
Federal e os ministros diplomaticos, mediante appro
vação do Senado; podendo, na ausencia do CongTesso,
designai-os em commissão, até que o Senado se pro
nunCIe;

13, nomear os demais membros do corpo diplo
matico e os agentes consulares;

14, mant01; as relações com os estados extran-
geiros; .

de policia local, quando chamada ás armas em defesa
interna, ou externa da União;

4°, administrar e distribuir, sob as leis do COll·.
gresso, conforme as necessidades do Governo nacional,
as forças de mar e t.erra;
" fiO, prover os cargos, civis e militares, de cara
cter federal, salvas as restricções expressas na Con
"ti luição;

6°, indulLar' e comlllutar as penas nos crimes Sll
jeitos á jurisdicção federal, salvo nos casos a que se
referem os arts. 33, n. 32, e 51, § 2°;

7°, declarar a gue1'l'a, o fazer a paz nos termos
do art. 33, n. 12; .

8°, declarar immediatamente a guerra, nos easos
de invasão ou aggTessão extrangeira;

go, dar conta unnualmente da situação do paiz ao
Congresso Nacional, indicando-lhe as providen
cias e reformas urgentes, em uma mensagem, que
remetterá ao Seeretario do Senado no (lia da aber
tura da sessão legislativa;

10, eonvocar o Congresso extraordinariamente, e
prorogar-lhe as sessões ordinarias;

11, nomear os magistrados federaes mediante ap
provação do Supremo Tribunal;

12, nomear os membros do Supremo Tribunal
Federal e os ministros diplomatieos, sujeitando á ap
provação do Senado; podendo, na ausencia do Con
resso, designai-os em eommissão, até que o Senado se
pronuncie;

13, nomear os demais membros do corpo dip~..;,..~
matico e os agentes consulares;

H, manter as relações com os estados extra:..
gelros;
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Pl'ojecto de Constituição dos Estados Unidos do Bl'azil

15, declarar, por si, ou seus agentes responsa
veis, o estado de siLio em qualquer ponto do terri
torio nacional, nos casos de aggressão extrangeira, ou
grave commoção intestina (Arts. 77 e 33, n. 22);

16, entabolar negociações internacionaes, celebrar
ajustes, convenções e tratados, sempre acl referendum
do Congresso, e approvar os que os estados celebrarem
na conformidade do art. 64, submettendo-os, quando
cumprir, á auctoridade do Congresso.

Capitulo n

Dos rninist1'os de Estado

Art. 4R. O Presidente da Republica é auxiliado
pelos ministros de Estado, agentes de sua confiança,
que lhe referendam os actos, e presidem cada um a
Ullla rias secretarias, em que se divide a administração
federal.

Art. 49. Os ministros de Estado não poderão
accumular outro emprego ou funcção publica, nem
ser eleitos Presidente ou Vice-Presidenta da União.

Paragrapho unico. O deputado, ou senador, que
aceitar o cargo de Ministro de EEtado, perderá o man
dato, procedendo-se immeeliatamente á nova eleição,
na qual nãu poderá ser votado.

Arl. 50, Os ministros de Estado não poderão
comparecer ás sessões do Congresso, e só se commu:'

Redacçao l)w'a a 2" discussão do ]Jl'ojecto de Consti~
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15, declarar, por si, ou seus agentes responsa
veis, o estado ele sitio em qualquer ponto do terri
torio nacional, nos casos de aggressão extrangeira, ou
grave commoção intestina (art. 6°, n. 3, art. 33, nu
mero 22, e art. );

16, entabolar negociações internacionaes, celebrar
ajustes, convenções e tratados, sempre ad 1'e(e1'endum
do Congresso, e approvar os que os estados celebrarem
na conformidade do art. 64, submet.tendo-os, quando
cumprir, á auctoridade do Congresso.

Capitulo IV

Dos ministros de Estado

. Art. 48. O Presidente da Republica é auxiliado ~
pelos ministros de Estado, agentes de sua confiança, 0\
que lhe subsc,revem os actos, e presidem cada um a
uma das seeretarias, em que se divide a administração
federal,

Art. .4 9, Os ministros de Estado não poderão
accumular o exercicio de outro emprego ou funcção
publIca, nem ser eleitos Presidente ou Vice-Presi
dente da União, deputado, ou senador.

Paragrapho unico. O deputado. ou senador, que
aceitar o cargo de Ministro de Estado perderá o man
dato, procedendo-se immediatamente a nova eleição,
na qual não rioderá ser votado.

Art. 50. Os ministros de Estado não poderão
comparceer ás sessões do Congresso, e só se comn1U-



n1ca1'ão COm elIe por escripto, ou pessoalmente em
conferencias com as commissões das camaras.

Os relatorias annuaes dos ministros serão diri
gidoG ao Presidente da Republica, e communicados
por este ao Congresso. .

Art. b1. Os ministros de Estado não são respon
saveis ao Congresso, ou aos Tribunaes pelos conselhos
dados ao Presidente da Republica.

§ 1~. Respondem, porém, quanto aos seus actos,
pelos crimes qllalificados na lei criminal.

§ 2°. Nos crimes de responsabilidade serão pro
cessados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal, e,
nos connexos com os do Presidente da Republica, pela
auctoridade competente para o julgarnento deste.

. Capitulo V

Da roesponsabilidade do Presidente

Art. 52. O Presidente dos Estados Unidos do
Brazil será submeWdo a processo e julgamento, de
pois que a Camara declarar procedente a accusação,
l)erante o Supremo Tribunal Federal, nos crimes com
muns, e nos de responsabilidade, perante o Senado.,

Art. 53. São crimes ele responsahilidade, no Pre-
sidente da Republica, os que attentam contra:

1,0 a existencia politica da União;
2.° a Constituição e a f6rma do Governo federal;
3.° o livre exercicio dos poderes politicos;

lllcarão com olle por escripto, ou pessoalmente em
conferencias com as commissões das camaras.

Os relatarias annuaes dos ministros serão diri
gidos ao Presidente da Republica, e communicados
por esto ao Congresso.

Art. 51. Os ministros de Estado não são respOl1
"aveis ao Congresso, ou aos Tribunaes pelos conselhos
dados ao Presidente da Republica.

§ 10
• Respondem, porém, quanto aos seus actos,

pelos crimes qualificados na lei criminal.
§ 2°. Nos crimes communs e de responsabilidade

serão processados o julgados polo Supr~mo Tribunal
Fedoral 0, nos C01111exos com os do Presldente da Re
publica, pola auctoridade competente para o julga
mento deste.

Capitulo V

Da j'e.slJOlISalJilidade do Pl'csidenl c

Art. 52. O Presidente dos Estados Unidos do
Brazil será submeltido a processo e julgamento, de
pois que a Camara declarar procedente a accusação,
perante o Supremo Tribunal Federal, nos crimes com
muns, e nos de responsabilidade, perante o Senado.

ParagTapllO unico. Decretada a procedencia da
accusação, ficará o Presidente suspenso de suas
funcções.

Art. 53. São crimes de respon"abilidade, no Pre-
sidente da Republica, os quo atlentam contra:

1." a oxistencia politica da União;
2,° a Constituição e a f6rma do Governo federal;
3: o livre exercicio dos poderes politicos;

-.:I
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4." o g'oso e exercicio leg'al dos direitos polHicos,
ou individuaes;

5." a segurança interna do paiz;
6." a probidade da administração;
7." a guarda e emprego constitucional dos di

nheil;os publicos.

§ 1." Esses delictos serão definidos enl lei espe
cial.

§ 2." Outra lei lhes regulará a accusação, o pro-
oesso e o julgamento. .

§ 3." Ambas essas leis serão feitas na primeira
sessão do primeiro Congresso.

SECÇÃO III

DO PODER JUDICIARIO

ArL 54. O Poder Judiciario da União terá
org'ãos um SUI)remo Tribunal Federal, com séde na
Capital da Republica, e tantos juizes e trilmnaes fe
deraes, distribuidos pelo paiz, quantos o Cong'l'esso
crear.

Art.. 55. O Supremo Tribunal Federal compor
se-á de 15 juizes, nomeados na fórma do &rt. 47,
n. 11, dentre. os cidadãos de notavel sabere repu
tação, elegiv81s para o Senado.

Art.. 56. Os juizes federaes são vitalicios, per
dendo o cargo unicament.e por sentença judicial.

Reilacção pal'a a 2" discussão do projecto de Cónsti
tuiçâo dos Estados Unidos do Brazil

4." o goso e exercicio legal dos direitos polHicos,
ou individuacs:

5." a segur'ança interna do paiz;
6." a probidade da administ.ração;
7." a guarda e emprego constitucional dos di..;

nheiros publicos;
8." As leis orçamentarías votadas pelo Congresso.
§ 1." Esses delictos serão definidos em lei espe

cial.
§ 2." Outra lei lhes reg'ulará a accusação, o pro

cesso e o julgamento.
§ 3." Ambas essas leis serão feitas na primeira

sessão do primeiro Congresso.

SECÇÃO III

DO PODER JUDICIARIO

/u·t.. 54. O Poder Judiciario da União terá por
orgãos um Supremo Tribunal Federal, com séde na
Capital da Republica e tantos juiz'es e tribunaes fe
cleraes, clislribuidás pelo paiz, quantos o Congresso
crea!'.

Art.. 55. O Supremo Tribunal Federal compor
se-á de 15 juizes, nomeados na f6rma do art. 47,
n. 12, dentre os cidadãos de notavel saber e repu
tação, elegiveis para o Senado.

Art. 56. Os juizes federaes são vitalicios, per
dendo o carg:o unicamente por sentença judicial.

..:l
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~ 1." Os seus vencimentos serão determinados pai'
lui elo Cong'resso, Que não os poelerá diminuir.

§ 2.° O Senado julgará os membros do Supremo
Tribunal Federal, e este os juizes federaes inferiores.

Ao art. 57. Os tribunaes federaes elegerão de seu
seio os seus presidentes e org'anizarão as respectivas
secretarias.

§ 1.0 Nestas, a nomeação e demissão dos respe
ctivos empregados, bem como o provimento dos offi
ciaes de justiça nas respectivas circumscripções ju
didarias, compete respectivamente aos' presidentes dos
tribunaes.

§ 2: O Presielente da Republica designará, dentre
os membros do Supremo Tribunal Federal, o Pro
curador Geral da Republica, cujas attribuições se de
fiJ~irão em lei.

Art. 58. Ao Supremo Tribunal Federal compete:
I. Processar e julgar, originaria e privativamente:
a) o Presidente da Republica, nos crimes com-

muns, e os ministros de Estado, nos casos elo' art. 51;
b) os ministros diplomaticos, nos crimes communs

e nos de responsabilidade;
c) os pleitos entre a l:Jnião e os estados, ou entre

estes uns com os outros;
d) os litigios e reclamações entre nações extral}

geiras e a União ou os estados;
e) os conflictos dos juizes ou tribunaes federaes

entre si, ou entre esses e os dos estados.

§ 1.0 Os seus vencimentos serão determinados por
lei do Congresso, Que não os poderá diminuir.

§ 2: O Senado' julgará os membros do Supremo
Tribunal Federal nos crimes de l'eSpOnfiabilidade, e

. este os juizes fecleraes inferi@es.
Art. 57. Os tribunaes fedei'aes elegerão de seu

seio os seus presidentes íl organizarão as respectivas
secretarias.

§ 1." Nestas, a nomeação e demissão dos respe
ctivos empregaclos, bem como o provimento dos offi
cios de justiça nas respectivàs circumscripções ju
diciarias, compete respectivamente aos presidentes dos
tribunaes.

§ 2: O Presidente da Republica designará, dentre
os membros do Supremo Tribunal Federal, o Pro
curador Geral da Republica, cujas attribuições se de
finirão em lei.

Al't. 58. Ao Supremo Tribunal Federal compete:
I. Processar e julgar, originaria e privativamente:
a) o Presidente da Republica, nos crimes C0111-

muns, e os ministros de Estaelo, nos oasos do art. 51;
b) os ministros diplomaticos, nos crimes communs

e nos de responsabilidade;
c) as causas e conflictos entre a União e os es

tados, ou entre estes uns com os outros;
d) os litigios e reclamações entre nações extran-

geiras e a União ou os estados; .
e) os conflictos dos juizes ou tribunaes federaes

entre si, ou entre esses e os dos estados, assim como
os dos juizes e tribunaes de um Estado com os juizes
e tribunaes do outro Estado.

~
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lI, Julgar, em gTáo de recurso, as questões resol
vidas l)elos juizes e tribunaes federaes, assim como as
de que trata o presente artigo, § i O

, e o art, 60; .
• UI, Rever os processos findos, nos tepmos da

art. 78,
§ L° Das sentenças ela justiça dos estados em ul

tima instancia haverá recurso para o Supremo Tri
bunal Federal:

a) quando se questionar sobre a validade, ou a
applicabilidade de tratados e leis feeleraes, e a decisão
do tribunal elo Estado fór contra elIa;

b) quando se contestar a validade de .leis ou
actos dos governos dos estados em face da Constituição,
ou das leis federaes, e a decisão do tribunal do Estado
consideear validos os actos, ou leis, impugnados,

§ 2.° Nos casos em que houver de a.pplicar leis
dos estados, a justiça federal consultará a jurispru
dencia dos tribunaes locaes, e, vice-versa, a justiça do~

estados consultará a jurisprudencia dos tribunaes fe
deraes, quando houver de interpretar leis da União,

Art. 59, Compete. aos juizes ou trilJllnaes federaes
decidir:

a) as causas em que alguma das partes estribar
a acção, ou a defesa, em elisposiç.ão da Constituição
Federal;

b) os litigios entre um Estado e cidadãos de outro,
Gu entre cidadãos de estados diversos, diversificando
as leis destes;

lI, Julgar, em gráo de recurso, as questões resol
vidas pelos juizes e tribunaes federaes, assim como as
de que trata o presente artigo, § i·, e o art, 60;

lII, Rever os processos findos, nos termos do
art.

§ 1." Das sentenças da justiça dos estados em ul
tima instancia haverá recurso para o Supremo Tri-
bunal Federal: .

a) quando se questionar sobre a validade, ou a
applicabilidade de tratados e leis federaes, e a decisão
elo tribunal do Estado fór contra ella;

b) quandà se contestar a validade de leis ou
actos dos governos dos estados em face da Constituição,
ou elas leis federaes, e a decisão elo tribunal do Estado
considerar validos os actos, ou leis, impugnados,

§ 2,· Nos casos em que houver de applicar as leis
elos estados, a justiça federal consultará a jurispru
elencia elos trilJllnaes locaes, e, vice-versa, a justiça dos
estados consultará a jurisprudencia dos tribunaes fe
deraes, quando houver de interpretar leis da União.

Art, 59, Compete aos juizes ou tribunaes federaes
decidir:

a) as causas em que alguma das partes fundar
a acção, ou a defesa, em disposição' da Constituição
Federal'

b) bs litigios entre um Estado e cidadãos de outro,
ou entre cidadãos de estados diversos, diversificando
as leis destes;

-l
Ot
o



c) os pleitos entre esLaclos extrangeiros e cidadãos
brasileiros;

d) as acções movidas por extrangeiros e fundadas,
quer em contractos com o Governo da União, quer em
convenções, ou tratados da União com outras nações;

e) as questões de Direito Maritimo e navegação,
assim no oceano como nos rios e lagos do paiz;n as questões de Direito Criminal, ou Civil In
ternacional;

(I) os crimes politicos. .
'. ,§ 1." E' vedado ao CongressQ commeLter qualquer
jurisdicção federal ás justiças dos eslados.

§ 2." As sentenças e ordens da magistratura fe
deral SlW executadas por officiaes judiciarios da União,
aos quacs é obrigada a prestar auxilio; quando lIlVO
caela por elles, a policia local.

ArL 60. As decisões dos juizes ou tribunaes dos
estados, nas materias de sua competencia, porão termo
aos processos e questões; salvo quanlo a,

1", habeas-c01").JUS, ou
2°, espolio de extrangciro, quando a especie não

estivcr prcvista em convenção, ou tratado.
Em taes casos, haverá recurso yolunlario para o

Supremo Tribunal Federal.
Arl. 61. A justiça dos estados não póde intervir

em questões submettidas aos tribunaes fedemes, 11em
annullar, aHerar, ou snsplmder as suas sentenças, ou
ordens.

c) os pleitos entre estados extrangeiros e cidadãos
bras1leiros;

d) as acções movidas por extrangeiros e fundadas,
quer em contractos com o Governo da União, quer em
convenções, ou tratados da União com outras nações;

e) as questões de Direito Maritimo e navegação,
assim no oceano como nos rios e lagos do paiz;

f) as questões de Direito Criminal, ou Civil In~

'ternacional;
11) os crimes politicos.
§ 1.0 E' vedado ao Congresso commeLLer qualquer

jurisdicção federal ás justiças dos estados.
§ 2." As sentenças e ordens da magistratura .fe

deral são execuladas por officiaes judiciarios da União,
aos quaes a policia local é obrigada a prestar auxilio,
quando invocada por elles.

Arl. 60. As decisões dos juizes ou tribunaes dos
estados, na;~ materias de sua competencia, porão termo
aos processos e questões; salvo quanto a, .

1°, habeas-C01'lJtts, ou
2", espolio ele extrangeiro, quando a especie não

estiver ))revista em convenção, ou tratado.
Em taes casos, haverá recurso yoluntario para o

Supremo Tribunal Federal.
Arl. 61. A justiça dos estados não páde intervir

em questões submettielas aos tribunaes federaes, nem
annullar, alterar, ou suspender as suas sentenças, ou
ordens. E, reciprocamente, a justiça federal não páda
intervir' em questões submettidas aos tribunaes dos es
tados, nem annullar, alterar, ou suspender as decisõell
ou ordens destes, cxceptuados os casos expressamente
declarados nesla Constituição.
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tuição dos Estados Unidos do Brazil

rITULO II TITULO II

vos, Estados Dos Estados

Art. 62. Cada Eslado reger-se-á pela Constituição
e pelas leis que adoptar, comtanto que se organizem
sob a fôrma republicana, não contrariem os princi
pios constitucionaes da União, respeitem os direitos
que esta Constituição assegura, e observem as se
guintes regras:

1.0 Os poderes Executivo, Leg'islativo, e Judiciario
serão discriminados e independentes; "

2.° Os governadores e os membros da legislatura
local ser,ão electivos;

3.° Não será electiva a magistratura;
4.° Os magistrados não serão demissiveis senão

por sentença;
5." O ensino será leigo e livre c!~1 lodos os g'ráos,

e gratuito no primario.
Art. 63. Uma lei do Congresso Nacional distri

lmirá aos estados certa extensão de lerras devolutas,
demarcadas á cus Ia delJes, álquem da zona da fronteira
da Republica, sob' a clausula de as povoarem, e colo
nizarem dentro em determinado prazo, devolvendo-se,
quando essa reserva se não cumprir, á União a pro
priedade cedida.

Paragrap\10 unico. Os estados poderão transferir,
sob a mesma condição, essas terras, por qualquer ti-

Art. 62. Cada Estado reger-se-á pela Constituição
e pelas leis que adoptar, respeitados os principios
constitucionaes da União,

Art. 63. As minas e as terras devolutas são do
dominio dos estados, sem prejuizo dos direitos da
União a toda a porção de territorio que precisar para
a defesa das fronteiras, para fortificações, para con
st.rucções e, em geral, para qualquer serviço publico
que dependa directa e e:x;clusivamente de sua aucto
ridade.

Paragrap\10 unico. Os proprios nacionaes que não
forem necessarios para serviços da União, passarão aQ

•.)
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lula de direito, onel'OSO, ou gratuito, a individuas, ou
associações, que se proponham a povoai-os, e colo
nizal-os.

1\rt. 64. E' facultado aos estados:

1.0 celebrar entre si ajustes e convenções sem ca
racter politico (art. 47, n. 16);

2.° em geral, todo e qualquer poder, ou direito,
que lhes não fôr negado por clausula expressa na
Constituição, ou implicitamente contida na organização
politica, que ella estabelece.

Art. 65. E' defeso aos estados:

1.0 recusar fé aos documentos publicas, de na
tureza legislativa. administrativa, ou judiciaria, da
União, ou de qualquer dos estados;

2: rej eitar a moeda, ou a emissão bancaria em
circulação por acto do Governo Federal;

3.° Fazer, ou declarar guerra entre si, e usar de
represalias;

4°, denegar a extradição de criminosos, recla
mados pelas justiças de outros estados, ou do Districto
Federal, seg'undo' as leis do Congresso por que esta
materia se reg'er (art. 33, n. 36).

Al'l. (3(3. Salvas as restrieções e,specificadas na
Constituição e os direitos da respectiva municipali
dade, o Districto Federal é directamente governado
pelas auctoridades federaes.

Paragrapho unico. O Districto Federal será or
ganizado por lei do Cong'ressQ.

dominio dos estados em cujo territorio estiverem si
tuados.

Art. 64. E' facultado aos estados:

1.0 celebrar entre si ajustes e convenções sem ca
!ructer politico (ard. 47, n. 16);

2.° Em geral todo e qualquer poder, ou direito,
que lhes nãofôr negado por clausula expressa, ou
implicitamente contida nas elausulas e:xpressa~ da
Constituição.

Art. 65. E' defeso aos estaelos:

1.0 recusar fé aos docmnenlos publicos, de na
tureza legislativa, administrativa, ou judiciaria, da
União, ou de qualquer dos estados;

2: rej eitar a moeda, ou a emissão bancaria em
circulação por acto do Governo Federal;

3: Fazer, ou declarar guerra entre si, e usar de
represallas;

4°, denegar a extradição de criminosos. recla
mados pelas justiças de outros estados, ou do Districto
Federal, segundo as leis do Congresso, por que esta
materia se reger (arL 33, n. 35).

Art. 66. Salvas as restricções especificadas na
Constituição"e nas leis federaes, o Districto Federal é
administrado pelas auctoridades municipaes.

Paragrapl10 unico. As despesas de caraoter local,
na Capital da Republica, incumbem exclusivamente á
~uctoridade niunicipal._
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TITULO !lI

Do municipio

Al't. 67. Os estados organizar-5e-ão por leis suas,
sob o regimen municipal, com estas bases:

1°, autonomia do municipio, em tudo quanto res
pei te ao seu peculiar interesse;

2°, electividade da administração local.
Paragrapho unico. Uma lei do Congresso organi

zará o municipio no Districto Federal.

Art. 68. Nas eleições municipaes serão eleitores
e elegiveis os extrangeiros residente", segundo as con
dições que a lei de cada Estado prescrever.

TITULO IV

Dos cidadãos brazíIeiro~

SECÇÃO I

DAS QUALIDADES DO OIDADÃO BRAZILEInO

Art. 69. São cidadãos brazileiros:
1°, os nascido" no Brazil, ainda que de pai ex

trangeiro, não residindo este a serviço de sua nação;

1I.edacção POi'Q Q 2" discussão do pl'ojecto de Consti.<
tuição dos Estados Unidos do Bl'azil

TITULO IH

Do municipio

Ar!.. 67. Os estados organizar-se-ão por fórma
que fique assegurada a autonomia dos municipios em
tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse.

TITULO IV

Dos cidadãos brazileiro~

SECÇÃO I

DAS QUALIDADES DO OIDADÃO BRAZILEIRO

Ar[. 68. São cidadãos brazileiros:
1°, os nascidos no Brazil, ainda que de pai ex

trangeiro, não residindo este a serviço de sua nação;
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2.°, os filhos de pai brazileiro, e os íIlegitimos de
mãi brazileira, nascidos em paiz ext.rangeiro, si esta
belecerem domicilio na Republica;

3°, os filho,," ele pai brazileiro, que estiver noutro
paiz ao serviço da Republica, embora lHJl1a não ve
nham domiciliar-SB;

4°, os Bxtrangeiros, que, achando-sB no Brazil aos
15 dB nOVBmbro de 1889, não declararBm, dentro em
seis mBzes depois dB Bnt.rar Bm vigor a Constituição,
o animo da conSBrvar a nacionalidadB dB origem;

5°, os BxtrangBiros que possuirBm bBns immoveis
no Brazil B forBm casados com brazileiras, ou tivBrem
filhos brazileiros, salvo si manifestarem, perante a au
ctoridade competente, a intenção de não mudar de
nacional idade;

GO, os extrangeiros por outro modo naturalizados.
Paragrapho unico. São da competencia privativa

do Poder Legislativo federal as leis de naturalização.
Art. 70. São eleitores os cidadãos maiores de 21

annos, que se alist.arem na fórma da lei.
<§ L° Não podem alistar-se eleitores para as elei-

ções federaes, ou para as dos estados:

1°, os mendig'os;
2°, os analphabetos;
3°, as praças de pret, exceptuados os alumnos da3

escolas militares de ensino superior;
4°, os religiosos de ordens monastica." compa

nhias, congregações, ou communidades de qualquer
denominação, sujeitas a voto de obediencia, regl'a, ou
estatuto, que importe a renuneia da liberdade indi
vidual.

2°, os filhos dê pai brazileiro, e os illegitimos de
mãi brazileira, nascidos em paiz extrangeiro, si esta
belecerem domicilio na Republica;

3°, os filhos de pai brazileiro, qua estiver noutro
paiz ao serviço da Republica, embora ne11a não ve
nham domiciliar-se;

4°, os extrangeiros, que, achando-se no Brazil aos
15 de novembro de 1889, não declararem, dentro em
seis mezes depuis de entrar em vig'or a Constituição,
o animo de conservar a nacionallJacle de origem;

5°. os extrangeiros que possuirem bens immoveis
no Brazil e forem casados com brazileiras, ou tiverem
filhos brazileiros, cOmtanto qua residam no Brazil.
salvo si manifestarem a intenção de não mudar de na-'
cionalidade;

GO, os extrangeiros por outro modo naturalizados.
Paragrapho unico. São da competencia privativa

do Poder Legislativo federal as leis de naturalização.
Art. G9. São eleitores os cidadãos maiores de 21

annos, que se alistarem na fórnm da lei.
§ 1.0 Não podem alistar-se eleitores para as elei

ções federaes, ou para as dos estados:

1°, os mendigos;
2°, os analphabetos;
3°, as praças de pret, exceptuados os· alumnos da ~

escolas militares de ensino superior;
4°, os religiosos de ordens monasticas, conipa

nhias, congregações, ou communidades de qualquer
denominação, sujeitas a voto de obediencia, regra, ,ou
estatut.o, que importe a renuncia da liberdade indi
vidual.
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~ 2.0 A eleição para cargos federaes reg'er-se-á
por lei do Cong'resso,

§ 3,° São ineleg'iveis os eidadãos não alistaveis,
Art, 71. Os direitos de eidadão brazileiro só se

suspendem, ou perdem nos easos aC]ui partieulari
zados.

§ 1.0 Suspendem-se esses direitos:
a) por ineapaeidade physiea, ou moral;

• b) por eondemnação eriminal, emC]uanto duc'arem
os seus effeitos,

§ 2,° Perdem-se:
a) por naturalização em paiz extrang'eiro;
b) por acceiLação de emprego, pensão, condeco

ração, ou titulo extrangeiro, sem lieença do Poder
Executivo federal; ,

c) por banimento judicial.
§ 3.° Uma lei federal estatuirá as condições de

reacC]uisição dos direitos de cidadão brazileiro.

SECÇÃO II

DECLARAÇAo DE DlREITOS

Art. 72. A ConstiLuição ass,egura a brazileiros e
extrang'eiros residentes no paiz a inviolabilidade dos
direitos concernentes á liberdade, á seg'urança indi
viduaI e á propriedade, nos termos seguintes:

§ 1." Ninguem póde ser obrigado a fazer, ou
deixar de fazer alguma causa, senão em virtude de lei.

§ 2.° A eleição para eargos federaes reg'er-se-á
por lei do Congresso.

§ 3.° São inelegiveis os cidadãos não alistaveis.
Art. 70. Os direitos de cidadão brazileiro só sa

suspendem, ou perdem nos casos aqui particulari
zados.

§ 1.0 Suspendem-se:
a) por incapacidade pl1ysica, ou moral;
b) por condemnação criminal, emC]uanto durarem

os seus effeitos.
§ 2.° Perdem-se:
a) por naturalização em paiz extrangeiro;
b) por acceiLação de emprego, pensão, condeco

ração, ou titulo extrangeiro, sem licença do Poder
Executivo federal.

§ 3.° Uma lei federal estatuirá as condições de'
reacquisição dos direitos cle cidadão brazileiro.

SECÇAO II

DECLARAÇÃO DE DlREI'ros

Art. 71. A Constituiç,ão assegura a brazileiros c
extrangeil'os residentes no paiz a inviolabilidade dos
direitos concernentes á liberdade, á segurança indi
viduaI e á propriedade, nos termos seguintes:

§ 1.0 Ninguem póde ser obrigado a fazer, ou
deixar de fazer alguma causa, senão em virtude de lei.

~
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§ 2.° Todos são eguaes perante a lei.
A Republica não admitte privilegio de nascim'ento,

desconhece foros de nobreza, não crêa titulos de fi
dalguia, nem condecorações.

§ 3.° Todos os individuos e confissões relig'iosas
podem exercer publica, e 1ivremente o seu culto, asso
ciando-se, para esse fim, e adquirindo bens, observados
os limites postos pelas leis de mão-morta.

§ 4: A Republica só reconhece o casamento civil,
que precederá sempre as cerenl0nias religiosas de
qualquer culto.

§ 5: Os cemit.erios terão caracter secular e serão
administrados pela auctoridade municipal.

§ 6.° Será leig'o o ensino ministrado nos estabe-
lecimentos publicos. ,

§ 7.° Nenhum culto ou egreja gosará de subvenção
officia'l, nem terá relações de dependencia, ou alliança
com o Governo da União. ou o dos estados.

§ 8.° Continúa excluicla do paiz a Companhia dos
J esuit.as e prohibida a fundação de novos conventos.
ou ordens m'onasticas.

§ 9.° A toelos é licito associarem-se e reunirem-se
livremente e sem armas; não podendo intervir a po
licia, senão para manter a ordem publica.

§ 10. E' permittido a quem quer que seja re
presentar, mediante petição, aos poderes publicos,

§ 2.° Todos são eguaes perante a lei.
A Republica não admitte privilegio de nascinlento,

desconhece foros de nobreza, e extingue as ordens
honorificas existentes e todas as suas prerogativas e
regalias, bem como os titulos nobiliarchicos e de
conseIho . '

§ 3.° Todos os individuos e confissões religiosas
podem exercer publica e livremente o seu culto, asso
ciando-se, para esse fim, e adquirindo bens, observados
os limites postos pelas leis de mão-morta, e guar
dadas as leis criminaes.

§ 4.° A Republica só reconhe'ce o casamento civil,
cuja celebração será g'l'atuit.a.

§ 5.° Os cemiterios terão caracter secular e serão
administrados pela auctoridade municipal, ficando
livre a todos os cultos religiosos a pratica dos respe
ctivos ritos em, relação aos seus crentes, clesele que
não offendam a moral publica e ás leis.

§ 6.° Será leigo o ensino ministrado, nos estabe
lecimentos - publicos .

§ 7.° Nenhum culto ou egreja gosará de subvenção
official, nem terá relações ele dependencia, ou alliança
com o Governo ela União, ou o dos estados.

§ 8.° A todos é licito associarem-se e reunirem-se
livremente e sem armas; não podendo intervir a po
licia, senão para manter a ordem puhlica.

§ 9.° E' permittido a quem quer que seja re
presentar, mediante petição, aos poderes publicos,
denunciar abusos das auctoridades e promover res
ponsabilidade dos culpados.

-:l
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denunciar abusos das auctoridades e promover a res
ponsabilidade dos culpados.

§ '1 '1. Em tempo de paz, Cjualquer póde entrar e
sahir, com a sua fortuna e bens, quando e como lhe
convenha, do territorio da Republica, independente
mente de passaporte.

§ '12. A casa é o asylo inviolavel do individuo;
ninguem pócIe penetraI-à, de noite. sem consentimento
do morador, senão para acudir a victimas de orimes,
ou des'astres, nem de dia, senão nos casos e pela fórma
prescriptos na lei.

§ 13. E' livre a manifestação das opiniões em
qualquer assumpto, pela imprensa, ou pela tribuna,
sem dependencia de censura, respondendo cada um
pelos abusos que commetta, nos casos e pela fórma
que a lei taxar.

§ 14. A' excepção de flagrante delicto, a prisão
não poderá executar-se senão por ordem escripta da
auotoridade oompetente.

§ 15. Ninguem poderá ser conservado em prisão
sem culpa formada, salvas as excepções instituidas
em lei, nem levado á prisão, ou nelIa detido, si prestar
fiança idonea, nos casos lega e.,.

§ 16. Ninguem será sentenciado senão pela aucto
,ridade competente, em virtude de lei anterior e na
fórma por elIa regulada.

§ '17. Aos accusados se assegurará na lei a mais
;plena defesa, com todos os recursos e meios essen
(liaes a elIa, .desde a nota de culpa, entregue em 24

Redacção pal'a a 2' discussão do projecto de Gonsti~

tuição dos Estados Unidos do Bl'azil

§ '10. Em tempo de paz,. qualquer póde entrar e
sahir, com a sua fortuna e bens, quando e como lhe
convenha, do territorio da Republica, independente
mente de passaporte.

§ H. A casa é o asylo inviolavel do individuo;
ninguem póde penetraI-o, de noite, sem consentimento
do morador, senão para acudir a victimas de crimes,
ou desastres. nem de dia, senão nos casos e pela fórma
presarip! os na lei.

§ 12. E' livre a manifestação das opiniões, em
qualquer assumpto, Dela imprensa, ou pela tribuna,
sem dependencia de censura, respondendo cada um
pelos abusos que commetta, nos oasos e pela fórma
que a lei taxar, não sendo admittido o anonymato.

§ 13. A' excepcão de flagrante delicto, a prisã.o
não poderá executar-se senão por ordem escripta da
auotoridade competente.

§ 14. Ninguem poderá ser conservado em prisão
sem culpa formada, salvas as excepções instituidas
em lei, nem levado á prisão, ou neIla detido, si prestar
fiança idonea, nos casos legaes.

§ '15. Ninguem será sentenciado senão pela aucto
ddade competente, em virtude de lei anterior e na
fórma por elIa regulada.

§ '16. A.os aecusados se assegurará na lei a mais
Dlena defesa, com todos os recursos e meios essen
ciaes a ella, desele a nota de culpa, entregue em 24
horas ao preso e assignada pela auctoridade, con1 os
nomes do aecusador e das testenmnl1as.
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horas ao preso e assignada pela auctoridade, com os
nomes do aocusador e das testemunhas.

§ 18. O direito de propriedade mantém-se em
toda a sua plenitude, salva a desapropriação por ne
cessidade, ou utilidade publica, mediante indemni
zação prévia.

§ ID, E' inviolavel {I' sigillo ela COl'l'csponclencia.

§ 20. Nenhuma pena passará da pessõa do de
Jinquente.

§ 21. Fica abolida a pena de galés.

§ 22. E' abolida eg'ualmente a pena de morte em
crimes politicos.

§ 23. Dal'-se-á o habeas-corpus, sempre que o in
dividuo soffrer violencia, ou coacção, por illegalidade,
QU abuso de poder, ou se sentir vexado pela immi
nenoia evidente desse perigo.

§ 24. A' excepção das causas que, por sua natu
reza, pertencem a juizos especiaes, não haverá fõro
privilegiado.

§ 17. O direito de propriedade mantém-se em
toda a sua plenitude, salva a desapropriação por ne
cessidade, ou utilidade publica, mediante indemni
~l..ção prévia.

§ 18. E' inviolavel o sigillo da correspondenoia.
postal e telegraphica.

§ 19. Nenhuma pena passará da pessõa do de
linquente.

§ 20. Fica abolida a pena de galés e de bani
mento .iudioial.

§ 21. Fica cgualmente abolida a pena de morte,
reservadas as disposições da legislação militar em
tempo de guerra.

§ 22. Dar-se-á o habeas-corpus, sempre que o in
divid1,lo soffrer violencia, ou coacção, por illeg'alidade,
ou abuso de poder, ou se sentir vexado pela immi
nencia evidente desse perigo.

§ 23, A' excepção das causas que, por sua natu
reza, pertencem, a juizos cspeciaes, não haverá fôro
privilegiado,

§ 24. E' garantido o livre exercicio de qualquer
profissão moral, intellectual e industrial.

§ 25. Os inventos industriaes pertencerão aos
seus auct.ores, aos quaes ficará garantido por lei um
privilegio temporario, ou, na falta deste, será conce
:lido pelo Congresso um premio razoavel, quando ha
jam de vulgarizar o invento.

§ 26. Por motivo de crença ou de funcção re
ligiosa, nenhum cidadão brazileiro poderá ser privado
de seus direitos oivis e politicos, nem eximir-se do
cumprimento de qualquer dever civico.

~
Ol'
'O'



Projeoto de Constituição dos Estados Unidos do Bl'azil

Art. 73. Os cargos publicas civis, ou militares,
serão accessiveis a todos os brazileiros, observadas as
condições da capacidade especial, que a lei estatuir.

Art. 74. Os officiaes do Exercito e da Armada só
perderão suas patentes por-sentença passada em jul
gado, a que se ligue~sse effeito.

Art. 75. A especificação dos direitos e garantias
expressos na Constituição não exclue outras garantias
e direitos, não enumerados, rnas resultantes da fórma
do governo que ella estabe!ece, e dos principias que
consigna.

Redacção para a 2" discussão do pl'ojecto de Consti..:
tuição dos Estados Unidos do B1'azil

§ 27. Os que allegarem motivo de crença' reli
giosa com o fim de se isentarem de qualquer onus
que as leis da Republica imponham aos cidadãos,
perderão todos os direitos politicos.

§ 28. Nenhum imposto, de qualquer natureza que
seja, poderá ser cobrado senão em virtude de uma
lei que o auctorize.

ArL. 72. Os -cargos publicas civis, ou militares,
são accessiveis a todos os brazileiros, observadas as
condições de capacidade especial. que a lei estatuir,
sendo, porém, vedadas as acmunulações remuneradas.

Art. 73. A aposentadoria só poderá ser dada aos
funccionarios publicas em caso de invalidez no ser
viço da Patria.

Art. 74. Os officiaes do Exercito e da Armada
só perderão suas natentes, por sentença maior de
dous annos de prisão, passada em julgado nos tribu
naes competentes.

Art. 75. A sentença conclemnatoria por crimes
infamantes, previstos nos codigos militares ou leis
civis, faz perder a patente, qualquer que seja o tempo
da sentença.

Art. 76. Os militares de terra e mar terão fôro
especial, constituido pOI~ membros de sua classe, para
crimes militares.

Art. 77. A especificação dos direitos e garantias
expressos na Constituição não exclue outras garantias
e direitos, não enumerados, mas resultantes da fórma
de governo que ella estabele·ce, e dos principias que
consigna.

-1;
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o SB. PBE8IDENTE designa para amanhã a seguinte ordem
do dia: ., d 'L d

Continuação da ia discussão do tl~ulo "'! _ O proJe.co. e
Constituição - Disposições geraes 8 Dlspo.nçoes transltor'ws.

Lpvantli-se a sessão ás fr 110ras da tardf'.

37" 81'88Ao. EM :20 DE .TANElBO DE 1891

Presidencia do 81'. Pr'uderde de M01'aes

Ao meio-dia faz-se a chamada, á qual respondem os
Srs.: Prudente' de Moraes, Paes de Carvalho, João Neiva,
I~duardo Gonçalves, Francisco Machado, Leovegildo Coelho,
Joaquim Sarmento, João Pedro, Cunha Junior, José Segun
dino, Manoel Barata, Antonio' Baena, Joaquim Cruz. Theodoro
Pacheco, Elyseu Martins, J oakim I\:atunda, Bezerra de Albu
querque .Junior, Theodureto Souto, José Bernardo, OhvelI'a
Galvão. Amaro Cavalcanti Almeida Barreto. Firmino da Sil
veira, .José Hygino, José' Simeão, Frederico Serrano. Pedro
Paulino, Tavares Bastos, Rosa Junior, Coelho e Campos,
Thomaz Cruz. Virgilio Damasio, Ruy Barbosa, Domingos Vi
cente, Gil Goulart. Monteiro de Barros, Quintino Bocayuva,
Lapér. Braz Carneiro, Campos Salles.Ubaldino elo Amaral.
Santos Andrade, Generoso Marques,' Esteves Junior, Luiz
DeUino, Ramiro Barcellos. Pinheiro Machado, Julio. da Frota,
Joaquim Felicio, Cesario Alvim, Americo Lobo, Eduardo vVan
denkolk, João Sfweriano, Joaquim de Souza, Silva Canedo.
Silva Paranhos. Joaquim Murtinho. Pinheiro Guedes, Belfort
Vieira, Uchôa H,odrigues, Indio cio Brasil, Lauro Sodré, Inno
cencio Serzedello, Nina Ribeiro, Cantão. Pedro Chermont,
Matta Bacellar, Costa Rodrigues, Casemiro .Junior. Anfrisio

. Fialho, Nogueira Paranaguá, Nelson. Pires Ferreira, Barbosa
Lima, Bezerril. João Lopes, Frederico Borges, .José Avelino,
Gonçalo de Lagos. Nascimento, Pedro Velho, Miguel CasU'o,
Amorim Garcia, Epitacio, Pedro Americo. Couto Cartaxo, Sá
Andrade, Retumba, Tolentino de Carvalho. Rosa 8 Silva, João
Barbalho. Gonçalves Ferreira. José Mariànno. Almeida Per
nambuco, Juvencio d'Aguiar. André Cavalcanti, Raymundo
Bandeira, Meira de Vasconcellos, João de Siqueira, João Vieira,
Luiz de Andrade, Espirito Santo. Bellarmino Carneiro. Theo
philo dos Santos, Pontes de Miranda, Oiticica. Gabino Be
souro, Ivo do Prado. Oliveira Valladão. Felisbello Freire.
Augusto de Freitas. Paula Argollo, Tosta. Seabra. Antonio
Euzebio. Zama. Arthur H,ios. Garcia Pires, JVIarcolino Moura.
Santos Pereira. Custodio df' Me1!o, Paula nuimarães, Milton,
Amphilophio, Dionisio Cerqueira. Leovegildo Filgueiras, Barão
de S. Marcos. Medrado. Barão de Villa Viçosa. Prisco Pa
raiso, Moni~ Freire. Athayde .Junior. Fonseca e Silva. Fon
seca Hermes. Nilo Peçanha. l;rbano J\farcondes. Manhães
Barreto. Cyrillo de Lemos, Oliveira Pinto. Viriato de Me
deiros. Virgilio Pessôa, França Caryalho. Bantista da Motta.
Fróes da Cruz. Alcinclo Guanabara. Erico Coelho. Sampaio
Ferraz. Lopes Trovão, .Jacques Ourique. Aristides Lobo.
Mayrink. Furquinl \Verneck. Antonio Olyntho, Badaró. Paci
flCO Mascarenhas, Gabriel df' Magalhães. Chagas Lobato. Jacoh
r1aPaixão. Alexanrln' Stocklf'l'. Francisco V,·iga. f:nsla Senna,
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Lamounier. Alvaro Botelho, Feliciano Penna, Dutra Nicacio,
Corrêa Rabello, Manoel Fulgencio, Astolpho Pio, Aristides
Maia, Gonçalves Ramos, Carlos Chagas, Costa Macbado, Fer
reira Rabello, João de Avellar, Bueno de Paiva, João Luiz,
Ferreira Pires, Martinho Prado Junior. Bernardino de Cam
pos, Franci~co Glicerio. Moraes Barros, Domingos de Moraes.
c\dolpho Gordo, Carvalhal. Angelo Pinheiro, Mursa, Rodolpho
Miranda. Paulino Carlos, Costa Junior, Rodrigues Alves, Al
fredo Ellis, Carlos Garcia, Moreira da Silva. Almeida No
gueira, Rubião Junior, Fleury Curado, Leopoldo de Bulhões,
Guimarães Natal, Azeredo. Bellarmino de Me.ndonça, Marciano
ele Magalhães, Fernando Simas, Carlos de Campos. Schimidt.
Victorino Monteiro. Pereira da Costa, Antã'O de Faria. Julio
de Castilhos, Borges de Medeiros, Alcides Lima, Thomaz
Flôres, Abreu. Homero Baptista. Rocha Osorio, Cassiano do
Nascimento. Fernando A.bbott. Demetrio Ribeiro e Menna
Barreto. . .

Abre-se a sessão.
Deixam de comparecer, com causa. os Srs.: Floriano

Peixoto. Saraiva. Matta Machado, Raulino Horn. Rodrigues
Fernandes, Henrique de Carvalho, Martinho Rodrigues, Jus
tiniano de Serpa, Leandro Maciel. Francisco Sodré, Conde de
Figueiredo, Ferreira Brandão. Leonel Filho, Americo Luz,
Francisco Amaral. Domingos Porto, Paletta, Cezario Motta
Junior e Lopes Chaves; e, sem causa, os Srs.: Rangel Pes
tana. Saldanha Marinho. Aquilino do Amaral, José Bevilaqua,
Annibal Falcão. Pereira de Lyra, Bernardo de Mendonça.
Sanlos Vieira. Alberto Brandão, Joaquim Breves, Luiz Mural.
r.rhomaz Delfino, Vinhaes, João Pinheiro, Gonçalves Chaves,
Viotti, Domingos Rocha, Barão de Santa Helena, Luiz Bar
reto, Antonio Prado. Caetano de Albuquerque, Lauro Müller.
Lacerda Coutinho, Ernesto de Oliveira e Assis Brasil.

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

O Sr. Guimarães Natal - Sr. Presidente, o respeito á
ordem, ti obediencia. ao Regimento e á consideração que V. Ex.
me merece, pela rectidão com que tem dirigido os trabalhos
deste Congresso, inhibiu-me de, recorrendo, como é aqui
('ostume, ao pedido da palavra pela ordem, opp6r uma con
j estação. que, desde sabbado, devia ter sido opposta ao illusrrr'
(·o]].ega Dl'. Azeredo, deputado por Matttto Grosso.

Peco permissão a V. Ex. para liquidar com o illustre
Deputado uma questão, que, felizmente, V. Ex. póde estar
ü'anquillo, não é pessoal: é uma questão interestadoal. para
me se,rvir de uma expressão que vai sendo entre nós ('''lnsa
geada pelo uso.

Sr. Presidente, o mustre Deputado por lVIatto Grosso
enviou á Mesa, na sessão de sexta-feira, uma representação,
protesto, ou que melhor nome tenha, dos habitantes de Santa
Anna do Par.anahyba contra um acto do governo provisorio
de Goyaz. que suppõem attentatorio dos direitos de Matto
Grosso.

Diz-se nesse documento, que vem puhlicado no Diario
Official de sabbado, e hoje reproduzido no Diario de NotJ:cias,
que o governo provisorio de Govaz. i1legal e incompetente-':'
mente, exorhitando de suas attribuições, decretou sohre li
mites entre Matto Grosso e Goyaz, usurpando terras de pro
priedade daquel~e Estado.
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Como membro do governo provisorio de Goyaz, fui um
dos signatarios desse decreto, por isso julgo-n'!e no dever de
prestar a V. Ex. e ao Congresso os. esclareclm~nto,~ npces
sarios para que melhor' possam aprecIar a q~estao.

Soliritado por urna represental}ão dos habItantes do termo
di' Jatahy, o govel'nf' j)rovisOl'io. de qw'\ fiz part 8, rect~f1cou
os limites drss!' Lf'rll1o. para impedir os eonstantes um1l1eLos
ele jurisdicção entre a~ ]'espeetivas allctoridadrs, t' as rios
termos visinhos.

A sua compe(encia para i~so não p6de ser conLestada;
pois, supprimidas as as.sembléas p~'ovineiaes, por um. de0I',9to
do Goverllo da Repubhea foram mvestldos elas aLtnbUlçoes
dellas os governadores cios estados; e foi no exercieio legi
timo dessas attribuições que o governo de Gqyaz p~o.ced~u
á rectificação dos limites do termo de Jatahy, recllfwaçao
contra a qual protestaram os habitantes de Sant"Anna do Pa
ranahyba. (Trocam-se apartes.)

Infundadamente, porém, o fazem, Sr. Presidente, por
que o decreto não extendeu o territoi.:io goyano para além
ela linha divisoria, até hojü não contestada por Malto Grosso,
não invadiu a zona litigiosa, como falsamente se aft'irma no
elocumenlo ttlludido. (Apw'tes.)

Sei. 81'. PreSIdente, que é inopporLuno entral' em amplos
desenvolvimentos sobre es! a questão. ele que só poderá tomar
conhecimento o Congresso. quando passar a exercer as suas
funcções ordinarias; mas peço a V. Ex. permissão para em
rupidos traços estabelecer clesde já os termos della.

Por UlII convenio rralizado em 1í71 entre os governa
dores de Matto Grosso e Goyaz, então capitanias - Luiz Pinto
de Souza e Antonio Carlos Furtado de Mendonça-, ficou
assentado que os limites seriam pelo rio das Mortes até suas
cabeceiras, destas por uma linha reda até as do Taquary, por
este rio abaixo c.té oCo:'\;Í1:n, por este acima até o Camapoan.
dahi por um varadouro de terra até o rio Pardo, e por este
alé o Paranahyba.

Alguns annos depois, em 1837, si não me falha a me
moria, Matto Grosso. sob o pretexto de que era mais clara
e mais natural a divisa pelas aguas do Araguaya. iuvad iu o
lerritorio goyano, rompeuilo o cOllvenio de 1771, e de então
e111 deantl' tem procurado dilata]' cada vez mais. rm ])]'c,iuizn
de Goyaz. os limites do seu Ie I 'l'iLOJ 'i o ,

Nos relato rios dos I)]'eside,ntes de Go.vn.z, Luiz C:onzag'u de
Camal'go. em 18:37. Francisco IvIarianni, em 185::1. e Crm Ma
chado, -eiD 1855. encontram-se rnergicos protestos conlra as
usurpações de Matto Grosso.

Em 1864 foi levado o litig'io ao parlamento. Iendl) Goyaz
obtido a seu fa'101' o parecer da 'Commissão a que fo i submet
tido, mas nada se resolveu então.

A questão continúa, pois, de pé; e foi grande o meu
pasmo quando li no documento a que respondo. a affirmação
de que estaya el1a resolvida havia mais de meio seculo_

Ainda em 1884 um illustre advogado dos auditorios desta
Cápita.l. o Dl'. .Ayistides Spinola, em um ben: deduzido dis
curso. proferido na SOciedade de Geographia, sustentou com
solidos argumentos o direito de Goyaz á extensa e riquissima
zona que Malto Grosso pretende usurpar-lhe.

Dou-me por feliz, Sr. Presidente, de ter contribuido
para que de novo fosse trazido o litigio á decisão do Poder
LegislatiYo, porque estou certo que o Congresso, depois (lo
bem esclarecido a respeito, não poderá deixar de ser favo-
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ravel ao meu Estado, fazendo vigorar em toda a sua plenitude
o convenio de 1771.

Ao concluir, Sr. Presidente, seja-me permittido explicar
, o voto que dei á moç;ão Barcellos, e que tem se prestado a

mais de uma interpretação desfavoravel aos intuitos que o
dictaram.

Aproveito a opportunidwde, porque sei quanto é diffieil
obter-se a palavra no seio d0ste Congresso. Serei brpve, por
que não desejo, absolutam0nte, concorr0r para que se demore
de um minuto que se,ia, o momento tão anciosanwnte alme
,jado - de entrarmos no regimen legal.

Com grande pezar, Sr. Presidente. tenho ouvido as
injustas referencias, que aqui S0 têm feito, aos qU0 votaram
a moção de 18 de novembro.

O jllusü,'e representante Sr. Aristides Lobo attril1uiu ao
medo o voto do Congresso a essa moção, e a mesma opinião
foi, ha poucos dias, reproduzida, no meio dos mais enel'gicos
protestos, pelo nosso distincto companheiro Sr. lVIartinho
Prado Junior. O prop,rio auctor da moç;ão. o Sr. representante
Ramiro Barcellos, drclarou qur o havia inspirado a prudencia.

Eu declaro, Sr. Presidente, que não votei-a pelo medo,
de que .falIam os Srs. Aristides Lobo e Martinho Prado Junior,
nem pela prudencia, de que falla o Sr. Ramiro Barcellos, e
creio qU0 d'3 accôrdo commigo estão todos os membros do
Congresso que deram o seu voto á moção. (Apoiados.)

Não havia razão para quP o Congresso tivesse mêdo.
(Apoiados.) O que poderia acontecer, em um caso de con
f'licto com o Governo? Ser dissolvido? Não creio que o Go
verno desrespeitasse assim o povo, recorrendo á força, para
dissolver a assembléa em quP está representada. está incar
nada a sua soberania. Dada, porém, esta hypot hese, eu não
acredito, absolutampD tI", quI" o nosso Exprcito I" a nossa Ar
mada, que en. todos os grandes momentos historicos da nossa
vida politica têm se posto ao lado da bôa causa, se collocassem
ao lado do Governo, quebranelo, assim, tão gloriosa tradição.

Votei pela moção Barcellos. Sr. Presidente. porque es
tava intimamente convencido de que era indispensavel para
a marcha regular dos trabalhos do Congresso que elle se li
mitassp, exclusivamente, á sua funcção constituinte, P, elepois,
porque mf) pareeia uma inversão da ordem logica de suas
t'uncç;ões - elle exercer attribuições de um poder que ainda
ia crear, qw' devia se originar da Constituição.

Foi esta considl~ração, Sr. Presielentp. e só esta. que
pesou em meu espirito e no ela maior parte dos collegas que
no mesmo sentido votaram.

O SR. BUENO PEREIRA - Por minha parte subscrevo in
j eiramentp as declarações do Dpputado npste ultimo ponto.

O SR. ANTÃO DE FARIA-Sr. Presidente, preciso fazer
uma rectificação referente a um trecho do meu discurso, que
foi publicado no Diario Official ele 17 do corrente.

Não sou daquelles que ,julgam que os desaffectos do Go
verno são inimigos da Republica; si o fosse, viria dar uma
denuncia contra os compositores e os revisores do Diario
{}fficial.

Quando eu orava 0 me referia aos serviços prestados
pelo Governo Provisorio, alguns r0presentantesdissel'am em
aparte: -- grandes; mas os compositOl'pS mudaram, o !J em f
I' o n f'111 11, do modo qU0 em vez ela palavra {j1'rmdr's puu'j'am
j'l'a1ldps. c os J'pvisorf's df'ixal'am assim firm'!
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Foi para noiar isto que pedi a palavra.
O SR. BADARÓ - Sr. Presidente, .á vista dos aconLeti

mentos de que dão noticia algumas gazetas. desta CIdade,
deante das manifestações produzidas hontem nesta Casa, deante
da resolução tomada p~o Governo, deante da. manifestação
do CongTesso em relação ao adiamento das eleIções nos es
tados, tenho necessidade de apresentar ao CongTeSSO uma
indicação. afim de que, compenetrados da magllltude da SI
tuação que nossa Patria atravessa, compenetrados de quo a
unica força que ainda póde salvar esta Nação, que se des
penha. é o Congresso (Não apoiados, apartes), vejamos a no
ces&idade de ser patriotas, e que devemos render a vida pri
meiro que a honra e a liberdade. No dia em que se apagarem
os ultimas lampe.jos da liberdade de pensamento, a nO'3sa
Patria ficarú como a Terra quando se realizaI' a sinist!'u 1J1'I~
yisão physica do resfriamento do Sol. (Apar/es.)

V. Ex., Sr. Presidente, não ignora que o MinisLel'io
acaba de abandonar o Poder. (Não apoiados.)

O SR, PEDRO AMERICO - Será verdade; mas no momenLo
actuaJ não é.

O SR. BADARÓ - A.s mais graves reflexões se fazem a
respeito dos motivos qU8 el8t8rl11iinaram a sahida elos min is
Ü'os elu Guverno Pruvisorio (Apoiados f' rr]Ju:rl.es); ("uma
questãu que affeda a \lOnra do Guverno (Apoiados e apartes);
e nós' estamos em vesperas de investir um cidadão qual
quer ...

VOZES - Um cidadão qualquer. ni'io apoiados. (lia outros
apartes. )

O SR. BADARÓ - ... na alta posição de primeiro magis-
trado da Nação. .

E' preciso saber de que lado está a razão, se do lado
do Marechal chefe do Governo Provisorio, si do lado dos mi-
nistros demissionarios. (Apartes.) .

E' para prevAr o que se pód8 dar no futuro, é para lanç:ar
uma ancora que nos indiqtl!' o porto dr salvação nas occa
siões perigosas, como a que vai sUl'gir. qur passo a Ih' a
moção que vou enviar á Mesa.

VOZES - Muito bem! Muito bem!
E' lida. apoiada e fica adiada, por ter pedido a palavI'u

o ;:)1'. Cantão, a seguinte

Moção

Considerando que o CongreS'so Nacional indicou ao Go
verno Provisorioa necessidade de adiar a organização dos
estados a~é que a Constituição Federal seja promulgada;

ConSIderando que o Governo Provisorio, em vez de exe
cutar com solicitude e lealdade, como lhe cumpria, a indicação
d? Congresso Nacional, desprezou-a de modo acintoso, fazendo
dISSO ostentação por meios de actos do Ministerio do Interior'
, Considerando que o Congresso Nacional deve fazer vinga;
suas deliberações por meio de actos revestidos da fórma de
decreto, afim de salvar a dignidade da Patria e a de seus re
presentantes;

. Considerando que o Regimento interno não cogitou desse
melO de manifestação da vontade do Congresso;
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Indico que o Congresso Nacional, examinando o caso, a1
lere o Regimento na parte conveniente e estabeleça a fórma
pela qual ha de manifestar-se como agente directo da sobe
rania nacional.

Sala das sessões, 20 de janeiro de 1891. - Francisco
Badar6.

O SR. ARISTIDES LOBO (pela ordem) pede prorogação da
hora do expediente, para apresentar um: requerimento!.

'Consultado, o Congresso eoncede a prorogação ped~da.

O Sr. Aristides Lobo - Sr. Presidente, póde estar em du
vida a exoneração do actual Ministerio, apesar da pul:llicação
dos jornaes diarios; mas o que é fóra de duvida, é! que o
illustre Ministro da Instruccão Publica, o Sr. Bef1jamin
Constant. está effectivamente exonerado.

Pedi, pois, a palavra para indicar ao Congresso, ou) antes,
solicitar delle um acto que reputo da mais alta justiça!.

O cidadão que acaba de descer do Poder foi talvez ~ maior
collaborador, senão o principal factor da Revolução dei 15 de
novembro (Muitos apoiados); foi um dos maiores e priJil.cipaes
fundadores da Republica (Muitos apoiados.) !

Além deste acto grandioso, que só por si o recorr:j.menda
á posteridade (Muitos apoiados), elle tem dado as maiores
provas do seu caracter civico, da sua probidade (Apd~ados),
e da maior illustração que jámais vimos nas cumiaoas do
Poder . (Apoiados .) i

VOZEs-Muito bem. :
O SR. ARISTIDES LOBO - Nestas condições, acho que é um

acto de suprema justiça, mórmente hoje, quando todos sa
bemos que os dias estão attribulados, que o Congresso Idê um
testemunho do seu reconhecimento a este grande cidadãp, ren
dendo-lhe esta homenagem em nome da Patria. (Muitos
apoiados. ) • I

O SR. RODRIGlJES - AiPoiado; é a unica recompensa digna
dos homens de bem. (Muitos apoiados.) I

O SR. ARISTIDES LOBO - Portanto, requeiro que em nome
cio Congresso se lance na acta um voto de profundo le sin-
cero reconhecimento e de gratidão... i

O SR. DEMETRIO RIBEIRO-Em nome da Patria. (!Muitos
apoiados.)

O SR. ARISTIDES LOBO- ... em nome da Patria, áquelle
illustre cidadão. (Muitos apoiados.)

VOZES - Muito bem; muito bem.
Este requerimento é, sem debate, unanimemente appro

vado.
O SR. ALOINDO GUANABARll. (pela ordem) - Sr. Presi

dente, pedi a palavra pela ordem, infelizmente para tratar de
mim e para fazer uma reclamação e Uffia declaração.

A reclamação é esta: é que, sendo eu um dos que fre
quentam assiduamente as sessões dó Congresso, tenho visto
que o meu nome figura amiudadamente no Diario Official
entre os daquelles que faltam sem causa participada; tem
figurado assim no Diana Official em differentes sessões, e,
ainda, na sessão de hontem. E' contra este facto que reclamo.
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A declaração,esta me affe~ta pes~oalmente, e é relativa
mente á queslão levantada aqUI pelo Sr. representante Zama,
sendo eu um dos representantes do Rio de ,Janeiro e residindo
na Capital Federal, declaro do alto da tnbun~ do Congresso
que não pedi, não solicHei ~ não cOJ::;1Lei de ajuda de custo.

E' sómente isto o que tmha a dIzer.
O SR. OLIVEIRA PINTO - Todos os representantes do Rio

de Janeiro não pediram nem rec?beram ajuda de custo.
(Apoiados da deputação do Rio de Janeiro.)

O SR. NILO PEÇANHA - Todos, iIllesmo aquelles que moram
f6ra da Capital Federal.

ORDEM DO DIA
DISOUSS.~o DO TITULO V DO PROJEOTO DE OONSTITUIÇÃo

Continúa a 1a discussão do titulo V do projecto de Con
stituição, com as emendas apresentadas.

São lidas, apoiadas e entram conjunctamente em dis
cussão , as seguintes

Emendas

Sub-emenda ao additivo dos 81's. Nilo Peçanha, Azeredo,
Uchôa Rodrigues, Lopes Trovão e outros.

Em vez de dizer - quatro mezes antes da eleição 
diga-se - tres mezes antes da eleição.,

Sala das sessões, 20 de janeiro de 1891. -I. L. Coelho,
e Campos. '

Substitua-se o art. 2°, assim:
Serão leis da Republica os actos do Governo Provisorio

que merecerem a approvação do Congresso na sua primeira
sessão ordinaria, ficando desde já approvados:

, 1.0 Os actos que são relativo's ás patentes, aos postos mi-
litares e aos cargos inamoviveis, outorgados pelo Governo;

2.° Os que concernem ás concessões e contractos per
tencentes a emprezas que effectivamente hajam começado a
execução do servi ço a que se propõem, antes do dia 15 de
novembro de 1890;
, 3.0 Os contractos que, não envolvendo concessões a par-

tICulares, foram celebrados para execução de obras publicas.
- Julio de Castilhos. ~ Pinheiro 111achado. - lulio Frota. 
Femando Abbott. -Ramiro Barcellos.

Sub-emenda ao substitutivo ao art. 2°:
Depois das palavras - os actos do Governo Provisorio

accrescent e-se - não revogados pela Constituição. - S. R. -
Arthur Rios. .

Disposições transitarias

Ao art. 1°

Accresc'ente-se, depois do '§ 2°:
, § Essa eleição será feita em dois escrutinios dis-

tmctos para o Presidente e Vice-,Presidcnte, respectivamente,
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réoebendo-se e aipurando-se em primeiro logar as cedulas
para Presidente, e prooedendo em seguida do mesmo modo
para o Vioe-Presidente.

Sala das sessões, 20 de janeiro de 1891. - G. Bezouro.
B. Lima.

Emenda additiva ás do DI'. Nilo Peçanha e outros.
Depois das palavras - houverem oooupado o governo dos

estados - aooresoente-se - ou delle tiverem sido exonerados 'i

Sala das sessões, 20 de janeiro de 1891. - Uchôa Ro
drigues.

A.cldioione-se ás Disposições transitar'ias:
E' oonoedida a D. Pedro de Aloantara, ex-ImpeI'ador do

Brasil, uma pensão, que, a oontar de 15 de novembro de 1889,
garanta-lhe por todo o tempo de sua vida, subsistenoia de
cente; fioando ao Congresso ol'dinario fixar, em sua primeira
reunião, a oifra daquella pensão.

Sala das sessões do Congresso Constituinte, 19 de janeiro
de 1891. - Antão de Far'ia. - lv!oniz Freire. - Barão de
ViUa Viçosa. ~Pedro Americo. - Uchôa Rodrigues.-João
de Siqueu'a. - Franc'ÍSco Machado. - Pau~a Argollo. - Ba
dGró. - Monteiro de Barros - João Pedro. - A. M'ilton. 
Amphi[ophio. - Custoci'io de Mello. - Santos Per'eira. 
Seabra. - Fttr'q'uim Werneck. - Matta Bacellw'. - Ferreira
Cantão. - Francisco Veiga. - Manoet Fltlgencio. - Gl1Í
marães Nata~. - Sava Paranhos. - Costa Senna. - Pacifico
Mascarenhas. Fe~iciano Penna.

Additivo

Ao art. 3° das Disposições transito'rias:
Paragrapho unioo. Os estados serão convooados a realizar

a eleição dos congressos constituintes sómente depois de
approvada a Constituição Federal, e no prazo maximo de tres
mezes, fioando sem effeito as eleições que antes tiverem sido
realizadas em algum dos estados.

Sala das sessões, 20 de janeiro de 1891. - Scldanha Ma
r'inho. - Ju~io de Castühos. - Bellarmino Carneiro. -José
Marianno. - Joaq'Uim Murtinho. - A. Stock~er. - Dutra
Nicacio. - Cesar Zama., - Fernando Abbott. - Borges de
Medeiros - A~mino. - Flôres. - Pinheiro Machado. 
lf!. Prado Junior. - Franca Cw'Va~ho. - Leite Oiticica. 
Custodio de Mello. - Ju~io 'Frota. - Corrêa Rabello .-J. Re
tumba. - Ferreira Pires. - Santos Pere'ira. - Raymundo
Bandeira. - A~meida Pernambuco. - Pereir'a da Costa. 
Alcides Lima.' - Antonio O~yntho. Gonça~ves Ramos. 
A~varo Bote~lw. - C. Pa~etta.

Disposições transitorias

Accrescente-se, em ultimo logal', ou onde convier:
Art. Approvada que seja a Constituição. será pro-

mulgada pela Mesa do Congresso.
Sala das sessões, 20 de janeiro de 1891. -,iV!oraes Bal'1'-os.

- Pau~ino Car~os. - Alfredo Ellis. - C. Campos. - Mursa.
-Car~os Garcia. - Domingos de Moraes. -:--- A. Gordo. _
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Rodrigues Alves. - Rubião Junior. - Almeida Nogueira .. __
Antonio Moreira da Silva. - Chagas Lobato. - Franc~sco
Veiga. - Feliciano Penna. - Costa l!JIac/wdo. -Alvaro .B.o
telho. - Larnounier Godofredo. - J. Avelar. - p'ac~f~co
Mascarenhas - Manoel Fulgencio. - Bueno de Pawa. 
Gabriel de iVIagalhães. -Costa Lima.-C. Paletta. -Carlos
Chagas. - Gonçalves Ramos.

Titulo unico

ArL. O arbitramento resolve obrigatoriamente todo
conflicto internacional.

Sala das sessões, 20 de janeiro de 1891. -Nilo Peçanha.
O SR. ROSA JUNIOR (pela ordem) - Sr. Presidente, ha

vendo hontem requerido o encerramento da discussão das Dis
nosições geraes ,e transitorias, e Deixando esse requerimento de
ser votado, por não haver numero na Casa, venho de novo
apresentaI-o a V. Ex., pedindo o encerramento da referida
discussão . (Muito bem.)

Posto a votos o requerimento de encerramento, é appro
vado.

O SR. PRESIDENTE annuncia que vai se votar o titulo V
do proj ecto de Constituição, a começar pelo art. 76.

O SR. CHAGAS LOBATO (pela ordem) - Sr. Presidente, a
razão que determinou a disposição do art. 76, assim como da
emenda da Commissão, foi a divisão dos poderes, e esta mesma
razão foi tambem que me determinou a offerecer uma emenda.
Não quero justificaI-a; mas, como vou requerer preferencia
para que seja votada em primeiro logar, preciso fazer ao
Congresso algumas considerações.

Minha emenda é mais lata, contém materia nova, não
estabelece sómente a incompatibilidade durante o exercicio.
ella estabelece a incompatibilidade absoluta das pessoas, que,
exercendo uma funcção, possam ser eleitas ou nomeadas para
outras. Por consequencia, é muito procedente o requerimento
de preferencia, que ora faço a V. Ex.

O SR. PRESIDENTE - Vou submetter á consideração do
Congresso o requerimento do nobre representante.

Consultado, o Congresso concede a preferencia pedida.
Submettida a votos, é aDprovada a seguinte emenda sub

stitutiva, do Sr. Chagas Lobato, ao art. 76:
1(4 O cidadão investido em funcções de qualquer dos tres

poderes não poderá ser nomeado, nem eleito, para as de
outro.»

Ficam prejudicados o art. 76 do urojecto e o substitutivo
offerecido pela Commissão ao mesmõ artigo.

E' posto a votos e approvado o art. 77 do projecto:
«P?de~-se-á de~c]arar em estado de sitio qualquer parte

do, ter:rltorlO da Umao, suspendendo-se ahi as garantias con
stltuclc:?aeS pel? ,tempo determinado, quando a segurança da
RepubIJ'c:,a ? eXI~lr, em casos de aggressão extrangeira, oú
cammoçao mtestma. (Art. 33. n. 22.)

~ 1:° N~o se acha.ndo reunido o Congresso e correndo a
Patrra .rmmmente perrgo, exerc~rá essa attribuição o Poder
Executrvo federal. (Art. 47, n. 15.)

49



§ 2.' Este, porém, durante o estado d~ silio, reslringir
se-á, lias meLliLlas de repressão conLra as pess6as:

1', a deLenção, em logar não desLinado aos réos de crimes
communs; . .

. . 2° ao desterro para outros sitias do territorJo naclOnal., ,~

§ 3.0 Logo que se reuna o Congresso~ o Presidenle_ da
Republica llw relatará, mollvadas, as llleLlldas de excep~ao a
que se houver recorl'ldo, respondendo as aucLondades, a que
ellas se deverem, pelos almsus em que, a esse respeiLo, se
acharem incursas.»

E' rejeitada a emenda do Sr. Meira de Vasconcellos e
outro ao 9 3° deste artigo.

E' submeLLiLlo á voLação e approvado o arL 78 do pro
j ecto.

«Os processos findos, em materia crime, poderão ser re
vistos, a qualquer Lempo, em beneficio dos contlemnados, pelo
Supremo Tribunal .Fetleral, para se reformar, ou confirmar a
senLença.

9 1.0 A lei marcará os casos e a fórma da revisão, que
poderá ser requeritla pelo senLenciado, por qualquer do povo,
ou ex-alIicio pelo Procurador Geral da llepubllca.

§ 2.° Na revisão não se podem aggravar as penas da
senLença revista.» .

E' egualmente approvada a seguinte emenda additiva, da
Commissão:

«Ao art. 78, accrescente-se:
. § 3.0 As disposições do presente artigo são extens1vas

aos processos militares, cabendo a revisão destes ao Supremo
Tribunal Militar, a que se refere o art. ..... »

Em seguida é approvado o art. 79 do projeclo:
. «Os funccionarios publicos são slrictamente responsaveis

pelos abusos e omissões, em que incorrerem, no exercicio de
seus cargos, assim como pela indulgencia, ou negligencia em
não responsabilizarem effeclivamenLe os seus subalLernos.

Paragl'apho unico. ':'odos elles obrigar-se-ão, por com
promisso formal, no acio da posse, ao desempenho de seus
deveres legaes.~

E' rejeitada a emenda additiva dos Srs. Meira de Vas
concellos e Bellarmino Carneiro.

Submettido a votos, é approvado o art. 80 do proj ecio:
«Continuam em vigor, emquanto n5.o revogadas, as leis

do antigo regimen, no que, explicila ou implicitamenle, não
fôr conLrario ao syslema de governo firmado pela Consti
tuição e aos principias nella consagrados.»

E' egualmente approvado o art. 81 do proj ecto:
«O Governo Federal afiança o pagamento da divida pu-

blica interna e externa.»
E' rejeitada a emenda additiva, do Sr. Chagas Lobato.
Posto a votos, é approvado o art. 82 do proj eeto :
«Todo brazileiro é obrigado ao serviço militar, em de

fesa da Patria e da Constituição, na fórma das leis federaes.~

E' rejeitada a emendasuppressiva, do Sr. Barbosa Lima.



o SR. BARBOSA LIMA (pela ordem) - Sr. Pr~sidente, n.es~a
bancada e com maioria de razão, nas outras esta-se em drff}
ouldade para se votar, quando se trata de emendas que nao
foram publicadas.

O SR. PRESIDENTE-Eu li a emenda por duas vezes.
O SR. BARBOSA LIMA-Estou apenas fazendo esta recla

mação, por oausa da irregularidade.
O SR. PRESIDENTE-Estas emendas foram lidas hontem e

publioadas hoje no Diario Officiàl.
O SR. BARBOSA LIMA - V. Ex. tomará a provideúêia qUe

entender.
O SR. PRESIDENTE diz que vai submetter á votação a

emenda additiva, do Sr. Meira de Vasconoellos, ao art. 82.
O SR. THOMAZ FLÔRES (pela ordem)-Pede.que avo

tação dos paragraphos seja feita separadamente, -:rsto cpmo o
§ 20 está prejudicado, em virtude de uma dehberaçao do
Congresso.

O SR. PRESIDENTE declara que não julga estar prejudicado
o § 2°, por isso que as deliberacões anteriores são as se
guintes (lIJ):

~(Por motivo de crença ou de funcção religiosa, nenhum
c~dadão brazileiro poderá ser privado de seus direitos Civis
e politicos; nem eximir-se do cumprimento de qualquer dever
civil .»

A outra disposição approvada é a seguinte:
«Os que aIlegam motivo de crença religiosa. com o fim

de se isentarem de qualquer onus que as leis da Republica
impõem aos oidadãos, perdem todos os direitos politicos.»

Como o Congresso vê, são disposições relativas á liber
dade espiritual, emquanto que o que se vai votar é relativo
á isenção dos ministros de qualquer religião, do servi 90
militar.

Posto a votos, são successivamente rejeitados os §§ i·
e 2° da emenda additiva, do Sr. Meira de Vasconcellos.

ü SR. PRiESIDENTE annuncia a votação do art. 83 do pro
jecto.

O SR. RETUMBA, obtendo a palavra pela ordem, requer
preferencia na votação para o substitutivo que apresentou
e Ique seja a votação do mesmo substitutivo, feita por partes:

. Consultado, o Congresso não concede a preferencia pe-
dIda. ,

E' approvado o art. 83 do pfojecto:
«Fica abolidO o recrutamento militar.
9 Exerc~to e a /I,_~mad~ nacionaes _ compôr-se-ão por

?orte~o, medI~nt~ prevlO alrstamento, nao se admittindo a
Isençao pecumarIa.»

São rej~itadas as emendas additivas, da Commissão e do
Sr. Bellarmmo de Mendonça, ficando prejudicadas as substi
tutivas. dos Srs. Bernardino de Campos e outros Sá An
drade, Retumba, Santos Per'eíra e Julio Frota e ou'tros.
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E' approvado o ar,t. 84 do projecto:
«Em caso nenhum, directa ou indirectamente, por si ou

em allianr.:,a com outra nação, os Estados Unidos do Brazil se
empenharão em guerra de conquista.»

E' egualrnente approvado o art. 85 do projecto:
,<~A Constituição poderá ser reformada mediante inicia

tiva do Congresso Nacional, ou das legislaturas dos estados.
§ 1.0 Considerar-se-á ,proposta a reforma, quando, apre

sentada por uma quarta parte, pelo menos, dos membros de
qualquer das camaras do Congresso Federal, fôr aceeita em
tres discussões, por dois terços dos votos em uma e em
outra casa do Congresso, ou quando fôr solieitada por dois
terços dos estados, represent3idos cada um pela maioria dos
votos de suas legislaturas, tomados no decurso de um. anno.

§ 2.° Essa proposta dar-se-á por apresentada, si no anno
seguinte o fôr mediante tres discussões, por maioria de tres
quartos dos votos nas duas camaras do Congresso.

§ 3.° A proposta' approvada publicar-se-á com as assi
gnaturas dos presidentes e secretarios das duas camaras, in
corporando-se á Constituição como parte integrante della.

§ 4.° Não se poderão admittir como obj ecto de delibe
ração,no Congresso, proj ectos tendentes a abolir a fórma
republicana-federativa, ou a egualdade da representação dos
estados no Senado.»

E' tambem approvada a seguinte emenda, da Commissão
ao § 2° deste artigo: «Onde se diz - tres quartos dos votos,
diga-se - dois terços dos votos.»

E' rejeitada a emenda substitutiva parcial, do Sr. Meira
de V,asconcellos e Bellarmino Carneiro, e consideradas pre
judicadas a emenda modificativa, do Sr. Bernardino de,
Campos e outros, e a suppressiva parcial, do SI'. Barbosa
Lima.

O SR. BARBOSA LIMA (pela ordem) - Sr. Presidente,
parece-me que a emenda offerecida ao § 4° não e,stá preju
dicada.

O SR. PRESIDENTE - O Sr. Barbosa Lima offereceu uma
emenda suppressiva ao § 4° do art. 85, que, com effeito, não
está prejudicada.

Submettida a votos, é rejeitada a emenda do Sr. Bar
bosa Lima.

O SR. PRESIDENTE annuncia que vão ser votados os addi
tivos offerecidos, e diz que ha diversos additivos relativos
á creação de um Supremo Tribunal Militar, um dos quaes
offerecido pela Commissão, e outros de varias represen
tantes.

O SR. VALLADÃO (pela ordem) declara que como auctor
do additivo sujeito á votação tem necessidade de justificaI-o.

Ha um substitutivo assignado por dois illustres gene
raes, membros do Supremo Tribunal Militar de Justiça. e
outros officiaes, que explicaram, particularmente, ao orador
o seu voto, e, por isso, quer chamar a attenção do Congresso
para dois pontos.

O primeiro é o que manda supprimir aquillo que está
clarameIlte consignado no artigo additivo, isto é, que o Su
premo Tribunal Militar de Justiça possa julgar em ultima
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instancia os crimes de natureza militar, não lhe sendo licito,
em ca'so algum, aggravar a pena; o segundo é o que .reduz
a doze o numero dos membros do mesmo Supremo TrIbunal
Milit.ar de Justiça. . . . .-

Observa que o Supremo Tribunal Ml1ltar, eII2 rIgor, n~o
precisa de mais de sete membros, e, portanto, nao ha razao
para elevar-se o numero d.e s~us membros a 16, como pro
põem os auctores do substltutlvo.

O SR. PRESIDENTE observa ao nobre Deputa:do que n~o
póde na occasião justificar as em~nqas, porque a dlSCUSS~o
está encerra'da; e, por isso, deve llmltar-se ao seu requerI
mento de ordem.

O SR. VALLAD.~O limita-se a pedir a preferencia para o
additivo da Commissão.

O SR. PRESIDENTE observa ser desnecessario o requeri
mento, porque a praxe seguida é submetter em primeiro
10gJar o additivo da Commissão.

O SR. ABREU (pela ordem) -Diz que a emenda da Com
missão cercêa ·a,s attribuições, que tem o actual Conselho
Supremo Militar, e o orador, como membro desse Conselho,
vê o inconveniente que esta limitação traz á justi(ta.

Pede. pois, á Mesa do Congresso que dê preferencia, na
votação, á sua emenda, que tambem foi assignada por alguns
outros collegas.

O poder que actualmente tem o Conselho tem concorrido
para manter o nome de que gosa; e, por iuso, pede prefe
rencia para a sua emenda.

eonsultarln n CODQT0Q,0 Dão conC'.I'rle a nreferen0ia j)·"dida.
Posto a votos, é rejeitado o additivo da Commissão.
E' egualmente rejeitado o substitutivo, do Sr. José

Simeão e outros.
São considerados prejutdieaJdos os additivos do Sr. Bel

larmino de Mendonça e do Sr. Gabino Besouro, relativos á
creação de um Supremo Tribunal Militar, e os dos 81'S. Bar
bosa Lima e Gabino Besouro relativos á Guaroa Nacional.

O SR. GABINO BESOURO (pela ordem) ,entende que a sua
eme,nda, é veI'dade, tem alguns pontos de cont,acio com a que
fgi_votada em 1a discussão, mas que consigna outras dispo
SIcoes.

~ Entretanto, conformar-se-á com a decisão do Sr. Pre
sident,e.

São rejeitados os additivos dos Srs. Meira de Vascon
cellos e Bellarmino Carneiro; e do 81'. Barbosa Lima re
l'a~ivo á upiformidad_e dos vencimentos dos funccionarios' pu
blIcos r a suppressao dos emolumento,s', custas e porcen-
tagens. .

E' approvado o seguinte additivo, do Sr. Barbos,a Lima:
Arc: Nen~um funcciollario poderá ser demittido a bem

do serVIço .publJco, sem que se €specifiquem as razões de
orde!J1.publJca que determinaram a exoneracão. sempre que o.
rlemJthdo aS'iim o requerer. . .

. En:. _seguida é posto a votos e approvado o ar!. 10 tias
DISposlçues transitarias:

,« Ambas 31'S camaras do primeiro C0:ngr0s,so Naeional,
c0!lvocaido para 15 de novembro de 1890. serão ECleitas por
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eleição popular dir€cta, Sê"oundo o regulamento decreta:do
pelo Governo Provisorio.

§ L· Esse Congresso receberá do eleitorado poderes es
pe:ciaes, para exprimir acerca desta Constituição a vontade
nacional, bem como para eleger o primeiro Presidente e
Vice-Presidente da RepublicG..

§ 2.· Reunido o primeiro Congresso, deliberará em assem
hléa geral, fundidas as duas camaras. sobre esta Constituição,
<'. approvando-a. elegerá em seguida, por maioria absoluta
de votos, na primeira votação, e, si ninguem a obtiver, por
maioria relativa na segunda, o Presidente e o Vice-Presid.ente
dos Est3!dos Unidos do Brazil.

~ 3·. O Presidente e o Vice-Presidr:mt0. eleiti)"3 na f/Íl'mu
deste artigo, occuparão a presidencia c a vic8-presidencüt da
Republica durante o primeiro periodo presirhmcial.

§ 4·. Para essa eleição não haverlá incompatibilitiadc;"3.
§ 50. Condu ida elIa. o Congre;:;so dará por ter;ni1lada a

sua missão constituinte, e, separando-se em Camara e Senado,
encetará o exercicio de su as funcções normae5.

§ 6·. Pal'á a eleição do primeiro Congresso não vig'orarão
as incompatibilidades da Constituição, art. :!6, fi'>. ? a 7;
mas os excluidos por essa disposiçção, uma vez eleit,03, per
derão os seus cargos. salvo si por elles optarem log') que se

jaJi1 reconhecidos senadores ou deputados".
E' cgualmente approvada a emenda. da commissão,· que

manda substituir o § 6·, por estar prejudicado pelo substitu
tivo do art. 26 da Constituição.

E' submettida ,áí votação a emenda, do 181'. João de Avelar
e outros, ao § 5· do art. 1·, dispondo que o Congress'Ü se dis
solva depois da eleição do presidente.

O SR..J.OSE' MARIANNO (pela ordem) requer votação no
minaL

Consultado, o Congresso não approva este requerimento.
Posta a votos, é rejeitada a emenda do Sr. J,oão de AveIar

e outros.
E' tambem rejeitada a emenda, do Sr. Eduardo Gonçal

ves e outros, ao § 5· do art. 1·.
lID' posto a votos o ar!. 20 •

O SR. BARBOSA LIMA, obtendo a palavra pela ordem, diz
qur ia ,justament<? chanJal' a attenção do Sr. Presidente para
uma emenda que apresentou ao art. 1·. que acaba de ser
lida, por occasião do arL 2·. Essa emenda refere-se ao pro
cesso para a eleição dos cargos de Presidente e Vice-Presi
dente.

E' imprescindivel que a eleiçã'Ü seja feita do seguinte
modo: os eleitores votarão em uma cedula, para o Presidente,
e na outra para o Vice-Presidente.

Essa emenda é additiva, e parece-lhe que não estIáJ
prejudicada.

O Sr. Elyseu Martins - Não tenho a pretenç~o de ser
regimentalista; e, por isso, tenho necessidade' de ouvir a
auctori:z:ada opinião de V. Ex. sobre o facto que acabo de
observar; e si V. Ex. não o decide p,or si, o submetterá ao
juizo do Congresso, para que julgue do valor das observações
que este facto me prov1oca.
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Acaba de ser lida na Mesa 11ma emen.rIa. da q11al o Con:
gresso talvez não. tenha perfeito. conheclmen!o, l-0rq11e f 01
apresentaria á ulflma hora, depols de requendo o encerra-
menlo da riiSC11ssão. .

Esse aeto nfio me parece reg111ar, tanto JT1a1s !lue se trata
de 11m assumpto importanlissimo e da maIs a~la transcen
dencia. pois q11e a emenria refere:...se á approvaçao parcial de
acl03 do Governo Provisorio.

O Regimento parece-me que exi,C,'e que as eme;ndas se
jam impressas e distribuidas para que nós outros possamos
julgar devidamente do seu. objecto.

UM SR. REPRESENTANTE - Qual a emenda?
O SR. ELYSEU UART1NS - Vou dizer, e peço- q11e não

me interrompam para não tomar mais tempo ao Cong-rcsso.
A emenda a que me refiro foi levada hoje á Mesa por

11m dos srus si!:matarios, na occasião em que eu estava ao lado
do Sr. Presidente.

O SR. ZAMA - Não deve ser acceita.
O SR. ELYSEU MARTINS - Parece que não, senão pela

leUra-expressa do Regimento, ao menos pela interprelação
Iogira que se deve dar as S11as disposições referentes á materia.
A Mesa, me parece, não devia acceital-a sem q11e o Congresso
tivesse della pleno conhecimento, e occasião propria para dis
cutíl-a com a calma que o assumpto requer.

O SR. BARBOSA LIMA - Depois do encerramento da dis
cussão é que não podia ser apresentada.

O SR. ELYSEU MARTINS - Assim o creio, e por isso. snb
metto as considerações que acabo de fazer ao juizo da Mesa e
do Congresso.

O SR. PRESIDENTE - Peço ao nobre representante que se
limite á questão de ordem.

O SR. ELYSEU MARTINS - Estou me limitando a e11a;
mas V. Ex. vê que me interrompem constantemente.

O SR. PRESIDENTE - Mas V. Ex. não deve responder a
apartes.

O SR. ELYSEU MARTINS - Não responderei mais, mas
peço aos meus collegas que não tomem isto como uma falta
de consideração.

Pelo que tenho exposto. parece que esta emenrla não deve
ser acceitta pela Mesa, mas remettida á segunda discussão do
proj edo. (Apartes.)

E'.l1ma surpresa !lue não se póde admittir no regimen
republlcano: tant.o malS .quant.o. o regimento manda que as
emendas seJam bdas, apOladas, 1mpressas e distribuidas.
. O SR .. PRESIDENTE - O Sr. representante Elyseu l\far-

tms, no d1scurso que acab ade proferir, fez uma censura á
:Mesa ...

O SR. ELYSEU MARTINS - Não a;:lOiado.
q SR. PRESIDENTE - Peço ao Sr. l'epresentante que me

permltlta fallar.
O Sr. representante Elysell Martins, no discurso qne

acab~de fazer, censurou a Mesa ror ter acceilado uma emenda
depOIS de haver proferido o encerramento da discussão.
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Note bem o Congresso: 'é '8. Ex. quem affirma que a
emenda foi acceita pela Mesa, depois de proferido o encerra
mento.
. Ell desejaria. que o Sr. Representante EJyseu Martins
demonstrasse com Q Regimento que tem em mãos onde estiá
a disposição dn Reginoenfo que veda á Mesa o receber emen
das antes de ser encerrada a discussão.

O SR. ELYSEU MARTINS - Eu disse que queria pedir uma
interpretação.

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. disse o que o Congresso
ouviu. E' preciso que a Mesa, agora, exponha ao Congresso
como a cousa se passou.

Não ha no Regimento disposição alguma que vede o re
cebimento de emendas emquanto a discussão não estiver en
cerrada.

E' verdade que '0 Sr. Senador Rosa. Junior reproduziu,
hoje, o requerimento de encerramento da discussão.

A Mesa tocou os tympanos. para avisar os memlbros do
Congresso, afim de tomarem os seus assentos e deliberarem
a respeito.

IEmquanto se esperava a, reunião dos membros do Con
gresso. veiu lál Mesa, não uma só emenda - e é bom que o
Congresso saiba isso -. mas diversas, que foram lidas, apoia
das e postas em discussão.

Repito: não foi só a emenda do Sr. Julio de Castilhos,
foram outras, que, depois de lidas e apoiadas, foram postas
em riiscussão.

Por occasião do Sr. .Tulio de Castilhos entregar-me a
emenda que apresentava. assignada por eIle e por outros
companheiros. o Sr. Senador Elyseu Martins achava-se na
Mesa.

S. Ex. observou-me que eu não podia acecitar a emen
da; respondi a IS. Ex. que commetteria um errro, uIria violen
cia ao districto da deputação rio-grandense e a outros, si
recusasSe rrceber emeneIas. uma vez que o encerramento da
discussão ainda não estava approvado.

VOZES - Muito bem.
O SR. PRESIDENTE - Mas S. Ex., que ,-,eclarou-se satis

feito. veiu, hoje. ostentar o seu zelo pelo Regimento e pela
fórma p-or que o fez,

A Mesa fez ler e apoiar todas as emendas que foram. hoje.
apresentadas antes ele ser votado o encerramento; e nós não
podemos fazer o milagrr. de imprimir e distribuir as emendas
que sã,o apresentadas á ultima hora.

Por isso. não póde haver uma censura á Mesa. Ao Sr. re
presentante. tão zeloso pelas prerogativas do Congresso. com
pet.iri'20 lembrar o expediente.

O Sr. Presidente conclue:
S. Ex. poderia fundamentar um requerimento, pedindo

o adiamento da votação dessas emendas para o dia seguinte.
com os artigos correspondentes. .

Mas 8. Ex. não entendeu assim. Quiz apenas mandar
o seu cartão de visita á Mesa, que o devolve. justificando o
seu aeto. Si o Sr. representante tivesse rl')querido o adiamento
estaria no seu direito. Não o tendo feito, a Mesa não páfle
acc,eitar a censura nos termos em que foi formulada. (,Muito
bem; muito bem.. )
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o SR. SERZEDELLO pediu a palavra, rara requer~r ao
Sr. Presidente qu e consulte o Congresso afIm de ver SI este
concede preferencia na vütação para o substitutivo do Sr. An
tão de Faria e outro.

Justifica as razões deste seu pedido, dizendo que entende
que medidas de caracter legislativo só podem ser acceitas, ou
rejeitadas, pelo Congresso ordinario.

O SR. AMARO CAVALCANTE (pela ordem) - Sr. Presi
dente, necessito dar uma explicação, como um daquelles que
CCiT]COrreram para a passagem lia emenda suppressiva do
art. 2° das DisDosições transitorias. e necessito que V. Ex.
tenha a lJündad'e de dar-me outra a respeito da emenda para
a qual o nobre representante pelo Pará acaba de pedir trans
ferencia. Direi a V. Ex., simplesmente, 'o pensamento da
'emenda suppressiva, para que o Congresso vote com con
sciencia. (Apartes.)

Quero, simplesmente, explicar o pensamento da emenda .
.Q SR. Ruy BARBOSA (Ministro da Fazerulia) - Nós pode

mos. depois, explicar tambem o pensamento do projecto, com
o mesmo direito de V. Ex.

O ISR. AM-'l.Ro CAVALCANTE - Não ve·nho justifiGar cousa
alguma, quero, simplesmente, explicar.

A suppressão foi propüsta por se entender desnecessario
vir diz:er ao Congresso ou á Nação que os actos do Governo
Provisorio emquanto nãü forem revogados serão leis.

Foi este o pensamento.
Agora, a sub-emenda que se apresentou diz: Só podem

ser revügados, ou alterados por lei ordinaria.
'Pergunto a V. Ex., para poder dar meu voto. com con

sciencia, nesta segunda hypothese: Este adverbia - só 
nullifica as pa~avras - não revogadas pela Gonstituição?

Porque, comprehenda V. Ex. que, si aqui, por exemplo,
em um artigo determinado da Constituição, se revüg'ar. impli
cita ou explicitamente, tal ou tal acto e o Congresso puder
suppõr que assim se vetou, isto fica subsistindo e. entretanto.
não foi o que se votou. .

O SILARTII:l'R RIOS - Ha uma sub-emenda. que o nobre
representante não quer ler.

O SR. AMARO CAVALCANTI - V. Ex. explique ao Con
gresso que aquillo que fica revogado pela Constituição está
implicitamente revogado.

O SR.. PRESIDENTE - As observacões do nobre represen-
tante não podem proceder .'
. _ Desde que nm acto dq G:0~erno está em diameYal oppo··

slçao a um .texto da ConstrtUlç.~O. p.arece-me que nao se pódc
pu·r em dUVIda que esse acto nao pode prevalecer.

Porém, quando sob~>e isto pudesse haver alguma duvida,
ha sobre a Mesa, e fOI lIda, uma sub-emenda. que explica per-
feitamente o pensamento. '.

A emenda diz o seguinte: "Os actos do Governo Provisorio
só podem ser alterados on revogados, pelo Cong-resso ordi-
nario." L

Ha uma sub-emenda. que diz o seguinte: "Depois dos
actos do Governo Provisorio accrescente-se - não revogados
pela Constituição".
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De modo que a emenda ficará reduzida aos seg-uinfes fer
mos: "Os actos do Governo Provisorio, não revogados pela lei,
s6 ,?odem ser alterados, ou revogados, pelo Congresso ordi
narIO" ..

Assim, parece que não podem prevalecer as duvidas do
nobre represenlante.

O SR. AMARO CAVAWANTE - Eslou satisfeito com a ex
plicação que V. Ex. acaba de dar-me.

O SR. PRESIDENTE - O Sr. Serzedel10 :requer preferencia
para esta emenda, mas, anles. devo suhmeLt.er á votacão uma
emenda suppressiva, ao arL. 2°. (A.poiados.) .

_ O SR. BARBOSA LIMA - Lembro a V. Ex. que o art. 1°
nao acabou de ser votado, por isso que ha um additivo, que
não ficou prejudicado e que ainda não foi submettido á vo
tação.

10 SR. PRESIDENTE - Sim, Senhor. mas o nobre represen
tante ~ê que sou chamado para outro assumpto.

O SR. BARBOSA LIMA - E' por isso que chamo a atlenção
deVo Ex.

O Sr.. PRESIDENTE - Antes de volar-se a emenda sup
prossiva do art. 2°, vou pôr a votos a emenda addiLiva, do
Sr. BarlJosa Lima, ao art. 1°.

E' posta a votos e approvada a seguinte emenda additiva,
dos Srs. Gabino Besouro e Barbasa Lima:

«Disposições transitarias -: Art. 1° - accrescente-se,
depois do § 2°:

§ Essa eleição será feita em dous escrutinios, distin-
ctos, para Presidenle e Vice-Presidente, respectivamente, rece
bendo-se e apurando-se em primeiro lagar as cedulas par:1
LPresidente. e procedendo-se em seguida do msmo modo- para
Vice-Presidenle. "

E' posla a votos e approvada a .. emenda da Commissão
supprimindo, por inopportuno, o art. 2°:

"Os aeLos do Governo Provisorio, não revogados pela Con
stituição, serão leis da Republ ica.

Paragrapho unico. As patentes, os postos, os cargos, in
amoviveis, as concessões e os contraelos outorgados pelo Go
verno LProvisorio são garantidos em toda a sua plenitude.»

O SR. SERZEDELLO (pela ordem) - observa que não é sua
intensão nem de leve pôr em dllvida a vai ação do Congresso,
nem a verificação da votação. feita pela Mesa; mas vê {fue,
pela diverg-encia que ha, a emenda foi rejeitada; e, por isso,
pediria aS. Ex. qne neste assllmpto, que é mu ito serio e
altamente importante, ficasse perfeitamente firmada a don
trina da maioria do Congresso, e, assim, pediria, ou votação
nominal, ou uma nova volação. (Apartes diversos.)

O SR. PRESIDENTE - A emenda foi sllbmctlirJa a votos,
anmmciada em voz bem clara e intclligonle (Apoiados); o
Pre"idenle do Congresso pedin qlle se levanla~"em os Senho
res qu e volavam a'· favor da emenrla. Os Srs. S2crelarios con
taram com exact idão 96 volos a favor.

l'i"ão contente com esLe resullado, pedi aos Srs. membros
do Congresso que haviam votado- contra a emenda, que se le-



-779 -

vantassem, para fazer-se, assim, a verificação da votação; e
verificou-se terem votado contra a emenda 84.

Conseguintemente, a emenda foi approvada por 12 votos
de maIOria. (Apoiados; muito bem.)

A Mesa não tem sobre isto a menor duvida. Entretanto,
si o nobre representante insiste, consultarei ao Congresso si
quer fazer uma segunda votação, nominal. (Não apoiados.)

VOZES ~ Não é preciso.
O SR. PRESIDENTE - Fica, portanto, supprimido o art. 2°

e prejudicadas todas as emendas, substitutivas ou não, offe
recidas ao mesmo artigo.

O SR. fu"TÁO DE FARIA (pela ordem) - Sr. Presidente, pa
receu-me ouvir ter V. Ex. declarado que estavam prejudi
cados os substitutivos.

O SR. PRESIDENTE - Desde que ° Congresso supprimiu o
art. 2° por julgaI-o superfluo, parece-me que ficam prejudi
cadas todas as emendas ao mesmo artigo. (Apoiados; muito
bem.)

O SR. ANT.:\O DE F ARJA - Parecia-me que supprimiu-se
a disposição que alli estava, mas que não ficava por isso o
Congresso inhibido de substituir aquella redacção por outra.

O SR. PRESIDENTE - Si o Congresso tivesse rejeitado a dis
posição do art. 2°, poderia acceitar um substitutivo; mas,
desde que resolveu supprimir aquella di.sposição, parece-me
que não póde ahi collocar outra. (1I1uitos apoiados.)

E' posto a votos e approvado o art. 1° das Disposições
transitarias:

"O Estado que até o fim do anno de 1892 não houver de
cretad.o a sua Constituição, será submettido, por acto do Poder
Legislativo federal, á de um dos outro, que mais conveniente
a essa adaptação parecer, até que o Estado sujeito a esse re
gimen a reforme, pelo processo neIla determinado."

São rejeitadas as emendas modificativas, dos Srs. Meira de
Vasconcellos e Bellarmino Carneiro e do Sr. Gabino Besouro,
e a additiva do Sr. Pedro Americo.

E' posto a votos e approvado o art. 4°:
« A proporção que os estados se forem organizando, o

Governo Federal entregar-lhes-á a administração dos serviços
que pela Constituição lhes competirem, e liquidará a respon
sabílidade da administração federal no tocante a esses ser
viços e ao pagamento do pessoal respectivo."

E' considerado prejudicado o substitutivo do Sr. Pedro
Americo.

Posto a votos, é approvado o art. 5°:
"Emquanto os estados se occuparem em regularizar as

despesas, durante o periodo de organização dos seus ser
viços, o Governo Federal, para esse fim, abrir-lhes-á creditos
especiaes, em condições fixadas pelo Congresso."

E' rejeitado o art. 6° e approvado o seguinte substitutivo,
da Commissão:

Art. 6°. Diga-se: _ Nos estados que se forem organi
zando, entrará em vigor a classificação das rendas estabele
cida na Constit
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Fica prejudicada a emenda substitutiva do Sr. Bernar
dino de Campos e outros.

E' posto a votos o art. 7°.
O SR. MORAES BARROS (pela ordprn) pede a palavra pela

ordem para requerer que seja votado de preferencia o substi
tutivo apresentado pelo Sr. Bernardino de Campos e outros,
e antes da leitura, porque entende que a leitura do substitu
tivo dispensará, como realmente dispensa, a leitura dos di
versos artigos do proj ecto.

O substitutivo tem nor fim substit11Ü' os arts. 7°. 8°, go,
10 e 11. E' este o trabalho que o orador quer poupar ao
Sr, Secretario, que deve achar-se bastante fatigado.

O SR. PRESIDENTE - A leitura não é dispensada, porque é
necessaria.

O SI" MORAES BARROS - O proj ecto nos arts, 7° e 8°, dis
põe que o Presidente da Republica prefira os juizes da 1ft e 2"
instancias. A emenda reduz tudo a uma só disposição, estabel~
cendo uma regra geral para os magistrados antigos. Precisa,
portanto, dar uma explicação, é que esta emenda é quasi
identica á emenda apresentada pelo Sr. Senador Saraiva,

Requpr preferencia para que seja votada a emenda subs
titutiva, antes dos artigos do projecto-

O SR. JOSÉ MARTANXO (pela ordern) requer que se vote de
preferencia o substitutivo.

O SR. PRESIDENTE diz que neste sentido ha uma emenda.
Consultado, o Congresso concede a preferencia pedida

pelo Sr. Moraes Barros.
O SH. OLIVEIRA PINTO (pela ordem) requer que a votação

das disposições encerradas neste substitutivo seja feita por
partes. .

Consultado, o Congresso não approva este requerimento.
O SR. 01TICICA (pela O1'dern) pergunta si appr0vado o

substitutivo, fica prejudieada a emenda do Sr. Gabin0 Be
souro.

O SR. PRESIDENTE diz qlli' a e·menda do Sr. Gabino Be
souro é um suhstitutivo aos arts. go e 10, e o substitutivo
para o qual o Congresso concedeu preferencia é relativo aos
arts. 7°, S", 9", 10 e 11.

Conseguintemente, si fOr approvado este substitutivo,
aquella disposição fica prejudicada, porque não se concilia
com aquellasque encerra o substitutivo.

E' posto a votos e approvado o seguinte substitutivo, do
Sr _ Bernardino de Campos .' outros. aos ar!s. 7". 8", 9°,
:10 e 11:

Substituam-se pelo seguinte, que é a emenda do Sr. Sa
raiva, modificada:

Art. Nas primeiras nomeações para a magistratura
federal o para os estados, serão preferidos os juizes de di
reito e desemba:rg-a dores de mais nota.

Os que. não ror8m admittidos na nova organização judi
riaria e tiverem mais de 30 annos de exere'icio, serão aposen
tados com todos os seus vencimentos._

Os que tiverem menos de 30 annos de exerrÍcio, conti
nuarão a perceber seus ordenados até que sejam aproveitados,
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ou aposentados com o ordenado correspondente ao tempo de
exercicio.

As despesas com os magistrados aposentados ou postos em
disponibilidade serão pagas pelo Governo Federal.

Ficam prejudicados os arts. 7~ e 11 e, bem assim. todas
as emendas offerecidas aos mesmos artigos.

E' posLo a votos e approvado o art. 12:

"Emquanto não se achar perfeitamente organizado o 1'8
gimen do sorteio militar, praticar-se-á o voluntariado na com
posição das forças de mar e terra."

Ficam prejudicadas as emendas substitutivas da Cülll
missão e as suppressivas, dos Srs. Bernardino de Campos e
outros, Retun:uba e Barbosa Lima.

Procede-se á votacão dos additivos offerecidos ás dis
posições transitorias. .

O SH. GENEHOSO MARQUES pede preferencia, na votação,
para o seu additivo, que é mais amplo que o do Sr. Nilo Pe
çanha.

Consultado, o Congresso não c.oncede a preferenc.ia pedida.
Procede-se á votacão do additivo. do Sr. Nilo Pecanha.

mandando vigorar pará o pleito da organização dos estádos a
lei de \J de janeiro de 1881, o qual é rejeitado.

E' rejeitado o additivo, do Sr. Nilo Peçanha, relativo ao
arbitramento obrigatorio.

E' em seguida posto a voto::; <) seguinte additivo, do
Sr. Nilo Peçanha e õutros:

"São incompativeis para os cargos de governadores eleitos
dos estados da Republica, na sua proxima organização, não só
os cidadãos que quatro mezes antes da eleição dos Congressos
houverem occupado o governo dos estados, como, tambem, os
cidadãos que os presidirem por occasião do pleito eleitoral."

O SR. EPITACIO PESSÔA (pela ordem) diz que, com todo o
respeito que lhe merecem as deliberações da Presidencia, pede
seja reconsiderada a resolução, que tomou, de submetter esta
emenda á votação. Acha que' esta emenda, apresentada pelo
Sr. Nilo Peçanha, está prejudicada. (Muitos não apoiados.)

O SR. JOSÉ lVIARIANNO diz que vota, c,ontra, mas não
apoiado.

O SR. EPITACIO PESSÔA pondera ainda que, por anteriores
votações, o Congresso já manifestou a intenção de não tratar
de assumptos relativos a incompatibilidades, desde que não
estabelece incompatibilidade para carlgo algum, nem mesmo
para o cargo de Presidente da Republica.

O SR. PRESIDENTE diz que o orador não póde. agora, dis-
cutir a emenda. .

O SR. EPITAOJO PESSÔA responde que não está discutindo
a emenda, está mostrando, apenas, que ella foi prejudicada,
pedindo a attenção da. Presidencia para o que já foi votado.

Proseguindo, diz que foi approvada uma emenda ao
art. 62:

Ora, desde que se deixou aos estados o direito de fa
zerem as suas constituições, essa emmenda está prejudicada.

UMA voz - E' uma disposição transitoria.
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o SR. EPITACIO PESSÔA assevera, ainda, que é uma dis
posição transitoria, mas que o Congresso não póde adoptar
duas disposições tão contraditorias.

. . O SR. PRESI1?ENTE diz que não quer assumir a responsa
bIlIdade de consIderar essa emenda prejudicada; o Congresso
que delibere si julga esla disposição conveniente ou não; si
quer acceitar essas incompatibilidades para a eleicão dos pri-
meiros governadores, ou não. . -

E' esta uma questão que o Congresso vai resolver appro-
vando ou rejeitando a emenda. . ,

Posto a votos, é approvado o additivo do Sr. Nilo e outros.
Procedendo-se á votação da sub-emenda apresentada

pelo .Sr. Coel_ho e Campos ao ad~itivo do Sr. Nilo Peçanha.
verrfICa-se nao haver numero, pela que o Sr. Presidente de
clara adiada a votação.

Vêm á mesa as seguintes:

Declarações de voto:

Declaramos que vot.ámos a favor da emenda do Sr. Meira
de Vasconcellos, que isenta do serviço milit~ os ministros
de qual quer religião.

Sala das sessões, 20 de janeiro de 1891. - Ignacio Tosta.
- Amphiluphio. - Couto Cartaxo. - J. L. Coelho e Campos.
- Santos Pereira. - Thomaz Cruz. - Paula Guimarães.

Declaramos que votámos pela dissoiução do Congresso, de
pois de terminada a sua missão constituinte.

. S~la das sessões,.,20 de janeiro .de 1891. - Julio Frota.. 
Ptnheuo Machado. - Homero Baptl.sta. - Borges de Medetros.
- R. Osorio. - Menna Barreto. - Pereira da Costa. - Thomaz
Flores. - Abreu. - Victorino :Monteiro. - Fernando Abott.
_ Cassiano do Nascimento. - Julio de Castilhos.

Declaramos que votámos contra a emenda do Sr. Nilo Pe
çanha, que incompatibiliza para os cargos de governadores
eleitos dos estados da Republica, na sua proxima organização,
não só os cidadãos que quatro mezes antes da eleição doCon
gresso houverem occupado o governo dos estados, como
tambem os cidadãos que os presidirem pc'r oeca"sião do pleito
eleitoral.

Sala das sessões, 20 de janeiro de 1891 - A. Eusebio. 
Paula Guimarães. - Arthur Rios. - Ignacio Tosta. - Leo-
'I)egildo Filgueiras. - Augusto de Freitas. .

Na qualidade de representante do Estado de Pernambuco.
residente na Capital Federal, declaro que não.procurei receber
no Thesouro nenhuma quantia além do subsidio durante os
trabalhos do Congresso.

Sala das sessões, 20 de janeiro- de 18SI1. - Bellarmino
Carneiro.

Declaro que votei contra o sub-stituivo, do Sr. Bemardino
de. Campos e outros, aos arts. 7~ a.11 das Disposições tran.si
torias, por julgaI-o :nenos equrtatIvo que. o .do Sr. A Gabmo
Besouro, ao qual darIa o meu voto. -:- EpttactO Pessoa.

Votei contra a emenda suppressIva do art. 2° das Dis
posições transitorias, porque voiaria pela emenda do SI' '.
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Uchôa Rodrigues que diz o seguinte: «os actos do Governo
Provisorio serão' leis da Republica, emquanlo não revogarias
pelo Congresso, que as examinará em sua 1" sessão ordinarla.

Sala das sessões, 20 de janeiro de 1891. - J. Avellar'.
Declaro que votei pela dissolução dO' Congresso, depois de

approvada a Constituição e eleitos o Presidente e Vice-Pre
sidenle da Republica.

Sala das sessões, 21 de janeiro de 1891. - Erico Coelho.
Declaramos que -yO'lámos pela emenda que propõe a dis

solução do Congresso, depois da eleição do Presidente da
Bepublica.

Sala das sessões, 20 de janeiro de 1891. -J. V. Meira
de Vasconcellos. - João BarlJalho. - B. Carneira.

De accôrdo com os meus ccllegas deputados pelo Estado dJ
Bio de Janeiro, dedaro que nunca solicitei, nem recebi ajuda
de custo.

Sala das sessões, 20 de janeiro' de 1891. - Francisco
Victor da Fonseca e Stlva.

O SR. PRESIDENTE designa para amanhã a seguinte ordem
ido dia:

Continuação da votação dos additivos ás Disposições
transitorias do projecto de ConstiLui<:ão.

rLevanta-se a sessão ás 4 horas e :vinte minutos da tarde.

3S" SESSÃO, EM 21 DE JANEIRO' DE 1891

Presidencia do Sr. Prudente de Moraes.

Ao meio dia, faz-se a chamada, á qual respondem os
Srs. Prudente de Moraes, ]',1atta Machado, Paes de Carvalho,
João Neiva, Francisco Machado, Leovegildo Coelho, Joaquim
Sarmento, João Pedro, Cunha Junior, José Segundino, Manoel
Barata, Antonio Baena, Joaquim Cruz, TheodorO' Pacheco,
Elyseu -Martins, Joakim Katunda, Bezerra de Albuquerque
Junior, TheodureLo Soui'J, José Bernardo, Oliveira Galvão,
Amaro Cavalcanti, Almeida Barreto, Firmino da Silveira,
José Hygino, José Simeão, Frederico Serrano, Pedro Paulino,
Tavares Bastos, Bosa Junior, Coelho e Campos, Thomaz Cruz,
Virgilio Damasio, Domingos Vicente, Gil Goulart, Monteiro
de Barros, Quintino Bocayuva, Laper, Braz Carneiro, Campos
Salles, Ubaldino do Amaral, Ruy Barbosa, Santos Andrade,
Generoso Marques, EsLeves Junior, Luiz Delfino, Ramiro
Barcellos, Pinheiro Machado, Julio da Frota, Joaquim Felicio,
Cesario Alvim, Americo Lobo, Eduardo Wandenkolk, João
Severiano, Saldanha Marinho, Joaquim de Souza, Silva Canedo,
Silva Paranhos, Aquilino do Amaral, Joaquim Murtinho, Pi
nheiro Guedes, Belfort Vieira, Uchôa Rodrigues, Innocencio
SerzedelIo, Nina Ribeiro, Cantão, Pedro Chermont, MaUa
Bacellar, CosLa Rodrigues, Casimiro JuniOr, Henrique de Car-
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valho, Anf'risio Fialho, Nogueira Paranaguá, Nelson, Pires Fer
reira, Barbosa Lima, Bezerril, João Lopes, Frederico Borges,
Jo'sé Avelino, Gonçalo ·de Lagos, Nascimento, Almino Affonso,
Pedro Velho, Miguel Castro, Amorim Garcia, Epitacio, Pedro
Americo, Gouto Cartaxo, Sá Andrade, Retumba, Tolentino de
Carvalho, Rosa e Silva, Joao Barbalho, Gonçalves Ferreira,
José Marianno, Almeida Pernambuco, Juvencio d'Aguiar,
André Cavalcanti, Raymundo Bandeira, Meira de Vasconcellos,
Pereira de Lyra, João de Siqueira, João Vieira, Luiz de An
Grade, Espirito SantO', Bellarmino Carneiro, Pontes de Miranda,
Oiticica, Gabino Besouro, Ivo do Prado, Oliveira Valladão,
Felisbello Freire, Augusto de Freitas, Paula Argollo, Tost:\,
Seabra, Antonio Eusebio, Zama, Arthur RiO's, Garcia l' ire o,
:Marcolino :lVIoura, Santos Pereira, Custodio de Mello, Paulo,
Guimarães, Milton, Amphilophiu, Leovegildo Filgue.iras.
Barão de S. MarCO's, Medrado, Barão de Villa Viçosa, Priscc)
Paraiso, Moniz Freire, Athayc!e Junior, Fonseca e Silva,
Fonseca Hermes, Nilo Pecanha, Urbano Marcondes, Manhães
Barreto, Oliveira Pinto, Viriato de Medeiros, Virgilio Pessoa
Baptista da Motta, Fróes da Cruz, Erico CO'elho. Sampaiu
Ferraz, Lopes Trovão, Jacques Ourique, Aristides Lobo, May
rink, Furquim \Verneck, Domingos Jesuino, Vinhaes, Thomaz
DeUino, Anlonio Olyntho, Badaró, Pacifico Mascarenhas, Ga
briel de Magalhães, Chagas Lobato, Jacob da Paixão, Alexandre
StockleI', Prancisco Veiga, Costa Senna, Lamounier, Alvaro
Bolelho, Feliciano Penna, Manoel Fulg..encio, Dutra Nicacio,
Corrêa Rabello, As>tolpho Pio, Viotti, Aristides Maia, Gon
çalves Ramos, Carlos Chagas, Costa Machado, João de Avellar,
Ferreira Rabello, Bueno de Paiva, Ferreira Pires, João Luiz,
Bernardino de' Campos, Francisco Glicerio, Moraes Barros,
Lopes Chaves, Domingos de Moraes, Adolpho Gordo, Carvalhal,
Angelo Pinheiro, Mursa, Rodolpho Miranda, Paulino Carlos,
CosLa Junior, Rodrigues Alves, Alfredo Ellis, Carlos Garcia,
Moreil'a da Silva, Almeida Nogueira, Rubião Junior, Fleury
Curado, Leopoldo de Bulhões, Guimarães Natal, Azeredo, Bel
larmino de Mendonça, Eduardo Gonç.alves, Fernando Simas,
Lauro Müller, Carlos de Campos, Scl1midt, Lacerda Ccutinho,
Victorino Monteiro, Pereira da Costa, Julio de Castilhos, Antão
de Faria, Borges de Medeiros, Alcides Lima, Thomaz Flores,
Abreu, Homero Baptista, Rocha Osorio, Cassiano do Nasci
menLo, Fernando Abot.t, Demetrio Ribeiro e Menna Barreto.,

Abre-se a sessão.
Deixam de comparecer, com causa participada, os Srs.:

Floriano Peixoto, ,Saraiva, Raulino Horn, Rodrigues Fernandes,
Martinho Rodrigues, Justiniano de Serpa, Theophilo dos
Santos, Leandro Maciel, Francisco Sodré, Conde de Figueiredo,
Leonel Filho, Ferreira Brandão, Americo Luz, Domingos Porto,
Francisr,o Amaral, Paletta, Cesario Motta Junior e Marciano
de Magalhães, e, sem causa, os Srs.: Rangel Pestana, Indio do
Brasi( Lauro Sodré, José Bevilaqua, Annibal Falcão, Ber
naI'do de Mendonça, Santos Vieira, Cyrillo de Lemos, Joaqillm
Breves, Alberto Brandão, Luiz Murat, Alcindo Guanabara, João
Pinheiro, Gonçalves Chaves, Domingos Rocha, Barão de Santa
Helena, JliIarLinho Prado Junior, Luiz Barreto, Antonio Prado,
Caetano de Albuquerque, Ernesto de Oliveira e Assis Brasil.

E' lida, posta em discussão e sem debate approvada a acta
da sessão antecedente. --'
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o SI'. 1" SECRETARIO procede á leitura do seguinte

EXPEDIENTE

Communicacão. datada de hoje, do Sr. Deputado J,?ão de
Avellar, de não· poder comparec.e~ ás sessõe~, por motlvo de
moles tia em pessoa de sua famIha. - InteIrado.

O SR. ELYSEU MARTlNS - Peço a palavra.
O SR. PRESIDEKTE - Tem a palavra o S1'. Dl'. Erico

Coelho.
O Sito ELYSE17 !VL\I{TINS -Pedi a palavra antes do Dl'. El'ieo

Coelho.
O SR. PRESIDEN'1'E - O Dl'. Ericu Coelhu pediu a palavra

antes de V. Ex.
O SR. ELYSEU MARTINS - Si pediu a palavra antes de

mim, não foi da bancada.
O SR. PHESIDENTE - O Regimento não prohibe que os Srs.

representantes venham á Mesa solicitar a palavra.
(O Sr. Erico Coelho encaminha-se para a tribuno.)
O SR. ELYSEU MARTINS - Estou me justificando perante

o Sr. Dl'. Erico Coelho, cujo lagar não pretendo tomar; en
tretanto, si S. Ex. quizesse eedel-o, eu o acceitaria.

O SR. ERlco COELHO - Pois, não.
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Elyseu Martins.
O SR. ELYSEU MARTINS (da bancada) - Sr. Presidente,

peço a V. Ex: que consulte ao Congresso si me consente quinze
minutos para uma justificação pessoal. Não tenho tomado
tempo ao Congresso, e creio que posso esperar de meus dignos
collegas o favor que solicito.

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. póde fallar independente de
urgencia, porque é a hora do expediente.

(O Sr. Elyseu Martins encaminha-se para a tribuna, que
é cercada de muitos Srs. representantes.)

O. Sr. Elyseu Martins - Senhores do Congresso, tenho-me
afastado proposital e systematicamente desta tribuna, e sinto
que, hoje, seja obrigado a occupal-a por um molivo pessoal,

retardando, assim, a discussão do projecto da Constituição, e
lamento o facto que me obriga a occupa;l-a, tanto mais quando
é certo que todos nós comprehendemos a ancicdade do mo
mento que atravessamos, um dos mais solennes periodos da
nossa organização republicana. (Apoiados.)

Os jornaes de hoje annunciam a retirada dos ministros
do Governo Provisorio - desses illusLres collaboradores do
inclito Marechal Deodoro da Fonseca - e que se trata d:3
organizar novo m'inisterio.

E' verdade que os nomes indicados para substituir os
illustres collaboradores da obra de reorganização de nossa
Patria me parecem corresponder ás esperanças de quantos se
interessam pela sua felicidade; mas nem por isso julgo inutil
manifestar a s:mdade com que daqui me despeço dos ministros
demissionarios, tão distinctos pelo seu patriotismo, (Nume
rosos apoiados), 'pelo saber, pelo criterio e honorabilidade com

50
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que sempre se houveram no desempenho de sua melindrosa
missão (Numerosos apoiados), e aos quaes acompanhei sempre
sem restricções, prestando-lhes a mais franca -e sincera
adhesão, embora inutil (Numerosos não apoiados). Eu lhes
devia essa adhesão, e não a regateei nunca. (Muito .bem.)

Consta dos annaes de nossos trabalhos que, depoIs que se
iniciou a discussão do projecto da Constituição, duas vezes
apenas, e por ligeiros momentos, occupei a attenção do Con
gresso: a 1", para apresentar um requerimento a pedido de
um dos ilIustres membros do Governo Provisorio; justifiquei-o
e, afinal, vi que esse proprio Ministro votou contra o que eu
havia requeridü! Acceitei as explicações que me foram dadas,
é de modo algum modifiquei a minha adhesão aos membros
do Governo Provisorio. Essa adhesão foi e é, repito, incon
dicional, e vou dizel-o por que.

Senhores do Congresso, si é, como creio, para todos nós
uma fortuna acharmo-nos aqui deliberando na construcção
de uma patria republicana, devemol-o, sobretudo, a um mo
vimento da alma grande, generosa e patriotica do Sr. Ma
rechal .Deodoro ...

O SR. GABINO BESOURO - E ao povo brazileiro.
O SR. ELYSEU MARTINS - Perdão; não o nego e si não

explico melhor a minha proposição é, simplesmente, para
poupar tempo ao Congresso. Devemos a Republica no Brazil,
repito, a um movimento de alma do General Deodoro; mas
isso não quer dizer que esse movimento não tivesse reper
cutido no sentimento identico do povo brazileiro, que, por
mais de uma vez, segundo resa nossa historia, tem se posto
ao lado dos promotores dos grandes pronunciamentos demo
craticos. (Apoiados.)

Devemos á indole do Sr. Marechal Deodoro e dos illus
tres membros do Governo Provisorio a paz rarissima e hon
rosa com que temos atravessado o mais dlfficil periodo de
nossa historia; a prudencia e o patriotismo dos membros do
Governo Provisorio deram ao nosso paiz uma pagina excep-

cional na historla da Humanidade. (Muitos apoiados.)
Ora, pensando assim, hypothequei meu voto aos actos do

Governo Provisorio do Marechal Deodoro, convencido de que
essa hypotheca não poderá se traduzir nunca em fraqueza
(Apoiados), porque o Governo, zelando, eomo tem feito, a sua
alta responsabilidade, não poderia nunca impôr sacrificios
aos seus amigos.

Além disso, falIo, tambem, pelo Estado do Piauhy.
Senhores, não ha quem ignore o papel a que, de 40 annos

a esta parte, foi votado o Estado do Piauhy, entregue á dis
ereção da mais feroz das sub-dynastias creadas pelo regimen
monarchico; durante esse longo periodo, o Estado do Piauhy
viveu fóra do direito commum, com applauso e acquiescencia
de ambos os partidos monarchicos - o Conservador e o Li
beral, a que, infelizmente, consagrei os meus melhores dias.,

UMA voz - Não é injustiça isso?
O SR. ELYSEU MARTINS - Não; porque é facto que o

Piauhy viveu fóra da lei, mesmo sob o dominio do partido
liberal; é facto que o senhor feudal daquella terra chegou a
gosar, até, do direito de proscripção.

A MESMA voz -Até certo tempo, V. Ex. foi solidario
com essa politica (Troeam.-se muitos apartes. Vozes: Deixem o.
orador. continuar.).



o SR. ELYSEU MARTINS - Com a politica compressora de
minha terra nunca! Fui delegado do Ministerio do honrado
Sr. Conselheiro Cansancão de Sinimbu', - facto este que acar
retou sobre mim maio-res motivos de suspeita e proscripção.
(Trocam-se muitos apartes.)

A MESMA voz - Foi ~lidario com o Sr. Visconde de Pa
ranaguá. (Novos e 1'epetidos apar·tes.)

O SR. ELYSEU M.ARTINS - Em outra oceasião direi dessa
pretendida solidariedade. Pois bem, é ao Marechal Deodoro e
aos meus dignos auxiliares demissionarios a quem nós, os
piauhyenses, devemos não só a liberdade de nossa (erra,
como, o levantamento da interdicçâo lançada sobre mIm e
sobre muitos dos meus ilIustres patricios.

Como vê o Congresso, são manifestamente palpaveis os
motivos da mi:ruha adhesão ao patriotico Governo Provisorio.

O SR. GABINü BESOURO - Entretanto, não foi o Governo
Provisorio quem fez a eleição no Piauhy.

O SR. ELYSEU MARTINS - Certamente, e nem eu seria
capaz de dizer o contrario, V. Ex. (dirigindo-se ao Sr. Gabino
Besouro), que foi o governador que presidiu á eleição no
Plauhy, sabe tão bem quanto eu, que quando lá chegou já
achou organizada a chapa dos representantes do Estado. Eu
e os meus compenheiros de representação estamos aqui pelos
yotos espontaneos dos nossos patricios e, si alludo a esses
factos, é para justificar-me do silencio que tenho guardado
na discussão do projecto da Constituição, sem que isto im
porte àizer que estou de completo accôrdo com todas as suas
disposições.

Senhores, a nossa primeira necessidade, a necessidade
mais instante e real da nossa patria é dar-lhe a maior esta
bilidade possiyel; e desde que o projecto dI} Constituição apre
sentado pelo Governo Pro1visoric' satisfaz a essa necessidade,
julguei que poderia acceital-o, reservando-me, embora, o di
reito de, mais tarde, e a proposito, exercer c' meu direito (te
critica e tentar as reformas de que julgasse susceptiveis.

IQIosamos, é certo, da maior paz e segurança interna; mas
isso não basta, e devemos acautelar convenientemente os in
teresses que se prendem ás relações exteriores - e isto s6 o
poderemos conseguir no dia em que tivermos a nossa lei or
ganiea definitivamente adoptada. (Apoiados.)

'Creio, pois, ter justificado o meu silencio. Elntretanto,
indo hontem lru Mesa, como costumo fazer todos os dias, para
cumprimentar o Sr. Presidente e os seus honrados compa
nheiros, tive ·occasião de ver que, depois de requerido o en
cerramento da discussão, foi apresentada uma emenda, no
sentido de serem approvados parcialmente os actos do Go
yerno Provisorio.

O SR. REPRESENTAN'l'E - E' questão vencida.
O SR. ELYSEU MARTINS - Que importa?
I~ão estou fallando do vencido.
'Pareceu-me enranho o facto, e, estando imminente a

votação do requerimento de encerramento da discussão, en
trei em duvida sobre a regularidade da apresenta,ção daquella
emenda, que teria de ser votada sem discussão, caso fosse,
como foi, approvado o encerramento pedido.



-788 -

Submetti as minhas duvidas, em tom de consulta, aO
esclarecido espirito do Sr. Presidente, que me decla~ou que
não tinha remedio ,,~n"" acceitar aquella tmenda. 'POlS bem,
repliquei vou para a hancadã e na occasião opportuna, direi
alguma cousa, ao menos para 'chàmar sobre eUa a at~enção do

. Congresso E o fiz, com efieito. nos tern'os os maIS corda
tos, como, de certo, se ha de recordar o Congresso e consta do
Diario Official.

E:ntretanto, as minhas observações tão simples e apresen
tadas no tom o mais respeitoso foram, não só ,com surp~"eza
minha, como de muitos de meus honrados colleg'as, recebIdas
pelo Sr. Presidente como uma censura ú Mesa.

Consultei a. S. Ex., expondo o facto e appeUando para
!'ua auctoridade, ou para a do Congresso, caso eUe não se jul
gasse habilitado a decidir por si.

UM SR. REPRESENTANTE - V. Ex. foi injusto. (Apa'l·tes
diversos. )

O SR. ELYSEU MARTINS - Injusto? V. Ex. não tem o
direito de me emprestar essa intenção.

Entretanto, o Sr. Presidente respondeu-me justificando-se
de um modo verdadeiramente extranho, dando ás suas palavras
um tom acrimonioso, auctoritario em excesso e, puxado á sus
tanGia de mestre-escola da roça, armado de férula. Este facto
füi testemunhado e extranhado por muitos representantes,
que vieram a mim indagar do que havia entre mim e n
Sr. Presidente.

UM SR. REPRESENTANTE - Mas note V. Ex. que ainda
ninguem queixou-se do Sr. Presidente.

O SR. ELYSEU MARTINS - Pois queixo-me eu (Apar'te"
diversos), e queixo-me com tanto maior razãio, quando é certo
que, logo lás primeiras palavras do Sr. Presidente, protestei
contra a interpretação que dava ás minhas palavras e pela
minha intenção, que nãio fõra censuraI-o. Não obstante, o
Sr. Presidente continuou a infligir-me um vexame que eu
não merecia, em tom de verdadeiro mandão de serra-iá:cima...

UM SR. REPRESENTANTE - Não apoiado; está sendo in
justo, agora, como foi hontem (Apartes diversos).

O SR. ELYSEU MARTINS - Não fui injusto tal, V. Ex.
é que oé agora, emprestando-me intenção que não- tive; e,
desde que o declarei positivamente ao Sr. Presidente, eUe
não tinha mais o direito de insistir. como fez.

Sempre tratei o Sr. Presidente com a maior distincção,
e elle não devia suppõr que, fallando a respeito de uma
emenda que me parecia uma surpresa ao Governo, que ambos
nós apoiamos, tivesse a intenção de feril-o. Appello para
S. Ex., cujo testemunho invoco, a respeito da urbanidade de
meus modos para com eUe.

UM SR. REPRESENTANTE - E os modos do Sr. Presidente
não foram urbanos?

O SR. ELYSEU MARTINS - Si V. Ex. entende assim, eu
entendo de modo contrario. (Apoiados.)

Gonseguintemente, venho, por minha vez. daqui desta
tribuna, devolver intacto o cartão de censura' que da Mesa
me enviouhontem S. Ex. o Sr. Presidente. Não posso accei
tal-o.
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Observo que não é a primeira, vev que S. Ex. se tem
manifestado irritadiço, dirigindo-se aos seus_ collegas do Con
gresso. (Não apoiados; apoiados.: contestar;oes.)

UM SR. REPRESENTANTE - Ninguem ainda protestou.
O SR. ELYSEU lY1ARTINS - ~Ias protesto eu.
,concluo, pois, desta minha observação que o Sr. Presidente

é effectivamente sujeito a crises nervosas, que o tornam
inconveniente. e sinto isto, porque tinha por S. Ex. a maxima
sympathia, e tributava-lhe a mais alta consideração.

UM: SR. REPRESENTANTE - Agora, não tributa mais?
O SR. ELYSEU MARTINS - Nestas circumstancias, tomarei

a lilberdade de mandar tambem daqui um conselho ao Sr. Pre
sJdente: quando S. Ex. se sentir irritado e bilioso, tome duas

colheres de sal de fructas, um baD.ho morno e fique em casa.
O SR. PRESIDENTE - O Sr. representante Elyseu Martins

fez todo o empenho, hoje, em obter a palavra para reproduzir
a censura que hontem dirigiu á Mesa do Congresso, - censura
na qual S. Ex. quahficou o Presidente de mandão de serra
acima. etc. .

Limítar-me-ei a reproduvir ao Congresso o incidente pro
vocado por S. Ex., hontem.

IS. Ex. repetiu hoje que, estando na Mesa, verificou a
apresentação de uma emenda.

Disse que, em vez de uma, foram <lJpresentadas diversas
emendas, depois de se haver requerido o encerramento da dis
cussão.

S. Ex. disse que lhe parecia isso irregular.
Expliquei que, pelo Regimento, não tinha o direito de re

cusar essas ementias, pois que entre o pedido de encerramento
e a votação desta ia grande differença.

O Congresso comprehende bem que me não cabia o di
reito, desde que ainda não se tinha votado o requerimento de
encerramento, de deixar de acceitar emendas que vinham á.
Mesa.

Apezar disso. o Sr. Senador Elyseu Martins continua a
dirigir acres censuras á Mesa. classificando-me de mestre-es-
cola de serra lálcima.. .

Quanto a esta parte do discurso do Sr. Representante,
peço licença para não descer a responder. (Apoiados.) .

O SR. ELYE','EU MARTINS - Pois V. Ex. devia responder
1118.

O SR. PRESIDENTE - Cha.moá ordem o Sr. re.presentante
Elyseu Martins.

O SR. ELYSEU MARTINS - Eu estou na ord'em. V. Ex.
é quem está fóra della.

O SR. PRESIDENTE - Attenção 1

UM:.'\. voz - Todo o Congresso o apoia.
VOZES - Todo, todo ..

o SR. PRESIDENTE - O Sr. Elyseu Martins doeu-s8 da
explicação justificativa por parte da Mesa; entretanto, esque
ce-sI" dI" que. fallando da bancada, não indicou providencia
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alguma contra aquillo que lhe parecia irregular, e que de facto
não era, como demonstrei.

IS. Ex. insinuou que havia na apresentação da emenda do
Sr. Julio de Castilhos e outros emenda importante como era,
uma verdadeira surpreza ao Congiresso.

O SR. ELYSEU MARTINS~ -,Não insinuei.
O SR. PRESIDENTE - Disse mais de urr..'a vez que havia

surpresa na apresen~ação dessa en1enda.
Conseguintemcnte, comprehende o Congresso a gravidade

da accusação de querer fazer a lVlesa uma surpresa ao Con
gresso (Apoiados); e, entretanto" S. Ex. djz que ist,o não é
censura, não é accusação, que sâo amabilidades !

Eu, como disse já, tendo, hontem, perfeitamente justifi
cado o procedimento da Mesa...

V'OZES - Caibalmente.
O SR. PRESIDENTE - ... hoje, peço licença para não

fazer uma segunda edição , e, especialmente, para não acom
panhar o Sr. Representante Elyseu Martins no terreno em
que approuve S. Ex. collocar-se. (Muitos apoiados. l1hâto
bem! Muito bem!)

Tem a palavra o Sr. Erico Coelho.

O Sr. Erico Coelho (Movimento de attenção) -- Sr. Pre
sidente, subi á tribuna para, cam a maxima solemnidade, con
gratular-me com o Estado que represento pelo facto de ter o
CongJresso approvado em primeira discussãü o additivo ás
Disposi·ções transitorias, o qual incompatilbiliza todos os di
dadores mirins, na phrase do illustre representante do Rio
do Janeiro, Sr. Oliveira Pinto, para os cargos de governado
res dos futUl'os estados da Republica.

O 8R. OLIVEIRA PINTO - Não empreguei semelhante
phrase. Protesto bem alto. E' imagünação de V. Ex.

O Sp" ER>reo COELHO - Pequenos dictadores, disse o il
lustre -congressista.

Congratulo-me com a misera provincia do Rio de Janeiro,
que, graças á magnanimidade do Congresso, vai se ver livre
da tutella insensata que, ha um anno, a tem impellido uíl ruina,
se não 'á deshonra.

O illustre representante dó Rio de Janeirü, que occupou
a tribuna na ultima hora da sessão de ante-hontem, divagou
com a sua costumada proficiencia sobre' varios assumptos, in
clusive a homeeo1pathia, afIm de concluir que o governador
interino do Rio de Janeiro podia ser tomado por modelo dos
futuros güvernadores dos Estados Unidos do Brasil.

O meu iIlustre companheiro de 'bancada discorrell bri
lhantemente: em primeiro logar, sobre a sua propria, pessoa,
aIludindo ás suas "randes qualidades parlamentares e attri
Dutos pessoaes, que ningUCrri contesta, e cu sou o primeiro a
reconhecer ...

O SR. OLIVEIRA PINTO - Isto é uma grave injustiça. Mas
acceito a lucta no terreno em que o orador quizer collocal-a.

O SR. ERICO COELHO - ... e. em segundo logar (con
traste estupendo 1), o amigo intimo' do governador do Rio de



Janeiro, ao passo que exaltava as finanças do DI'. Francisco
Portella, deprimia os creditas financeiros do digno Ministro
da Fazenda, Sr. Ruy Barbosa.

O SR. OLIVEIRA PINTO -Engano de V. Ex. Nem uma
cousa, nem outra.

O SR. ERICO COELHO - Felizmente, Sr. Presidente, a des
peito de tudo o que o iIIustre representante articulou em des
abono das finanças da Re.publica, não me consta que de ha dous
dias a esta parte tenha havido nenhum abalo no nosso mer
cado monetario, e, até, si não me engano, o cambio oscillou
para melhor; e isso porque o orador a quem me refiro, desde
as prime.iras palavras, revelou não entender patavina da ma
teria. não obstante ser um homem illustrado, com confundir
circulação bancaria com unidade monetaria.

O SR. OLIVEIRA PINTO - V. Ex. é que não entendeu o que
eu disse. (Ha outros apartes.)

O SR. ERICO COELHO - O iIIustre representante do Rio de
Janeiro diagnosticou uma plethora economica na Capital da
H.epub!ica, e prognosticou males futuros.

O SR. OLIVEIRA PINTO dá um aparte.
O SR. ERICO COELHO - Peço a V. Ex., Sr. Presidente, que

me permitta oppôr me.u juizo medico-social ao de meu collega
e companheiro de bancada, comquanto reconheça a differença
que vai entre a competencia do illustre profissional a quem
me reJiro e a do obscuro orador.

Não temo a plethora no organismo social, como no or
ganismo animal, quando funcciona regularmente o systema
circulatorio ...

O SR. OLIVEIRA PINTO - Quando não ha congestão, não ha
plethora. (Apartes.)

O SR. ERICO COELHO - ... assim como lanço ao despreso
as más linguas, que dão os dignos cidadãos Ruy Barbosa e
Paula Mayrink como associados para arruinar as finanças da
Requblica, não obstante a irrecusavel competencia do Minis
tro e do banqueiro, a despeito da altivez de caracter e intei
reza patriotica tanto de um como de outro.

O SR. OLIVEIRA PINTO - Ninguem contestou isso.
O SR. PRESIDENTE obseJ'va que a hora está adeantada.

. O SR. ERICO COELHO - Para terminar, torno a dizer, em
relação á inc0J!lpa.tibilidade, que o Congresso resolveu, do go
vernador prOVIsorlO para o c;argo effe.ctivo, sem embargo do
bri~hante discurso,do meu illustre companheiro de represen
taçao, que rendo graças ao Congresso por ter garantido a minha
provincia natalicia de futuros desmandos administrativos do
cidadão Sr. Francisco Portella. -.'

Pondo de. parte as qualidades pessoaes do actual gover
nador do Rio de Janeiro, as quaes não ponho em duvida ...

U:~1' SR. REPRESENTANTE -o- Muito honrado e honesto.
q SR .ERICO COEI;HO - ... qualifico sua administração de

estuplda, perversa, baIxa, deshonesta. (Apoiados fi não apoia
dos.)
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Nem o momento é azado, nem o logar é propriopara jus
tificar este.s qualificativos, mas a prova do que acabo de dizer
ha de vir a lume, a seu tempo e em logar adequado.

O Sª. PRESIDENTE-A hora está terminada.
O SR. ERICO COELHO - Como não posso continuar, fina

lizo, deixando consignados os quatro qualificativos com que fiz
justiça á administração actual do Rio de .Taneiro. (O orador é
cumprimentado ao dei.rar a tribuna.)

UM' SR. REPRESENTANTE - Não precisa appe.llar para outra
testemunha mais do que o seu collega Baptista da Mottl'l..

O SR. VIRGILIO PESSÔA (pela ordem) - Sr. Presidente, por
incommodo de saude. retirei-me hontem de.sta Casa antes de
terminarem os nossos trabalhos. Si acaso estivesse presente,
teria votado contra a moção do Sr. Nilo Peçanha e outros ..•

O SR. NILO PEÇANHA - Moção não, emenda.
O SR. VIRGILIO PESSÔA- ... ou emenda do Sr. Nilo Pe

çanha e outros collegas, com o fim de incompatibilizar os
actuaes governadores para as futuras eleições.

Assim eu procederia, Sr. Presidente., porque entendo que
o Congresso exorbitou de suas attribuições (Muitas contesta
ções), não tinha competencia para assim proceder!

U~- SR. REPRESENTANTE-Não póde dizer isso.

O SR. VIRGILIO PESSÔA - E' a minha opinião. Ente.ndo
que o Congresso não tinha competencia para fazel-o (Não
apoiados), porque não é possivel que se estabeleçam restric
ções para 'os estados, e fazel-o é um verdadeiro attentado
contra a sua autonomia.

Os estados devem ter plena liberdade na escolha dos seus
futuros governadores; e não ha duvida nenhuma, Senhores,
que a emenda em questão restringe essa liberdade, rompendo
os laços da verdadeira Fe.deração.

O SR. PRESIDENTE - Observo ao nobre representante, que
pediu <t palavra pela ordem, que não póde discutir uma emenda
já approvacla pelo Congresso.

O SR. VIRGILIO PESSÔA- Vou terminar.
Entendo, repito. que o Congresso nãopóde estabelecer

restricções para os estados em semelhante. assumpto. (Muitos
não apoiados.)

O SR. PRESIDENTE - Observo de u.ovo ao nobre represen
tante que não pór1e discutir umarmenc1a já approvada peJo
Congresso.

O SR. VIRGlLIO PESSÔA - E' minha opinião que os estados
-podem nomear para seus governadores os cidadãos que lhes
approuver e que. lhes merecerem plena confiança.

Eu conheço o objectivo da emenda, ella vai c1irectamente
ao illustrado cidadão que tão dig'namente dirige os destinos
do Estadü do Rio de .Janeiro. (Apoiados c apartf's.) E' um
meio do incompatibilizai-o. .

Feito o meu protesto, fica, assim, definida a minha po
sição ele C'ompleta solidariedade com o illustre e eminente ci
dadão que dirige os destinos do Estado do Rio de Janeiro.
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o SR. OLIVEIRA PmTO - Muito bem; apoiado.
O SR. PRESIDENTE - Em uma das ultimas sessões o Con

gres~o ouviu a leitura da Mensagem do Congresso Norte Ame
ricano felicitando o povo brazileiro. por intermedio deste
Congr~sso, pela proclamação da Re:publica Federativa em
nossa terra.

O Sr. representante Bernardino de Campos indicou, por
essa occasião. que o Congresso responclesse áque.na Mensagem,
agradecendo-a e retribuindo ao .povo americano os mesmos
sE,ntimentos quP 0.8P11 Gongr,psso manifpstou para com o povo
brazileiro.

Nessa occasião não poude ser ,votada a indicação do
SI'. representante, porque não havia numero para votação.
Havendo actualmente. numero para se votar, subn1Ptto á dis
cussão a indicaçâo do Sr. Bernardino de Campos.

VOZES - Votos! Votos!
O SR. PEDRO A"d'ERlCO - Isto deve ser por acclamaç,ão.
Não havendo quem peça a palavra, é encerrada a dis-

eussão.
Procedendo-se a 'yotaçã,o, P unanimemente approvada a

indicação.
O SR. PRESIDENTE - Vão se ler os termos dÇt mensagem

em resposta, para ser approvada pelo Congresso.
O SR. 10 SECRETARIO procede. á leitura da se.guinte

MENSAGEM

Congre.sso Constituinte. dos Estados Unidos do Brazil, e.m
sua prime.ira se.ssão, abe.rta e. cele.brada na cidade. do Rio de
Janeiro àos 15 de nove.mbro de 1890, prime..iro annive.rsario da
proclamação da Republica Brazileira.

Resolução con,Íl111cta

ü Se.nado e. a Camara dos Deputados dos Eslados Unidos
do Brazil, re.unidos em Congrp;:-so Constituinte., re.solve.m:

Expressar nesta Mensage.m, em nome do povo brazile.iro,
ao povo dos Estados Unidos da Ame.rica o re.conhecime.nto de
que. se acha possuido pe.los termos honrosos i' amigave.is da
Mensagem congratulatoria votada e adaptada pelo Congresso
dos mesmos Estados; affirmar, ainda uma vez e por esta
:f?rma, o sentimento da solidariedade que o liga ao povo ame.
:l'lcano 1\0 e.mpenho de. manter e. de. honrar a instituição do
Governo republlcano, procurando, com o be.m-e.star da com
munl~ã? nacional. .~ felicidade e a paz para todos os povos;

::-le.Ja commulllcado o teor desta resolução ao che.fe. do
Govemo Provisorio, para qUi' a faça chegar ao alto conheci
mento do Governo e. do povo rlus Estados Unidos da Americá.

Posta em discussão a redacçãn da lVI'ensagem. é. se.m de-
bate. unanime.men1 e appI'ovada. .

VOZES -lVIuito bem! Muito bem 1
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o SR. ZAMA pede que o Sr. Presidente consulte o Con-'
"1'esso si lhe consente urgencia por alguns minutos para trata~
de assumptos de summa importancia neste momento.

O SR. PRESIDENTE - Quantos minutos?
O SR. ZAJ'vIA - Quinze ou dez; prometto não abusar.
O Congresso, sendo consultado, resolve pela affirmativa.

O Sr. Zama começa dizendo que, hontem, a certa hora do
dia começaram a correr já no recinto do. Congresso, já f6ra
delle.. boatos de desaccordo entre os ministros do Governo
Provlsorio e o chefe do Estado. Esses boatos, segundo o orador
leu nos jornaes da manhã, confirmam-se, pois que os illustres
ministros, collectivamente, deram suas demissões. Pare.ce que
neste momento está o paiz sem governo. (Apoiados e não
apoiados.)

U.M SR. REPRESENTANTE - Ha o Presidente da Republica.
OUTRO SR. REPRESENTANTE - E ainda assim, dictatorial.
OUTRO SR. REPRESENTANTE-Emquanto não approvamos

a ConstituiCão, ha dictaUura.
O SR. ZAMA - Corrigirá a phrase: parece-lhe que o

dictador est.á sem auxiliares, auxiliares, aUiá'l, indispensaveis.
porque, por maior que seja o talento, por maior que seja
a illustração de um homem, elle não é capaz, sosinho, de
tomar conta dos multiplicados negocias que correm pelas
differenies repartições deste paiz.

Ora, nada mais natural do que os representnates da
Nação, que ha pouco depuzeram nas mãos do Governo Pro
visorio atiribuições importantes, mas que lhes pertenciam de
pleno direito, procurarem indagar em que mãos param, hoje,
essas attribuições, além das mãos do dictador; o Congresso
precisa saber si ha governo, ou si ha ministros, e quaes são
eHes.

O SR. CHAGAS LOBATO-O dictador é um só.
O SR. ZAMA - Mas o Poder Executivo tem varias agentes

sem os quaes não p6de mover-se.
A administração publica parar não p6de, nem suspen

der-se.
UMA voz - Não está parada, nem suspensa.
O SR. ZAlYLA - Mas, então, quem exerce as funcções dos

ministros? (Apartes.)

UMA voz-A f6rma de governo é ouim.
O SR. ZAlYLA- A f6rma é outra, mas o Governo é repre

sentativo, e neste Governo os representantes da Nação têm
o direito de saber como se movem as molas do mecanismo,
quaes as peças que trabalham na direcção dos nublicos ne-
gocios. -

UM SR. REPRESENTANTE - Isso é parlamentarismo. (Ou
tros apartes.)

O SR. ZAlYLA chama a attenção do Sr. Presidente, dizendo
ser quasi impossivel continuar neste tumulto de apartes dos
nobres representantes •.
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Si esivessemos, continúa O orador, em pleno dominio de
parlamentarismo, as camaras não estavam funccionando hoje.
Isto é rudimentar para aquelles que conhecem o systema:
desde que o Governo faz crise, o parlamento suspende seus
tl'abalhos e espero que o GovelI'no venha dar conta do que se
deu. Mas os representantes estão aqui reunidos;. portanto,
o orador não está praticando actos de parlamentarIsmo, está
exercendo um ,direito, que tem este Congresso, de saber quaes
os motivos de divergencia entre o dicta:dor e seus ministros,
porque os representantes deste Congresso têm de ser juizes
entreelles. E' preoiso que a Nação saiba, nesse desaccôrdo,
quem teve razão - si o dictador, que dispensou os ministros,
si os ministros, que pediram dispensa. E' preciso que venham
á luz meridiana os motivos, para que os conheça a opinião

publica, porque, desenganem-se, dêem as denominações que
quizerem á Dictadura: a Dictadura está responsavel perante
a opinião publica. (Mufto bem; muito bem; apartes.)

Pois, pensam os nobres representantes que este paiz póde
ficar quieto, sem indignações, quando vê repetido a cada canto
ela rua e praças este ponto de interrogação - quaes os mo
tivos que separaram aquelIes que fizera:TU a Revolução de 15
de novembro, que têm marehllido unifO'rmemente até hoje?
(.4partes.: tumulto.)

O SR. PRESIDENTE - Attenção! Quem tem a pal'avra é
o Sr. Zama ..

O SR. ZAMA- O Congresso precis'a saber quaes foram
os mo'tivos de diveTgencia: si -foTam de ol'dem politica, ~i de
oI1dem a:dministrativa; e quaes foram elles, porque o orador
está convencido, por peor que seja a vontade que lhe attri
buam aos membros do pass'ado Ministerio, alIes não abriram
essa divergeneia com (I chefe da Revolução senão por mo
tivos muito sérios, muito importantes, que affectem á mo
mlidade do Pode,r, (Muito bem; muito bem; apartes.)

Nestas condições, querendo que cada um tenha a res
ponsabilidade que lhe compete, urge saber quaes os motivos
dessa demissão collectiva do Ministerio: precisa saber dos
motivos, repete, aue deram: lugar ao pedido de demissão col
lectiva dos 81's. Ministros, pOT que não quer fiear na incer
teza, quando ouve fallar em divergencias que provieram de
negocios em que o dictador. na altura em que se acha, não
se devia occupar; ouve falIar em concessões e favores aos
quaes o Minisierio recusou-se.

Si o mo'tivo dia retirada dos ministros foi serem contra
rios ás concessões onerosas para as finanças da Republica...

O SR. FONSECA HERMES -Peço a palavra.
O SR. ZAMA- ... concessões que os Srs. Ministros não

poldiam fazer a individuos, o orador não tem senão applausos
para os ministros retirantes.

Si os motivos, porém, foram outros, o oIlador precisa,
t'llimbem', saber os motivos, para applaudir o dictador, si fôr
digno de taes applausos. .

O programma, na actualidade, é viver ás claras .
. Por'tanto, não ha mais segredos, que se occultavam no

ant~go reg-imen por trás dos reposteiros ministeriaes; não ha
maIS conferenci'as em que o Poder neutro era inviolavel e o
Ministerio não tinha o direito de dizer ao parlamento todas
as vel1dades.
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Agora, não; agora, a obrigação dos ministros é 4izer
tUJdo, pôr os pontos nos ii, de modo que a verdade fIque
de pé.

O facto, segundo se diz, é dia maior gravidade, tanto mais
dado nas condições em que se acha o paiz, e quando ainda
não se acha votada a nossa Constituição (Apoiados), quando
é indispensavel a maior uniformidade de vistas no governo
es'Labelecido.

() ~p' _ T nPES TRnv,b:n - Sobre!.ll nn flllRlldo tl'mos deantf~

de nós dez dias para votarmos a Constituição.
O SR. ZAMA- O Congresso não póde ser indifferente a

est.e acontecimenlo. porque elle não aHecla ~,mplesmenle a08
que se ret.iraram, mas apropria instituidín republicana
(Apoiados); temos obrigação de zelar a Republioo, e esta
obrigaçãoextende-se não só áquelles que antes de 15 de no
vembro não eram republicanos, como aos republicanos his
toricos.

O SR. LOPES TRovÃo-Apoia:do. Collaboramcom pa
triotismo para que se firme a Republica.

O SR. ZAMA diz que não deseja que, desde o começo, a
Republica brazl eira se asslgllale pelÜ esquel:lmento Tias me
lhnres nraticas arlnn+arJas nos naizes flue tl~m um ~nverno

livre. Ora, não póde haver governo livre. na extensão da
palavra, sem luz completa, ,sem que a Nação saiba o que se
passa nas regiões officiaes. Um governo livre, republicano,
não tem segredos políticos e administrativos.

O SR. SANTOS PEREIRA-Apoiado. Esta é que deve ser
a nórma.

O SR. ZAMA diz que não quer descer a detalhes, mas,
afinaI, a imprensa falla delles, e é natural que o seu écho
subisse até o parlamento.

FlaUa-se em concessão de Po,rto de Torres. O que quer
dizer isto, Senhores? Quem são os interessados neste ne
gocio? Elles são tão poderosos, que, por si só, obrigam a
demi'ttir-se os ministros de 15 de novembro, os que têm a
principal responsabilidade da 3!dministração durante este pe
riodo, desde 15 de novembro até hoje? Ainda que a respon
sabilidade não estej,a determinada em lei. mas existe a res
ponsabilidade moral?

Quem são esses poderoso,s que obriga:m O didador a
demittir os seus companheiros de lucta? (Apoiados e apartes.)

O orador desconhece na Dictadura o direito de proteger
interesses: a Dictadura tem mais é a obrigação de proteger
direitos, e não de protege,r intprpssps indivictuaes. (Apoiados
e apartes.)

UM SR. REPRESENTANTE _ Quem disse que o dictador
protege taes interesse-s?

O SR. ZAMA - Si o nobre representante que lhe dá 'Ü

apade tivesse prestado aJttenção. veria que o orador não
affirmou cousa [alguma; o que ind'aga, apenas, é o que ha a
respeito de um negocio do Porto das Torres, que obrigou os
ministros de 15 de novembro a demittirem-se: -isto lhe na
rece, simplesmente, indeoente, porque o dictador não se po~dia
pnvolve,r nesse negocio.

O Congresso precisa. pois. de expEc'acões dos, minist,ros
Ôemissionarios. ~
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o SR. FONSECA HERMES (pela 'ordem) ped~, ,0 O Con-
gr,esso concede, prorogacão de hora, T,)or 15 mmutos, para
responder ao Sr. Zama.

O Sr. Fonseca Hermes (Movimento de attenção) -:f$r: Pre
s1dente, Senhores do Congresso: ao ter a honra de dIrIgIr-vos
a palavra dOIS sentimenlOs antll10mlCOS dommam-J:!le Cc co
~acão. Um deU~s, a cir~umstancia de ~e u!U, mmu~o ~~
minha palavra e um mmuto roubado ,a legalIdade do. p~IZ,
um dever. O outro, obrigado p.ela. S'atiS'Jaccã~ de um dIrelto,
qual o de vir, ;não lev'antar as msmUlacoes. atl~3Jdas no tapete
do parlamento ao chefe do Gov,erno PrOVIsorIO...

O SR. ZAMA - Não <apoiado; não fiz insinuacões, fiz
perguntas.

O ,SR. FONSECA HERMES - ... mas deülarar, po:sit~vta, c
franClamente que vej o desenrolarem-'se deante do publlCo as
scenas do regimen monarchico, e que os m~mbros do. Governo
Provisorio vêm que o Congresso, talvez CIOSO dos mteresses
da Patria s,a,crifica os mesmos interesses, vindo discutir
questões intestinas de um Governo. (Apoiados e não .apoiadç>s;
muitos apartes), T,)or c.Qnsequenc~a - o system.3. dlC~atorI::I,
como confessam, que nos rege, VISto como a Re'pubhca nao
está de direito ainda lee"'talmente effectiva no paiz <

VOZES - Não apoiado; está de direito.
OUTRAS VOZES - Isso parece fUma 3JIDe1aça.
O SR. FONSECA HERMiES - Não é ameaca, porquanto es

tamos legalizando o que não é legal, o que não, é direito.
Sr. Presidente, os jornaes annunciaram a crise minis

teriJal, ou, digo mal, a retirada de alguns ministros do Go
verno, porque ainda ficou alguem, o seu chefe. (Apoiados.)

Naturalmente, Senhores do Congr'esso, emquanto os
illus,tres membros do Governo Provisorio não deDuzerem as
suas pastas, não deixarem de exel'cer as suas funccões; em
quanto não estiverem legalmente substituidos, não têem razão
os nobres representantes' para levantar tamanha celeum1a.

Dizer-se, portanto, ,senhores, que o dictador não púde
continuar a dirilgk o T,)aiz, é dizer-se aJquillo que contesto.

Ainda mesmo admittida a cir'{Üumstancia de terem os
illustres ministros do Governo Provisorio deposto as suas·
pastas nas mãos do chefe do Governo, emquanto a sua exone
raçi'i.o não fàr cuncedlida, emquanto os novos chamados não
assumirem regularmente o exercicio de suas funcç,ões não
se púde articular nenhUlT!a censura, não se póde diz,er que o
·Governo estã acephalo.

O SR. ZAMA - E quem justifica os actos do c1itCiador?
Esses ministros?

O 'STh. FONSECA HERJY1'ES - Stim, que o sâo BID'quanto não
substituidos,

hinda mais, Senhores, disse-se ha pouco, por hypothese,
porque llC\)da se affirmou, que a sahida dos 111inistros do Go

. vemo tinha sido determinada por uma concessão de garantia
de juros para construcção do Porto das Torres.

Realmente, Senhores, a proposito desta questão levan
tou-se um' debate. em conselho de ministros, no qual tomou
parte a totalidade dos membros do Governo.
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Esse melhoramento foi considerado urgent.issimo, neces

saria e util pelos illustres ministros.
Em conse1quEDcia, porém, de não quererem elles conceder

a garantia de JUTa:::, e deseja_ndo o chefe do Governo que se
tomasse eff0Ctiva essa garantia, o ministerio pediu colle
clivamente exoneração.

UM SR. REPRESENTANTE - Isso honra muito ao JIilinis
terio.

O SlI. FO"lSEGA HER1YIES - Honra muito ao Ministerio,
sim, m:1shonra tambem ao chefe do Governo Provisorio.
(.4pr;l'tes). Si tantas concessões de garantias de juros têm-s;~
feito sem qne tenha havido a minima reclamação por parte
do Congresso: si essas 'garantias de juros têm sido conce
dida" para meihoramentos de importancia mu'ito á quem da
11l1dle que provocou o debate, indubitavelmente, o chefe do
Governo Provisorio tinha o (/ireito de esperar que, .cedendo
::tus desejos de seus collegas em actos anteriores analogos,
tivesse para esse o ap()io que lhe era mi·ster. (Apartes.)

,Senhores, desde 1875, o Sr. Marechal Deo{1oro da Fonseca
reclamou aos poderes publicos a realização desse melhora
mento, considerando-o urgente, util e necessari.o. Ora, era
de esperar que quando .governo, por espirito de coherencia,
S. Ex. procurasse levar a eHeito aquillo por que tanto inte
ressou-se durante longos annos, como prüvam documentos
oI'ficiaes. O mais é exigir que o chefe DO Governo Provi
sorio seja responsabilizado por um aeto que só. o eleva pe
rante apropria consclencia, e o honra deante do conceito
geral; é responsabilizar a Dictadura, aquelle individuo quo
l'om a ~,ua espada gloriosa abriu-nos o caminho da Republica.
Posso diz81-o, porque não me inquinam laivos de suspeição.

parente de S. Ex., antes da Republica, conserv'ei-me afas
tado, pelas minhas convicções politicas. (Apoiados).

Ul\L\ Voz - Era mais regular que viesse pedir ao parla
mento a concessão.

O SR. FONSECA HEHMES - O parlamento é um Con
gl'esso Constituinte, que não tem direito de dar g'arantias de
juros.

O SR. COSTA MACHADO - Ainda ha pouco tempo vi um
decreto assignado pelo Marechal Deodoro, dando por neces
s:1rio e conveniente que nenhuma 'Concessão mais de ga
rantia de jU::'Qf: se fizesse sem ser ouvido o Congresso Na
cional. (Ha outros apartes.)

O Sn. FONEOEC"\ HE'RlVmS - Cont.esto, não existe tal de
ereto. O Congresso Naeional reservou para si, e:s:clusivamente,
() poder constituinte, desde que devolveu ao Governo Pro
visorio todos os demais poderes que enfeixava em suas mãos.
]i; 113.0 me consta que concessão de garantia de .juros seja ma
teria constituciopal (Apo'iados) , que seja aUribuição de um
poder meramente constituinte.

Creio que <[("nho respondido ao noJJxe representante.
(Apoiados, e cruzam-se apw'tes. O Sr . .Presidente reclama
at1.en,ão. )

ISI'. Presidente. a necessidade de vir explicar aos illustres
membros da representação nacional os factos que foram de-
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nunciados pelo illustre representante da Bahia, que tão bri
lhantemente ocoupou a tribuna, determinaram-me a sahir do
sllencio (IUe me tenho imposto durante todo o tempo da
discu8-são do projecto constitucional; porque tinha para mim
que, votando pelo .projedo com algvmas emendas, que repu
ttava necessarias, e o melhoravam, teria cumprido o meu
dever, e satisfeito á aspiração da'quelles que me consagraram
seu representante pela honra do seu voto.

For isso, S'enhores, estou certo de que estas ligeiras ex
plicaçõ·es - que dei, não em abono do credito, do caracter e
da rectidão do cheí"e do Governo Provisorio, porque ell~
cli::;pensa quaesquer advogados, visto como tem por si a opi
niãc nacional. que o tem sagrado como typo de patriota eme
rito, probo e 'incapaz de uma transacção menos digna (Muitos
apoiados, muito bem; muito bem;), mas, simplesmente, porque
não pude conter os impetos de uma indignação justa ante
as 3ggressões a quem nem sequer poderia sonhal-as - dizer ao
nobre collega e ao' paiz: [Eu vol-o asseguro, o Marechal
Deodoro acceita completa, inteira e absoluta responsabili
dade de todos os seus actos. (Muito bem e apartes.)

E excusado atirar interrogativas sobre quem seja o res
ponsavel - si o Ministerio coUecti'vo, si o Marechal Deodoro ..
O responsavel é elle.

UMA voz - Mas, em que caracter faz V. !E;x:. essas decla
rações?

O SR. FONS·ECA HBHMES - No caracter de cidadão brazi
leiro, que não consente o sacrificio da justiça nem a invectiva
a03 servidores da patria.

Além disso. o nobre representante não ignora as relações
que 11a entre mim e o ehefe do Governo Prov,isoriü .

A MESMA VOZ - São offi0iaes?
O SR. FONSECA HERMES - Officiaes, sim, e não officiosas.

E si eu não podia dar estas explicações, V. Ex. tambem devia
ter inquerido ao illustre orador que me precedeu, em nome
de quem vinha fazer essas interpellações.

VOZES - Em nome da Nação.
O SR. FONSEQ.-\ HERMES - Em nome da Naoão ...
O SR. ZAMA - Que é superior ao Marechal.
O SR. FONSECA HEiRMES - '" que é superior'ao Marechal,

diz-me V. Ex.
Pois bem, em nome da Nação, V. Ex. devlia discutir agora

a Constituição, que foi o motí'vo que aqui o trouxe, como se
deprehende do decreto ele eonvocação, e não preoccupar-'se
de questõ'es, que interessam ao paiz, é verdade, mas para as
quaes se deve aguardar o tempo opportuno, quando o par
lamento estiver legislando ordinariamente - occasião de cha
mar á contas o Governo Provisorio. (Apoiados.)

O SR. OLIVEIRA PlNTO - Isto é que é regular.
O SR. ZAl\1A - P6de dizer ao Marechal que ha de ser

aSSlim; si não, não. (Ha outros apartes.)

O SR. FONSRCA HERMES - Positivamente, o Marechal Deo
doro assume perante o paiz a responsabilidade inteira de seus
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ado~; e, ell) tempo opportuno, quando o pal'lamento ti~er de
analysal-os, affirmo que elle ha de defender-se cabalmente,
não de culpas, mas ele erros consequentes ela anormalidade da
situação. Quanto a mim, Senhores do Congresso, não me pre
occupode qu'tesqucr boatos, quaesquer insinuações e quaes
quer nuvens qUE;, porventura, t.entem marear o brilho daquella
corôa de gloria. (Repetidos apoiados.: m-nito bem, ln-n:'ito bem.
O orador é rnrnprimentaclo e abraçado por gr'ande n-nmero ele

Sr's. repJ'eJentantes.)

ORDEM DO DIA

COI\CLUt'.\U D.\ VO'L\[,:.\IJ DOS AU})lTIVoS ,í.::; })18POSII.:ÕEi:J 'l'IU.,l'li:JI
'n:'E [.\8 DU l'HO,J EGTu Dl' CONSTITUIO';\O

o 8]{. ]JRESlDENTElleclara que vai l)l'OceLlel'-sl~ Ú C011
elusão -da yotação, qLle na sessão anterior ficou adiada, dos
additivos ás Disposições transitarias elo prüj ecto ele Consti
tuição.

,E' posta a votos e rejeitada a sub-emenda, do Sr. Joe
lho Compos, ao adclH\ivo do Sr. Nilo Peçanha e outros, re
duzindo de quatro a tres mezcs o prazc. ela incompatibilidade.
dos governadores.

'E' posta ;01, vut'Os e rej eiLada a ememla, do Sr. Uchôa
Rodrigues, <:lO me:::mu adciitivo do S1'. Nilo Peçanha e outros.

E' posta a yotO-s a seguinte emenda additiva:
E'concedida a. D. Pedro de Alcantara, ex-Imperador de,

íl3irazil, uma pensão que, a contar de 15 de novembro di~

J889, g'aranta-!he, ;P0l' todo o tempo de sua vida, subsisten
eia decente: fkando au Congresso ordina,riu fixar, em sua
primeira rúmião, a cifra da'Cjuella pensão."

O ,SR. AMP'HlLiOPHllÜ (pe,la o1'dern) - Sr'. PI'eside'Ilt.e,
sei que ha outra emenda, além ela que apresentei, formu
lac1:1 1)e10 Sr. I epresentante Vinglilio Damas:io. que trata
do mesmo assumpto ela que acaba ele ser lida. V. Ex., que
conhece bem o Regimento, poderá dar as providencias ne
e!eslsarias, comparancl0 as dua,s emendas, 'de modo que o
voto de uma não vá prejudicar alguma circumstancia pe
culiar da uutra, muito embora ambas sejam identi-cas no
fundo.

O SR. PnísWENT.B - Vai-se votar o additivo dos 81'S.
Antão ,de Faria, Amphilophio e outros.

SubmeHido a votos, é approvado por 80 votos a favae
'é 608 contra.

O SR, AMPHILOPHlO - Decisã.o que muito honra o Con
gresso.

Fica T)rejudi'cado u additivo, do SI', Virgilio DamaslO,
sobre o niesmc' assumpto. .

O SH, MEmA DB VASCONCELLOS (pela ordem) - Sr. Pre
sidente, pre~isu :fazer a V. Ex. algumas considerações no
sentido de facilitar a l'econsic1e['ação de uma decisão TJOl'
V. K\: .. huntem, proferida em rela1;ão á emenda do Sr. Ge
neroso Marques'J



V. Ex., honlem, submetteu á votação a emenda assi
gnada pelo ,Sr. !Nilo peçanha, a ,qual. tinha por fim deter
minar que. emquanto o Congre.sso NaciOnal n.ao ,:otasse urna
lei eleitoraL ficaria em Vig'Ol' a lei de \) de Janeu'o de 1881
para a eleição elos representantes aoCungTesso c para a repre-
:sentação dos estados. . .'

E' "Vcrcladc que essa emcnda fOI l'e.leitada, mas, pelo
facto da'sua rejei\:ão, não se póde 'conduir que estava pre
judicada a emenda do Sl·. Generoso Marques, e penso assim,
porque fui daquel1es que "Votaram conh'a a emenda do Sl'.
Nilo Peçanlla, porque tiulm reservado o llleu voto para a elo
~r. ({oneroso lVIarque~.

Essas duas emenelas contem lJenSamontos identicos, ma'3
em certos ]Jontos afastam-se uma da uutra .

.á. emenda do Sr. Nilu Peçanlta entende que as eleir;ões
pal'a (I CongT8sso c' para l'el)l'esentaf:ão elos estados deve
ser feita V01' aquella lei; a emenda do Si'. Generoso Mar
ques resolve 1eor oul1'a fôrma.

Nestas 1I,'oJ1di\:ões, não possu de anLemiío IJrev'er que a
emencla do Sr. G('m'roso Marques seja approvada pOl' ter
8idu appruva'Ja a do Sr. Nilo PCI:,wha; mas ·u que ,,;. facto é
que· ella não está l)l'ejudieada, pOl'Cjuecontém idéas diffe
rentes.

Nesto sentido, eS'fJCro quo V. E;X:. dani lllna, decisão
que satisfará não s6 ao sentimenlo que me trouxe á tri=
Llma, corno ao de todos aquelles que estavam disposfos a
v·otar pela emenda do SI'. Generoso Marques.

10 SR. PRESIDENTE - Na scssão de hontem o COI1Ig.l'C:-'S0
volou a emenda additiva do Sr. Nilo Peçanha.

Essa emenda foi rejeitada. lIa uma ouil'a aS;3iguaLla
pelo Sr. Generoso Ma,rCjues.

~l'cndo sidorejcilada a emenda elo SI'. Njlo Pe\:anha,
considerei IJl'ejudicada a do Sr. GenCl'OSo Marques. por
v·l'rsar sobre assumpto mais ou menos ielcutico. O 81.'. JVIeint
de Vasconcellos requer se consulte ao Congresso nu Sl~l'lido
ele decidir si está ou não prejudicada: esLa emenda.

'Consu1.tado o Congresso, considera prejudicada a emcn
da do Sr. Generoso Marqu1es.

Em seguida é posto a votos e apPl'ovaclo o seo'uinte
additivo closSrs. Saldanha Marinho, Julio de; Castilhos e
outros.

"Paragrapho unico. üs estados serão convocados a rea
lizar a eleição dos congressos constituintes s6ment(.\ depois
de approvada a {;onstituiç.ão Fmleral, e no 'jlrazo maxilllo de
Ires mozes, ficandu scm eHeito as elei\:ões quc antes tive
rem sido realizadas em alguns dos estados."

E' posto a votos e unanimemente approvado o senTI inte
de decidir si est:á ou uãe- prejudicada esta emenda. o

"c\.ccl'esccnte-se, em ulf.imo logar, ou onde convier;_

Al'l.igo. Approvada flue snja a Constüui\:ão, será LJro~
rnulgada pela Mcsa do Congrcsso."

Pica ]il'ejudicallo u addit ivo do SI'. OliVl'il'a Valladãn
consic!E'ranc!o validcrs uSP1'feitos IJroduzidos pelu re ...·ulà~
lne~to elei IOl'al e]e :l:3 de junho de -1890, assim como as

o
dis

poslções cl~ J}l'uJl?cLo de ConsLituiçã,o organizado peloGo-
51
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verilo Proyisorio. no que diz respeito á eleição, composição
e funcções do pí'imeiro Congresso Nacional.

O Sn. PHESIOENTE - Está terminada a votação dos ad'"
ditiyos' ás Disposições transitorias, e, conseguintemente, a
elo projeclo elE SLJa primeira discussão.

Chamo a attenção dos 81's. representantes para o se
guinl e ponlo do nosso Regimento.

O art. 58, § 1°, dispõe o seguinte: "Terminada a 1n dis
cussão. hayer'á o interslicio de dous dias. etc."

De accol'c1o com o vencido, foi pub-licacto e distribuido
pelos S1's. representantes tudo quanto dis respeito ao:.-J pri
meiros titulos, com excepção das Disposições geraes e tran
silorias que o Congresso eomeçou a votar 110ntem e acabou
hoje. O Congresso terá de resolver, portanto, si considera
satisfeita a disposição do Regimento ...

VOZES - Não! Não!
O Sn. l'HESIOENTE... ou si. ao 'COIllrario. entende que o

proj ec to deve .soffrer o intersticio determinado pelo Regi
mento. (Apw'tes.)

O SR. ZXr,rA. (pela oJ'dem) - Sr. Presidente, V. Ex.
acaibarle faz,"r uma pergunta ao Congresso; eu, si V. Ex.
me pennitte, procurarei expendcr a minha opinião a 1'es
p"eito do assumpto.

O SR. PRESIDENTE - Eu. apenas, suscitei a duvida de
qm'. si 11 Congresso nã,o resolver, a requerimento de algum
de seus membros. a dispensado intersticio, a dispensa 1'e
ginwntal é qUe deve pI'evaleeer. (lIhlitos apoiados e muitos
apartf's. )

O Su. ZM,IA - Pois bem, Sr. Presidente, V. Ex. :com o
cl'ilel'io que o distingue e com o desejo que tem de acerlar,
CUlllj1l'a o Regimento, e eu estou satisfeito. (1Vlnito bem.)

O SIt. V!NHAES (pel(f, ordem) - Sr. Presidente, em
Yista das di"eI'sas opiniões manifestadas ;.'1'10 Congresso,
1'er:o a V. Ex. que se digne consultar o Congresso ;:;i rlis
.jJl'llSa o interstício mareado pelo Regimento. (Numerosos
niío apoiados.)·

. Estamos em um momento critico; req\.wiro que sleja
cunsultadn o CnngTesso sobre si e!le entende que. dispen
sado () interstieio elo Regimento. devamcs entrar já e já na
2' dbcllssiío elo llI·o.iecto. (Apoiados.: não apoiados; apartes.)

O SR. PHESIDEN'I'E - Vou 'consultar o ConS'Tesso para
IiJII' e!le resol"a sohre n requerimento que acaba de ser
feito.

O Sn. l\llmL\ DE VASCONCELLOS - Peço a palavra pela
ordem.

U Sn. PnESlIYE::\TE - Não posso dar a palavra pela ordem,
POI'lIll;: vai-se proceder ú votação.

O SIL JosÉ :\V.RL\N:\'O (pela ordem) - Eu, Si'. Presidente.
.já prc\·,:ndo islo. ha dias tomei a liberdade de apresentar üma
ind icação para a1lcJ'ar-se o Regimento; porque reconheço que
sem nina indic<Jçãn não póde elle estar sendo alterado por slim
plcs rotação de occasião. (ivluitos apoiados; muito bem.)



o SR. PRESlDENTE - O art. "5S, em seu § 1°, diz o. sé
g-uinte:

'''l'e·rminada a 1" discussão, haverá um intersticio de dous
dias, o 'qual começará a ser contado do dia em que tiver logar
a distribuição da Cons·tituiçãocom as emendas."

Arite-honteln foi distribuido o Dial'io Official trazendo
impressa a Constituição com ,as emendas approvadas, mas não
todas, faltando apenas as Disposiçõ1es geraes transitorias. A'
vIsta disto, eu não quiz tomar a responsabilidade de cOl.lSiderar
,atisí'eita adispo3ição do Reg-imento com essa distribuição...,

UM SIl.. REPRESENTANTE - E não foi.
O SR. PRESIDENTE - ... e entendi que o Congresso devia

tomar por si a deliberação de dispensar o intersti.cio.,
O interstício de ,que falIa o art. 58 é egual áquelles que

todos os parlamentos dispensam, quando julgam convenieLte.
O Congresso, pur"óllto, deliberará se julga comeni,ente dispen
sar o mtersticio e imClar anuInhã a 2ft discussão, ou se julig'a
coirvenientô fner respeitar o mesmo intersticio até que se
cun1plcte o trabalho. .

O Sr. Deputado Vinhaes requereu a dispensa do intersti
cio. O Congresso delibere o que julgar conveniente. (Apoi-
ados.) ,

,Posto a votos o requerimento do Sr. Vinhaes, pedindo a
dispensa de intersticio, não é approvado.

, O SR. PllESIDBNTE - .Amanhã, a :Mesa póde fazer distribuir
com o Diario Official a parte' final da Constituição. Gonse
guilltemcnte, rc.ar.co sessão para o dia 24, em 'que entrará em
2' discussão'o projecto da Constituição. (Muitos senhores re.:.
l/rc~entantcs pedem a palavra) .

Vai a impI'imir a seguinte redacção para 2" discussão dQ
prajecto da ConstituÍf;ão:



}'I'ojecto fle COES.fi11âçc7o dos Estaclo§. JJlli(lo§. flii. l1i'~il

TITULO V

Disposições geraefl.

Art. 76

o cidaclao investido em funcções de qualquer
dos tl'es poderes não poderá exercer as de outro.

Art.. 77

Poder-se-á declarar em estado de sitio qualquer
pa,rte do territorio da União, suspendendo-se ahi as
garantias constitucionaes 'por tempo determinad'ü,
quando a seguran(:,a da Republica o exigir, em casos
de aggressãoextrangeira, ou commoção intestina. (Ar
tígo 33, n. 22.)

§ L" l\:ão se achando reunido o CongresS(), e cor
rendo a Patria eminente perigo, exercerá essa attri
bui(:ão o Poder Executivo federal, (Art. 47, n. 15.)

§ ::." Este, porém, durante o estado de sitio, res
tringir-se-á, nas medidas de repressão, contra as
pessoas:

1.° A detenção em lagar não destinado aos réos de
erimes communs;

2.0 Ao desterro para outros sitios de terrHorio na
cional.

Redacçc70 l)a'I'((, a2" discllssc70 do pl'Oiecto de Consti-
, - htição dos Estados Unidos do B'i'azil

TITULO V

Disposições geraes

Art. 78

o cidadão investido em tuncções de qualquer dos
tres poderes não poderá ser nomeado, nem eleito para
as de outro.

N. 79

Poder-se-á declarar em estado de sitio qualquer
parte do territorio da União, suspendendo-se ahi as
gar~ntias constitucionaes por tempo determinado,
quando a segurança da Republica o exigir, em caso
de aggressão extrangeira, ou commoção intestina. (Ar
tigo 33. n. 22.)

§ 1.° Não se achando reunido o Congresso, e cor
rendo a Patria imminente perigo, exercerá essa atJri
)mição o Poder Executivo federal. (Art..47, n. 15.)

§ ,2. 0 Este, porém, durante o estado ,de sitio, res
tringir~se-á, nas medidas de repressão contra as pes
soas:

1.0 A deten(:ãoem lagar não destinado aos réos de
crimes communs;

2.0 Ao desterro para. outros sitios do territorio na
cional.
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§ 3.· Logo que se reuna o Congresso, o Presidente
da Republiea .lhes relatará, motivadas, as medidas de
exeepção, a que se llouver reeorrido, respondendo aS
auetoridades a que eUas se deverem, pelos abusos em
que, a esse respeito, se acharem incursas.

Art. 78

Os processos findos, em materia crime, poderão
ser revistos, a qualquer tempo, em beneficio dos con
flemnados, pelo Supremo Tribunal Federal, para se
reformar, ou confirmar a sentença.

§ 1.0 A lei marcará os casos e a fôrma da revisão,
que poderá ser requerida pelo sentenciado, por qual
quer do povo, ou ex-off'icio pelo Procurador Geral da
Hepublica.

§ 2.0 Na revisão não se podem aggravar as penas
da sentença revista.

Arl. 79

Os funccionarios ,publicas são strielamenle responsa
veis pelos abusos e omissões, em que incorrerem no
exercicio de seus cargos, assim como pela indulgencia,
ou negligencia em não responsabilizarem et'fectiva
mente os ,seus subalternos.

ParagTapllo unico. Todos elles obrigar-se-ão, por
compromisso formal, no aelo ,da po.~se. ao desempenho
t.los seUs devrees legaes.

, § 3.· Logo que se reuna o Congi'esso, o Presidente
da Republica lhe relatará, motivadas as medidas de
excepção, a que se houver recorrido, respondendo as
anloridades, a que ellas se deverem, pelos abusos em
que, a esse respeito, se acharem incursas.

1\.1'[,80

Os processos findos, em materia crime, 'i;Dderão ser
revistos, a qualquer tempo, em beneficio dos con
demnaelos, pelo Supremo Tribunal Federal, para se re
formar, ou confirmar a sentença.

§ 1.0 c\ lei marcará os casos e a fôrma da revisão,
que poderá ser requerida pelo sentenciado, por qual
quer do povo, ou eJJ-officio pelo Procurador Geral ela
Repu])lica.

§ 2.° Na revisão não se podem aggravar as penas ela
s"l1tença revista.

§ 3: ~\s disposições do presente artigo são ex
tensivas aos processos militares.

Art. 81

Os fllnceionarios publicas são strictamente respon
snveis pelos abusos e omissões, em que incorrerem
no exercieio de seus cargos, assim como pela indul
gencia, ou neg'Iigencia em não responsabilisarem effe
e(ivamente os seus subalternos.
. Paragrapho unico. Todos elles obrigar-se-ão, por
compromisso formal, no acto da posse,' ao desempenho
elos seus deveres legaes.
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Pl'ojecto de C()'flstituíção d()s Estados .Dflidol; do Bmzil Redacção paTa a 2· discussão do pl'ojectd de COllstí....
tuição dos Estados Unidos do Bl'azil

ArL 82

Nenhum funcciollario poderá ser demittido a bem
do serviço publico sem que se especifiquem as. razões
de ordem publica que determinaram a exoneração,
sempre que o demittido assim o requerer.

Art. 80
Art. 83

COlltiuam em vigor, emquanto não revogadas, as
leis do antigo regimen, no que, explicita ou implicita
Í11ente, não for contrario ao systema de governo fir ..
mado pela Constituição e aos principios nella consa
g-rados.

ArL 81

o Governo· Federal afiança o pagamento da divida
publica interna e externa. ;

ArL 82

Todo o brazileiro é obrigado ao se:rvico militar,
em defesa da Patda e da Constituição, na fórma das
leis federaes.

Continuam em vigor emquanto não revog'adas, as
leis do antigo regimen, no que, explicita ou implicita
mente, não for contrario ao systema de governo fir
mado pela Constituição e aos principios nellll. consa
grados, sendo vedado aos estados, como á União, pres
crever leis retroativas.

ArL 84

o Governo Federal afiança o pagamento da divida
publica interna e externa ...

Art. 85

Todo o brazl1eiro é obrigado ao servico militar,
em defesa da Patria e da Constituição, na fórma das
leis federaes.

T
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Art. 83

Fica abolido o recrutamento militar.·
O Exercito e a Armada nacionaes compor-se-ão

por sorteio, mediante prévio alistamento, não se admü-
tindo a isenção pecuniaria. -

ArL 84

Em caso nenhum, direcla ou indireetamenle, por
si ou em allianca com outra nacão, os Estaelos Unidos
do Brazil se empenharão .em guerra de conquista.

Art. 85

A ConsLüuiçãopoclerlÍ ser reformada, mediante
iÍliciativa do Congresso Nacional, ou das legislaturas
elos estados.

§ 1." Considerar-se-á proposta a reforma, quando,
apresentada por uma quarta parte, pelo menos, dos
membros de qualquer das aamaras do Congresso Fe
deral, for acceita em 1.ros discussões, por dous tercos
dos vot os, numa e n'outra casa do Congresso, ou quando
for solicitada por dous terços dos estados, represen
tados cada um pela maioria dos votos de suas legisla
turas, tomados no decurso de um anno. .

§ 2.° Essa proposta. dar-se-á por approvada, si no
anno seguinte o· for, mediante tres discussões, por
maioria de tres quarlo q dos votos, nas duas camaras
do Congresso.

§ :3.0 A proposta approvaela publicar-se-á com as
ássignaturas dos presidentes e seeretal'Íos elas dua~; ca-

Art. 86

Fiea alJolido o recrutamento militUir.·
O Exercito e a Armada nacionaes compor-se-ão

por sorteio, mediante prévio alistamento, não s'e admit
Lindo a isenção pecl1l1iaria.

Art, 8~

Em caso nenhum, clirecta ou indirectamente, paI'
si ou em allianç;a com outra nacão, os Estados Unidos
do Brazil se C'mpenhal'ão em guerra de conquista.

Ar[, 88

.\ Constituiçi\o poelerÍl ser reformada, mediante
inic iativa elo CongTC'sso Nacional, ou elas legislaturas
dos estados.

§ 1." Considerar-se-á propos( a a reforma, cluanclo,
apresentada por uma quarta parte, pelo menos, dos
membros elo qualquer elas camaras do Congresso Fe
deral, for acceita em tres ddscussões, por dous terç.os
dos votos, numa e n'outra casa do Congresso, ou quando
for solicifada por dous terços cios estados, represen
tados cada um peJa maioria dos vo(,os de suas leg·isla
tUl'CtS, tomados no decurso de um anno.

§ 2.° ,Essa lH'oposla' dar-se-á DOr approvada, si no
allUO seguinte o for, mediante tres discussões, por
maioria cle dois terços cios valos, nas eluas eamaras
cio Congl'esso,

§ 3." .-\c ]Jl'o[)os(a ap.]ll'ovada' pubHcal'-se-.1 com as
assignaüll'as dos presidentes e secretarias das duas ea,..,

CP
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P/'ojeelo de ConstituIçã.o dos Estados Unidos elo Bmzil

maras, incol',pol'ando-se á Constituição como parte in
tegrante delIa.

§ 4.° NflO se poderão admittir como objecto de deli
beração, no Congresso, projectos tendentes a aboHr a
fórma republicana-federativa, ou a igualdade da re
pl'escntal:ão dos cstados no Senado,

Disposições transitorias

Ar!. 1°

Ambas as camaras do primeil'O Congresso Nacio
nal, convocado para 15 de novembro de 1890, serão
eleitas por eleiç,ão popular clirecta, seg'undo o rregula
menta decrelado pelo Governo Provisol'Ío,

§ 1.0 Esse Congresso receberá-elo eleitorado poderes
especiaes para exprimir ácerca elesta Constituicão a
vontade nacional, bem como para eleger o primeiro
Presidente e Vice--Presidente da Renubliea,

§ 2." Reunido o primeiro Cong'l'esso, deliberará
em Assembllja GemI, fundidas as duas camaras, sobre
esta Costituição, e, approvandó-a, elegerá em seguida.
por maioria absoluta de votos, na primeira votação, e,
si ninguem a obtiver, por maioria relativa na segunda,
o Presidente e o Viee-Prcsidente dos Estados Unielos
do Brazil.. . ' ..

R,edaeçüo PCU'(t a 2:' cliseussüo do ]JI'ojeet6 de Consti
tuição dos Estados Cnidos do Bl'azil

nlaras, inCOl\pOranelo-se á Con,~tiluição como part0 in-
tegrante delIa, •

§ 4." Não se poderão aclmittir como objecto de deli
beração, no Congresso, projec{os tendenles a abolir a
fórma republicana-federativa, ou a igualdade da re
presentação elos esl aelos no Senado.

Arl,89

Ficam abolidas lodas as loterias.

Disposições transitarias

ArL 1°

"\mbas as camaras do primeil'o Congresso Nacio
nal, convocado para 15 de novembro de 1890, serão
eleita,s por eleição popular directa, segundo o regula
mento decretado pelo Governo Provisorio.

§ L" Esse Congresso receberá do eleitorado poderes
especiaes para exprim ir ácerca desta Constituição a
vontade nacional, hem como para eleger o primeiro
Presidente c Vice-Presidente da Republica,

§ 2." Reunido o primeil'O Congresso, deliberará
Plll .\ssembléa Geral,· fundidas as duas camaras, sobre
esta Constituição, e. approvanclo-a elegerá em seguida,
por maioria absoluia de votos, na primeira votação, e,
,si ninguem il obtiver, por maioria relativa na segunda,
o Presidente c o Vice-Presidente cios Estaclos Uniclos
do Brazil .•

co
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§ 3.° O Prcsidente e o Vice-Presidente, eleitos na
fór1l1a deste artigo, occuparão a prcsidencia e a vice
presidencia da Rcpublica durante o primeiro periodo
prcsidencial.

§ Lo Para essa eleição não haverá incompatibili
dades.

§ 5.° Concluida eIla, o Congresso dará por termi
nada a sua missão constituinte, e, separando-se em
Camara e Senado, enc0lará o exercicio de suaS func
cões normaes.
" § 6.° Para a eleição do pl'imeiro Congresso não vi
gorarão a,s inCOllJlpatibilidades da Constituição, art.26,
ns. 2 a 7; mas os excluidos por eSsa disposição, uma
vez eleitos, perderão os seus cargos, salvo si por eIles
optarcm, logo que sejam reconhecidos senadores ou
cleputa'dos.

§ 3.° Essa eleição será feita e111 dois escrutínios,
distinctos, para o Presidcnte e Vice-Presidente respe
ctivamente, recebendo-se e aplU'ando-se em primeiro
logar as cedulas para Presidente, e procedendo-se em
seguida do mesmo modo para o Vice-Presidente.

§ 4.0 O Presidente e o Vice-Presidente, eleitos na
fórnm dcste artigo, occuparão a presidencia e a vice
])resicIeneia da Republica dmanfe o primeiro período
presicIeneial.

§ 5.° Paea essa eleição não haverá incompatibi
lieIweIcs.

§ 6.° Concluida eIla, o CongTesso dará (por termi
lúcIda a sua missão constituinte, e, separando-se cm
Camara c Senado, encetará o exercicio de suas func
ç.ões noemaes.

§ 7.° No primeiro anno da primeira legislatura,
Jog'u nos trabalhos preparatorios, discriminará o Se
nado o primeÍl'o e segundo terços de seus membros.
cujo mandato ha de cessar no termo ,do primeh'o ~
segundo Lriennios.

«>
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Art. 2,.0

Os actos do Govel'no Provisorio, não revogaclos pela
COl] stilu Í1,;ão, serão lei s da Hepublica.

ParagTapho unico. As patentes, os postos, os car
gos inamoviveis, as concessões e os contractos 011tor-,
gados velo Governo Provisorio são garantidos em toda·
a, sua p!en i tude.

Redacr;üo pal'a o 21" discussão do pl'ojecto de Consti-
, tnir;üo dos' Estados Unidos do Bl'azil , ~

§ 8," Essa discriminação effectuar-se-á em tres
lisÍtis. cOlTespondenles aos Ires terços, graduando-se
os senadores de cada Estado e os do Districto Federal
vela ordem de sua votação respectiva, de modo que se
dislribua ao terço do ultimo triennio o primeiro vo
i aelo no Di.striclo Federal e em cada um dos estados,
e aos dous 'fercos seguintes os outros dous nomes, na
escala dos suffragios obticlos.

§ 9.° Em caso de empate, considerar-se-fio favore
cidos os mais velhos, decidindo-se por sorteio, quando
a eelade for egual.

Art. 2°

Os esl ados serão convocados a realizar a eleição
dos congr'cssos consl iLu intes sómente depois de appro
vada a Constituição Federal, e no· prazo maximo rle
tres mezes. ficando sem effeiL0 as eleições que antes,
j,iyen'm sido realizadas em algum dos estados.

(J).....
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ArL. 3°

o Estaelo que alé o fim elo anno de 1892, não
houver decretado a sua Constituição, será submettido,
por acto do Poder Legislativo federal, á de um elos
outros, que mais convenienlª a essa adaptação parecer,
até. que o Estado sujeito a esse regimen a reforme,
pelo processo nella determinado.

Art. 4°

A * proporção que os eslados se forem organi
zando, o Governo Federal entregar-lhes-á a administra
ção dos serviços que pela Constituição lhes competirem,
e liquidará a responsabilidade da administração federal
no tocante a esses serviços e ao pagamento cio pessoal
respectivo.

Ar-L 5°

Emquanto os eslados se occuparem em regularizal'
as despesas, duranle o periodo de organização dos seus
serviços, o Governo Federal para esse fim abrir..,lhes-á
creditos especiaes em condições fixados pelo Congresso.

Art. 30

São inCOll1'pativeis para os cargos de g'overnadores
eleitos dos estrudos da Rapublica, na sua proxima 01'
ganizaç·ão, não só os cidadãos que quatro mezes antes
da eleil.;ão dos congl'essos houverem occupado o go
verno dos eslados, como tambem os cidadãos que os
presidirem por occasião do pleito eleitora'!.

Arl. 40

o Estado que até o fim do anno de 1892 não hou
ver decretado a sua Constituiçl'\o ;será submeLtido, por
acto do Poder Legislativo federal, á de um dos outros,
que mais conveniente a essa adaptação parecer, até
(IUe o Estado sU.ieilo a esse reg'ilnen a reforme, pelo
processo nella delerminado.

"-~rt. 5°

A* proporção que os estados se forem organi
zanclo, o Governo Federal entregar-lhes-á a administra
ção dos serviços que pela .Constituição lhes competirem,
e liqu ídará a responsabilidade da administração federal
no tocante a esses serviços o ao pagamento do pessoal
respectivo.

Al't. 6°

Emquanto os eslados se occuparem em reg'ularizar
as despesas. durante o periodo de organização dos seus
serviços, o Governo Federal para esse fim abrir-lhes-á
creditos especiaes fixados pelo Congresso.

I
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Art. 6°

Dentro em dous annos depois de approvada a Con
stituição pelo primeiro Congresso, entrará em vigor
a classificação das rendas nella estabelecidas.

Ar!. 7°

fl Nas primeiras nomeações para a magistratura fe
deral de primeira e segunda instaneia, o Presidente da
Republiea admHtirá, quando eonvenha á boa selecção
desses tribunaes e juizos, os juizes de direito e de~em

bargadores de mais nota.

Art. 8"

Na primeira organizaç,ão das suas respectivas ma
gistraturas, os estados contemplarão de preferencia,
quanto lhes permittir o interrsse da melhor composi
ção dellas, os actuaes juizes de primeira e segunda.
instancia.

RedacçCío pOl'a2" discussão do p)'ojectO de Consti
tuição dos Estados Unidos do Bl'azil

Art. 7°

Nos estados que se forem organizando entrará em
vigor a classificação das rendas estabelecidas na
Constituição.

Art. 8°

Nas primeiras nomeações para a magistratura fe
deral e para os estados serão preferidos os juizes de d~.,

reilo e desembargadores de mais nota.
Os que não forem admittidos na nova organização

.indiciaria e tiverem mais de 30 annos de exercicio S0
rão aposentados com todos os seus vencimentos.

Os que tiverem menos de 30 anno:;; de exercicio,
continuarão a perceber seus ordenados até que sejam
arovei tados ou aposentados, com o ordenado cor
l'l'spondente ao tempo ,de exercicio.

As drspesas com os magistrados aposentados ou
postos I'm disponibilidade serão pagas pelo Governo
Federal.

'I
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ArL 9°
Os desembar,gadores e os membros de' Supremo

Tribunal de JusUça não admiUidos ao Supremo Tri
bunal Federal, continuarão a receber os seus yenci
mentos actuaes.

'ArL 10°
lOS jUizE'S de direito que, por effeito de noya Of"

'ganização judiciaria verderem os seus 10g'aJ'es, per
ceberão, emquanto não se empregarem, os sens actu
aes ordenados.

Ar!. 11°
Emquan(o os estados não se constituirem, a des

pesa com a magistratura actual correrá pelos cofres
federaes, mas irá sendo classificada, á medida que
se forem organizando os tribunaes reSl)ectivos.

Art. 12°
Emquanto não se achar perfeitamente organizado

o regimen do sorteio militar, praticar-se-á o volunta
riado na composição das forças de mar e terra.

vembro de 1889, garant.a-Ihe por todo o tempo de sua
vida, subsistencia decente; ficando ao CongTesso ordi
11ario fixar, em ma primeil'a reunião, a cifra daquella

ArL 9°

:EJmquanto não se achar perfeitament.e organizado
o regimen do sorteio militar, praticar-sc-á o volunta"
riado na composição das forças de mar e terra.

ArL 10°

E' conGedida a D. ,Pedro de Alcantal'a. ex-Imper'a
dor do Brazil, uma pensão, que, a contar de 15 de no-

cc....
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Pl'ojecto de Constitldção doª- Estados Unidos dQ Bl'azil

:i\Iandamos, portanto, a todas as autoridades, a

quem o conhecimento e execução deste decreto perten
cer, que o executem, e façam executar B. observar tão in
teiramente como nelle se contém.

O ministro de Estado dos Negocias do Interior
o faça imprimir, publicar, e correr.

Sala das sessões do Governo Provisorio dos Es
tados Unidos do Brazil, 23 de outubro de 1890, segundo
da Republica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA.

Flol'icOlO Peixoto.
Francisco Glicáio.

RUjj Barbosa.

José Cesario de Fcà'ia Alvim.
Ed!lO/'do lVandenlwlk.
M. Fel'/'az de Campos Salles.
}3cnjamin CO'llstant Botelho de J/(l(jalhães.

Q. Bocajjuva.

Redacção para a 2<1 discussão do p1'ojecto de Consti
tuição dos Estados pnidos do B1'azil

A.d.. 11 0

Approvada que seja a Constituição, será promul
gada pela Mesa elo Congresso.

:::.o....
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Vêem á Mesa as seguintes

Declarações de voto

Representante do Espirito Santo. e residente nesla Ca'::
piLal FederaL declm'o que não rece'bi, nem cog~tei receber
nenhuma ajuda de custo. - Gil GouZw·t

IDe.clararnos ter votado conil'a a emenda do Sr. Nilo Pe
çanha e outros, incompatibilisando os actuaes governadores dos
estados:

10 • POJ'que o Congresso Conslituinle não tinha compe
tencia para decretar aqílella incompatibilidade, que é da al
çada exc] usiva dos estados;

2". Porque o Congresso já havia post'Ü a coberta, de in-.
compahbilidades o cargo de presidente ela Republica. a res
peito do qual, enlretanto, prevalecem, com maioria de razão,
os motivos justificativo.s da ewenda;

3"·. Porque já se havia reconhecido aos Estados o direito
de l'egerem-se pelas leis e constituições que adoptassem, C,.
portanto, não podiamos votar' aquella incompatibiladade. que
deve ser objecto daquelJas leis, ou constituições, alguma. destas
jlá el ecretadas.

AZm.e'ida Ba/Teto. - João Neiva. - Pirmino da Sil
veira. - Epitac-io Pessôa. - Pedro ArJW1"ico. - Couto Car
ta.1:O. - 1l1, Bezel'ra de Souza. ~ Pedr'o Velho. - J. Rehw1!ba.
--c- .T. J(r./unda. - Virgilio Pessôa. _ Anfrisio Fialho - Olivei
1'11 Pinto. - A. Cavalcanti. - Theodureto Souto. - José Ma
1·ianno. - Perreira Cantão., - Joíí.o Pecir'o. - Ignacio Tosta.
- J. Bernardo. - Alnorün Garc-ia. - Adolpho GonZo .
Moraes Barros. - Almeida lVogueira. - B. Campos. - Do
minaos de ir!Ol'aes. - Rodrigues Alves. - Oliveira Galvão. 
Ti. i\' ina Ribeiro. - Costa Rodrigues. - André Cavalcanti.,
- Dominr;'os Vicente. - Leovegildo Filgueiras. - AU{j'usto
de PI'eitas. - Paula Guimarães - Manoel Pulgencio.
Bueno de Paiva. - Flew'y Curado. _ José Avel'ino.

Lcvanta-se a sessão (ás 2 horas da tarde.

3\1-" SESSÃO, EM: 24 DE JANJ,]TIJJ DE :l891

Presidencia cIo 8'1". Antonio Elésebio (Vice-Presidente)

Ao nlldo dia. faz-se á chamada, á qual respondem os Srs:
iEduardo Gorrç;alves, Fl'anci'sco Machiado, Leovigildo Coelho,
Joaquim Sm"mentio, Joã-oPeclro, José Segunclino, Manoel Ba
rata, Anlonio Baena, Joaq!:-üm Cruz, Elyseu Martins, Bezerra ele
Albuquerque Junior, Theodureto Souto, José Bernardo, Oli
ve-ira Galvã-o, Amaro Cavakanti, Almeida Barreto, Firmi,no da,
Silveira, José Hygino, José Simeão, Frederico Serrano, Pedro
Paulino Tavares Bastos, Rosa Junior, Coelho e Campos, Tho
maz Cruz, Virgilio Damasio,' Domingos Vicente, Gil Goulart,
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Monteiro de Banas, Quintino Bocayuva, Lap!ér, Braz' Carneiro,
Carripos Salles, Ubaldino do Anm1'al, 'Santos Andrade, Esteve::;
.Junior, Luiz Delphino, Ramiro Barcellos, Pinheiro Machado,
Julio da Frota, Americo Lobo, Eduardo 'Vanelenkolk, João
Severiano, Joaquim de Souza, Silva Canedo. Silva Parauhos,
Pinheiro Guedes, Joaqui'm Murtinho, Belfort Vieira, DoMa
RodriÉtues, Indio elo Brasil, Lauro ,Sodré, Innocencio Serzedello,
Nina Ribeiro. Cantão, 'Pedro Ghermont, MatJa Bacellar, Costa
Rodrigues, 'Casimiru .Junior, HenrijJ.ue de Carvalho, Anfrisio
Fialho, Nogueira Paranaguá, Nelson, Pires Ferreira, Barbosa
Li:ma, Bl3zerril, João Lopes, José Avelino, JOSfS Bevill1CIUa,
Nascimento, Gonçalo de Lagos, Almino Affonso, Pedro Velho,
Miguel Castro, Amorim Garcia, Epitaüio,Couto Cal'taxo, Sá An
drade; Hetumba, Tolentio cle 'Carvalhel., Joã:o Barbalho, Ju
vencio d'Aguiar" .José Marianno, ALmeida Pernumbuüo, .i:\ndré
Cavalc~nti, Raymundo Bandeira, AÍ1llilbal F'aliCão, Meira de
Vasüoncellos, Pereira ,dé: Lyra, João de Siqueira, Luiz de An
ch:.ade, E::;pirito ,Santo. Bellarmino Carneiro, Pontes de Miranda
Gabino Besouro, Oliveira Valladão, FI)] isbelIo Freü'e, Auglu'5to
de F,reitas, Paula Ar301l0, Seabra, Arthl1l' Rios. Zama, Garcia
Pires, Santos Pereira., GustO(-Ji,o de Mello, 'Paula Guimarães.
Milton, Dionisio Cer·queira. Leovigildo Filgueiras, Barão de
S. Marcos, Medrado, Barão de Villa Vi'liosa, Prboo 'Paraiso,
Moniz Freire, Athayde Junior, Nilo Pelianha, Urbano Marcon
des, Manhães Barreto, Oliveira Pinto, Viriato de Medeiros,
Joaquim Breves, Virgilio Pessõa, França Carva,lho, Baptista
da Motta, Fr6es da Cruz, Alcinc10 Guanaba,ra. Erico Coelho,
Lopes Trovão, Jaeques Ourique" Arist1des Loibo, Furquim
Werneck, Thomaz Delfino, Antonio Olintho, Pacifico Masca
renhas, Gabriel de Magalhães, Chagas Lobato, Jacob da 'Pai
xão. Alexandre IStockler, Frahcisco Veigta, Costa Senna, Alvaro
Botelho, Feliciano Penna, Viotti, Corrêa Rabello, AstolpllO Pio,
Aristides Maia, Gonçalves Ramos, Carlos Chag:as,Costa~ Ma
chado, Paletta" Ferreira Pires, João Luiz, Bernardino de Cam
pos, Francis:w GliceriO, ''Domingos de MOI'aes, Carvalha~.

Mursa, Rodolp'ho Miranda, Paulino 'Carlos, Moreira da Silva,
:Fleury Curado, Leopoldo de Bulhões, Guimarães iNatal, Aze
redo, Bellarmino de Mendonça" Fernando Simas, Carlos de
Campos'J Schmidt, ;Lacerda Coutinho, Victorino Monteiro, Antão
de Faria, Julio de 'Castilhos, Borges de Medeiros, Alcides Lima,
Thomaz Flores, Abreu, Horriero Baptista, Rocha Osorio, Cas
siano do Nascimento, Fernando Abbott, Demetrio Ribeiro e
Menna Barrei,o. -

i.Dre-sse a sessão.

IDeixam de cornlpareeer, com causa, (F Sl'S, Peudente de
J\.Ioraes,Flol'iano Pei:mto, Joakim Katunda, Saraiva, Gene
roso Marquf's, Haulino Horn, Rodrigues Fer,nandes. Martinho
Rodrigues, Justiniano de Serpa, Theophilo dos Santos, Lf'an
drG MaüieL Franciseo Sodr1é, Conde de Figueiredo, Leonel
:1"ilh<l, Ferrei,ra ':Br"1JI1Jàâo" A\merko Luz, Franeis,'?'Ü Ànrt',raL
Domingus 'Porto, João de Avelar, Cpsario Motta .limiar. Lopes
Chaves. Alfredo Ellis,Rodl'igues Alves e Marciano cie Maga
lhães, e. sem causa, Srs,: Cunha .Junior, rl'heocloro Pa
cheüo, Ruy Barbo~, Joa,c!uim Felicio, Cnsario Alvim, ,Sal
danha Marinho, Aquilino do AmaraL Frederiüo Borge'3. Peelro
Americo, H(jsa e Silva, Gon<::alves Pereira, Bernarclode Men~



uonça, OiLicica, Ivo do Prado, Tosta, Marcolino Moura, A1l1vld
lophio, Fonseca e iSilva, Fonseca Hermes, Alberto Brandão,
Luiz Murat, Sampaio Ferraz" Mayrinlz, Domingos ,Jesuino, Vi
nhaes, Badarõ, .João 1>inheiro, Lamouniel', Gonçalves Chaves,
Dutra Nicaci'Ü, Barão de Santa HelcTlê1, Bueno de Paiva, Mar
linho Prado ,Junior, Luiz Barretu, Carlos Garcia, Moraes Bar
ros, Costa ,Junior, Rubião ,Juni·ol', Antonio Prado, Almeida I~O
gucira, Angelo 'Pinheiro, Caetanoctc Albuquerque, ["aurü
Muller e Assis Brasil.

iE' lida, posta em discussão e sem debate apP1'ovada a
acta da sessão antecedente.

O SR. 10 ISECRETAftlO. proc,ede ú leitura do seguinte

EXP:bJDIENTE

ICOmU1JllllÍcação, datacla de :2:2 do cUl'l'ente, cio 81'. Pru~

dente, de Moraes, de não poder C'Ü1nparecer durante alguns dIas
ás sessões do CongI't'sso, por rnoti.vn de molestia em pe6S0a
de sua í'amilia. - Inteirado.

Idem. datada dl~ ;20 do COt'J'<'lltc~, 1./u Sr. (;i.'uerusoU Marques,
de que, tendo necessidadecle ausentar-se ,por dez' diaíi desta
CavítaL ,;, obrigado a niW COInvarecer ás sessões cio Congressu.
- Idem.

·Officio do governador do Estado do Cear.á.. datadu de 9 do
corrente, remettenrlo dois exemplares da Constituição desse
E.stado, promulgada por decret'Ü ele 2,3 de dezembro ultimo.
~ Ao Archlvo.

O SR. PRES)[)ENTJ'; diz IJllI\ aeha1ll1o-sl~ na anle-sala o
Sr. Ernesto Alves de Oliveira, deputado l'econheeido pelo Es
'tado do Rio (1'l'ande do SuL HonH'ia os SI':'. Ramiro Bar
cellos, Pereira da Costa c Cassiano do Naseinwnt() }Jara intro
duzirem no reeinto o mesmo SI', Deputado, o qual, .iunt,o {~
',Mesa, contrahe o L'OJuJJl'omisso regimental.

o Sr. João Severiano (Jlonillwntu de ulteJll;âu) - SI', Pre
siLlentc, ningue1J1 maisdignu do respeito, saudade e reconhe
cimento de um povo do que o elistiTlcto brazileiro que acaba de
finar-se; e, tambem, ninguem mais escravo desse dever, do
amor e gratidã'Ü do povo brazileiro do que Ben.iamin Constant,
pelos seus grandes e, extraordinarios serviç'Üs em um labutar
incessante peja patria, os qnaes, todus ,iabl'nJ, troux('J'an l-lhe
a morte.

IVIorlieu p'eI" :::eu muito amur ~, J-latria. il;JulTeu pelo
Bra:;;il,

E eu, SI'. Presidente, desta tribuna, pe\iu que o Braz'il, re
conheeidoe gratJ lá memoria de tão distínctor:idadãu, e 'Obe
decendo ao sentimento {lu patriotisl11q, erga-lhe 11n) IL'onu
mento.
. Os Servil)US de Bel1jamill Constant não são da,quelles que
a ingratidão apaga. Sua, memorià, mais duradoura que o
bronze, atravessariá os seculos, f~ a Histuria os ensinará as
gerações por vir.

Não ha exaggero, nem épeiClil' de mais, que a Humanidade
veja no bronze consubstanciado::! os serviços do patriota e a
gratidão nacional. - .

52



8is -"

Nós, os delegados do povo, nós os representantes do BraziJ,
sejamos lambem, hoje, os representantes dos votos e desejos
da Nacão inteira, iniciando desde jú os meios de levar a
effeito tão justo, patriotico e nobre galardão nacional: (Muito
bem; muito bem!)

Vem á l\fesa e é lida a seguinte

hulicaçã6

o BraziL reconhecido aos grandes servi.ços do General
DI'. Benjamin Constant Botelho de Magalhães, o immortal
Patriarcha da. Republicâ, vai erguer-lhe um monumento.

ISeus representantes no Congresso Constituin~e abrirão
desde j/[v a necessaria subscripção e nomearão commissõ·es
para, com a maxíma urgencia, em lodos os estados e no Dis
tricto Federal, tratar-seda maneira de levaI-o a effeito.

S. H. - Sala das sessões DO Congresso Constituinte, 24
de janeiro de 1891. - Dr.João SeveT'iano.

O SR. SERZEDELLO (pcla ordem) - Sr. Presidente, como
relator, eu não podia ter commissão mais honrosa, mas, ao
mésmO tempo, cie mais profêmdo pesar, mais cheia de amar

.gura, mais trànsida de dOr, do que a que me foi conferida
por V. Ex. para, em nome cios representantes da iNação, errl
companhia de alguns collegas, acompanhar o sahimento fu
nebre do grande, do immortaL do inclyto patriarcha da Repu
blica Brazileirll. (Jluito bClllL.)

No desempenho desse honroso mas, ao mesmo tempo, triste
encargo, posso. apenas, declarar ao Congresso que sobre o
fere tI'O daquelle homem, qüe foi C' educador da mocidade; o
inspirador do nosso patriotismo (Muitos apoiados), que foi,
finalmente, o santo que souihe incendiar todos os corações,
(jue soU'be mover todos os espiri tos (Muitos apoiados) agitar
todas as consciencias (Apoiados), nós, apenas,. pudemos de
positar unia triste e singela corua de saudades como tributo
da gratidão deste COi1gresso.

VOZES - Muito bem; muito beni.
O Sr. Aristides Lobo (Attenção) - Sr. Presidente e Se

nhores do Congresso, o homem que sóbe ú tribuna neste mo
mento não 'l~, simplesmente, o representante da Nação que vem
fal1ar em nome della, em nome elo pezar, do lucto nacional:
é uma testemunha que comparece perante a Historia.

Senhores. a mim coube - o que chamarei uma ,rara for
tuna - ter encontrado Benjamin Constant, precisamente, no
momento decisivo, em que as liberdades puhlicas vacillavam,
em que ellc lançava.a alma e o coracão na concha da balança
que devia decidir dos destinos da Patria. Pude ouvíl-o, e sou
testemunha desse processo preliminar da Hepublica. (Apm'a
dos. )

Vou revelar á Historia um facto, porque ella precisa
saber que esse homem. esse espirito educado nas grandes idéas
e. sobretudo. nos grandes principios da fraternidade. teve
agorüas de um verdadeiro martyr: era a lucta que se travava
na sua alma. de patriota, que o charrlava de um lado a desém
bainhar' a espada em favor das liberdades publicas, e do tmtr:o
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o levava a recuar deailte do espectaculo medonho da guerra
civil, e, talvez, do esphacelamento da Patria.

Assisti á lucta, e pude ver a gradiosldade desse espirito;
assisti a todas as agonias, c com elIe partilhei as amarguras
revolucionarias.

Benjamin 'Constant não era só um grande patriota (Apoia
dos); era um homem cujo coração era immenso, e que com
partilhava todos ,os sentimentos humanos que uma alma póde
compartilhar. ,.. .

Devo, antes de tudo, dar testemunho de que este homem
é dos que interessam ,á posteridade de todas as nações e que
a posteridade consagra. .

Benjamin Cemstant era de um patriotismo sem egual,
uma alma rara e difficílmente imaginavel. , "

'Portanto, Senhores, parece que devemos nos elevar 'á gran
deza deste momento, e para elevarmos a elIa, devemos .fazer
uma consagração, não de uma idéa que symbolise, simples
mente a gratidão tribut3:da ao individuo - si BenjaIÍ:1Ín Con
stant fosse vivo, s pudesse fallar neste momento, dirãi que
renunciava a todas eâas homenagens do seu paiz .,-, mas de
Uma cousa muito maior.

Em nome de Benjamin Constant varrias levantar o Pan
theon Na,cioOnal, onde repousem os grandes servidores da Pa
tria, onde possamos ter em nossa presença, como que vivas,
as imagens dessas cre.aturas que se dedicam unicamente ao
,serviço da Patria. (Muitos apoiados; muito bem.)

Eu, portanto, na proposta que apresento, peço ao Con
gresso que decrete o Pantheon Nacional, sendo Benjamin Con
stant a primeira figura que entre nesse Pantheon (Muitos
apoiados), como symboloO da grandeza da Patria. (Apoiados.
Muito bem! Muito bem!)
, Agora, Senhores, é preciso sahir deste grande nivel, por
que, ao lado' do infortunio que feriu o paiz, está a desgraça
que cahiu sobre o lar. (Apoiados.)
, Pois bem, vamos em auxilio dessa família, que devemos
considerar eomo nossa, como pertencendo á Patria. (Muitos
apoiados., Muito bem! Muito bem!)
, Vamos em auxilio delIa" e em nome da Nação, vamos de
cretar uma pensão que possa amparar essa familia (Muitos,
apoiados.) ElIe sacrificou a sua pessoa, porque coIloeava a
Patria acima de tudo.

Peço, portanto, ao Congresso que, revestido de sua grande
auctoridade, decrete em nome de Benjamin Constant o Pan
theon Nacional e decrete tambem uma pensão capaz, de sus.,.·
tet;ttar sua familia. (Muito bem! Muito bem!)

Vem ti Mesa e é lida a seguinte

Indicação

o Congresso Na~ional, avoca,ndo ti si, excepcionalmente;
todos os poderes e direitos que lhe 'confere a Soberania Bra~

zileira nelIe depositada, deereta:
1'. FiCa declarado dia de lucto nacional o do faUecimento

do General DI'. Benjamin Constant, Patriarcha da Republica
Brazileira;
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;20. Que no pl'ímcü'o anníversarío da proclamação ªaRe~
Illlblica sejam. 'feitos solennes funeraes, em nome da Na·oao, ell1
honra ao grande homem;

3". Que seja, creado um Pantheon erri honra aos grandes
l!lolllens da Patria Brazileira. onde serão inhumados os que
<t~,~j J.lI bl'11l nwreccrem ela Patria. conforme rll'eretarem Oi:i
Iuturo;s eong'ressos, i:i1'l1dc> desde; jú 1l1dlCadc o Dl'. Benjamiu
Cfli)stant:

'1." •. Que se decrete uma pensão á vhva e:l.s filllas de
Bc;)jamin Constant;

15,". !Levante-se a sessão de hoje, consagrando-a em honra
c homeagem á memoria de Benjamin Constan~. -- ,A)'istir1es
Lobo .

O Sr. Zama - SI'. Presidente, creio que a indicf.lI;ão cJl)
SI'. representante .Ioão Severino está inteiramente lig'ada au
projecto apresentado pelo Sr. representante Aristides LC,JJI',
como versando soibre o mesmo assumpto.

Mas a proposta do nosso illustre coHega Juãü Severlano
não realizaria os desejos da Nação representada pelo Con
érrCi:iSO; seria, pelo menos, um plano cuja execu·oão muito se
de:JIloraria. Por iSi:io, prenro o projecto -do ,Sr. Aris~idei3

ILubo. E como a questão, no meu pensar. (; ,da onlmn dalCjuel1a.~
que não podem ser adiadas, ousaria pedir a V. '.Ex. ·que con
sulte {~ ICasa si convem em que discutamos na ;:;essão de hoje,
approvando ou rej eitando a prOtP0sta do Sr. Aristides Lobo.

Trata-se de um cidadão de rccommendaveis serviços á
causa da Republica, e estou certo de que as homenagens· que
fizermos á memoria desse homem merecerão os applausos da
Nação inteira. (Muito bem.)

UMA voz - Serão poucos em relação ao seu mereci
mento.

{) ,SIto ZAMA - Ei~ o qLl(~ linha adíwI'.

O SR.r PREsIDEN'rg - Ha outras prupostas attinentes ao
nms:mo assumpto, n ()\1 desejava saber si o rel1uerimet!fJo do
JiUbre representante comprehende todai:i ...

-O SR. ZAMA - V. Ex. póde pôr mn discussão quaes
ql1'er outras 'propostas menos amplas do que esta, tPOl'que
poderri querer fazer outras manifestações de peJ:tar, a que me
não 'Üpporei. Mas esta é essencial, e deve ser realizada pelo
Gongl'esso, por uma votaçaosolenne. .

O SR. 'PRESla}ENTE - Os nbores representantes compre
h<:indem adifficuldade em que 1110 acho. No Regimento não se
acha traçadu o pl'ocess·o por IjLle devemoi:i decretar.

O Sft Z.\.!YL\ - Oi:i hurÍlens puliticos não i:ie lJrendem lJor
I"~sas teias. Si uCung'I'ossU resolv8r que se mande construir
11m monumento para cummemorar Oi:i servi·(;os de BenjarY,'in
Gonstant, ,peniJo que não ha outro caminho senão V. Ex. fazer
11m oIfício ao chefe do ,Governo, communicando essa .re:"olueão

do Congresso, resolução que o Governo não tem senão de cum-
prir.

O Sn. PR.ESllillJNTE - Em atiençãü mesmo;~ grandeza do
objedo c em honra. ao morto, não devemos mandar daqui uma
moção, ou outra qualquer resolução, que possa .ser illudidapelo
Governo 'Provisorio.
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o que me parece é que" manifestada a idéa. podia este
objectivo ser reservado para o.Congresso ordínario, onde se
decretaria a manifestação de modo a obrigar o Poder :EX\;-

cutiv'Ü. "
O SR. ZAMA - Sr. Presidente, sou mais justo do que

V. Ex. para com o Poder Executivo. .
. Não posso admittir a hypothese de que o Pocter Executlvo

tente illudir uma resoluçíio rio Congrpsso: isso spria dpsairoso
para o P'Üder E,xpcutivo.

UM SR. REPRESENTANTE - Come. já (, fez.
U SR. ,ÍjAMA - Elle, 'que representa, como nós, o vaLo na

cional, não póde deixar de se abraçar comnosco enl um mo-,
meneto destes; deve ser o primeiro a dar curr}primento á:s
inspIrações partidas daqui do recmtu da representação na-
cional. .

Si, pOI1ém, (j Púder Exeoutivo quizer i1ludir o Congress0,
iJluda-o; fique-lhe a responsabilidade e o merito do seu acto.

o Congresso tprá fpito o seu dever: e entre a represen
tação namonal e o 'Podpr Executivo ha o juizo superior da

. Naçã'Ü. quI' far'á justiça a quem a, ella tiver direito.
E' este [) meu modo de pensar neste caso.

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. mesmo reconhece a püssi
f,ílídadp dI' ser iJlndida a dE'libpração do 'Congresso.

O SR. ZAlVIA - Em torlas as bypotbpses póde ser ilJudida.,

Ü SR. PRESIDENTE - Pareep-me. que ::;e dE'via procrder
de modo que fosse obrigatüria a deliberação do CongrE'sso.

O nobre Deputado já tem o exemplo de que uma deli
beração do 'Congresso não foi respeitada pelo Poder Exe
cutivo, porque não ha modo de obrigaI-o.

Entretanto, o Congresso resolverá da maneira que julgar
tI1&is cúnveniente.

O SR. ZAMA - V. Ex. consulte o Congrésso e elle deli
berará ci que entender.

Siío lirlasro apoiadas as segllintrs

IrlrUcar:ões

Prop'Ünho que o Congresso Nacional, ineorporado na tota
lidade dE' seus membros prE'sentes nE'sta Capital. dirija-se, nn
setimo dia do fallpcimento dp, Benjamin Constant. l'm piedosa
romaria ao sagrad{) sitio ondE' repousa o magTl-animo patriota.
- Barbosa Lima - A. StocklrT'. - Bczcl'ril. -- lv!nniz Fl'PÍre.

A l'istideg Maia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10

• Se1":1, adquirida a casa em' que falleceu o grande
patriota Benjamin Constaut, c nella será eollocada uma lapide
commemorativa. ..

Para,gTapho unico. Será concedido á viuva do grande pa·· .
triota o usofructo della durante a sua' vida. .

S. R. - Sala das sessões, 24 de janeiro de 1891. ,..- Nelson
de Vasconcellos Almeida. - Thomaz De'lfino. - Furquim
,Wcrneck. -' Alcino Gurl11a.bara. ........., A. Falcão. ,---: Barbosa Lima.



'O Congresso Nacional, .considerando:
Que o culto da memoria dos grande~-' cidadãos cuja inter

venção foi decisiva na evolução nacional de cada povo con
stitue a base de todas as virtudes civicas;

Que á Patria incumbe amparar as familias dos patriotas
que com excepcional abnegação se devotaram ao bem publico;

Que o cidadão Benjamin Constant Botelho de Magalhães,
que a Nação acaba de perder, tornou-se credor da gratidão
e dos applausos da Posteridade como Fundador da Republica
Brazileira;

Que esse benemerito cidadão succumbiu no servico da
Patria, pela qual sacrificou-se, deixando a sua família na
pobreza e onerada em compromissos pecuniarios contrahidos
para a sua modesta subsistencia;

Decreta:
Art. i o. Será levantado no centro do quadrilateI'o onde

teve logar a proclamação da Republica, um -monumento ao
cidadão Benjamin Constant Botelho de Magalhães, represen
tando-o naauelle momento decisivo.

§ i o. Este monumento será executado mediante concurso
publico, ao qual serão admittidos artistas nacionaes e ex
trangeiros, devendo a escolha do projecto ser realizada até
15 de novembro do corrente anno, e e~tar o monumento eri
gido a 14 de novembro do anno proximo futuro.

§ 20
• Para a execução desse monumento fica o Governo

da Republica autorizado a despender a quantia que for neCies-'
saria.

Art. 2°. A propriedade da casa em que falleceu o grande
patriota será adquirida pela União, que a confiará á guarda
da illustre viuva, emquanto esta quizer habitaI-a.

§ i 0. Fica o Governo da Republica autorizado a des
pender a quantia que for necessaria para este fim. -

§ 2'. Será collocada no referido predio uma placa com
memorativa.

§ 3°. No caso de fallecer a ilIustre viuva, ou deixar ella
de occupar o mencionadollredio, será este convertido em
museo de dorumentos de toda sorte, relativos á vida e feitos
do inclyto cidadão.

Art. 3°. Fica o Governo da Republica auctorizado a
saldar immediatamente todas as dividas deixadas pelo Fun
dador da Republica Brazileira, o grande cidadão Benjamin
Constant Botelho de Magalhães. - Demetrio Ribeiro.

O Congresso Nacional, considerando:
i 0, que a concepção de um m~)llumento civico, pela .sua

complexidade mental e pela necessIdade de nelle caracterIzar
() predominio d? ponto de vj~ta social, deVI? ser en~regt;e ao
juizo de um trIbunal que alhe a competncIa esthetlCa. a ca
pacidade philosophica, suhordinadas ambas ao sentImento-
patriotico; .

2', que para elaboração desse juizo e apreciação publica
é um elemento indispensavel:

Resolve:
Art. 1°. O Jqry que ho~v.er de decidi~ sobre escolha ~o

projecto do monumento a erIgIr-se na CapItal_Federal ao CI
âadão Benjamin Constant Botelho de Magalhaes, será com
pGlsto de úm representante de cada uma das casas do Con-
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gresso Nacional, de um membro da Escola Nacional ele BelIas,
Artes. de um artista brazileiro, pintor ou escultor, alheio a
essa Escola, e de um adepto reconhecido da doutrina a que
se filiava o fundador da Republica Brazileira.

Paragrapho unico. O mempro da Escola Nacional de
!BeBas Artes será designado pelo Governo da União e o
artista alheio a essa Escola será indicado pela Mesa do Con
gresso.

Art. 20
• Antes do referido jury proceder ao exame dos

projectos apresentadns, serão estes expostos á apreciação do
puplico, durante 15 dias, em uma das sal~' do Paço Muni
cipal da Capital da Republica. _ Brv'bosa Uma. - Bezerril.
- Raymundo Bandeira. - Uchôa Rodrigues. - A. Stocklel'.
- A. OZ1jntho. - Cha(fa.~ Lobçdo. - Dern(Jtrío Ribeiro.

Indicação

IJ;ldico que se cubra de lucta, até á conclusão dos tra
balhos constituintes, o busto da Repuplica que se acha nesta
sala, em signal do mais profundo pezar. que sente a União,
pelo fallecimento do grande cidadão-soldado. o General de
brigada Benjamin Constànt Botelho de Magalhães.

S. R. Sala das sessões, 24 de janeiro de 1891. - An-
friso Fialho. .

O SR. MATTA l\hCH.·\DO (pela ordem) - Sr. Presidente.
seja qual for a decisão do Congresso, acredito que eBa não
prejudicará a discussão e votação da indicação avresentada
pelo Sr. representante DI'. .João Scyeriano da Fonseca, porque
a idéa é inteiram ente distincta.

O Sr. representante Severiano da Fonseca lembra a con
veniencia de se promover uma grande subscripção nacional,
collocando-se o Congresso á frente dessa subscripçã.o. Esta
idéa nãb exclue de modo nenhum as propostas de decretos,
posteriormente apresentadas.

Eu, por consequencia, pediria a V. Ex. que consultasse
o Congresso para que declidisse em primeiro logar sobre a
indicaçào, e, depois, tomasse conhecimento das propostas.

O SR. PRESIDENTE declara que se acham em discussão
todas as indicações apresentadas sobre o mesmo assumpto.
cabendo ao CongTe.sso resolver acerca da preferencia de qual
quer dol1as.

O Sr. DiQnisio Cerqueira - Sr. Presidente. subo á este
tribuna conturbado ainda por uma grande dor, esm~gado

pelo peso de uma cal3strophe nacional. assombrado e chelO de
apprehensões, porqw; veio no futuro. lant:ada uma larga in
terro.::;'ação, pelo prematuro e nefasto acontecimento que co
bre de lucto a nossa cara Patria.

Sr. Prosidenl!:, o 3Tanclehomern que organizou a vi
etoria da Revolução. o fundador' da Republica. desta Repu
blica que elle tanto ,amava;, desta 1'\epublic<1 que elle dese
jaya ver, desenvolyer-se de accordo com o seu grande ideal

lmorreu. Est.alou, S.l'. Presidente. aquello grande coraç;ão,
onde se abrigava, puro e immaculado, ° amor da família, da
Patria. e da Bumanídac1e. Estalou aquelle nobre corar{ão, que
Dulsou ser:npre pela honra, pela liberdade e pela justiça; des-



pedaçou-se, 81's. membros do r.ongI'Psso; aqu e11,' cofl'P [Jl'P
ciosis::imo de todas as virtudes, que '~ram um thesouro da
Patria. (Muito bem: rnuitobern.1

Sr. -Prcsident e, - quando, na -época mais critica do povo
de Israel. morreu o chefe dos Machabeus, o povo, anhelante
e. angustiado, perguntava a Jehovah, em altas vozes, porque
tmha morrido ° mais estrenuo defensor de sua raca. A alma
nacional, hoje, Sr. Presidente, pergunta amargui;ada, cheia
r~e angustias, cheia de receios. por que morreu Benjamin
IJonstant. o imll1ortal.

Sr. President.e, eUe, o bom, o justo. o nosso idolo, nas
vesperas de lançar o ultimo olhar a esta terra onde nasceu.
e que amava tanto: nas vesperas de dar o derradeiro adeus
a esta Patria. que exti'emecia. disse: "Patria, dei-te tudo que
podia darte-tc"; e a Patria, hoje, ajoelhada naquelle tumulo
sagradc. diz soluçante: "Füho, deste-me a liberdade. oeste-me
a Republica. e prometto empregar todas as minhas energias
para que este ideal. que tu sonhavas, transforme-se em bri
lhante realidade. !N1âto bem! Muito bem!)

Sr. Presidente, Benjamin Constant vivo ainda já- per
tencia á Historia. porque foi o regenerador de um povo.
Benjamin Constant morto, Sr. Presidente. assume propor
ções co11ossae::. Quando e11e comparecer na barra. augusta
dos posteros, revestido da alvissima e pura clamyde de apos
tolo do bem, da sciencia, da liberdade. ha de ser recebido
com applausos, ha de ser aureolado de gloria.

Srs. membros do Congresso, um dos maiores oradores
sagrados disse:

"E' da morte qUi~ romeça a revrlação do 88grerlo daR pre-:
destinações hmnanas."

Si, eu, SI'. Presidente, acreditasse no dogma theologico
da predestinação, diria: Benjamin Constant foi um pre
destinado.

Predestinado ou não, Sr. Presidrnte, e11e foi o semi-deus
da historia contemporanea do Brazil; sua obra viverá, cres
cerá o atting-irá os destinos que elle antevia. Viverá, cres
eerá e attingirá os destinos que e11e antevia, porquA as boas
p santas doutrinas qur eIle pregava. mestre excelso, do alto
de sua eadeira, não foram sómentFl lançadas em terra sa
fara.

E' preciso tA r' 1\~ 11a pujança desta geração, que surge.
cheia de patriotismo, cl1f'ia de energias e eheia de talento.,

Sr. Presidente. Tu i incumbido pelos meus colleg'as, re
pr2sentantes da Nação e clJscipulos de Benjamin Con.st.aI!-t. d~
apresentar ú Mesa este voto de pezar, para ser cllrIgIdo a
familia rIo grande Patríarcha da R epublica,

Vem ú c:\JE'sa e (, lido o seguínl A

Os abaixo nssignados. m0m1r'os do Congrosso Consti
tuinte e dis~ipulos do eminente cidadão r PaLrial'cha da Re
publica. (;-oneral Benjamin Con5Lant Bolel}lo de Mag'alhães.
que acaba L1e desapparecer dentre os VIVOS. .lustamente quaI~do
a Pall'ia mais ('arecia dos seus serVIços r do seu patrlO
1ismo. pedem qu p o Congresso mande inseri [' 11a acía ela sessão
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dA hoje ast.!) voto dé pezar, sincera homenagem prestada á
memoria do mestre, cuja perda pranteiam e classificam ele
um desastre para a Nação.

Sala das sessões, 24 de janeiro de 1891. - Manoel Val
Zadiio. - Gabino Besouro. ~ FeZippe Schmidt. - Carlos de
Campos. -' Barbosa Lima. - 8erzedello Cm"'1'êa. - MarlOr:[
Bezerra de Albuquerque. ~ Francisco de Paula Al'{jollo. 
Dionísio Cc-rq·ueir-a. -,- Uch(ja Ror/rir/ues. - OUveú'o Gal1'iio.
- Bella1'ínino Mendonça. - Pires Perreiro. - Bpzerril Fon
tenelle. - Bapti8ta dá. Motta. - La1n'o 80rlr(,. - Th1Jr1WZ
Flores. -- Athayde .17)ni01'. - A. A.zpredo. - L. ilfiillrT. 
Espirito S(mto. ~ D. J. Domingup,\'. ~ J. npl1lm/)a. -- }IIS':
B (,-vilaqua.

o Sr. Lauro Sodré (Movimento de attenção) - Sr. Pre
siàente! Srs. membros do Congresso! Rezam umas lendas an
tigas que houve uma providencia criminosa e perversa, que
entrava de quando em vez a abater e a anniqUllar lmperios;
uma providencia bastantemente cruel, cuja mão de ferro pe
sava em algumas occasiões sobre uma raça inteira; uma pro
videncia, que se deleitava com. o espectaeulo do exterminio
f.le eidades, de povos e de nações. com as maguas e afflicções
do genero humano.

,Dir-se-ia ,que estamos em uma dessas hOl'as tr2mendas
de expiação e de lucto. E penso que não ha um só coração
de brazileiro, que saiba sei-o, uma só alma. que generosa e
grande seja, um só peito, no qual sobejem algumas fibras de
patriotismo para pulsar, que deixe de sentir-se amargurado
'3 fundamente golpeado pelo passamento prematuro daquelle
qUf\ já passou á posterirladf\ com o titulo glorioso de Patri
archa da Republíca Brazíleira.

,senhores! Assiste-me C' direito de humedecer com la
grimas aquelle tumulo, porque fui, dos que mais pod-:lriam ser,
dislinguido e honrado com a amizade desse benemerito
morto.

Tambem me diz a consciencia que lidei por 'Corresponder
á pstima e á {lonfiança, que semp,re mereci, .consagrando os dias
da minha vida, auxiliando com sinceridade e com lealdade o
grande mestre, que soube levantar no coração de seus disci
pulos os sentimrntos mais nobres, mais exaltados, mais
sublimes.

Na 110ra (3m que a Naçã.o Brazileira, commovilla até ás
lagrimas. qur pranteam todos G cidadão illustrr, que se findou
procura render ao filho benen1Prito o preito dr suas home
nagens, vejo apparecpr no spio .lestA Congresso varias pro
postas inspiradas toda.s pelo dpsejo de perpetuar a memoria
do grande patriota. Não 5'-' i si haverá aqui algum espirito
tão obsecado, alguma alma tão eriminosa, que reeuse assentir
(t idéa grandiosa de pagar a Patria esse tributo de gratidão
a quem tanto p tanto a nobilitou e enalteceu. (Apoiados.)

E quando houvessp, en perguntaria aos JIlPmbros deste
f:ongl'esso: Que valem os vossos monumentos, qUI"' yalpm a,e,
vossas estaLuas de bronze? Qup signifieam as vossas moles flp
marmorr ou granito, quando Benjamin Constant tem já eri
gido na Histol'ia, arC'hitrc!aflo liaqurlle m::tLrrial, 'quP o tempo
não pódn. nrm ousa delit', um monnmento mais perennal que
o bronzp, (J're pe)'(~nnüts, porque pile l)aSSOll aurrolado (',om
os espknclofPs ela gloria, immortalizado pelas mais santas
traeliçôes clesta Nação? !
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Ha quem bem não saiba medir as proporções extraordi..:
narias, immensas, diria quasi incommensuraveis, deste per~
sonagem, que desappareceu e sumiu-se sob o tumulo, porque
ha espiritos tão alheiadüs á moderna concepção scientifIca do"
factos sociaes, como a tem delineado os philosophos de maior
v?Iia, que ,hão atravessado o seculo decorrente, que elIes acre
dItam e assoalham que foi uma simples insurreição de ca
sernas toda essa enorme Revolução nacional, que sacudiu o
Brazil inteiro. .

E sei que esta RevoluQão viril foi apparelhacla desde
epoca remota, pela prégação pertinaz dos propagandistas in-
cansaveis da Republica. .

Esta Revolução não foi um levante á aventura. Foi um
conjuração sabiamente tracejada por Benjamin Constant.

Esse phenomeno social que soube prevel-o o espirito
admi'ravelmrnte lucido de Benjamin Constant, realizou-se
coma precisão e o vigor com que o astronomo marca a pas
sagem de um astro no fundo escuro do firmamento. Na hura
em que o desalento ia ganhando todas as almas, e que todos
nós, os mais audazes, os mais energicos, os mais desassom
brados, como que ontravamc's a descrer da effectividacle
de nossos esforços para operar o milagre da resurreição da
Patria abatida e anniquilada, sob o regimen criminoso da
corrupção monarchica, vimol-o apparecer como um novo
Saulo, prégando a fé com o ardor do apostolo, com, os en
thusiasmos de um illuminado. de um vidente. De muito
que elle havia transformado li sua cadeira de professor em
uma tripode sagrada, de onde fazia a prégação do evangelho
democratico. doutrinando a mocidade.

E no instante decisivo elle soube transformar-se em
um batalhador, cuj:t energia, cujo valor só tem por compa
raveis a audacia e o denodo dos g-randes athletas da Edade
médieval, ~ elle. cu,i a alma cloce c serena atiral1ia todos os
corações. (Apoiados.)

Sei que está na üonsciencia de todos este pensamento, que
ouvo traduzir pelas palavras de tcdo mundo: eUe foi o pri
meiro entro os heróos rcpuhlieanos elo 15 de novembro.
(Apoiados.)

Senhores l Sou quasi suspeito fallando deste homem, ta
manha era a voneração que elle me inspirava, tão grande a
amizade que eu 1'110 tributava. Nem a mim cabia a palavra
neste momento. Mas quiz dizer a este Congresso que não vejo
consid.3rações de ordem, que não possam ser preteridas, que
não vojo precedentes que não devam ser esquecidos, normas
que não hajam do ser violadas, para esta AssembMa, que 8
a Nação. em nome da Naçãü, decrete as honras mais "Jtas e as
mais subi,das homenagens a Benjamin Constant.

Acredito. ao inverso do que ouvi dizer, que no Poder
Executivo não haverá quem queira ou quem ouse pôr em
;Jaraço ao cumprimento da vontade, livre e soberanamente
manifestada por este Congresso, porque á testa do Poder
Executivo está um homem quo não PÔf1l' deixar de tm' por
Benjamin CCHlstant a veneraf;ão que a genlo tcm por um
grande e leaf'amigo. (Muitos apoiados,

VOZES - Muito bem! Muito bom! (O orador é abraçad.)
JJor 'muitos Sí'S. representantes.)

O Sr. Almino Affonso - Sr. Presidente, ainda bem que
ninguem poderá dizer que cu venho adular.
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~, Ao pé do tumulo de um grande homem do nosso paiz,
p6de todo o peito que sente estremecer-se-Ihe nas estreituras
a immensidade da dor, e do soffrimento nacional, vir entoar
o seu hymno selvagem.

Do Norte ao sul da Republica, toda a alma brazileira.
que tinha ouvido o' seu nome, ajoel'hava-se de reverencia; e.
prestando-lhe culto á grandeza de seu coração benefico, á sua.
nobilissima intelligencía de patriota, á instrucção superior.
que exornava aquella alma sublime de semi-deus, que, tendo
baixado das alturas dos céos, viera .albergar-se no peito
apaixonado e amoravel do grande brazileiro, bemdiria á har-

.rnoniosa Providencia que o creara.
Agora. .. elle não existe mais, não falia mais com os

homens! _
Os seus discipulos, que o idolatravam; as gerações, que

o tinham ouvido; as praças e a tribuna, o venerando conselho
elos mestres. tudo e todos, emfim, emmudecidos e tornado'>
de 'pasmo, deante do acontecimento ineffavel da dor derra
deira. debalde pedem aos ventos e aos echos, uma modulação
longamente melancolira e dorida, onde se traduza pela ven
tura o sentimento geral, a magoa infinita de uma Nação in
teira. o pezar sem meças, que conturba a alma da Patria.

Não gastemos muitas palavras, Srs. representantes do
primeiro Congresso Constituinte do nosso bello paiz: não fa
çamos o papel de máos gastadores!

Declaremos, em um s6 verbo, que a Nação Brazileira
perdeu hontem, perplexa na mais intensa infelicidade, o que
chamaremos, sem pretender de modo algum offuscar a gloria
dos vivos, o mais glorioso dos brazileiros da nova era! (Apoia
dos e muito bem.. )

No Egypto, Sr. Presidente, era costume, na hora do pas
samento dos monarchas daquelle paiz, extender na grande
mesa do banquete funebn. para o jury da opinião, o cadaver
elo rei morto, para ser julgado pela consciencia publica.

Não ha aqui, paTa que o julguemos, o cadaver de nenhum
rei; mas ha m'Uito mais do que isto': a memoria do nome
innodoavel de !Benjamin CODstant. o mais puro, o mais doce,
o mais affectuoso, o mais venerando dos mestres e patriotas.
(Apoiados; rn.~óito bem.)

-Senhores. estou convencido de que as vindouras eras
hão de rendér culto e homenagens ao grande philanthropo
rlo nosso ,paiz. ao semi-d2us brazileÍro de 1889. cuja me
moria nunca mais se ha de apagar do nosso coração, do co
r-aç,ão da Patria! (AJiOiados; rn.1âto bem.)

- Era um grande humanista, um grande pae de familia,
um mestre ext'mplar, de cujo ideal rebentavam, e se irra
rliavam todas as be!lezas moraes, c scintillações magneticas
do amor universal, e do hem dos outros homens.

Quando na batalha de Maratona. os generaes gregos de
Athenas, depois da victoria. entenderam que .se devia immor
talizar a gloria dos dez chefes invenciveis, o povo atheniense
se levantou, e erigiu, patrioticamente. um monumento, que
perpetuasse a gloria de Milciades, e dos outros nove semi
deuses.

No painel do portico do PecHa. o immortal Milciades
ardia em batalhas, á frente desses heróes immortaes da li-
berdade da Grecia. _

Quando, tambem, em Athenas, um dia Demetriode Pha
léra, depois de um periodo de governo de beneficencia para
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agu~lle povo, .i,á então de.cadente, c quasi desgraçado, vira-sê
vICtJmado ao Insulto da plebe grosseira na praca publica,
onde lhe tinha derrubado as tresentas e sessenta estatuas,
que por todas as ruas da grande cidade, princeza da Hellade,
se lhe haviam erigido por homenagem á sua muita virtude,

. respondeu esse iIIustre General grego aos que lhe communi
cavam o facto: - Nem por isso hão de derrubar os motivos
pelos quaes mereci, que m'as levantasp.em! .

Pois bem, Srs. representantes da Nação: quer Gomo em
Athenas, com o quadro' immortal dos dez c,hefl's; quer. tam
be!11. si algum dia tentar a malignidade proterva múear o
bnl~o da reputação do grande chefe republicano, euja perrla •
SAnÜn10s, lê; pretender derrubar-lhe a immaculada memoria-
é bom, que os hrazileiros attestem que eUe, a par da sua
muita douü'ina e sabedoria, dignas dos anciãos dos velhos
L'mpos gregos, pó de tambem dizer como Demetrio, em
Athenas: - rDerrubaram as estatuas. que não pedi; mas não
derrubarão a virtude, que as levantou! (Muito bem.)

E, portanto, uma vez que, neste dia de lucto nacional, a
natureza inteira se ·congraça, e SA confraterniza em um
hymno de bençãos e de saudades; e da vaga boreal á ma
,gelláni.ca, do oceanC' brazileiro ao mar Pa-cifico. todas as
vozes, todos os ecllos, todas as harmonias Ip'ValrJ< pelos espaços
derramada a grande dor da alma brazileira (Mwito bem!. lem
brando o grande homem, que' passou dentre nós. -' cum
pramos o nosso dever. e digamos á mocidade. digamos aos
PC'vos, que entre os brazileiros preza-s2 a virtude, laureia-se
o patriol.ismo. glorifica-se a honra. e os JlOnlPnS de bem
não perdem o .seu tempo, 1'J1l almegal'-sn pela rausa da Patria!
(Muito hem.)

Voto, pois, que se lhe consagrem todos os monumentos
imaginaveis, que recordem para sempre o nome do grande e
immortal pl1ilantropo, que não haverá tempo, que possa des
ir uir; ficando, ent retanto. certos que, tod os esses monumentos
serão inferiores, bem como a melhor de todas as estatuas,
ao malS valioso de todos monumentos, que é a gloria mesma
rio seu superemiriente patriotismo.

J1onurnentwn 1'e perenniu.s!
Poderiam. talvez. rlizm.'-nos que as cstatllas se levantam.

tanlo para glorificar' os forte,.;, como para AnnobreceT o nome
rios covart1(>s (Apoiados); [Jllderiam lembrar-nos a mentira de
1Jronzl'. que qlladruperia na J)f'aça. off'erperndo ao povo uma
Nlrta rII" {e/'l'o, mas nem por' isso firará l1Tenos brilhantl"
lJ1N10S meritoria. li lembranç.a do homem de bem!

Arompanll(,.· portanlo, SPllhores, toda" as indicações pro
postas: voto por todas. para glorificar o nome daquelle grandA
bl'azileirn, crUA não pócle morrrr no eor'ação, nem rlesappa
]'I'cer da nosssa memoria. (MlI:Uos apoiados.)

RllA PTa verdadeiramentA um grande, um apostolo do
Jlem, rlignbssimo· do nosso amor, c verdadeiramente mcn'
r<'fior desta grande saudarle!

E. tu. grande homem do nosi'() paiz. grande vidente do
teu seculo. soltando a alma nos espaços, a re','oar em b1!scn
da perfeição infinita, con:::entl' que guardel~1{]S ~Ie l1~emOrla o
t"11 nome. para sempre querido rIos verrladelros patrlOtas!

. Do::: vrrrladeiros patriotas, que não v&em ainda vingada
fi justiça na sua terra: qne não vêem ainda implantados ahi
os' grandes principias da r ivilização mais culta, o,u porque
nilo seja a inda a ocrasião sawnada. para qne bl'llhem, ou
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porque à fatalidade aiuda pese sobre a caJ)e(~a e o coração dos
bt'azileiros.

Fica certo, ou deixa que diga, que estaremos sempre
cI'rtos, que os homens de bolll. como tu. nunca deixarão I]r)
sl'r :.:ummanwnie idolatrados, respeitados e adorados do,ta
g'l'illH(O Na(~ão Jeliz da torra americana!

Tell rÍOTlW, lJe]'petuado na nossa sauclad/'. SI']'á st'Jl1lJrü
11111' l'sUmulo g!'andio~o e brilhanto, para quo toelo, o imitemo.~,
jl\'l'andando ·o,s caminhos da.s tuas grandes virtudes. uma ':I'Z
que não possamos todos imitar-to nos teus vôos ele glol'la!

"iITm,quanto os rios para o mal' conem; emLjuanto a
wmbra onar do monte ao valle; emquantG o pólo apascenta'"
estl~eJlas, o teu nome, a honra tua, o teu louvor, eternos hão
ele ser, si o mundo o fôr:
In treta dUIll fluvii cunent: dum montibus umbr::c
I,ustrabunt convexo: polus dum sidel'a pascet,
Semper honor, nomenque tuum laudesque manebunt !

(Muito bem! ll;Juito bem! O o/'ador é felicitado fel'vol'u
samente e abl'ar;aclo por: grande numero de S'f'S. represen
tantes. )

O Sr. Espirito Santo - Sr. Presidente, depois de longo
periodo de dezenas de annos, sujeita a um regimen enervador,
a nossa Patria, contando em seu seio, em sua quasi totalidade,
cidadãos cujos sentimentos, temperamentos e aspirações se
achavam em, perfeita harmonia com a grandeza immediata
desta grande P,atria. mas muito póde, Senhores, na vida dos
povos o regimen dos governos, e a consequencia immediata
da applicação de um systema de governo que não se acha
arrorde com a indole de um ])OVO. (Sem sentido.)

Foi () completo desnle'ronamento de nossas insLituiçúes
por um abaneluno absoluto do parte· dos nossos cidadãos nos
ilegocios publicas t'lll ter o desanimo, como que completamente
embotadu o sentimento do civismo. as energias quasi que de
todo enfraquecidas, os deveres completamente osquec,id03, os
direitos vilipmEliados (Apoiados), as leis, as institui()ões
mystificadas, todas as classes esphaedadas.

Mas, por felicidade nossa, Senhores, uma das classes a
que me honro ele pertencm', o Exercito, considerado como
um' pariá da sorte entre os brazileiros, Clcnstumado a diario
e longo regimen ele provanças, poude ver injectadas em ,seu
organismo as energias da mocidade militar.

Deveria dar o tom caracteristico a essa classe especial,
não tanto enfra,quecida, porque a adversidade ó a escola das
e.nergias, mas, fortalecida VaI' longas lJi'oVanças, essa classe
te;ve a felillidade de encontrar ·em seu seio um homem que
esLava talhado para assumir a attitude regeneradora.

Sabemos que grande homem é aquelIe que reSume os
sentimentos da occasião, é aquelle que armazena as grandes
qualidade.s do momento, é aquelle que personifica as grandes
aspirações de uma nacionalidade, de maneira a impulsionar
seu organismo na senda do progresso; pois bem, nesse. dia
de completa desolação, ·encontrou-se Benjamin Constant, o
homem que, a par da llordura de sentimentos, tinha a energia
de ferro; o homem de puresa de caracter, que tinha perfeita
intuição dos destinos sociaes; o homem que sabia inllutir a
inteireza de seu modo de pensar em todos aquelles que tÜl:ham
a felicidade de ser seus dsicipulos .•
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Benjamin Constant resumia em sua pe,rsonalidade as
vil'Ludes que se tornavam necessarias para a regeneração de
nossa Patria; e como se estivesse findo o seu papel prin
oipal, que era fazer incutir nas massas e em nossa população
a convicção de que era indispensavel fazer uma mutação pro
funda em nossa organização politica, oonvicl}ão essa qUt~
deveria endereçar a nau do Estado para um porto de salvação,
Benjamm Constant descançou.

Suas glorias e sua grandeza são aferidas pela transil}ão
que fizemos; elle foi o grande fanal que dirigiu um povo des
viado de seus destinos e que J:!oje retoma o caminho da re
generação; e neste momento temos de lastimar a perda do
grande cidadão.

Mas, deante de suas glorias, o seu desapparecimento
quasi que é meramente illusorio.

ElIe deixou de viver a vida fi :aterial, mas a vida mate
rial quantas vezes a sacrificamos por alguma causa que jul
gamos de maior importancia?

A vida material não prende o cidadão que visa o cum
primento do seu dever, e muito menos aquelles que visam
salvar a honra da Patria.

Benjamin Constant não morreu; Benjamin Constant vive
na mocidade do Exercito, e seu cOTação pulsa com o coracão
de todos os brazileiros. (Muito bem! Muito bem 1)

O Sr. Barbosa Lima diz que por mais que se procurasse
buscar inspiração nos sentimentos de veneração; por mais
que o Congresso se esforçasse para acalentar esta grande
dor, o orador tem a certeza de que jamais se 'conseguiria dar
a essa dolorosa commemoJ:\acão de um grande morto toda a
solennidade de que ° momento está a exigir de todos os re
presentantes do Congresso.

O orador declara que dá conscientemente o seu voto
a Loda série de medidas lembradas na indicacão apresentada
pelo seu collega Demetrio Ribeiro.

A viuva de Benjam:in Constant e seus filhos estão nas
condições de ser considerados como filhos dilectos desta ge
neroslssima Nacão; e. assim, não será por uma subscripção
commummente -levantada que devemos garantir a subsis
tencia material da familia de tão ilIustre cidadão. Nestas
condições, o orador toma a liberdade de enviar á Mesa uma
proposta. (Lê.).

O Sr. Brico Coelho (Movimento de attenção) - Srs. do
Congresso, Sr. Presidente, ha dous dias que eu fui depõr aos
pés da dignissima viuva do General Benjamin Constant as ex
pressões de meu pezar pela perda de um amigo sincero, e as
condolencias que, por telegrammas, meus comprovincianos me
incumbiram de transmittir á familia do finado, orgulho do
Estado do Rio de Janeiro, de onde era filho, sendo gloria do
povo brazileiro.. .

Hoje venho render preIto de homenagem á memona dü
preclaro 'patriota, que todos n6s pranteamos, em üutra qua
lidade.

Não s6 como representante da Nação, dePl.ltado a? Con
gresso, afim de consagrar legalmente a Revoluçao glorIOsa de
que Benjamin Constant foi, incontestavelmente, o promütor
(Muitos apoiados); não s6 como cidadão que se compadece
pela desgraça enorme que acaba de. f.~.rir a .. so.ciedade. b..'.1'.azi
!~l!,a, na pessôa de um dos seu~ IllalS carQs. opeJ,'aJ,'loê. ~
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brilhantissimo ornamento (Muitos apoiados); como, tambem,
na qualidade de obscuro discipulo de Benjamin Constant,
subo á tribuna para exaltar o finado, mestre incomparavel,
que soube incutir com o amor á Sciencia, na nossa brilhante
mocidade, o espirito de independencia, o enthusiasmo, a
energia patriotIca que impelliu as nossas escolas de guerra,
ou para melhor dizer, escolas de civismo, na vanguarda da'
columna revolucionaria á conquista da Republica. (Muito
bem; muito bem.)

E' ao mestré, sobretudo, que presto cordeaes homena
gens, ao mestre incomparavel. (Muito bem.)

A' circumstancia de ser discipulo e amigo de Benjamin
Constant devo a fortuna de ter sido testemunha de um dos

'ultimos episodios de sua vida, que tem relação com a fun
dação da Republica, - episodio que o elevará ainda mais, si
é possivel; na estima da Nação, episodio que não posso calar
perante o Congresso.

Senhores, é preciso que eu vos diga:_Benjamin Constant,
aquella alma heroica, mixto de todas as virtudes, de bran
duras e energias, chorava ás vezes I
.póde-se-lhe applicar o que o poeta francez diz em geral
da alma dc' homem: - De verte pau)' gemir, d'airain pOur
résister !

Uma manhã vi-o chorar, no sanctuario de sua fa
milia, lagrimas de saudade dos dias aventurosos de novembro
de 1~89, quando ainda não tinha murchado nenhuma das
nossas ilIusões, quando nos assaltavam aopprehensões, de toda
a parte, pela sorte da RepubUca, ao passe que sur,giam,
Lambem, esperanças de todos os angulos do paiz. Transido
de receios e commovido pelo que vi, dei-me pressa em re
colher as illusões perdidas, as lagrimas choradas por Ben
jamin Constant. e tudo vos trago, sob a f6rn~ade um rami
lhete de flOres desbotadas e de um punhado de diamantes
que deposito na Mesa do Congresso Constituinte. Em troca
deste thesouro, Senhores, eu vos peço, em nome do illustre
patriota que partiu antes de tempo, que o Congresso envide
esforços para endireitar a Republica, si elIa não vai bem, e
trate de consolidar esta obra ingente, que foi a continua
preoccupaçãodos ultimos dias de sua vida gloriosa; de tal
modo que o historiador brazileiro não possa dizer de Ben
jamin Constant o mesmo, I?onto por ponto, que Tacito es
creveu sobre a vida de AgrlCola, celebre general romano: 
Yíven com honrcr., trabal1Lou com gloria para () engrandeci
mento de seu paiz, e soube morrer a tempo de não assistir li
deshonra da Patria! (Muito bem.; muito bem.)

O Sr. Demetrio Ribeiro - Sr. Presidente. Srs. do Con
gresso, não me proponho fazer o elogio do .illustre morto,
cuja memoria começa a Nação a reverenciar. Não é neces-

. sario, Sr. Presidente, accrescentar outras palavras sobre a
vida do eJminente cidadão, depois que' o Congresso teve a
opportunidade de ouvir a palavra eloquente dos diversos re
presentantes desta Assembléa.· Em todo o caso, devo dizer,
posso mesmo declarar que no Governo da Re,publica houve,
talvez, um unico estadista. e este foi Benjamin Constant. Es
tadista foi elle, porque 'soube inspirar~se no conhecimento
cabal desta doutrina que ha de salvar a Humanidade, no
conhecimento desta doutrina que se prende, a seu turno, ao
'conhecimento complexo das leis da evolução. Si, por ven
iU!,l1; Benjamin CClllstaIlt nãº fQsse um esplrito lúc~do e Pt~:
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paradu: não tivesse elle se firmado na doutrina do primeiro
humem deste seculo; não fosse elle um discipulo de Auo'ustu
U~Il!lte, c, sem duvida. não teria formado o cora(;ão e g cs
plrIto, Lor'nanelo-o;; aptos para comprehcnder as leis da evo
lução humana. bem como o que mais convinha ao nosso,paiz.

Do estudo meditado do passado elle partia '[Jara prever'
. CUlll segurança o futuro, c, dest'arte, aconselhar a conducl.a
nu pre~fmtc. qur,~ eI!e ass~gurou em relação ao nosso lJaiz,
nas llçues que tez a mOCIdade, que o veneraya. Elle será
e~ltrB os coopBradores da ins,tallação da Republica o seu prin
CIpal fundador, corno estadIsta, que o foi.

Por este lado considero qUB elle ainda não esteja perfei
t~mente .iulga~9 em nO~S!1 Patria; por e~te lado acredito que
amda as uplilloes se d1Vldam, e que haja alguem que possa
s1.l1Jp0r que ellB não teyea necessaria energia pai'a reagir
contra todos os desmandos dos prepot,ente8. .

Porém,' dentro de pouco tempo a historia do Governo
Provisorio ,lia de ser feita, e então reconhecer-se-á que Ben
jamin Constant nunca sacril'icou um dia á sua dignidade;
que elle ao lado da prudencia, que não lhe faItaya, tevo
sempre a grande preoccupação ue não consentir que no 1'0
gimen provisorio a ordem ,publica pudesse ser alterada.

. E cedo ele- que a sua retirada do Governo poderia causal'
grande abalo no paiz, elle ahi se manteve sempre firme.
grande, admiravel, fazendo todos os sacrificios, e disposto
sempre a luctar pela Republica.

Senhores, nós não podemos por mais um instante de
morar estas homenagens a Benjamin Constant. (Apoiados.)
Nós representamos a Nação. Ella ahi está, ajoelhada c ve
neradora ante o tumulo do :Fundador da RElpublica. Interpretes
do sentimento nacional e apoiados. nos juiws da "osteridadc.
decretamos as homenagens propostas nas indicações aqui
apresentadas. (Muito bem! muito beTI'/.!)

081' Bevilaqua (Jluitu cUlnJlwuitlu) - Sr. PresidenLe, iI
lustres 81's. representantes, peÇ(u lJreviamente mil desllulpas
de vil' interromper' a séTie de brilhantes orações que têm
sido prut'eridas. com a minha pala'vra, sem brilho, c, ainda
mais, obscurecida pela dor; mas, sêde benevolentes e per
mitti que o ultimo dos discipulos venha tambem, desta tri
buna, render m!odesto mas sincero tributo de respeitosa ho
menagem ao j\Iestre.

O estado de meu espirito, a magua do meu coração não
me permitte faIlar, e eu me dispensaria deste dever, si elle
nãu 'se 'a:volun~assf? pela representação especial que me traz
neste momento.

Fallo em nume dos discipulos, desses 1ll0~~OS que tiveram
a fortuna de beber as suas ultimas lições, de receber os seus
ultimos conselhos. E', unicq.rnente, por attenção a esses
amig'os, a esses llompanheiIl'os, a es"es irmãos f11hos da
queÍlepae espiritual; que ouso galgar esta tribuna. (La-
gl'imas.) .

A minha obrigação actualmen.te é ser breve. _ N0m ~o
deria tentar, de leve, porque sena uma verdadeIra profa
nação, desvendar perante .o Congresso aqu~lle. ~acrarlO em
que está hoj~ deb~lhada em pranto a sua tamIIIa desolada.
:E a isso serIa. obl'lgado SI pretendesse desenvo1ver.. detalhar
Jactos, ou apI:esentar tantas heroieas lJaSsagens t1Ue .orna
1nentamsua vIda.
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Porque não sei quando Benjamin Constant foi maior:
si como homem de sciencia, si como mallJemalicc lloLavel, si
como patriota, si como soldado valente no campo da ba
talha si como revolucionaria, mas revoluciona rio que Linha
a comprehensão lucida das circumstancias do presente, filhas
do capital historico do pai?sado, e garantidoras das conse
cjuencias fataes para a evolução dos povos.

Não sei, mas parece que, apesar c!elle ser gigante em
cada uma destas faces, ainda ha uma outra, em que elle re
presenta a integração de todas estas feições, e é a face in
comparavel de exemplar chefe de família.

Só quem teve a felicidade de conheceI-o de perto, na
intimidade, só quem teve esta felicidade suprema, é que po
deria avaliar o thesouro daquelle coração, é que conheceria
que sentimentos puros havia naquelle homem que tinha tudas
as ternuras da creança: elle chorava, chorava as lagrimas da
ternura e dos sentimentos mais delicados, ao mesmo tempo
que sabia conLrapôr todas as en ergias lncomparaveis, quando
o momento o exigia!

A historio. é de hontem, é de hoje, póde-se dizer; estão
alli os homens que representaram o passado politico, e que
poderão contribuir para a historio. com os factos, com os ele
vados rasgos de civismo, de que foram muitas vezes, não só
testemunl1as, como interlocutores, participes.

Nem de leve vou fazer uma naJTação neste sentido, nem
8rn outro ponto qualquer :da epopéa de sua vida.

Não poderia coordenar as idéas, 8 poderia, até, exceder
as raias da conveniencia no critico momento actuaJ, em que
uma apreciação vigorosa seria prematura e mesmo, impos
sivel, em vista dos attritos forGados das individualidades. A
Historio. não mente nem erra, a bistoria lbe fará justiça, e
j usLiça inteira, porque, felizmenLe, os dados, os documentos
são muitos e irrefutaveis. Mas, antes de retirar-me da tribuna.
antes :de dizel' o ultimo adeus, antes ele ajoelhar pela ultima
vez ante a imagem venerada do mestre, em nome dos compa
nheÍl'os que tiveram, como disse, a suprema satisfacção de re
ceber as suas ultim,as liGões, na ve.:'pül'a uinda desse feito que.
sendo a sua gloria, é a gloria de Lodos nós, é a gloria da nossa
l'aLria, é a gloria do nosso ConLinente, peço licença para repro
cluzir da tribuna a oração funebre proferida pelo Presidente
daquelles que seguem a mesma religião, tão rica de principios
solidos e fecundos, que permiLtiu-l!le insinuar-se de um modo
Lão profundo, tão intimo, nos corações de uma legião tão nu
merosa de moços. Pela imporl::mcia l1istorica que prevé pai',]
esLe docu mento, peGo licenç.a ao CongT'esso panl que, l'clJl'odu-
zindo-o. elle fique consignado nos Annaes do Congresso Consti
f,uinte desta Republica, que elle creOll, que elle idéc'u tão
LJella e tão pura como a sua alma candida, VOi'que e"le..; Anllae"
fOi'mam, indubitaveLnente, uma pagina cli, !listoria do Rr-azil.
(Lagrimas. )

Foi um dos chefes de Apostolado Positivista, um moço
philosopho e sabio, e sabia, sim, na pouca edade que tem.
quem reciLou esta oragão funebre á beira do tumulo que
guarda os despojos do grande, benemerito e immortal brasi
leiro (lê):

" Cidadãos! - Consenti que o AposLolado Positivista do
Brasil testemunhe neste momento solenne a profunda gra
tidão que vota ao grande cidadão de cujo concurso objectivo

53-
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acabamos de ficar privados. Nós o veneramos pelo ?'IlUito que
elle fez em prol da regeneração da nossa Patria, em prol da
regeneração humana, e lamentamos o seu prematuro passa
mento, pelo muito que esperavamos ... que deviamos todo;;
esperar das eminentes qualidades de .que deu provas nesse
eternamente memoravel 15 cle Novembro!

Cidadãos! Não 11a dever mais arduo do que o de julgar
os homens!

Tão arduo é elle, que o mais sublime cios mestres, o fun
dador dessa Religliio ae cuja victoria final Benjamin Cons
tant estava tão cerlo como da inconcussabilidade das con
cepções geometricas. Augusto Comte, proclamou constituir tal
dever a mais difficil das tuncções sacel'dotaes.

Os nossos acl ns clolJendem das nossas qualidades intrinse
cas, da educa<.:au llue recebemos, das van~age:g.s que encon
ti'alamos no Mundo, das circumslancias sociaes em que nos de
senvolvemos, da opportunidade, que se nos depara, de mani
festar-nos no correr da vida ...

Contemplai a mais obscura das exisLencias; pensae em
lodos esses coefficienles; e quantas vezes não ficareis per
plexos interrogando-vos solJre o valor real dos homens 1

Dizei-nos o que não seriam tantos e tantos que ahi ve
mos arrastando uma vida ingloria, si, porvenlura, nos fosse
uado proporcionar-lhes os ensejos que tiveram a felicidade
ue encontrar aquelles que constüuem o objecto de nosso justo
reconhecimento. '

Pois bem! desses elementos ha um que sobreleva a
todos: é a morte; porque ;;ó ella tem a llTevogabilidade da
Fatalidade, como o proclama uma das maIs profundas sen
lell\:as de Clolilde de Vaux - a excelsa inspu'adora da Re
IJglao da Humanidade. :::lÓ a morte nos perIllitte formar um
,JUIZO de1initivo sobre cada eXlstencia humana; mas, tambem,
Lluantas vezes nâo nos deixa aquem da l'eaLldade, na aprecia
l,;aodos 1l0mens! quantas vezes uma morte, porventura, não
ucLermllla que as grandes qualidadeS de uma alma passem
iJesperce bidas I

U beIlcmerito cidadão, cujo corpo enLregámos hoje li
terra, desperta-nos, naturaJn:;enle, touâS eslas GOnSIUeriJ.\:oes.
Fallecendo antes de 15 de Novembro de 1889, muitos dos que
llOJe aqui se acllam não teriam feito do propno coração um
::;ocrario onde se conserve vivaz a sua memoria, e se trans
llll tta intacta as gerações por virem... Nós mesmos, que o
c;unhecemos de longa data, teriamos sentido o coração aca
1Jrunhado por não poder l'ender-llle um preito de sympathl&
que os nossos primeiros contactos haviam acccndido em nossa
alma.

!\las naquella data gloriosa Benjamin Conslant trans1'i
gUI'uu-se: deixou de ser o profes;;ur inLelligente e enlllUsl
i.L~:a, que quasi todos justamente preconizaram... deixou de
SI' [' o vagcJ pregoeiro de uma doulrina, cuja sublimidade Lill1
lHava em exaltar... e patenteou-se o paLríoLa que trans10r
lJ1IIlJ uma seclição militar, pejada de aviltamentos para nossa
l'::tlria e, quiçá, ele graves males para a, Humanidade, em uma
[,cvlllw:ão di' inexce,divel gloria para o Brasil, e de acções 11e
lIcfjca,; para o planeta inteiro.... Daquella data em deanLe
Benjamin Conslant - para nós, como para todos - foi outro,
LanLo é verdade, cidadãos, que o amor supéra em merito a in
lelligencia.
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Que valeram os talentos mathematicos de Benjamin Cons
lanl, anLe esse inolvirlavel serviço social? Na Mathemetica o
seu nome quasi n110 deixa o minimo vestigio: na historia de
nossa Patria, na nossa vida nnnionnl, na' existenf\ia moral dn
Humanida'de. e11e marca um fóco luminoso, cujo brilhO irá
rrescendo. tanto mais quanto mais remota for 'a posteridade ...
E hn de ser ao" clarões dessa gloria, que o sacerdocio da Hu
manidade ,- nós o esperamos ,- julgará o inclyto patriota.

Sim; que a esse sacerdocio, e não a nós compete pesar
definifivamenl.e os mel'itos dos que hoje nos empenhamos
pela regeneração humana. E si ante elle todos os homem
devem ser ('onsirlerarlos positivistas em gráos diversos da evo
lur,ão. semel1Janlr. epitheto não póde ser rec11Sado ao cidadão
illuslre qur. no Governo, como fL'ira delle, repetia que fi re
generação 11l1mana só podia provir do advento da Religião
que se resume na formula: o amOl' P01' 1J1'incipioo: a m'dem
1101' base.: o progresso por fim, -- semelhante epitheloi cabo
:í.quelle que proporcionQu á nossa Patria a gloria inesLimavel
de primeiro hasl.ear em sua bandeira. a. divisa regeneradora
- 01'rlem e Pl'o(Írcsso.

Não é a nós que compete pronunciar um juizo det)niLivo
sobre uma. exisLencia tão complicada. Si muitos dos seus
actos como Ministro consl.ituem infracções {las mais termi
nantes decisões de Augusto Comte, o sacerdocio porvir ava
liará as circumstancias atLenuantes desses desvios, e com ll.
inquebrantavel firmeza de uma imparcialidade que nada po
derá falsear. instituindo sempre a hypothese mais simples e
fi mais ,sympatica. de accôrdó com o con,;uneto dos dados
adquiridos, assig-nalará a nossos filhos o posto que lhe com
pel.e na .ierarchia da immortalida:de!. ..

Nós quizemos. unieamenle. em uma rapida effusão; exler
Tlar os fundamenfos das homenag-ens (lue lhe rendemos nesta
hora, Para nós elIe não esLá morto: elle está apenas transfor
mado: tendo m:V1:clo pm'a ontl'em, elle reviverá em. outrnm, r]n
uni co. immorlalidade em que elle acreditava, isto é - elle re
viverá em j odas as almas, cada vez mais numerosas. que sou-·
herem avaliar o::; servi()os ql'le elle prestou, P. por esse::; cal
cular os que elle poderia ainda prestar, quando um retiro
mais opporl.uno -lhe permift,isse meditar profundamente ,as
ohras do nosso incompa.ravel mestre, conformo os seus votos
supremos.

Cidadão Benjamin Constantl
VÓ", tivesl,es ense;o de eonhecer o apreço que ligavamos

ao vosso concurso pela regeneração pal,da.. De vossos labias
ouvimos. mais de uma vez, palavras de apoiõ ao a:postolado
a que votámos a nossa vida, apesar das divergencias que, in
felizmente. amarguraram a cordialidade de nossas relações.
Aqui. no limiar da porta, por onde penetrastes no PanLheon
da immorlalidade, damos testemunho desse apoio, e vos agra
decemos o eoncurso social que nos pl'estasl.es.

E si me é licHo, nesta eff'usão ,collectiva, uma nota pefl
soaI. eu vos agradeço o ter permiLtido, com o vosso aelo 'de
15 de novembro, qUe o meu coração reconstruisse a sympathia
que me soubestes inspirar no começo 'da minha mocidade.
Nós guardaremos fieis a vossa memoria. como temos conser
vado ade vosso amigo, o Dl'. Antonio Carlos ele Oliveira Gui
marães, o modesto fundador da Sociedade Positivista do Rio,
que neste mesmo recinto repousa. Ella nos facultará ;melhor
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ligar os no~'sos esforços regeneradores aos dos patriarchas de
nossa emancipação politica, pois constituis cOm Tiradentes e
José Bonifacio uma trindade inaHeravel.

Cidadão Benjamin Constant! Salve! Os vivos são sempre,
c cada vez mais, governados pelos mortos! A submissão éa
base elo aperfeiçoamento! - R. Teixeira Mendes."

Lida esta oração funebre elo Sr. Raymundo Teixeira Men
des, por occasião do enterro da Patriarcha da Republlca
Brazileira. pelio licença para retirar-me, fazendo o ultimo
voto, o ulLimo appello a Lodos aquelles que sentirem as arden
aias daquBlle mesmo amor patriotico, que guiou Benjamin
ConsLant em todos os passos de §ua vida trabalhosissima e
honrada, como não ha um que se lhe possa avantajar' todos
aquelles que, acceHando os conselhos puros e sinceros do
coração leal, que nunca teve a menor venda, o mais ligeiro
disfarce para occultar um sentimento qualquer; todos n6s
/.omemos á borda ainda de seu tumulo o compromisso solenne
de levar por deanLe o complemento de sua obra, aconteça o
que acontecer. (Apoiados.)

Tomemos esse compromisso, como convencidos de que
alle nos olbada região da immortalidade em que paira, e
aquelle olhar penetrante não deixaria e3capar a menor
hesitação nossa no cumprimento do dever; contraiamos a
obrigação, o dever de honra de prestar' o concurso de todo o
nosso esforço, de toda -a nossa intelligencia, de toda a nossa
actividade p'ara completar a obra que o preoccupou ainda
nos seus ultimas instantes.

Tive o' supremo consolo de acompanhar toda a marcha
dolorosa de seus ultimas dias, o asseguro que muHas vezes
não ,pude éonter a lagrima furtiva, para não magoal-o tambem
úuando ouvia aquellas exclamações doces e tocantes de amor
a esta Republica. Os seus ultimas desejos, as suas ultimas
illusões eram todas votadas para a consolidação desta obra,
para a perfeição do estado social da ilossa Patda. P6de-se
dizer que interrompeu já a ultima agonia para servil-a, pois
ainda trabalhou tremulo, assignando papeis pouco antes do
golpe final, apesar Idas instancias da familia e dos amigos,
que muito lhe pediam, e instayam, para que deixasse tudo
e descançasse, porque estava se sacrificando, visivelmente,
com tanto trabalho é\. sobretudo, com os profundos desgostos
que o torturavam e amarguravam! ...

Reproduzirei uma de suas ultimas e muito repetidas
phrases: "Agora não 'posso mais trabalhar; estou muito do
ente, -creio que não me levantarei mais. Já dei á nossa Patria
I.udo o que .podia dar, tudo que poderia exigir de mim ou de
qualquer de seus filhos. Si escapar, si melhorar desse estado
'rlemolestia, que cada vez mais se aggrava. eu retirar-me-ei,
fugirei. para o matt.o ; (Elle amava muito as nossas florestas,
e, por lSSO mesmo, amava o mar, os horizentes largos); por
que lá h~ muita liberdade; eu vou para bem longe, onde nin
guem salba; vou viver para a familia, porque ainda não tive
tempo para viver para afamilia, e, d()pois, estudando, medi:..
t.ando, si a saucle me permittir e os meus serviços forem ne
c.essar!os, estarei prompto a prestaI-os, si á Patria, os exigir
estarOl promptoa voltara ·servil-a. Agora não,não posso."
E aqUi transfigurava-se, uma expressão indescriptivel(Entl'e
laJJ1't11~as), tomando, a suapl1ysionomia, uma modulação espe
{):ml tmham B,~ $1lB,S palavr.as; porque parecia que ellesuJJ-
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punha que alguem duvidasse que ainda não era tempo de que
elle devesse, ou pudesse descançar I

Elle dizia: "Agora, não posso mais, já dei tudo que po
dia dar; parece-me que tenho o direito de descançar." Ahi,
a sua voz abatia-se: "Sou um verddeiro invalido da Pa
tria: não posso mais' servil-a" (Entre lagl'imas) e isto elle
o repetia muitas vezes; e foram, por assim dizer, as suas ul
timas palavras. (Muito bem; m1tito bem. O ora.dor' i!ahe muito
cornmovido da tr'ibuna.)

O Sr. Quintino Bocayuva (Movimento de attenção) 
Subo a esta tribuna,' Senhores, por delegação de meus illustres
collegas, membros demissionarios do Governo Provisorio,' que
tivemos a honra ele ser os companheiros do homem illustre,
eu,ia rr:emoria veneranda recebe, hoje, dtt Nn(ião Brazileira,
este primeiro testemunho da sua gratidão, esta homenagem
elo nosso respeito.

Si eu tivesse de manifestar apenas os meus sentimentos
individuaes, consideraria 'dar ainda uma prova do meu Tes
peil.o á memoria desse illustre eidadão abster-me de subir á
tribuna e conporrer com a minha palavra para prolongar essa
sessão, que me parece já demasiado longa, para o nobre fim
que todos temos em vista. (Apoiados.)

Comprehendo o respeito e sentimento que trouxe a esta,
tl'ibuna todos os honrados collegas que se me ant.eciparam na
demonst.ração do seu carinhoso respeito pela' memoria do
Dl'. Benjamin Constant.; mas, sem ler a ousadia de formular
uma censura, peço licença para dizer que acredito que nós.
teriamos preslado uma homenagem mais digna da sagrada
memoria do homem illustre cujo passament.o deploramos, ce
lebrando uma sessão mais solenne, mais concisa na e:x;pressão
rIa nossa magua, mais complexa na manifestação do pensa
mento que está em todos os nossos espiritos. (Apoiados.)

Seja qual for a grandeza, do momento que se indique,
ou se decrete, em honra á memoria do DI'. Benjamin Constant,
ollu será sempre inferior á grandeza das virtudes de quê ene
foi mais nobre exemplar. (AZJOiados.)

.Acredifo, ainda, Senhores, que não se, trata propriamente,
de eommemorar a 'memoria de um grande morto, porque o
Dl', Benjamin Constant, não o podemos considerar u~ morto,
(Apoiados): porque elle vive no reflexo elo seu espirito sobre
a alma da mocidade, da qual elle foi o mestre e o guia, 
vive na prcpria alma elo Congresso Nacional, e:x;pressão con
lH'eLa ela soberania do povo brazilei 1'11, snbel'auia cuja rei
vindicação devemos no SiP.U genio, ao seu patrioLislllo, ú sua
abnegação (Apoiados).

Não desejando, portanto, pelas minhas [)toprias palavras,
eoncorrer para demorar a resolução do Congresso sobre o
a,sumpto ele que nos occupamos, POliO licença c, ao mesmo
tempo, desculpas aos nobres representantes que apresentaram
diversas moções á Mesa, para propôl' um substitut.ivo a

, I,odas.ellas, o qual, no meu entender, exprime completame,nte
,) pensamento da Nação, Oi! sentimentos do Cong'l'es.scl Nacional.
Passo a ler, Sr. Presidente, o substitutivo que tenho a honra
de offeTecer (lê). (lJ11tito ,bem. 1l1uito bem. O orador' é cum-
primentado.) .
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Vem á Mesa, fi lido c cnLra, conjuncLamente, em discussão
o seguinte: .

Pro.iecto âe j'esolllção

O Gorigresso Nacional, int.erpreLando o senLimento geral
ela Nação B1'azileira, e desejando exprimir a sua gratidão á
memoria do Genel'al Benjamin Constant Botelho de Maga
Ihã.es, fmridador da Repu1Jlica Brazileira, resolve:

Consignar na acta dos seus L1'abalhos a expressão do seu
profundo p~zlar pelo passamenLo do iIll1stre repu):Jlicano e be
nemeri Lo cidadão;

Rccommendar ao Governo Provisorio qule rlecreLe uma
pensão nacional, paga pelo Thesouro da União, á familia do
rrlesmo cidadão, como recompensa posthuma aos relevantes
serviços por elle prestados á Patria, e equivalente, tantlo quanto
possivel, ,ál imporf.ancia delles;

Declarar· ao mesmo Governo Provisorio que toda e qual
quer outra homenagem que for decretada em honra á memoria

,desse mesmo cidadão corresponderá aos sentimentos do Con
gresso Nacional e merecerá o seu assentimento, por julgar
flue todas serão inferiores aos merecimentos e aos serviços
desse eminente patrIcia, honra da sua geraçã,o eda sua Pa
t.ria. polo exemplo das suas virtudes civicas e privadas.

ISala das sessões, ·:2.ídc ,ianeiro de '1891. - Q. Boca1J1lvn..

INinguem 'mais pedindo a palavra, é encerrada a discussão.
O SR. ARISTiDES LOBO (pelaonlem) - Sr. Presidente, pedi

a palavra, afim de que V. Ex. sujeite á votação as moções,
conforme a ordem em que foram apresentadas.

O Sn. PRESIDENTE Est.a é a obrigação da Mesa. Si
V. Ex., entretanto, desPj:l. :mjeitarei o seu requerimento á
votação do Congresso. '

O SR. ARTs'rJDES LOBO Acho d8snece'ssario depois da
declaração de V. Ex.

O SR. ESTEVES JUNIOR pede preferencia para a voLacão
do projeeto de resoluçã'Ü apresentado pelo SI', Quintino Bo
cayuva.

Consultado, o Congresso concede a preferencia pedida.
O SR. 'PRESIDENTE declara que vai sll1Jmetter a -votos o

projecto de res'Ülnção offerpcido pelo Sr. QuinLino Bocayuva...
O Sn. ARIRTJDER LOBO (pela orâem) requer votação no-

minal. '

. O SR. PnESIDENTE - Antes de subrrletter ú votação o re
querimento do Sr. Arisf.ides Lobo, precis'Ü consultar o, Con-
gresso sobre um ponto.' .

O Sr. Qu intino Bocayuva, ao apresentar o sen proj eeto,
declarou que o fazia em su])stituioã·o das indicações que ha-
viam sido apresentadas. (Apoiados.) . .
.. ' Portanto, ljJarece"-me que elevo ,considerar prejudicadas

f,odas as outras moções, subsistindo a elo Sr. Quintino Bo
cayuva, (Apoiados; não apoiados e 'apa1'tes.)

Eu manifesto a dl,1vida. que tenho a respeito
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umA! voz' - Não ha duvida nenhuma.
O SR. PRESIDENTE - 'fanto ha duyida, que a reclamação

apppareceu. ,
Por isso vou submetter á votação do Congres::lo, si, no caso

de ser appprovado o projecto do Sr. Quintino Bocayuva, fi
ficam prejudicadas as indicações apresentadas,

Consultado, o ,Congresso resolve no sentido de ficarem
ürejudicadas todas as indicações que foram apresentadas.

Posto a votos o requerimento do Sr. Aristides Lobo sobre
a votação nominal, é rej eitado.

I
iSubmettido à votação, o projecto do Sr. Quintino Bo-

cayuva 0 approvado..
O SR. ZAlV1A (pela oTdem) - Peço a V. Ex., Sr. Presi

dente, que mande declarar na acta que votei contra a moção
elo Sr. Quintino Bocayuva.

O Su. PUESIDENTE - E' preferivel que V. Ex. mande
a sua declaração por escripto.

O Su. ZAMA - Sim, Senhor;
O SR. QUlNTINO BOCAYUVA (pela ol'dem) - Sr. Presidente,

creio que, como consequencia cio. voLação qúe acaba de ser
ei'fectuada no Congresso, me será perrr1'ittio como um tributo
cc respeito á memaria cio nosso illustre compatl'iota, pedir
a V. Ex. que se digne de consultar o Congresso si consenLe em
que se suspenda a sessão.

O Su. AmSTIDEs LOBO - Mas" depois das declaraçõ,es de
voto.

O SH. ZAMA (pela onlem) - Aqui estú, Sr. Presidente, a
declaração cle voLo (lê):

Declaramos que voL:ámos contra a proposta do Sr. 1'e.:.
pl'esenLante Quintino, por preferirmos as ouLras 1110çõeS apre
sentadas'. - 'Zarna. - Tavans Bastos. - An{l'is'Ío Fialho.
AnUía de Faria. - Motta Bacellw'. - Demetl"io Ribeú'o. -
LaUTO Soâ'l'é. .

O Sr. Lopes Trovão (111ovímc'Ilto de atlcnçâo - Sr. Pre
siclente, fallaram os cliscipulos amados do morto; fallaram
seus heroicos companheiros de armas, e, ,dos que foram seus
collegas de Poder, fali aram os que o houveram de abandonar
no começo ela jornada, e um dos que ,com elle trabalharam
aL(~ ti. ultima hora.; fallararn, finalmente, todos aquelles que
combateram a seu !:leio: haveis de permiLtir, portanto, que eu
tambem falle, eu que represento uma particula, ainda que ll1
significante, do elemenlo hislorico do Partido Republicano,
cle que foi elle importante parte componente.

Não trago, como elles, uma sauda,de, um goivo, para
atirar sobre a sua campa extraordinaria. "

Pertenç.o' ao grupo daquelles que, como um bando de
aguias, fizeram. essa i)ellOSa lravessia, que veiu elas costas
penhascosas da MOnal'chia, abé as plagas serenas, da Republica,
alravéz dos est'llsiament.os elos ventos, atravéz dos fragores dos
raios, atraVléz elas rebelli.ões das vagas; e qLle; no meio de
todo esse escarcéo, no meio dos berros da tempestade, ouviram
os fortes ruflos das suas grandes azas poderosas.
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Tenho, oomo todo este paiz, uma grande adrrlii'acão pelo
morto de ha tres dias. Por isso, ao'lado da deolaracão de voto,
que aoabade ser feita, venho tambem formular a minha decla-
racão devoto. '

Não votei por nenhuma'das l)rOpostas que se atropellaram
na Mesa da presidencia, porque essas propostas perturbam a
solemnidade desta sessão com dissensões e polemicas (Mttit'o
bem), que de alguma ~orle amesquinham o iamanho do oadaver

sagrado do grande patriota, cujo passamento pranteamos.
1'1'eguas ás divergencias politicas! A aln:a nacional iem

necessidade de silenoio, para recolher-se e chorar. (Nume1'o~

80S apoiados; muito bem,)

,Comprehende-se\ portanto, que não posso acompanhar
aquelles que em uma sessão funebre, em um acio religioso
como este, provocam o debate para, ou ostensivamente, ou
evitando a responsabilidade do ataque, ferir este ou aquelle
poder. Não; neste momento, a alma naoional está; de luoto: que
eUa silencie na, ITieditação da perda quasi irreparavel que
acabamos de soffrer. (lVttmel'osos ap'uiados; muito bem; muito
bem.)

A memoria deste homem, Sr. Presidente, não padecerá,
de certo, com essa' attitude recatada... EUa é a unica digna
de1la, e' de nós sobretudo.

, Quando se proclamou a Repu'blica no Brazil e a rnaiula
escura dos espiritos reaccionarios se alarmou em uma conspi
racão, rriuito ridicula para ser temida, não aqui em nossa Pa
tria, (porque faco justiça á dignidade do meu paiz, suppondo
que neUe não havia monarchistas, Senhores, porque para que

'eu sej a monarchista, é preciso acariciar na alma a fibra frouxa
do caracter de lacaio) (Muito bem; b1'avos), mas, quando, Se_
nhores, fez-se no extrangeiro essa oonspiração reaccionaria
oontra a proclamacão da: nossa República -, a mão de um bra
zileiro escreveu que logo que Benjamin Gonstant desappare
cesse do numero dos vivos, era preciso gravar no Lumulo que
encerrasse o seu cadaver precioso uITia espada virgem, sobre
um livro em branc'o.

E' morto o patriota immaculado; e no lei io derradeiro'
repousa ,o seu corpo em putrefacçã,o.

Pois bem, Senhores, si um voto me fôra permiitido fazer
além do silencio que peço, eu exigiria, em. nome da Pairia de
solada, que sobre a càmpa do grande morto o Congresf>o Na
cional mandasse gravar o symbolo lembrado para ultrajar a
sua memoria querida .

.gim!. .. Eu reclamo para o seu Lumulo aquella espada
virgem, não obslanie ení'lorada pelos louros oruenLos da oam
panha do. Paraguay :- pórque, confraternizando com a Revo
luCão republioana, que vinha, elIa evitou que as laminas das
armas dos nossossoldado$ se tingissem no sangue do povo ,
e aquelle livro em branco,para que nas suas paginas .a poste
ridadeescreva a biographia desse homem, que foi mais que
a,honra dos seus conteITiporaneos,porqlleé um exemplo á3gÇl
l'açõesvindoura's 'e llnlagloria nacionaL (Muito lJem; muito
beml G1'ande. ,salva de palmas das gale1'ias. o o1'aclo1' é cttm
prirrtentado e,ab1'açado ,po1,todos os 1'ep1'esentantes p1'esentes.)
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o SR. PRESIDENTE - V'ou pôr a votos o requerimento do
Sr. Quintino Bocayuva, para que, em memoria do general
Benjamin Constant, se suspenda a sessão.

Consultado,o Congresso approva o requerimento.

Vem á Mesa a seguinte

Decla1'ação de voto

Declaramos ter votado pela moção do representante Q.
Bocayuva, porque, consideradas prejudicadas as demais pro
postas, não podiamos de oúti'a fórma, como membros do Con
gresso, manifestar a nossa veneração pela memoria de Ben
jamin 'Constant, e a nossa gratidão pelos serviços que prestou
á Patria. - Annibal Falcão. - Alcindo Guanabara.

O 'SR. PRESIDENTE designa para 26 do corrente a mesma'
ordem do día marcada para hoj e. '

'Suspende-se a sessão ás 2 horas e 30 minutos da tarde.
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